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Trpí-li jedna část, trpí s ní části všechny! 
(1 Kor 12:26)
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Křesťanská 
mezinárodní 

solidarita

Před branami Mosulu. Křesťané v Iráku dostali pomoc od CSI.

Pronásledovaní křesťané opouštějí Irák
Súdán – Uloupené dětství
Indie – Salesiánské projekty vzdělání v Tamenglongu
Křesťané v Severní Koreji
Síla islámu a pastýřský list z Malajsie
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Slovo úvodem

Mezinárodní ředitelka CSI Annette Walderová píše příznivcům 
a zastáncům pronásledovaných křesťanů.

Milí přátelé CSI,
 svět je v pohybu. Alespoň v tomto jsou zajedno komentátoři no-
vin. Hospodářství, zdá se, ztratilo pevnou půdu pod nohama. Svě-
tová politika změnila volbou Baracka Obamy paradigma. Možná se 
i s určitými obavami díváte do letošního roku. Také já se při naší 
činnosti v CSI občas ptám, jak by měl být vyřešen konflikt v Iráku, jak 
můžeme přispět k osvobození desetitisíců strádajících otroků v se-
verním Súdánu či zda naše snažení není ve skutečnosti jen kapkou 
vody dopadající na rozpálený kámen.
 „Co je nemožné u lidí, je možné u Boha,“ dodává nám odvahy sv. Lukáš v 18. kapitole, 
27. verši. Ježíš zde objasňuje apoštolům, že spíše projde velbloud uchem jehly, než bohatý 
do Božího království. Na tomto místě Ježíš také zdůrazňuje, že pro Boha není nic nemožné. 
Ježíš rozmnožil pět chlebů a dvě ryby a nasytil velký zástup. Pro lidi se nemožné stalo Božím 
působením možným. To mě posiluje v naději, že naše úsilí za náboženskou svobodu a lidi 
v nouzi může být tímto způsobem nadpřirozeně rozmnoženo. 
 Jako křesťané věříme v milujícího a silného Boha, který v našem světě stále aktivně 
působí. Proto snad ještě více než nový americký prezident máme důvod pronést slova 
„Yes, we can!“ (Ano, můžeme!). Společně s Vámi se budeme zastávat pronásledovaných 
křesťanů na celém světě. Když trpí jedna část Kristova těla, nemůžeme mlčet. 
Mám radost, že společně s Vámi mohu působit i v následujícím roce. Půjdete se mnou? 
Děkuji Vám za modlitby, přímluvy a spolupráci. 
 Kdo je připraven starat se o utlačované křesťany, bude znovu inspirován dramatem křes-
ťanské víry. Neboť pronásledovaní a utlačovaní pro víru nám ukazují mimořádný příklad toho, 
co znamená připodobnit se Ježíši, následovat ho a snášet odmítání až do smrti. Dostává-
me se tak k samotnému jádru křesťanské víry, jak dosvědčují Blahoslavenství: „Blahoslave-
ní, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.“ (Matouš 
5, 10) Svědectví pronásledovaných posiluje naší vlastní víru a dodává nám odvahu k větší 
solidaritě.
 Dovolte mi zdůraznit, že jsme při naší činnosti ve prospěch pronásledovaných křesťanů 
odkázáni také na finanční prostředky. Každý dar je důležitý, aby zmírnil nouzi a posílil 
naději.

Bůh Vám žehnej.

mezinárodní ředitelka CSI 

V roce 2008 bylo z darů pro CSI v České republice na humanitární účely možné 
věnovat více než 2 300 000 Kč!
Za veškerou podporu dobrodincům srdečně děkujeme.

Pronásledováni, zabíjeni,
nuceni k útěku

 Tento titulek přesně vystihuje situaci 
křesťanů v Iráku, o které většinou média  
mlčí. Přesto nelze osud křesťanů prcha-
jících ze země před násilím ignorovat. 
Pracovníci CSI ve spolupráci s iráckými 
partnery doručují trpícím pomoc.

 V listopadu minulého roku se Gunnar 
Wiebalck a John Eibner z CSI podíleli spo-
lečně s iráckou organizací lidských práv 
Hamorabi na distribuci humanitární pomoci 
pro vyhnané rodiny v celkové výši 50 000 
švýcarských franků. V roce 2009 bude po-
moc pro Irák snad ještě vyšší. Křesťanské 
rodiny utíkají také do Jordánska, Sýrie 
a Turecka. Tam zpravidla žijí v nelidských 
podmínkách. Rodiny uprchlíků natlačené do 
vlhkých sklepů, zoufalé volání o pomoc, kte-
ré se jen zřídka dostane až k nám, svědčí 
o beznadějné situaci našich souvěrců.
 Jejich útěku předcházela třítýdenní te-
roristická kampaň. Útoky proti křesťanům 
v Mosulu byly cílené. Mosul, hlavní město 
severoirácké provincie Ninive, je jedním 
z historických kulturních center židů a křesťa-
nů. Jeho křesťanské obyvatelstvo bylo v září 
a říjnu minulého roku pomocí reproduktorů 
a letáků vyzváno k okamžitému opuštění 
domovů. Výhrůžky smrtí se ke křesťanům 
dostaly také mobilními telefony. Po za-
vraždění 13 křesťanů a zničení řady domů 
se spustila vlna útěků. Během několika dní 
opustilo Mosul 13 000 křesťanů. Ještě před 
čtyřmi lety žilo ve dvou největších městech 
Iráku více než 200 000 křesťanů. Asi 90 % 
z nich už své příbytky opustilo.
 Mosul se v posledních letech stal dějiš-
těm teroristických atentátů již několikrát. 
V roce 2006 byl popraven kněz Paul Iskan-
der a v roce 2007 zavražděn farář Raghe-
ed Ganni a čtyři jáhni. V roce 2008 násilníci 
unesli a zavraždili arcibiskupa Paulose 

Irák

Faraje Rahhoa. K těmto dílčím tragédiím je 
třeba ještě připočíst bombové útoky na kos-
tely a od konce září 2008 také další vraždy 
a destrukce domů.

Co musejí křesťané vytrpět

 Během své návštěvy se pracovníci CSI 
setkali s vystrašenými a zahalenými žena-
mi. Ty se velmi zdráhaly o útocích před ně-
kým vůbec mluvit. Učitelka v důchodu Gin-
na J. Y. vypověděla, že 11. října 2008 vtrhlo 
asi osm ozbrojených mužů do jejího domu 
a začali vevnitř instalovat výbušniny. Ženě 
a třem jejím vnukům dali pět minut na to, aby 
opustili dům. Ukradli mobilní telefon, počí-
tač a generátor. Potom vyhodili budovu do 
povětří. Jejímu muži se jen krátce předtím 
podařilo vylézt z prvního patra a přes stře-
chu se dostat k sousedům. Prodělal však 
následně infarkt a nyní má velké problémy 
s orientací. 

 K.B., který rovněž obdržel pomoc od CSI, 
popsal svůj příběh podobně: „Dne 16. září 
2008 ve čtyři hodiny ráno vnikli do domu 
čtyři muži. Zmocnili se nejdříve mého syna 
a ptali se ho, kde jsem. Řekl jim, ať si raději 
vezmou jeho. Šli ale po mě. Přiložili syno-
vi pistoli k hlavě a přikázali mu, aby mě šel 

Gunnar Wiebalck z CSI hovořil
s pronásledovanými.
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Odesílatel:    
   
Mezinárodní křesťanská solidarita  
P.O. Box 8
750 11  Přerov

UNHCR
Náměstí Kinských 6
150 00 Praha 5

Známka

10 Kč

hledat. Byl jsem v kuchyni. Musel jsem pak 
dát útočníkům klíče od auta. Svázali mi ruce, 
zavázali oči a vtěsnali do kufru mého vlast-
ního auta. Jeli jsme ale jen kousek, potom 
mě přesunuli do jiného auta. To moje se na-
šlo později.. Z auta zbyl už jen vrak, protože 
dovnitř vložili nálož. Když jsme dorazili, do-
vlekli mě do nějaké místnosti. Únosci poža-
dovali výkupné ve výši 50 000 dolarů. Také 
chtěli, abych přijal islám. Prohlásil jsem, že 
rodina nemá prostředky. Právě tak mě mohli 
okamžitě zastřelit. Řekl jsem jim také, že už 
k jednomu náboženství, které islám uznává 
jako „nebeské náboženství“, patříme. Nadá-
vali mi do bezvěrců (kafir), říkali, že jsem pří-
buzný Bushe a křižák. Za tři dny mě nechali 
bez dozoru. Jako zázrakem se mi podařilo 
utéct a vrátit se k rodině. Moje žena a naše 
tři děti v ten samý den opustily Mosul.“

Těžká situace vyhnaných

 Ve vesnicích a městech, kam prcha-

jí křesťané za záchranou, vládne nouze. 
Uprchlíci žijí v kostelích, klášterech, stlače-
ní v nezařízených podnájmech a komorách 
u příbuzných a přátel. Většinou jsou to 
vzdělaní lidé, někteří dokonce akademici, 
kteří vyučovali na univerzitě v Mosulu. Zde 
je však velmi málo pracovních příležitostí. 
Infrastruktura katastrofální, není dostatek 
topiva a všude se válí odpadky, což jen do-
kládá pochmurnou situaci. Další pomoc pro 
uprchlíky je tedy naléhavá. Každá podpora 
zdejších křesťanů může pomoci uprchlí-
kům vrátit se ze Sýrie a Jordánska zpátky 
do Iráku. CSI se v listopadu 2008 v dopise 
obrátila na nově zvoleného amerického pre-
zidenta Baracka Obamu a vyzvala ho, aby 
se konkrétními kroky zasadil o zlepšení bez-
pečnostní situace křesťanů a dalších menšin 
v Iráku. 

 Před dobytím islámem byl Irák, část teh-
dejší Mezopotámie, oblastí s převážně křes-
ťanským obyvatelstvem. Teprve v 50. letech 

minulého století uprchlo z Iráku asi 100 000 
Židů. Nyní klesl podíl křesťanů na 2 až 4 % 
z 27 milionů obyvatel. Asi tři čtvrtiny křesťa-
nů jsou na útěku. Po 2000 letech se pro ně 
Irák stal nepřátelským územím. Situace při-
pomíná doby římského pronásledování.
 Irácký ministerský předseda Nuri al-Ma-
liki sice křesťany vyzývá, aby zůstali v zemi 
a pomohli s její obnovou, a nabízí všem rodi-
nám, které se vrátí domů, pomoc ve výši 865 
USD. Přesto se jich vrací jen velmi málo. Je-
jich postavení je totiž příliš nejisté a utrpení, 
které prožili, stále živé. Od státu nemohou 
očekávat žádnou ochranu, poněvadž vláda 
není schopna zajistit v oblastech na severu 
Tigridu a městě Mosulu bezpečnost.
 Spolupracovník CSI Gunnar Wiebalck 
viděl při své práci již mnoho hrůzy a bídy. 
Přesto nás dojalo následující hlášení z je-
ho krátké návštěvy křesťanů v Iráku: „Jsme 
s pronásledovanými křesťany v Mosulu. 
Z toho co slyšíme, nám tuhne krev v žilách.“ 

Pomoc pro uprchlíky byla zdárně doručena.

Teď je na řadě solidarita

 Chceme napomoci tomu, aby vyhnaní a 
ohrožení na těle i duši neztratili naději. Proto 
CSI podporuje křesťany v Iráku, i každého, 
kdo musel uprchnout, humanitární pomocí. 
Tak cítí naši účast, povzbuzení a útěchu. Ti, 
kteří ukázali své vlasti záda, potřebují naši 
solidaritu. Spolu s partnery zahajuje CSI 
podpisovou akci, aby švýcarská vláda ote-
vřela hranice iráckým běžencům a poskytla 
jim bezpečné útočiště. Také EU oznámila, 
že přijme 10 000 uprchlíků. Tradiční cílové 
země uprchlíků (USA, Kanada a Austrálie) 
počítají s přijetím 50 000 iráckých křesťanů. 
Česká organizace CSI se také obrací na 
Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 
(UNHCR) v protestním dopise, ke kterému 
se můžete přidat i vy (viz protestní karta). 
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Vážený pane, vážená paní, 

Křesťanská mezinárodní solidarita CSI (Christian Solidarity International) monitoruje pronásle-
dování křesťanů ve světě. Obracíme se na vás v souvislosti se závazkem EU přijmout 10 000 
křesťanských uprchlíků z Iráku. Opouštějí svoji vlast kvůli přímému ohrožení života. Chceme vás 
podpořit v přijetí výrazného počtu těchto obětí surového pronásledování do ČR a splnění alespoň 
části závazku EU. Zavazujeme se rovněž k aktivní spolupráci na jejich asimilaci u nás, hledání 
zaměstnání i přímé finanční podpoře. 

S pozdravem

________________________                    ___________________________

           Místo, datum                Podpis

Možno poslat také formou emailu z našich webových stránek: czepr@unhcr.org

Súdán

Uloupené dětství

 Za krvavé súdánské občanské války 
(1983-2005) docházelo také k únosům 
jihosúdánských lidí do otroctví v sever-
ním muslimském Súdánu. Řada z nich se 
po letech vrací domů už jako muslimo-
vé. Praktiky náboženství, které byli nu-
ceni přijmout ještě jako děti, si přinášejí 
zpátky jako dospělí, jimž bylo ukradeno 
dětství. Někteří chlapci se stali dokonce 
obětí sexuálního násilí. 

 Jižní Súdán, 16. prosinec 2008. Terénní 
vozidlo s pracovníky CSI zastavilo u želez-
ničního náspu. V horku splývá stopa bývalé 
železniční tratě s šedí akáciových stromů na 
obzoru. V některých místech ještě ze země 
ční dlouhé kolejnice, dva převrácené rezi-
vějící vagóny připomínají minulost. Stále je 
ještě možné přečíst název výrobce na ko-

vovém štítku - Midland Works, Birmingham 
1938.

 Ještě před osmi lety mohli pracovníci CSI 
z bezpečné vzdálenosti pozorovat, jak vla-
ky přejíždějí most nad řekou Lol. Přivážely 
zbraně, munici a zásoby pro chartúmské 
vojáky, kteří se opevňovali podél železnice 
v jižních městech a osídleních, např. v Awei-
lu a Ariathu. Na zpáteční cestě do severního 
Súdánu byly vagóny až po okraj naplněny 
válečnou kořistí, obilím, rýží, podzemnicí 
olejnou, domácími zvířaty. Ale nejen tím. 
Kořistí byli také uloupení muži, ženy a děti.

Návrat 

 Nedaleko obce Rum Arol shromáždili 
arabští převaděči skupinu asi 100 otroků. 
Když Gunnar Wiebalck a John Eibner do-
razili na místo, klečeli dva z otroků o něco 
opodál a čelem se dotýkali země. Opakovali 
slova „Alláhu akbar, Alláhu akbar“, a poté 
i celé úryvky z Koránu. Měli stále plastové 
nádobky s vodou. Jako všichni přísně věřící 
muslimové nevynechají žádnou rituální očis-
tu předepsanou islámským náboženstvím. 

 Před více než 20 lety se stal tehdy je-
denáctiletý Dumas nedobrovolně pasažé-
rem vlaku z Aweilu do Meiramu v severním 
Súdánu. Arabové ho společně se sestrou 
a dalšími dětmi a ženami natlačili do vagó-
nů. Ty byly úplně bez oken, světlo pronikalo 
jen škvírami v prkenné podlaze. Vlak mohl 
jet po chatrné železnici pouze krokem. Du-
mas a jeho sestra pocházeli z křesťanské 
rodiny. Pro unesené začal čas utrpení, který 
měl skončit až v prosinci 2008. 

Pohled do pekla

 Při osvobození se ale zdá, že ten, kdo 
se kdysi jmenoval Peter Deng, se v otroctví 
změnil z afrického křesťana na arabského 
muslima. Jen z jeho rysů je patrný jeho pů-
vod. Pracovníky CSI udivila živost, se kte-
rou muž s bílým turbanem na hlavě vyprá-
věl o svých strastech. Dumas byl obřezán 
a v koránské škole se naučil arabsky. Uká-
zal jim také arabský tanec, který mohli na-
točit kamerou. Když ale tento muž vyprávěl 
o své setře, připomínalo to spíše pohled do 
pekla. Jeho vlastník Ali dívku znásilnil před 
bratrovýma očima a vyhrožoval, že když ne-
bude poslouchat, dopadne stejně jako ona. 
„Vůbec jsem nerozuměl, co měl vlastně na 
mysli. To jsem však brzy pochopil, když zná-
silnil Garanga, dalšího zotročeného chlap-
ce. Všichni jsme strnuli zděšením.“ Ukázal 

Rozpadající se vlak. 
Po této trati se kdysi převáželi i unesení lidé.

Modlitba islamizovaných
Dumas s Johnem Eibnerem 
a Gunnarem Wiebalckem
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prstem na své oči a dodal: „Na vlastní oči 
jsem viděl, jak muž mladíka takto zneužívá.“ 
Garang tato zvěrstva nepřežil. Peter pra-
covníkům CSI také řekl, že když jednou pásl 
kozy, vběhla jedna na pole se zeleninou. 
Otrokář se tak rozzuřil, že začal chlapce ho-
nit. „Běžel jsem jako o život, proháněl mě 
trnitým křovím, dokud jsem nezačal krvácet.“ 
Jestli ho otrokář dohonil a co se poté stalo, 
o tom muž už hovořit nechtěl. 

Častá praxe

 O sexuálním násilí páchaném na mužích 
a chlapcích v severním Súdánu už pracov-
níci slyšeli víckrát. Společenský řád mus-
limských společností se vyznačuje striktním 
oddělením pohlaví. Proto mladí Arabové 
dinkské chlapce, kteří jsou považováni za 
bezvěrce a méněcenné, často bez výčitek 
využívají jako „předmět tréninku“. Pedofilie 
je zde tedy velmi rozšířená, jen málokdo 
o tom mluví. Takové případy se sotva kdy 
dostanou do našeho tisku.
 Krátce před Vánocemi minulého roku 
skončila pro 200 otroků noční můra. „Nikdo 
z vás se už nemusí stydět, že byl v otroctví,“ 
chce je ujistit John Eibner. „Stydět se muse-
jí všichni ti, kteří vás zneužili a ponížili. Ale 
dnes už jste svobodní.“
 Podle posledních údajů jednoho z vlád-
ních výborů v Chartúmu je nejméně 35 000 
lidí stále drženo v severním Súdánu, kde jsou 
zneužíváni a násilně islamizováni. I v tomto 
roce bude pokračovat úsilí CSI o jejich vy-
svobození a návrat do vlasti. V Jižním Súdá-
nu se křesťané radují z návratu ztracených 

spolubratrů. Nyní, po jejich osvobození, se 
snad začnou hojit i rány minulosti. Církevní 
společenství se rozrůstají. CSI se dlouhodo-
bě snaží, aby tato temná kapitola Súdánu 
patřila konečně minulosti.

K aktuální situaci v Súdánu

 Súdán se stále vzpamatovává z ná-
sledků občanských válek v Jižním Súdánu 
a Dárfúru. V Dárfúru válka nebyla doposud 
úplně ukončena. I když je situace, alespoň 
na jihu, celkově stabilizovanější, přesto je 
třeba vzhlížet k budoucnosti s opatrností. 
Není možné odhadnout, jak dopadne refe-
rendum o nezávislosti Jižního Súdánu, které 
se má uskutečnit v roce 2011, a jaké budou 
důsledky tohoto důležitého rozhodnutí.
 Na povrch se postupně dostávají zvěr-
stva spáchaná za války. Určitým signálem 
změny může být výzva žalobce Mezinárod-
ního trestního soudu ke stíhání súdánského 
prezidenta Umara Bašíra za válečné zloči-
ny v Dárfúru. Pokračuje taky odzbrojování 
milicí. Zkušenosti z válek ukazují, že je ně-
kdy snazší podepsat mírovou dohodu, než 
dlouhodobě uzdravit společnost a odstranit 
způsobená příkoří. Koaliční vláda národní 
jednoty je velmi křehká. Svědčí o tom také 
vojenské střety ve sporných a na ropu bo-
hatých oblastech, jejichž budoucí rozdělení 
není zcela jasné. O mnohém napoví letošní 
celostátní volby, které spolu s referendem 
o dva roky později, budou hlavním tes-
tem stability mírového urovnání po krvavé 
občanské válce mezi severní a jižní části 
Súdánu. 

Indie

Program na zlepšení situace
v Tamenglongu

 CSI v České republice již několik let 
podporuje salesiánské misie ve výcho-
doindickém federálním státě Manipur. 
Jen v roce 2008 jsme z finančních pro-

středků od štědrých dárců v České re-
publice mohli indickým salesiánům po-
slat více než 1 600 000 Kč. Otec George 
Menamparampil, který zodpovídá za vy-
užití darů, nás v obsáhlé zprávě sezna-
muje s projekty v chudých oblastech 
Tamenglongu.

 Salesiáni přišli do Tamenglongu v seve-
rozápadním distriktu státu Manipur v roce 
1972. Založili zde školu a Sociální centrum 
Dona Bosca (Don Bosco Social Welfare 
Centre - DBSW), které získalo registraci 
v roce 1977. 
 Oblast je velice chudá, infrastruktura 
ubohá, navíc dochází k častým sesuvům 
půdy a na opravy často nejsou prostředky. 
Místní kmenové komunity jsou marginalizo-
vány, nedostatek rozvojových projektů brá-
ní vzniku pracovních příležitostí, přístup ke 
vzdělání a zdravotní péči je značně omezen. 
Hlavním zdrojem obživy je zemědělství, kte-
ré je však závislé na monzunových deštích. 
Výkyvy přírody mají proto často na svědomí 
špatnou úrodu, kterou ohrožují také škůdci.
 Salesiánské programy spadají pod čin-
nosti DBSW. Salesiáni vedou šest základ-
ních škol a otevření jedné nové se plánuje 
na letošní rok. Salesiáni vyučují také v dal-
ších šesti školách. Úsilí salesiánů se zaměří 
na zvýšení úrovně vyučování ve všech těch-
to třinácti školách náborem pracovníků spe-
cializovaných na formaci učitelů. Očekává 
se postupný růst kvality vyučování. 
 DBSW se chce také věnovat ženám, 
dětem a fyzicky postiženým, kteří jsou ve 
zdejší patriarchální společnosti odsouváni 
na okraj. Situace mentálně postižených je 
rovněž obtížná. Mít postižené dítě je navíc 
spojeno se sociální stigmatizací a veřejnou 
ostudou, neboť postižené dítě je chápáno 
jako kletba od Boha nebo trest za hříchy 
předků. Státní podpora pro tyto lidi je prak-
ticky nulová. 
 Tamenglong je považován za líheň po-
vstalců, proto zde ve velkém působí armá-
da. Cestou z Imphálu do Tamenglongu bylo 
například ještě donedávna nutné projet dva-
nácti kontrolními stanovišti. Na druhé stra-
ně i povstalci znepříjemňují život místním 
obyvatelům, vykořisťují je a vybírají výpalné. 
Dokonce kladou ve vesnicích miny, což už 
způsobilo mezi vesničany řadu vážných zra-
nění. Při hledání povstalců vesničany nešet-
ří ani armáda. Vojáci páchají také zvěrstva 
na ženách. Oboustranný tlak od povstalců 

i od armády naplňuje život obyvatel stra-
chem a nejistotou. 

 Militarizace oblasti, nedostatek zdravotní 
péče, potravin, katastrofální infrastruktura 
a hygienické podmínky, nezaměstnanost 
a negramotnost, ztráta kulturní identity 
a korupce na všech úrovních jsou smutnými 
rysy místní situace. Salesiáni proto při řeše-
ní těchto problémů vycházejí z toho, co již 
bylo vybudováno. Vedle dvou salesiánských 
farností se zde nacházejí také střední školy 
s ubytovnami pro chlapce i děvčata, klášter, 
lékárna a ošetřovna pro chudé. 
 Salesiáni budou usilovat o zajištění prá-
va na vzdělání rozvojem učebních programů 
a umísťováním učitelů do nejvíce zaostalých 
oblastí. V oblasti výživy a živobytí je třeba 
propracovat systém poskytování mikroúvě-
rů a snahu o větší členitost zemědělské pro-
dukce. V otázce zdravotní péče pracovníci 
DBSW jako partner organizace ActionAid 
již udělali mnoho dobrého navzdory obtížné 
dostupnosti kopcovitých oblastí. Podařilo se 
jim zajistit školení a lékařskou výbavu pro 33 
porodních asistentek, lékařskou péči ve ves-
nicích a pořádat semináře pro matky a děti 
o léčbě běžných nemocí včetně zácviku dal-
šího lékařského personálu. Obdobné akce 
a setkání se konaly také pro lidi s postižením 
a jejich rodiny v rámci aktivit prosazujících 
právo na důstojnost.  
 Pro lepší administrativu a realizaci projek-
tu je hornaté území distriktu rozděleno do tří 

Internát pro žáky
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částí. Organizace projektu má demokratický 
charakter, přísná pravidla a na rozdíl od stát-
ních organizací mají ženy stejné příležitosti 
jako muži. Všechny akce jsou nezávislé na 
politických stranách. Projekt má také přispět 
k posílení demokracie v distriktu, vedoucí 
funkce mají obsadit skuteční představitelé 
občanů.
 Projekt je natolik rozsáhlý, že jej není 
možné uvést v plném znění. Je rozpracován 
i způsob jeho zajištění a kontroly, samozřej-
mě i personální. Projekt usiluje o vytvoření 
podmínek pro trvalé zlepšování stavu ve 
všech oblastech. Poslední odstavec má 
název Finanční plán a zahrnuje i výzvu pro 
sponzory a adresu banky. Bude potřeba in-
vestovat nemalé prostředky do stavebních 
úprav a dopravních prostředků. V nedáv-
ném dopise otec George Menamparampil 
například zmínil plán zřízení mobilní knihov-
ny, která bude sloužit třinácti školám.
 Vypracování programu svědčí o vysoké 
profesionalitě autorů. Podrobnější studi-
um ukazuje, že se jim podařilo soustředit 
se na hlavní problémy a těžkosti distriktu a 
navrhnout komplexní řešení. Jak také otec 
George zdůrazňuje, chodit do školy se v ob-
lasti stále považuje za privilegium a výjimku. 
Salesiáni potřebují naši podporu, aby to 

změnili. Úspěch může vést k tak důležitému 
růstu křesťanství ve stále problematičtější 
druhé nejlidnatější zemi světa. Spolkový 
stát Manipur nemá daleko k nadpolovičnímu 
podílu křesťanů! 

Dopis otce Jana Meda

 Poslední dopis otce Jana Meda s da-
tem 28. prosince 2009 CSI obdržela začát-
kem letošního roku. Rádi Vám jej nyní pře- 
dáváme.

Drahý pane Kopečný,

 neposílám vám moc zpráv, protože byste 
se zděsili, co se právě děje teď. Jistě jste sly-
šeli nebo viděli v televizi, co se stalo v Bom-
baji. Trvalo několik dnů, než se ten komplex 
hotelů vyčistil. Už to skončilo, ale rána se 
nezahojí tak rychle. Od vás nemáme tako-
vé zprávy, ale je zde toho každý den plno. 
A teď se Pákistán jakoby připravoval na vál-
ku. Nebo snad jen hrozí? To se teď dá jen 
těžko říci, ale kdyby to prasklo, bylo by to 
špatné. Také celý bankovní systém je nejis-
tý. Ale vy jste měli dvě války a každý rok na 
světě něco bouchne.
 Zde jsme překročili Vánoce a doufáme, 

že Pán Bůh bude s námi. Mě už je 93 let. 
Nevím, kdy přijde můj konec, ale radujeme 
se, že Pán Bůh nám dává teď zdraví a bude 
s námi a s vámi také!
 S vaší pomocí jsme umožnili skoro 900 
dětem zakončit tento rok a už začínáme plá-
novat příští. Buď já nebo spolubratři budeme 
v důvěře pokračovat. Vždyť to přece není 
naše práce, ale práce Boží velké rodiny. 
 Vidím také, že u vás není všecko v po-
řádku (píši otci Medovi pravidelně, posíláme 
mu Katolický týdeník). Ďábel nikdy neusne 
– také pomoc Boží neztrácí přehled celého 
světa. A On nás miluje a je všemohoucí. 

Děti Tamenglongu

Proč bychom se netěšili, když on nám dá 
svou milost.
 Co se mě týče, skončil jsem právě roz-
dělení peněz všem 900 dětem, i když nohy 
jsou slabé a zapomínám všecko. Mám ale 
dobrou asistentku, která se stará o to, co po-
třebuji. Tak si nemohu naříkat. Děkuji vám 
za všechno. Modlím se za vás a Panna Ma-
ria je mně a nám všem blízko. Pozdravujte 
všechny.

Váš vděčný v Kristu Pánu    
 

Jan Med SDB

 Severní Korea je místem, kde se křes-
ťané nacházejí v podobné situaci jako 
první církev v době krutovlády císařů 
starého Říma. Přesto zůstávají ve spoje-
ní s Kristem a modlí se při tajných setká-
ních. Utrpení a strádání provází severo-
korejské svědky víry. Následující článek 
je převzat z časopisu Hlas mučedníků.

 To odpoledne, kdy nám sestra Choi Yong 
Jin líčila své zkušenosti ze Severní Koreje, 
zahánělo ostré slunce v její tváři každý stín. 
A přesto jí na začátku dvouhodinového vy-
právění tekly nezadržitelně po tvářích slzy. 
Někdo jí podal kapesník, pak celý balíček 
kapesníků. Náš překladatel byl nucen něko-
likrát hovor přerušit, aby si mohla Choi Yong 
Jin utřít slzy. Teprve postupně nabývala tato 
sestra rovnováhy.
 Zdá se, že svět je úplně okouzlen z nové 
tváře, kterou v poslední době Korejská lido-
vě-demokratická republika ukazuje. Ta se 
nyní navenek prezentuje jako země podpo-
rující uměleckou svobodu, když si její před-
stavitelé na návštěvu pozvali Newyorskou 
filharmonii. A když Severní Korea zbourala 
nukleární chladící věž v Yongbjongu, coby 
přímo symbolu svého jaderného výzkumu, 
působí hned jako země, která podporuje 
mír.

 Nicméně pro tisíce severokorejských 
křesťanů, mezi něž patří i sestra Choi Yong 
Jin, ztělesňuje Severní Korea i nadále čisté 
ryzí zlo. Je obtížné nalézt nějaké přirovnání 
k místu tak hroznému pro křesťany, kteří od-
tud utíkají do Číny, aby tam zakusili alespoň 
drobek náboženské svobody. A nebude nijak 
přehnané, když prohlásíme, že pro tyto kře- 
sťany je jejich země jakýmsi peklem na zemi. 
 V Severní Koreji, rozprostírající se na po-
lovině poloostrova obklopeného Japonským 
mořem, panuje více než diktátorství. Jde 
o totalitární režim, v kterém občané musí 
nejenom své vůdce bezmezně podporovat, 
ale musí je uctívat doslova jako žijící bohy. 
K tomuto účelu vytvořil zemřelý diktátor Kim 
Ir-sen státní náboženství označované jako 
Čučche.
 K prosazování ideologie Čučche použí-
vá vláda kultickou indoktrinaci. Například 
severokorejské děti dostávají od vlády kaž-
doročně jeden bonbon. Pro populaci, která 
z 40% trpí podvýživou, to je luxus. Avšak 
než si děti smějí sáhnout po vzácné slad-
kosti, musí se poklonit a v jakési „modlitbě“ 
poděkovat diktátorským bohům. Jen pro 
úplnost, severokorejské děti se učí zpívat ze 
zpěvníku obsahujícího 600 písní, které osla-
vují Kim Ir-sena i jeho syna, současného 
vůdce Kim Čong-ila.

Křesťané v Severní Koreji
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Heidy Hakim Salib

 Ve snaze udržet Čučche při životě, po-
užívá vláda zastrašování, mučení a vězně-
ní. Osoby, které se odváží následovat toho, 
kterého nazývají Bohem nebes, se jednoho 
dne mohou prostě ztratit, a nikdo o nich více 
neuslyší. 
 A když sestra Choi vypráví o svém vzdo-
ru vůči Čučche a o svém následování Kris-
ta, nejde v její zemi o nějakou neposlušnost, 
ale přímo o velezradu.
 Choi se kdysi provdala za komunistické-
ho úředníka a byla zcela loajální ke svým po-
zemským vůdcům. Podobně jako její ostatní 
krajané, měla i Choi doma na zdi obrázky 
obou Kimů.
 
 

Manžel sestry Choi, navštěvoval významné 
školící středisko, kde se jeho žáci zdokona-
lovali ve vědomostech o spisech „velkého 
vůdce“. Následně se k němu lidé jen hrnuli, 

neboť měl veliký vliv. Když se někdo znelí-
bil a byl zatčen, stačilo jediné slovo Choina 
manžela, aby byl propuštěn na svobodu. 
Jako výraz takového vděku dostala Choi 
jednoho dne jí zcela neznámou knihu.
„Je to příběh někoho z nebe, který pomáhá 
chudým lidem,“ řekl onen muž, který Choi 
knihu přinesl. „Nechtěli byste si ji přečíst?“ 
Choi Young Jin ani její manžel Bibli nikdy 
nečetli, ale protože kniha vypadala záhad-
ně, vzali si ji. Kniha totiž byla vlhká a místy 
i plesnivá, neboť ležela dlouho v zemi, kam 
ji její majitel ukryl před úřady.
 Každou noc pak Choi pečlivě zatáhla zá-
clony u oken, sedla si do kouta a četla onu 
tajemnou knihu. Nejprve se pustila do knihy 
Genesis a evangelia Janova, tak ji totiž in-
struoval onen dárce Bible.
 Ježíšův příběh ji doslova fascinoval. 
„V něm byl život…“ četla v Janově evan-
geliu. „To je Beránek Boží, který snímá hří-
chy…“, Svět ho nenávidí a jeho následovníci 
jsou varováni, že budou rovněž nenáviděni. 
Ale je zde i víra, „která přemáhá svět“.
 Evangelijní příběh i zaslíbení o vítězství 
Choi doslova okouzlily. Měla však také 
spousty otázek a nebyl zde nikdo, kdo na ně 
mohl odpovědět. O několik měsíců později 
je přišel navštívit jejich strýc, který se pře-
stěhoval do sousední Číny. Při společném 
jídle, se strýc odmlčel, sklonil hlavu a pak 
se teprve pustil do misky s rýží. Když po-
chopila, že se strýc před jídlem pomodlil, tu 
se jejího srdce dotkl Duch svatý a příběhy, 
které četla v evangeliích, jakoby náhle ožily. 
Pochybnosti zmizely a v jejím srdci se zrodi-
la víra. Následujícího rána ji její strýc naučil 
píseň Vzácná milost. Později ho tajně na-
vštívila v Číně, kde se také poprvé zúčastni-
la křesťanského shromáždění. Tamní pastor 
se s Choi také pomodlil.
 Nicméně v zemi, kde sousedé musí do-
nášet jeden na druhého, žádná tajemství 
dlouho nevydrží. Její aktivity se donesly 
úřadům a Choi byla zatčena a obviněna 
z „náboženského vyzvědačství“ a z „šíření 
protikomunistických myšlenek“.
 „Policie mě odvedla a při výsleších mě 

krutě mučili,“ vyprávěla nám Choi. „Přinutili 
mě, abych si klekla, a pak mi šlapali po no-
hách. Bili mě do tváří a doslova po každém 
místě na těle. Tvář jsem měla od podlitin úpl-
ně tmavou. Nutili mě, abych se přiznala, že 
konám výzvědnou činnost a prozradila jim 
jméno muže, který mi přinesl Bibli. Prohla- 
šovala jsem, že žádný špeh nejsem, a jméno 
onoho člověka jsem neřekla. Tvrdila jsem, 
že kromě čtení Bible jsem žádnou jinou akti-
vitu neprováděla.
 Když mučení Choi vyšetřovatelům ne-
přineslo její doznání, šli za jejím manželem 
a řekli mu, že pokud bude na soudu vypo-
vídat proti své ženě, dostane Choi menší 
trest.
 „Vyšetřovatelé si mě znovu zavolali a řek- 
li mi, že můj manžel bude svědčit o mých 
zločinech, že je tedy zbytečné, abych co-
koli zapírala a raději se přiznala.“ Když se 
Choi dověděla, že ji manžel údajně zradil, 
byla na tom psychicky velmi špatně, ne-
dokázala skoro ani mluvit. Když jsem se 
i potom odmítala přiznat, pověsili mě za 
nohy hlavou dolů a v této poloze mě mlátili. 
Ve vězení jsem byla bita doslova každý den, 
čas se tam nesmírně vlekl.
 Policisté mě také postavili ke dveřím mé 
cely, přes okénko ve dveřích jsem musela 
natáhnout ruce, do kterých mě potom tloukli 
gumovou hadicí. Ruce jsem pak měla úplně 
zakrvácené a natolik poničené, že jsem je 
dvacet dní nemohla vůbec používat.“ Když 
Choi vyprávěla o tomto mučení, předpažila 
a ukazovala ještě dodnes patrné jizvy. Ně-
kolik prstů má od té doby pokřivených.
 První soudní přelíčení trvalo pět hodin. 
Její manžel na soudu prohlásil, že policisté 
na něho naléhali, aby svědčil proti své ženě 
a uvedl řadu skutečností na její obhajobu. 
Nakonec byla Choi shledána nevinnou, což 
je v Severní Koreji vskutku něčím neslýcha-
ným. Avšak tento rozsudek nebyl rozhodu-
jící. Choi byla obviněna znovu a při druhém 
soudním líčení nemohla následkem policej-
ního zacházení ani mluvit. Za pouhou hodinu 
byla odsouzena k patnáctiletému vězení.  
 „Po celou tu dobu jsem se ve vězení 

modlila, dokonce i během mučení,“ vyprávě-
la nám Choi.
 Ve vězení se také snažila vybavit si bib-
lické verše, které ještě doma četla ve zpuch-
řelé Bibli. Připomínala si Ježíšova slova ve 
svých vlastních parafrázích: „Kdokoli vás 
udeří do pravé tváře, nastavte mu i levou.“
 Vírou se upínala k zaslíbení, že její víra 
přemůže i hrozivý svět, který vytvořili seve-
rokorejští diktátoři.
 Po jednom roce stráveném ve vězení 
Choi vážila pouhých 26 kilogramů. Když ji 
ve vězení navštívil její muž, prosila ho, aby ji 
odsud dostal ven. Manžel proto prodal dům, 
nějaké peníze získal od přátel a příbuzných 
a pak se vrátil s penězi a televizorem, a na-
bídl to dozorcům jako „kauci“, na propuště-
ní manželky. Peníze zapracovaly a Choi se 
mohla vrátit zase do své vesnice. Nechtěla 
se však již nikdy poklonit před svým pozem-
ským králem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Než jsem tohle všechno prožila, domní-
vala jsem se, že má země je tou nejlepší 
zemí na světě. Ale ve vězení jsem pochopi-
la, co je pravou realitou Severní Koreje. Své-
mu manželovi jsem řekla, že jestli se z toho 
všeho zotavím, nechci už v téhle zemi žít, 
protože vím, jak hrozné je to místo!“
 Choi pak uprchla do Číny a nakonec do 
Jižní Koreje.

Když Choi Young Jin líčila, jak s ní severokorejští 
vojáci zacházeli, musela své vyprávění 
přerušovat kvůli záchvatům pláče. 

Podobně jako král Nebukadnesar za proroka 
Daniele, požadují i severokorejští vůdcové
absolutní úctu. Lidé nesmějí projít kolem soch 
svých pohlavárů, aniž by se jim napřed 
nepoklonili. A přesto i v této zemi žijí lidé,
kteří se rozhodli svůj život odevzdat Králi králů
a jemu jedinému se klanět.
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 Ačkoli jsou její zážitky hrozivé, severoko-
rejský režim vynalézá ještě horší způsoby, 
jak dusit všechny projevy křesťanské víry. 
Naši kontaktní pracovníci, kteří udržují spo-
jení se severokorejskými křesťany, hovoří 
o případech, kdy odhalení křesťané prostě 
náhle zmizeli, a nikdo o nich již více neslyšel. 
 V minulém roce náhle zmizelo devět se-
verokorejských křesťanů, kteří měli s Hla-
sem mučedníků jisté kontakty. Jeden po 
druhém přestávali o sobě dávat vědět. Hlas 
mučedníků pořádal odborný seminář a do-
dal i potřebné vybavení, aby těmto křesťa-
nům pomohl získat určité profesní zaměře-
ní. Nyní jsou tito věřící, celkem ze tří oblastí 
země, nezvěstní. V září minulého roku se si-
tuace trochu vyjasnila. Severokorejská vlá-
da uspořádala pro světová média tiskovou 
konferenci v hlavním městě Pchjongjangu. 
„Zajali jsme špiony,“ prohlásili tamní před-
stavitelé. Na důkaz tohoto tvrzení ukázali 
zástupcům sdělovacích prostředků videoka-
meru a další údajné „špionážní vybavení“.
 Naši kontaktní pracovníci poznali jak ka-
meru, tak i ostatní zabavené předměty. Tyto 
věci však samozřejmě nebyly určeny pro 
špionáž, ale měly sloužit našim vzácným se-
verokorejským spoluvěřícím při jejich legální 
profesní činnosti, pro kterou získali i úřední 
povolení. Na základě této tiskové konferen-
ce se předpokládá, že jsou zmizelí křesťané 
v rukách severokorejské tajné policie, která 
sotva někoho znovu pustí na svobodu.
 Podobné zátahy na křesťany činí naši 
práci ještě důležitější. Přes svoji hořkou 

zkušenost Choi na své krajany nezanevře-
la. Dnes pracuje jako dobrovolnice v jedné 
rozhlasové stanici v jihokorejském Soulu, 
kde Hlas mučedníků sponzoruje rozhlasové 
vysílání do její vlasti. Stanice rovněž vysílá 
příběhy severokorejských přeběhlíků, čímž 
dává také vědět jejich příbuzným na severu, 
že oni již dosáhli svobody.
 Navzdory věznění, bití, zranění a další-
ho pronásledování, zůstává sestra Choi na 
modlitební stráži a v duchovním boji proti 
silám zla. Nevíme, kolik podobných křes-
ťanů zůstává v Severní Koreji v pracovních 
táborech, nebo kolik se jich v tomto „pustém 
království“ modlí a tajně setkává. Naše po-
slání je však jasné: nesmíme na ně zapomí-
nat. Kristus se do této země navrátí, až se 
počet severokorejských mučedníků naplní 
(Zjevení 6, 9-11). Prozatím nesmíme práci 
ve prospěch těchto věřících opustit.

Sycení těla i duše

 Obyvatelé Severní Koreje hladoví jak du-
chovně, tak tělesně. Většina z tamního třia-
dvacetimilionového obyvatelstva trpí podvý-
živou. Jeden křesťan uvedl: „Pokud máme 
jídlo alespoň jednou denně, považujeme to 
za velké požehnání. Známe rodiny, které zů-
stávají na živu jen díky polévce ze shnilých 
brambor a drobku dalších potravin.“
 V Severní Koreji žijí rodiny, které budou 
radši i se svými dětmi hladovět, než by se 
obrátily o pomoc k úřadům.
 „Musím se zármutkem přiznat,“ napsal 
nám jeden z tamních křesťanů, „že než jsem 
uvěřil v Ježíše Krista, patřil jsem k těm, kteří 
nechali své děti umřít hlady, jen aby sami 
přežili. Když takto zemřeli moji dva synové, 
protloukal jsem se životem zcela bez jaké-
hokoli smyslu nebo cíle. Potom mě Ježíš 
nalezl.“
 Snažíme se pomáhat tamním křesťanům, 
jak z tělesného, tak duchovního zla, které zde 
vláda rozsévá. Hlas mučedníků obstaral pro 
hladovějící severokorejské křesťany více než 
sedmnáct tun základních potravin, předev- 
ším rýži a mouku. Vedle toho přinášíme 

těmto vzácným spoluvěřícím také Boží slovo. 
 V roce 1970 sponzorovala severokorej-
ská vláda překlad Bible do korejštiny, aby 
v rámci „náboženské svobody“ ukázala 
navenek vstřícné gesto. Tento překlad je 
paradoxně považován za nejzdařilejší pře-
klad do korejštiny. Nicméně vláda povolila 
vytisknout pouze 300 výtisků. Hlasu mučed-
níků se podařilo jeden z nich získat a nyní 
tiskneme tisíce těchto Biblí a snažíme se je 
šířit mezi severokorejskými věřícími.
 Distribuce Biblí však v Severní Koreji zů-
stává nadále extrémně těžkou záležitostí. 
Vlastnit Bibli se rovná takřka jistému trestu 
smrti a do vězení se může kvůli tomu dostat 
celá rodina: rodiče, prarodiče i děti. Proto 

Tajné shromáždění severokorejských křesťanů

Aby se severokorejští křesťané vyhnuli nejtvrdším 
trestům za vlastnění Bible, ukrývají mnozí z nich 
ručně opisované Písmo ve stěnách svých obydlí.

mnozí severokorejští křesťané vytvářejí ruč-
ní opisy Písma, které pak ukrývají ve zdech 
nebo je zakopávají na dvoře či zahradě své-
ho domu, kde by byly ve větším bezpečí.
      
 Hlas mučedníků také sponzoruje každo-
denní půlhodinové rozhlasové vysílání do 
Severní Koreje. Deset minut mohou tamní 
obyvatelé naslouchat pořadu o životě Ježí-
še Krista. Dalších deset minut je věnováno 
četbě z knih Richarda Wurmbranda, a v dal-
ších deseti minutách je na pokračování čte-
na Bible – zřetelně a pomalu, aby si ji poslu-
chači mohli případně opsat. Celé vysílání je 
také nahráváno do MP3 přehrávačů, které 
jsou tajně distribuovány společně s potravi-
nami. Všechny tyto aktivity jsou financovány 
ze zvláštního fondu, určeného jen na pomoc 
severokorejským křesťanům.
 (Naše česká pobočka přispěla v letošním 
roce na projekty týkající se Severní Koreje 
částkou 9000 dolarů.)
 „Vaše dodávky potravin mě postavily na 
nohy,“ prohlašuje jedna severokorejská uči-
telka, členka ilegálního křesťanského shro-
máždění. „Sílu, kterou jsem nabyla, použiji 
ke svědectví, že Kristus je náš Spasitel. Bez 
Krista není život hoden žití. Z tohoto důvo-
du riskujeme i nadále své životy, abychom 
lidem kázali v jeho jménu.“

Hlas mučedníků, USA, říjen 2008   

Síla islámu

 Dr. William McElwee Miller působil 
v letech 1919 až 1962 jako misionář pres-
byteriánské církve v Íránu. Protože na 
Západě přibývá konverzí k islámu a pro 
doplnění pastýřského listu malajsijských 
biskupů, uvádíme kapitolu s názvem 
„Síla islámu“ z jeho knihy „A Christian 
Response to Islam“ (Křesťanská odpo-
věď islámu).

 Když byl dotazován jeden vlivný korejský 
křesťan na svůj názor, proč křesťanství za-

znamenalo v jeho vlasti tak prudký růst v tak 
krátkém čase, odpověděl, že lidé v Koreji 
neměli žádné skutečné náboženství, žádnou 
víru, která by je dostatečně podporovala. 
A tak když uslyšeli zprávu o milujícím Bohu a 
Spasiteli, uvítali ji a přijali ji. Jestliže toto platí 
o Korejcích, neplatí to zcela jistě pro větši-
nu muslimů. Jistě je jedním z důvodů, proč 
nereagují na Dobrou zprávu, i skutečnost, 
že islám je vysoce rozvinuté náboženství 
s Knihou považovanou za boží slovo, teolo- 
gií a v některých pohledech i skvělou histo-
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rií. To je velmi utvrzuje, že jejich náboženství 
je pravdivé a dobré. Jejich učení je v někte-
rých případech snadněji pochopitelné než 
tajemství Trojice nebo otázka božství Krista 
(hluboké neznalosti křesťanů a i z toho pra-
menící snadné přijetí tak „líbivého a snadno 
pochopitelného“ komunismu a socialismu 
u nás je velkým varováním i pro snadnost 
islamizace také naší země – pozn. FK). 
Povinnosti požadované islámem, i když ne 
snadné, jsou splnitelné v rámci možností lid-
ských schopností. Jednou mi jeden vzděla-
ný muslim řekl: „Islám je pro život lepší než 
křesťanství.“ Když jsem se zeptal na důvod, 
odpověděl: „Pro lidi je možné poslouchat 
učení a zákony islámu, ale učení Kristovo 
je tak vznešené a náročné, že nikdo není 
schopen je následovat.“
 A dále, když jsme dnes v éře pokroku, 
považuje se obecně to poslední za nejlep-
ší. Jistě pak z tohoto pohledu musí být islám 
lepší než křesťanství, které je o šest století 
starší! To také stojí psáno v Koránu, kde je 
islám konečným a nejdokonalejším božím 
zjevením. Z tohoto důvodu a řady dalších 
jsou muslimové přesvědčeni, že jejich nábo-
ženství je nejlepší, vyhovuje jejich potřebám 
a nesmí být opuštěno pro žádné jiné.

Pastýřský list z Malajsie

 Je to možná předčasné, ale i u nás 
přibývá vyznavačů boha, který si vyža-
duje lidské oběti. A jsme také v EU, kte-
rá svým multikulturalismem a politickou 
korektností intenzivně pracuje na své 
islamizaci. Už za 12 roků bude v západní 
Evropě 25 % muslimů! Menšina s plný-
mi právy bude utiskovat většinu. Dejte 
tento pastýřský list Katolické biskupské 
konference Malajsie s názvem „Zákonné 
konverze k islámu“ přečíst známým, co 
po náboženství (ale především moci) po-
šilhávají.

Drahé sestry a bratři v Pánu,
 přestoupíte-li k islámu, dojde k důležitým 
změnám ve vašem zákonném postavení 

a v tom, co můžete nebo nemůžete dělat. 
Vaše konverze k islámu bude registrována 
Ministerstvem pro náboženství a Minister-
stvem statistiky, obé elektronicky. Tak bude 
tato informace veřejně dostupná po celém 
státě.

Podle práva šaría uzákoněného ve většině 
z 13 států Malajsie:  
1) Přestup zpět na původní vyznání není buď 
(a) dovolen zákonem, nebo (b) je považován 
za kriminální čin, což znamená, že můžete 
být pokutován, bičován, zadržen nebo uvěz-
něn ve většině států s islámskými zákony.
2) Není-li vám 18 let, je ke konverzi k islámu 
nutný souhlas rodičů.
3) Váš občanský průkaz bude mít přísluš-
nost k islámu vyznačenou. A tak, když bu-
dete dlouhodobě zanedbávat praktikování 
islámu, můžete být pokutováni, zbičováni, 
zadrženi nebo uvězněni pro porušování prá-
va šaría, a to také při návštěvě kostela, jídla 
na veřejnosti během ramadánu atd.
4) Nemůžete uzavřít manželství s nemusli-
mem. Když se rozhodnete rozvést a opustit 
islám, přijdete o děti, protože ty jsou muslimy. 
5) Po smrti nemají vaši nemuslimští příbuzní 
žádný nárok na váš majetek, peníze atd., ani 
kdybyste jim je odkázal. Tělo mrtvého bude 
odneseno od nemuslimských příbuzných 
a pohřbeno podle islámského ritu, i kdyby 
zemřelý už dlouhodobě nepraktikoval islám.
6) V případě, že váš partner konvertuje k is-
lámu, ztratíte nárok na děti i majetek.
 
 Víme, že někteří křesťané, kteří konverto-
vali k islámu z jakýchkoliv důvodů, si nejsou 
vědomi nebo neberou vážně dopady takové 
konverze. Odtud pramení naše snaha infor-
movat je.
 Tímto listem nejsme ani proti islámu ani 
proti náboženské svobodě, kterou všem 
Malajcům zaručuje v Článku 11 naše ústa-
va, která také dovoluje svobodně si zvolit 
náboženství. Ale ke správnému rozhodnutí 
potřebujete znát jasně, co si volíte a souvis-
losti vaší volby.

Arcibiskup Datuk Murphy Pakiam

Bangladéš
 Dháka, 14. ledna 2009 (Compass Direct 
News) - Muslimští obyvatelé osady v zá-
padním Bangladéši přinutili dva bratry, aby 
vyhnali z domu vlastní rodiče kvůli jejich ne-
dávnému obrácení ke křesťanství. Sedmde-
sátiletý Ishmael Sheikh a jeho žena Rahima 
Khatun (55) byli pokřtěni 9. listopadu 2008. 
Koncem měsíce, informoval Sheikh agen-
turu Compass, muslimští sousedé v osadě 
Kathuly (poblíž města Gangni v distriktu 
Meherpur) přinutili jejich dva syny, aby je 
vyhnali z domu. Muslimové vyhrožovali, že 
dětem Sheikhových synů nedovolí uzavřít 
sňatek s nikým ve vesnici, pokud u sebe 
nechají rodiče bydlet. „Jsme první obrácení 
křesťané v této vesnici,“ pokračoval Sheikh. 
„Sousedé mým synům řekli: ,Proč by měli 
vaši rodiče žít v téhle vesnici? Nemají právo 
tady žít, protože to už nejsou muslimové.‘“

Egypt
 Istanbul, 29. ledna 2009 (Compass 
Direct News) - V návaznosti na surové na-
padení šesti křesťanských bratrů a demolici 
jejich kavárny kvůli tomu, že měli otevřeno 
během muslimského postního měsíce rama-
dánu, soudce 22. ledna všech šest křesťa-
nů odsoudil ke třem letům odnětí svobody 
a těžkým pracím, protože se údajně brá-
nili zatčení a policisty fyzicky napadli. Loni 
v září oddíl třinácti policistů uskutečnil razii 
v kavárně v Port Said (město v nilské deltě). 
Právní zástupce koptských křesťanů infor-
moval, že policisté při razii převraceli stoly, 
rozbíjeli židle, okenní tabulky a vodní dýmky. 
Bratry zmlátili holemi, dvěma přitom zpřerá-
želi ruce a třetímu způsobili ránu na hlavě, 
která si vyžádala jedenáct stehů. „Policejní 
útok byl naprosto neopodstatněný,“ prohlásil 
Ramses el-Nagar, který křesťany zastupuje. 
„Policistům se nelíbilo, že viděli někoho bě-
hem ramadánu jíst. Je to nespravedlivé; lidé 
si mohou věřit čemu chtějí, zákony jsou ale 
o něčem jiném a tyhle dvě věci by se nemě-

K zamyšlení a modlitbě

ly plést dohromady.“ V Egyptě přitom nee-
xistuje žádný zákon, který by křesťané ote-
vřením kavárny během ramadánu porušili. 
Když se bratři 8. září snažili kavárnu bránit 
(všem je něco přes třicet let), byli zadrženi 
a obviněni z bránění se zatčení a napadení 
policie. Po třiceti dnech strávených ve vaz-
bě byli propuštěni na kauci ve výši 12 000 
egyptských liber (46 000 korun). Na přelíče-
ní minulý týden člen týmu obhájců předložil 
videozáznam incidentu natočený náhodným 
kolemjdoucím jako důkaz policejní bruta-
lity. Video však soudcem Mohammedem 
Hassanem El-Mahmodym nijak nepohnulo 
a někteří koptští aktivisté dospěli k závěru, 
že skutečným důvodem obvinění je nábo-
ženský fanatismus a předsudky. „Policisté 
často vyvíjejí na Kopty nátlak, aby akcep-
tovali i velmi nepříznivá soudní rozhodnutí,“ 
prohlásil El-Nagar. „Naneštěstí tady mají po-
licisté značnou moc; Egypt je policejní stát 
a nestojíme o to, aby se policisté objevili 
u soudu.“ Jména zatčených křesťanských 
bratrů jsou Ashraf Morris Ghatas, Mag-
dy Morris Ghatas, Osama Morris Ghatas, 
Nabil Morris Ghatas, Walid Morris Ghatas 
a Hany Morris Ghatas. Ibrahim Habib, před-
seda skupiny křesťanských advokátů Uni-
ted Copts of Great Britain, v rozhovoru pro 
agenturu Compass uvedl, že Egypt musí při-
jmout určitá opatření, která napomohou pro-
sazování spravedlnosti. „Chtěli bychom být 
svědky toho, že státní orgány budou prosa-
zovat zákony, podporovat nestrannost, usi-
lovat o úplné oddělení státu od náboženství 
a zruší druhý článek egyptské ústavy (která 
definuje islámské právo jako zdroj zákono-
dárství),“ uvedl právník. „Chtěli bychom žít 
ve svobodném Egyptě, který bude všem 
občanům měřit stejným metrem.“ El-Nagar 
se může do třiceti dní odvolat ke kasačnímu 
soudu. V rozhovoru potvrdil, že má odvolání 
v plánu.
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

Malajsie
 Kuala Lumpur, Malajsie, 9. ledna 2009 
(Compass Direct News) - Devět dní po ozná- 
mení zákazu vydávání malajské sekce kato-
lického časopisu Herald malajské minister-
stvo vnitra včera zákaz odvolalo - nicméně 
stále trvá na tom, že vydavatel nesmí v ma- 
lajsky psané části označovat Boha výrazem 
„Alláh“, dokud v záležitosti nerozhodne soud. 
P. Lawrence Andrew, šéfredaktor Heraldu 
(časopis vychází v angličtině, malajštině, 
mandarínštině a tamilštině), byl o rozhodnu- 
tí písemně informován včera večer. V rozho- 
voru pro agenturu Compass uvedl, že pod-
mínky stanovené ministerstvem v předcho- 
zím dopise stále platí. Na titulní straně tý-
deníku musí být uvedeno slovo „terhad“ 
(malajsky „omezený“) naznačující, že týde-
ník smí být prodáván pouze v kostelích a je 
určen pouze pro křesťany. Na dotaz týkající 
se dalších plánů Heraldu P. Andrew kore-
spondentovi agentury Compass řekl, že při- 
pravuje odpověď ministerstvu, ve kterém 
potvrdí svůj postoj z předchozího vyjádření 
z 2. ledna, podle kterého by měl mít týdeník 
na používání výrazu „Alláh“ právo, pokud 
soud nerozhodne jinak. „Rozhodnutí soudu 
budeme respektovat,“ dodal P. Andrew

Pákistán
 Istanbul, 19. ledna 2009 (Compass Di-
rect News) - Útrapy dvou dospívajících křes-
ťanských sester, které podle jejich vlastních 
výpovědí místní muslimové unesli, opakova-
ně znásilňovali a nakonec přinutili konverto-
vat k islámu, již sice [s návratem k rodině] 
skončily, dívky se však obávají budoucnosti 
spojené se společenským zavržením. Osm-
náctiletá Parvisha a čtrnáctiletá Sanam Ma-
sihovy hovořily o tom, jak je loni v listopadu 
unesla trojice muslimských mužů a během 
dvou týdnů strávených v zajetí je únosci 
několikrát znásilnili. „Jsme šťastné, že jsme 
zpátky s rodinou, současně však pociťujeme 
stud - lidé k nám teď nebudou mít žádnou 
úctu,“ poznamenala Parvisha Masihová. 
„Nechceme se vrátit do školy, kde se bude-
me muset ukázat před svými přáteli.“ Navíc 
je čeká vleklý soudní spor, v průběhu které-
ho se nevyhnutelně setkají se svými únosci 
- kteří již jejich příbuzné u soudu fyzicky na-
padli. „Máme veliký strach, pořád nám ně-
kdo vyhrožuje,“ dodala Parvisha Masihová 
v rozhovoru pro agenturu Compass. „Bojíme 
se o svou rodinu i o sebe. Nechci ty muže již 
nikdy v životě spatřit.“

Srdečné díky těm, kteří přispěli převodem z účtu v pro-
sinci 2008 a lednu 2009:
Daniela Nováková, Irena Hamzová, Alena Frajtová, MUDr. 
Josef Šíma, Václav Málek, Roman Duba, Dr. Ludmila 
Martínková, Jiří Nedvěd, Mgr. Petra Macíčková, Charita 
Frýdek-Místek, Marie Radová, Jan Pernický, Jana Kotrn-
cová, Ing. Jiří Kadlec, Mgr. Miroslav Adlt, Marie Koutová, 
Felix Holáň, Miluše Marešková, Ing. Dagmar Mostecká, 
Rudolf Olšan, Zdeněk Kuráň, MUDr. Jarmila Nevrlá, Anna 
Říhová, Ludmila Peluchová, Karel Snížek, Žaneta Lindne-
rová, Ing. Jarmila Vašíčková, Marie Legnerová, P. Luděk 
František Juchelka, JUDr. Jiří Fleischer, Jaroslav Boudný, 
Olga Michalová, Vilma Benešová, Pharm. Dr. Lubomír Vy-
líčil, Jaroslava Pupová, Ivan Klabal, Eugenie Miškovská, 
Marie Radikovská, Zdenka Boráková, Vladimír Kovářík, 
Ing. Ctibor Jareš, Svecar, Ing. Vít Kuba, Marie Sotolářová, 
Jana Břečková, JUDr. Vít Jiříček, Jiří Rýznar, Jan Blahu-
ta, Ladislav Větříček, Markéta Zelinková, Eduard Adamec, 
Anna Maixnerová, Josef Hurbiš, Železářství OLDRICH, 
Irena Muhlová, Ing. Jaroslav Záleský, Ivo Křižka, Monika 

MUDr. Gejza Scziranka, Roman Duba, Kateřina Vondráč-
ková, Alena Frajtová, Radmila Reiská, Jan Staigl, Ludmila 
Běhanová, JUDr. Jiří Fleischer, Marta Kastnerová, Eugenie 
Miškovská, Marie Radikovská, Zdenka Boráková, Ivan Kla-
bal, Markéta Zelinková, Jan Blahuta, Noela Frolková, Elena 
Cásková, Jana Světlá, Irena Muhlová, Ing. Jaroslav Záles-
ký, Ivo Křižka, Monika Zechovská, Hana Čermáková, Mar-
tin Matuškovič, Vladimír Kamas, Jan Malý, MUDr. Anna 
Velková, Veronika Nováková, Štěpánka Klečková, Tomáš 
Bayer, Jan Szczurko, David Chrastina, Jan Benda, Hana 
Borková, ŘKfarnost Novosedly, Vlastimil Paseka, Vojtěch 
Macek, Mgr. Zdeněk Dubský, Ing. Vladislava Kácalová, 
Ing. Borek Tichý, PhDr. Jana Mančalová, Mariana Felne-
rová, Mgr. Bohumil Poláček, Dušan Zeman, Miroslav Ma-
chovský, Hučínová, Jana  Homolová, Magdalena Knorko-
vá, Vladimír Benák, P. Josef Šich, Markéta Salvetová, Ing. 
Daniel Žingor, Jirout, Jaroslav Hes, Josef Soukop, Pavel 
Riedl, Martin Hanák, Pavel Vrbenský, Růžena Liďáková, 
Jan Sedláček, Miloslav Klíma.

Díky také všem, kteří přispěli dary poštovními poukáz-
kami nebo jinak:
Marie Voplakalová, Marie Šouláková, Marie Vágnerová, 
RNDr. Martin Musílek, Helena Sadílková, Blanka Petrovic-
ká, Anežka Vaverková, Marie Kolářová, Stanislav Raszka, 
Růžena Fujáková, Marie Sovadinová, Eva Stančíková, Ma-
rie Popková, Eva Šádková, Ludmila Holubová, Jaroslav 
Holub, Marie Vítková, Marta Čechová, Jiřina Horáková, 
Eduard Tomeček, Bohumila Ministrová, Mojmír Pospíšil, 
Jaroslava Kašicová, Marie Stěhulová, Anna Lužická, Eliška 
Gotthardová, Elfrida Šichová, Ludmila Smejkalová, Jana 
Kuťáková, Jan Klement, Františka Křížková, Antonie Mlčá-
ková, Hana Samková, Stanislav Schneider, Pavel Škoda, 
Aleš Suchánek, Jarmila Domesová, MUDr. Barbora Jiříč-
ková, Alfred Halfar, Růžena Bartošová, Marie Očenášková, 
Marie Šeligová, Anastazie Mačková, Urszula Dřevjaná, 
Marek Machala, Antonín Dostál, Václav Číhal, Ladislav 
Kröner, Jiří Ondruš, Marie Bucáňová, Marcela Trousilo-
vá, Jarmila Zizlerová, Anna Řezníčková, Adolf Faifer, Ví-
tězslav Kostrhoun, Josef Šilhavý, Věra Vašátová, Jarmila 
Bergerová, Jan Vidlák, Marie Kabelková, Ing. Vladimír 
Vašků, Ing. Jan Kadlec, Josef Haman, Vilma Růžičková, 
Vlastislav Duda, Marek Machala, Anna Hovancová, Anna 
Marčišinová, Zdena Plecháčová, Miloslava Zlatušková, 
ŘKfarnost Štípa, František Matoušek, Petr Piprek, Helena 
Bičanová, Eliška Mužíková, Václav Brich, Marie Chuves-
chuk, Helena Rybičková, Jan Kovář, Květoslava Šimonová, 
Alena Frajtová, Marie Ježová, Marie Skotnicová, Magdale-
na Smolková, František Hradil, P. Alois Jargus, Metoděj 
Štajnar, Zdeněk Purš, Mgr. Marcela Uhrová, Jaroslava 
Holá, Elektro-Ing. Klíma, Štěpán Knopf, Stanislav Šindler, 
Veronika Temňáková, Olga Košátková, Marie Zelbová, 
Ing. Jaroslav Záleský, Dalibor Kameník, Marie Divišo-
vá, Ing. Jiří Bublan, Zdenka Cingálková, Pavel Bouchal, 
Marie Hélová, Oldřich Brázdil, Hayato Okamura, Bořivoj 
Ptáček, Božena Zmeškalová, Ludvík Dřímal, Alice Kšíro-

vá, Rudolf Prandner, Krista Víšková, Josef Vala, Dalibor 
Kameník, Miluše Procházková, Barbora Suchecká, Mgr. 
Radek Antony, Zdena Troblová, Martin Halama, Jaromír 
Štván, Ing. Antonín Pavlík, Josef Králík, Hana Baumruko-
vá, Ing. Josef Dolák, Marie Maršálková, Jan Berka-Elmar, 
manželé Mossóczy, Jiří Škoda, Ludmila Moravcová, Jan 
Václavík, Růžena Bodláková, M.+M. Slunečkovi, Adolf 
Vondrášek, Františka Evanžinová, Jiřina Horáková, Jaro-
slav Gottwald, Mgr. Vlasta Kurková, P. Jan Vidlák, Josef 
Čubík, Anna Klímková, Karel Zakopal, Josef Lačko, Jana 
Hamingerová, manželé Smrčkovi, Jan Klement, Ilona 
Balavajderová, Marie Skotnicová, František Przeczek, 
Miloslava Herynková, Bojanovských, Salesiáni Litomyšl, 
Eliška Daňková, Anežka Kovaříková, Oldřiška Vojáčková, 
Dr. Karel Dolista, Vilibald Knob, František Čápek, Miroslav 
Štěpánek, Martin Smolík, Anna Zajícová, Ctirad Trávníček, 
Jiřina Mrkvová, Jiřina Zemanová, Danuše Dreiseitlová, 
Tamara Mužíková, Marie Vašinová, ŘKfarnosti Slavonín 
a Nové Sady, P. Alois Juráň, Milan Strnad, Josef Sto-
klásek, Jarmila Krajčová, Eliška Halačková, Libor Mačát, 
Vlasta Pavlíková, Alois Sekanina, Salesiánská provincie 
Praha, Věra Frydrychová, Marie Urbánková, Jiřina Voldá-
nová, Karel Exner, Dr. Hubert Fadrus, Františka Štefflová, 
Mgr. Josef Vlček, Přemysl Vaněk, Karel Skřička, Marie Te-
frová, Jarmila Čermáková, Anna Řezníčková, Marie Pára-
lová, Lenka Himlová, Ondřej Beneš, Aloisie Baštová, Marie 
Kadlecová, Jitka Lišková, Vít Hobza, Miloslava Matysová, 
Pavel Říčan, Dagmar Jandorová, Stanislav Vaněk, Jan To-
mek, Agnesa Vlásková, Božena Jašková, Jaroslav Januš-
ka, Libuše Kampasová, Anna Tomková, Josef Obdržálek, 
Redemptoristé Frýdek-Místek, Marie Poulíčková, Magda 
Grimová, Bořivoj Ptáček, Ing. Karel Voplakal, Zdena Tro-
blová, Olga Bušáková, Eva Němcová, Jarmila Berhanová, 
Drahomíra Varmužová, Tomáš Došek, Věra Hájková, Jar-
mila Sixtová, Pavel Bouchal,Rozálie Škařupová, Miroslav 
Ondrák, Hana Soběslavová, Ing. Jiří Horák, Eva Součková, 
Gizela Gutknechtová, Jiřina Šmejkalová, Jolana Žiklová, 
Vlasta Skramušská, Anna Krčmářová, Libuše Cahová, 
Karel Kříž, Ludmila Čekovská, ŘKfarnost Horní Dubňa-
ny, Zlatka Drdlová, Karel Kudělka, Krista Valná, Závalovi, 
Anna Zbranková, manželé Vaculovičovi, Běla Holečková, 
Jana Hamingerová, Marie Knotková, Marie Mácová, Marta 
Hlouchová, Marie Jelínková, Bohumír Karásek, ŘKfarnost 
Tovačov, Božena Nemethová, Ing. Pavel Horák, ŘKfarnost 
Bořislav, Jarmila Pavelcová, Marie Cabejšková, Miroslav 
Navrkal, Štěpánka Košťálová, Ladislav Zapletal, Dr. He-
lena Brabencová, Karla Müllerová, Růžena Purkrábková, 
Milena Chladová, Adéla Havelková, Růžena Horáčková, 
Anna Kolečkářová, Jana Marková, Karel Šedina, Resmije 
Štiberová, Žídkovi, Miroslava Stryjová, Anna Krusberská, 
L. Bartek, Marta Holubová, Vojtěch Hána, Marta Veverová, 
Františka Chutná, Cecilie Hovadíková, Jiří Ondruš, Mojmír 
Pospíšil, Miroslav Vala.

Děkujeme také všem, kteří nechtějí být uváděni nebo 
jejichž jména nebyla čitelná nebo jsou dárci anonymní. 

Zechovská, Irena Zemanová, Stanislav Zatloukal, Pavel 
Vachek, Klášter sester Řádu Navštívení P. Marie, Stani-
slav Grubhoffer, Elena Cásková, Věra Pekařová, MUDr. 
Anna Velková, Veronika Nováková, Marie Krechlerová, Jan 
Malý, Jaroslav Vejmola, Dana Hájková, Radomír Česenek, 
Jana Světlá, Tomáš Bayer, František Uraj, Josef Strbak, 
Hana Čermáková, Vladimír Kamas, Ing. Lea Tomášová, 
Ing. Petr Wanderburg, Charita sv. Vojtěcha, Jan Benda, 
Hana Borková, Marie Dvořáková, Josef Jebousek, Lesy 
ČR, Ing. Jaroslav Branžovský, Marie Rundová, David 
Prentis, Ing. Vladislava Kácalová, Ing. Borek Tichý, PhDr. 
Jana Mančalová, Mariana Felnerová, Mgr. Bohumil Polá-
ček, Dušan Zeman, Šárka Kubinová, Markéta Tomečková, 
Lékárna U Naděje, Jarmila Vávrová, Mgr. Zdeněk Dubský, 
Tomáš Čajan, Josef Olšák, Anna Kusalíková, Mgr. Martin 
Kolář, Ing. Jaroslav Michálek, Markéta Salvetová, Vla-
dimír Benák, Ing. Daniel Žingor, Ing. Alois Pinďák, Petr 
Brychta, MUDr. Magdalena Truhlářová, Josef Marek, Boris 
Chramosta, Arnoštka Mlčochová, Marcel Turičík, Daniela 
Nováková, J.L., Ing. Karel Šálek, Mgr. Petra Macíčková, 
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Køes�anská mezinárodní solidarita (CSI) je 
dobrovolné neziskové sdružení lidí, kteøí chtìjí 
nenásilným zpùsobem diplomatickými prostø-
edky pomáhat hájit právo na vyznání tak, jak je 
to vyhlášeno ve Všeobecné deklaraci lidských 
práv OSN, zvláštì ve Článku 18.

Potøebné spojení na Køes�anskou meziná-
rodní solidaritu: 

Křesťanská mezinárodní solidarita - CSI
P. O. Box 8
750 11 Přerov

 Tel: 581 203 438
 e-mail: csi@csi-cr.cz
 Internet: www.csi-cr.cz

Bankovní spojení:   
ČSOB Československá obchodní banka 
 č.ú. 0278125043 / 0300

Prosba
Dárci a pøíznivci, kteøí posílají svùj 
penìžní dar poprvé,
a� laskavì oznámí svou adresu.
Vedení CSI dìkuje za porozumìní.

Úkoly CSI mohou být:

- modlitba za pronásledované køes�any
- psaní protestních dopisù patøièným politikùm  
 a úøadùm 
- sbírání podpisù ve prospìch pronásledovaných
- psát dopisy vìznìným a jejich rodinám
- podle možnosti poskytovat hmotnou podporu  
 jednotlivým pøípadùm
- působit na vládu a politiky, aby se Česká 
  republika na mezinárodním poli zastávala 
  pronásledovaných křesťanů
- pøinášet zprávy v médiích o pronásledovaných  
 køes�anech a o èinnosti CSI
- organizovat prosebné spoleèné modlitby
- finanèní podpora

Pøetisk textù tohoto zpravodaje je možný s udáním 
pramene. Vydává Køes�anská mezinárodní soli-
darita (CSI) jako zpravodaj pro vnitøní potøebu. 

Za redakci a úpravu zpravodaje zodpovídají  
Ing. František Kopečný a Mgr. Petr Matyáš

MK ÈR E 12619

Tisk EURO-PRINT Pøerov s.r.o.

Podávání novinových zásilek povoleno Dohodou 
o podávání poštovních zásilek OBCHODNÍ PSA-
NÍ č. 708 03/2002 ze dne 13. 12. 2001.
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