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

Z
D

A
R

M
A

Křesťanská 
mezinárodní 

solidarita

Němý křik bylo slyšet nahlas
Pronásledování – srovnání leden 2007 a 2008 
Manipur – Indie 3x
Súdán – Nadějí jsme spaseni 
               Bída vedle zlatého dolu
Irák – CSI daruje naději

Centra pro učení čtení a psaní jsou velmi prosté stavby,
ale svůj účel plní dobře.
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Slovo úvodem Němý křik bylo slyšet nahlas.

 V tomto zpravodaji Vás informujeme o shromáždění, které švý-
carská CSI uspřádala v Bernu a že je proč, poznáte hned v násle-
dujícím „Skličujícím dokumentu“. Dnes je ve světě diskriminována 
téměř čtvrtina miliardy křesťanů! Obsáhlá je informace o námi pod-
porovaných aktivitách v indickém státě Manipuru končící opět mi-
lým dopisem otce Jana Meda. O Súdánu začínáme tentokrát citací 
z okružního listu Spe salvi facti sumus a informacemi z příhraničí 
Jižního Súdánu. V posledním článku se znovu vracíme do Iráku. 
Následuje pravidelná rubrika K zamyšlení a modlitbě a věnujte pro-
sím pozornost výzvě k vám, štědrým dárcům, v závěru.
 Apoštol Pavel mluví o štědrém dárci. Žádá o peníze na podporu jeruzalémské církve. 
Neočekává však jen dary, ale ujišťuje dárce, že mohou očekávat něco nazpět: „Bůh má moc 
zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho co potřebujete, 
a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, 
dobrota jeho trvá navěky.“ 
 A tak apoštol Pavel spojuje peníze a lásku. Darované peníze a pomoc jiným není jen 
prostá almužna sloužící k sebeosvobození od vědomí viny, když taková služba vychází 
z vděčného srdce, které ví, že dává jiným jen to, co samo již obdrželo od Boha.
 Zprávy o pronásledování, mučení a vraždění našich bratří a sester jsou pro nás jistě kraj-
ně nepříjemné. Přibližovat je však lidem považujeme za nezbytné. Mají vzbudit nejen soucit, 
ale především naši sounáležitost. Vždyť to vše se děje při naší hlídce, před našima očima. 
Asi i vy máte pocit, že je třeba na tento stav reagovat. Jsme velmi vděčni kanadským studen-
tům, kteří veřejně projevili solidaritu s trpícími obyvateli Dárfúru. Našim bratřím ve Švýcarsku 
se povedlo uspořádat na jejich poměry početnou akci na podporu pronásledované církve. 
Dokázali zapojit nejen prosté lidi, ale i politiky a náboženské představitele.
 Rádi bychom oslovili i širší veřejnost u nás. K tomu však potřebujeme další spolupra-
covníky. Doufáme, že najdeme podporu u našich vysokoškoláků sdružených ve VKH. Byl 
bych moc rád, kdyby se nám v týdnu modliteb za pronásledované křesťany (mezi druhou 
a třetí nedělí v listopadu) podařila alespoň v některém městě zorganizovat veřejná akce. 
Ale všechny vás prosím, mluvte o porušování lidských práv, hlaste se veřejně ke své víře, 
nenechte se zahanbovat muslimy v jejich opravdovosti, s jakou ctí Alláha.
 Není to tak dávno, co jsme neměli zrovna na růžích ustláno, ale každá doba klade jiné 
požadavky. Jsme samozřejmě vděčni, že můžeme alespoň trochu zmírnit utrpení pronásle-
dovaných vašimi dary, ale snažme se o více. Mysleme na budoucnost našich dětí. Pane, 
kéž jsme tvými věrohodnými svědky!

Váš František Kopečný

 S velkou radostí a vděčností se společně 
se švýcarskými bratry a sestrami ohlédne-
me na bohatě požehnané setkání 28. května 
v Bernu. „Neboť se uprostřed týdne 1000 lidí 
nechalo motivovat, aby přicestovali na krát-
ký čas setkání do Bernu a povzbudili nás 
k nasazení za náboženskou svobodu“, řekla 
Annette Walder, výkonný ředitel CSI-Švý-
carska. „Bylo pro nás velmi významné, aby 
se dostal málo slyšitelný hlas těch 200 milio-
nů pronásledovaných křesťanů na veřejnost. 
Jsme velmi vděčni, že toto setkání podpořilo 
tolik církví a organizací a že se ozvali také 
politici.“

Jedenáct členů národní rady na scéně
 Společně s H. Studrem, prezidentem 
národní rady Švýcarska se CSI obrátilo na 

politickou reprezentaci s naléhavou žádostí 
o podporu a osobní přítomnost na shromáž-
dění. Z jedenácti přítomných poslanců ze 
sedmi politických stran jich sedm předneslo 
krátké vstupy na podporu a význam nábo-
ženské svobody. Předali také v parlamentu 
petici účastníků setkání vládě a parlamentu 
a spolkové kancléřce Corině Casanova.

Široká církevní podpora 
 Také ze strany představitelů křesťanů 
mělo setkání důstojnou podporu. Proten-
tokrát nestály v pozadí teologické rozdíly. 
Připravenost podpořit pronásledované kře- 

sťany byla velká. Monsignor Joseph Roduit 
všechny pozdravil a povzbudil jménem švý- 
carské biskupské konference. Max Schläp- 
fer, prezident Svazu svobodných církví 
a společností mluvil o právech a povinnos- 
tech ve společnosti. Křesťané jsou vybíze- 
ni milovat i své nepřátele. Mají však právo 
na náboženskou svobodu. Farář Christoph 
Schuler přivedl i žáky z katolické školy 
a zdůraznil, jak mnoho dětí a mládeže trpí 
pro svou křesťanskou víru. Také představi-
tel pravoslaví ve Švýcarsku se zmínil o pro-
následování souvěrců na Blízkém východě 
a v Egyptě. Jsou vystaveni agresivnímu 
tlaku militantních muslimů.

Protestní shromáždění v Bernu

11 poslanců se ukázalo na tribuně
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Zprávy postižených
 Chvíle hlubokého pohnutí vyvolaly pře- 
devším zpráva Paskaly Warda, bývalé mi-
nistryně přechodné irácké vlády a vyprávění 
Simona Denga, bývalého otroka ze Súdá-
nu. Působivě popisovali současnou situaci 
ve svých vlastech. V emocionální chvíli ticha 
a přímluv, završených písní „Amazing Gra-
ce“ (Úžasná milost), vzpomněli přítomní  na 
oběti pronásledování. Symbolicky se s tě-
mito prosbami vznesly k nebi stovky červe-
ných balónků.
 „ Tímto shromážděním nesmí skončit 
solidarita s 200 miliony pronásledovaných 
křesťanů. Je to teprve začátek. Teď je na 
každém z nás, aby se nadále všemi dostup-
nými prostředky angažoval při rostoucím 
množství trpících“, volala Annette Walder.

Zůstaňte s námi při tom! Děkujeme, že 
modlitbou a dary posilujete svobodu 
náboženství a pomáháte pronásledova-
ným.

Skličující dokument: Pronásledování ve 
světě – srovnání leden 2007 a 2008
 „Pro nepřátele křesťanství jsou křesťa-
né protivníkem, zdí z téměř dvou miliard 
lidí.“ Říká historik a ředitel holandské větve 
katolického pomocného díla „Kirche in 
Not“ , Orban de Lengyelflva. Ukazuje, že 
i v 21. století je pronásledování Kristových 
následovníků rozsáhlé a aktuální. Zdaleka 
není omezeno na jednotlivou zemi. Denně 
platí životem za pokus o prolomení této zdi 
početné oběti. Odhaduje se , že ročně ve 
světě asi 175000 (!) lidí přijde o život, proto-
že se hlásí k Ježíši Kristu.

Téměř čtvrt miliardy křesťanů je diskrimi- 
nováno 
 To hrůzné číslo mrtvých je jen špičkou 
ledovce. 200 až 250 milionů našich bratří 
a sester musí denně snášet diskriminování 
a sociální omezení až po kruté pronásledo-
vání, věznění, mučení a vraždění. Pravděpo-
dobně 80% pronásledovaných pro víru žije 
v zemích s nejsilnějším pronásledováním.

 Rozsáhlou dokumentaci ročně aktuali-
zuje pomocná křesťanská organizace Open 
Doors. Poskytuje přehled podle jednotlivých 
zemí, ve kterých jsou křesťané pro svoji víru 
pronásledováni nebo musí počítat se sociál-
ními dopady.
 Takzvaný index pronásledování dává 
také možnost sledovat vývoj v příslušných 
zemích. Bohužel ve světovém přehledu ne-
lze pozorovat žádné zlepšení.
 Je zřetelné, že pronásledování křesťanů 
je živeno v totalitních a fundamentálních stá-
tech. Především v komunistických a islám-
ských zemích. K pronásledování katolických 
duchovních dochází ale i v převážně kato-
lických zemích jako je Kolumbie, neboť se 
zastávají bezzemků. Ani Evropa není zcela 
„čistá“. Ve více jak 50 zemích světa čelí 
křesťané minimálně společenským nebo so-
ciálním omezením.

Severní Korea – koncentrák pro křesťany 
 KLDR je opět na hanebném prvním mís-
tě. Má značný náskok před dalšími země-
mi, náboženská svoboda je v zemi zcela 
potlačena. V koncentračních táborech je až 
200000 křesťanů. Lidé jsou tam drženi v ne-
lidských podmínkách (jak tam musí být, když 
hladomor je i mimo koncentráky). Smrt tu 
slaví opravdové hody. Oběti lze obtížně sta-
novit, protože režim „osvíceného“ Kim Jong 
Ila přísně tají všechny informace. (CSI má 
pobočku v Jižní Koreji, která se hodně sna-
ží pomáhat. Důležitá je i pomoc uprchlíkům 
v Číně – ochrana před čínskou policií a před 
deportací, FK).

Křesťané pod šaríí
 Podobně jako vloni je na druhém místě 
Saudská Arábie. Mezi křesťany patří větši-
nou zahraniční pracovníci; křesťané mezi 
nimi jsou vězněni, v lepším případě vypově-
zeni. Zakázán je nejen dovoz biblí, ale i kří-
žů a jiné náboženské literatury a pod. Nesmí 
se stavět kostely, bohoslužby a shromáždě-
ní se konají jen tajně po domech. Korán je 
na úrovni ústavy, islámské právo šaría platí 
absolutně. Konverze znamená tedy smrt.

 Třetí místo zaujímá Írán. I zde platí islám-
ské právo šaría. Jen v lednu letošního roku 
bylo popraveno 28 konvertitů. Počet dalších 
zabitých rodinou nebo sousedy není znám. 
Jsou zavírány kostely. Svobodu lze draze 
vykoupit, policie je úplatná. Podobné pomě-
ry panují třeba na dovolenkovém ráji Male-
divách, v Bhútánu, Jemenu, Afganistánu 
a postkomunistických státech bývalého 
SSSR Uzbekistánu, Turkmenistánu, Čečen- 
sku a Ázerbajdžánu ale i v Pakistánu 
a Egyptě. 

Naděje v Číně:
naopak, růst pronásledování
 Čína je sice až na desátém místě, ale je to 
asi 40 milionů křesťanů. Byl to asi velký 
omyl, dát Číňanům olympiádu. Místo zlepše-
ní situace v dodržování lidských práv došlo 
k masivnímu zavírání příslušníků podzem-

ních církví i dalších disidentů. Alespoň olym-
pijské výbory z bývalých komunistických 
zemí měly jasně říci: „Komunistům nelze 
věřit“! Jistě jste toho dost slyšeli i v našich 
médiích.
 Přesto se čínskému režimu nepodařilo 
zastavit růst křesťanství v zemi. Povzbudivý 
list papeže Benedikta katolické podzemní 
církvi a také růst protestantských domácích 
společenství jsou znamením naděje pro růst 
významu křesťanství v čínské společnosti.
 Naléhavá prosba o modlitbu: Prosme 
Pána o spravedlnost pro všechny naše 
trpící sourozence, aby náboženská svo-
boda v tolika zemích nebyla jen prázd-
ným slovem, ale konečně se prosadila.
 Prosme o sílu a vytrvalost ve víře mi- 
lionů pronásledovaných, neboť jsou nám 
příkladem jak nesou svůj kříž!

Podle CSI aktuell 4/2008

Manipur – Indie

 Chceme vás seznámit podrobněji s pů-
sobením otce George v Imphalu v překladu 
článku z místních novin u příležitosti jeho 
odchodu do jiné oblasti státu Manipur. Je to 
zároveň velmi dobrá (a nestranná) informa-
ce o tom, kam šly vaše dary, jak obrovský 
rozsah aktivit jsou schopni obsáhnout tři sa-
lesiáni, když zapojí laiky.

Sbohem, otče George a děkujeme
 Don Bosco Imphal se v těchto dnech lou-
čí s otcem Georgem. Jedná se o jeho pře-
ložení podle salesiánských pravidel. Rektor 
nesmí zůstat na jednom působišti déle než 
6 let. Zatímco přesun je běžná praxe, to, co 
se podařilo salesiánům v Imphalu za uply-
nulých šest let je zcela mimořádné. O tom 
v následujícím článku.
 15. května 2001, zastřelili členové ozbro-
jené organizace tři salesiány – dva kněze 
a jednoho bratra – v noviciátě v Ngarian. 
Důvod tragedie byl obecně známý. Nemělo 
to nic do činění s aktivitami v Ngarian, ale 
s finančními požadavky po školách v Im-

phalu. Koncem ledna 2002 opustili všichni 
salesiáni Imphal, protože jejich životy byly 
vážně ohroženy. Odešli do Assámu a ško-
ly v Chingmeriongu a Langiingu ponechal 
v péči výborů rodičů a učitelů. Zůstal jen 
86letý otec Med, aby pečoval o katolickou 
komunitu v Imphalu (říkal nám: „Už jsem byl 
dost starý na to, abych utíkal, i na zabití). 
Vyděrači provedli v Ngarian co nemohli udě-
lat v Chingmeriong (kolej a sídlo salesiánů 
v Imphalu).
 Zdálo se, jakoby Bůh opustil nebo do-
konce zavrhl salesiány v Imphalu. Téměř ve 
stejnou dobu sebrala bouře střechu ching-
meirongského kostela. V centru provincie, 
v Dimapuru, znělo jednohlasně – zavřít školy 
v Imphalu. Protože otec Med už byl příliš 
starý a slabý (to určitě nerad četl), aby po- 
skytoval potřebnou péči početné katolic- 
ké komunitě, požádal provinciál otce G., aby 
šel do Imphalu. Jeho úkolem měla být 
starost o katolíky. Neměl riskovat starost 
o školy a ukončit je.
 Otec G. působil tehdy V Delhi v salesi-
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ánském centru pro mladé animátory. Přá-
telé s kterými se radil, ho od tohoto kroku 
zrazovali. Ale on se rozhodl jít. Když se to 
dověděl jeho starší bratr, který je biskupem 
v Guhawati, křičel.
 Změny, které po šesti letech můžeme 

dnes vidět, jsou mimořádné. Církev v Ching-
meirongu se rozrostla a byla zreorganizová-
na. Otec G. se věnoval školám od prvního 
dne. Obě školy nejen ožily; ony rozkvetly. 
Měly 100% matrikulaci a získávaly si jméno. 
50 let stará, zchátralá kolej pro žáky a sale-
siány byla přestavěna. V Langiingu je nová 
jídelna a tři nové domy pro zaměstnance 
neučitele. Základní škola u Phayengu, je-
jíž většina studentů náleží k nižším kastám 
a kmenům, byla povýšena na školu střední. 
Počet žáků vzrostl z 203 v roce 2003 na 
740 a školní budova je větší více jak čtyř-
násobně. 
 Jda mimo standardní vyučování sledoval 
originálního ducha Dona Boska a věnoval 
se nejvíce znevýhodněným dětem a mláde-
ži. Dnes je provozováno 48 center pro anal-
fabety (literacy centre); 35 v Imphalu a 13 
v Moirangu pro 1767 dětí. Organizace zva-
ná Bosco Mangaal postupně rozvíjí péči 
o tuto činnost. Bosco Mangaal je nyní schop-
no otevřít 104 center v Jiribam. 56 takových 
center již mohlo být zrušeno, protože se již 
podařilo zařadit do řádných škol 3500 dětí.
 Dále běží 4 „intenzivní kurzy“ pro 153 dětí 
ve věku 11 až 13 let, které nemohly navště-
vovat základní školu. Byly zahájeny letos 
v únoru a v roce 2009 budou tyto děti schop-

ny nastoupit do IV. až VI. třídy základních 
škol.
 Výchova 700 dětí nakažených AIDS je 
sponzorována zcela Bosco Mangaal. Dal-
ších 700 dětí dostává jednu třetinu školních 
poplatků. Pracovníci placení salesiány prů-
běžně zvyšují kvalifikaci učitelů 12 škol, nad 
kterými převzali „adopci“. Toto školení zlep-
šuje kvalitu jejich výuky.Tři vysoce kvalifiko-
vaní pracovníci nabízejí zdarma poradenství 
ve 23 školách v Imphalu.
 11 „osvětových domů“ v zemědělských 
oblastech navštěvují mladí lidé nad 14 let; 
příliš staří, aby začali chodit do školy. Byli 
to předem ztracené případy nebo zběhlí 
studenti. Zbaví se analfabetismu a naučí se 
věcem odpovídajícím jejich věku a životní 
situaci. Také pro tyto aktivity jsou připravo-
váni studenti, aby mohla být otevírána nová 
působiště v zaostalých oblastech.
 Funguje pojízdná knihovna, která nabí-
zí široký výběr čtiva pro žáky literacy cen-
ter, intenzivních kurzů, osvětových domů 
a adoptovaných škol. V Imphalu jsou provo-
zována dvě mini-centra pro mládež a spo-
lupracuje se na vybudování třetího v Ukh-
rulu. V těchto centrech mimo hry (nemějte 
představy o nějakém přepychu, jedno jsme 
navštívili) je také knihovna, mini tělocvična, 
občas výchovný program a příhodný po-
radce po celou dobu. Basketbalisti z centra 
u Chingmeirongu se účastní státních turnajů 
(viděli jsme, hrají dobře a vytrvale).
 Bosco Mangaal vede amimátorské pro-
gramy pro mladé na různých druzích škol 
a univerzitách po celém Manipuru a občas 
i v Nagalandu (spolkový stát na severu Ma-
nipuru) a v Assámu. Jeden měsíc věnují 
nejslabším studentům různých škol (7 škol 
v roce 2008), aby se předešlo jejich pro-
padnutí. Je také sponzorována pomoc pro 
studenty, kteří propadli, aby úspěšně absol-
vovali druhý pokus o postup. Ročně zajišťují 
také měsíční „dokončovací kurzy“ pro čers-
tvé absolventy, aby zlepšili jejich šance při 
hledání zaměstnání.
 Místní společenství jsou školena pro 
činnost při pohromách. V době záplav loni 

působili lidé z Bosco Mangaal ve dvou po-
stižených lokalitách. Mají také program pro 
mentálně a fyzicky postižené děti a mládež.
 Pracuje také 84 svépomocných skupin 
převážně žen, které podporují salesiáni. Je 
také několik programů pro prevenci AIDS, 
jako společenství pro informovanost i ve ško- 
lách, sexuální a reprodukční zdravotní infor-
movanost pro ženy, výchova životního stylu, 
meziškolní sportovní a kulturní setkání atd.
 Právě zahajuje nový projekt, který bude 
zdrojem příjmů. Skupiny 20 vdov po AIDS 
získají znalosti, jak vydělávat a vytvořit druž-
stva pro výrobu a marketing.
 Tolik aktivit nemůže samozřejmě zvlád-
nout jeden člověk sám. Otec G. toho dosá-
hl vytvořením obdivuhodného týmu. Další 
otcové byli jeho prvními spolupracovníky. 
K nejdůležitějším patří otec Nebu Mathew, 
který s ním stál v dobrém i zlém po celých 
šest let.
 Otec G. budoval svůj laický tým pečlivě, 
rozvíjel jej výběrem z toho co bylo. Dbal 
na průhlednost při hledání těch nejlepších. 
Bral do týmu příslušníky všech společenství. 
Vštěpoval jim ducha a zásady Dona Bosca. 
Posílal je po celé Indii na zácvik v různých 
oborech. Důvěřoval jim a dělil se s nimi 
o odpovědnost, dodával jim autoritu, rozví-
jel v nich smysl sounáležitosti a vlastnictví 
a poskytoval jim prostor pro růst jejich osob-
ní tvořivosti. Platil jim, co bylo možné a oni to 
brali, protože to bylo zcela průhledné. Teď je 
to talentovaný, angažovaný a spolehlivý tým 
lidí, kteří plánují, provozují, řídí a hodnotí tři 
střední školy a představené pestré progra-
my. Stále vyhledávají další spolupracovníky, 
diskutéry a konzultanty.
 Pro zlepšení efektivnosti týmu Bosco 
Mangaal a jeho průhlednosti zformoval otec 
G. dozorčí radu složenou z vysoce kvalifiko-
vaných a vážených osob v Imphalu.
 Otec G. se nevázal jen na „aktivity“. Na-
psal knihu podávající nejlepší zkušenosti ve 
službě narušené mládeži pro toho, kdo hodlá 
vstoupit na toto pole. Sepsal také řadu učeb-
nic o významu vzdělávání, chování a morál- 
ce pro třídy I. až X., které jsou doposud pou- 

žívány nejen v Indii ale i Nepálu a Kuwaitu. 
 Spolupracoval s představiteli státu Mani-
pur při psaní vůbec první Zprávy o rozvoji 
lidských zdrojů. Pracoval s univerzitou v 
kanadském Halifaxu a partnery ve třinácti 
státech na mezinárodním výzkumu „Odol-
nost mladých v situaci násilí“ a podílel se na 
závěrečném semináři v Kanadě. Ze španěl-
štiny do angličtiny přeložil do dvou svazků 
sérii knih o práci se skupinami mladých.
 A tak je dnes otec G. známý nejen nej-
chudším dětem, mládeži a jejich rodičům 
z Imphalu, ale je také ctěný mezi intelektuály 
státu a je známou osobností. Je doma stej-
ně ve svých školách, literacy centrech i mezi 
profesory a vedoucími. Je ho často vidět na 
stupínku při seminářích, workshopech, je 
žádaný všemi typy organizací. Je schopen 
přidružit se k lidem, má porozumění pro po-
třeby a problémy lidí na všech úrovních.
 Salesiáni a jejich pomocné křídlo, Bosco 
Mangaal, změnili za uplynulých šest let tvář 
katolické církve v Manipuru.
 Je to již čtvrtý pobyt otce G. v Imphalu. 
V roce 1970, jako student na universitě v Ma- 
drasu, strávil dva měsíce prázdnin u sale-
siánů v Imphalu. V roce 1972 přišel jako 
bratr učit a starat se o ubytované na koleji. 
Po dvou letech odešel studovat teologii do 
Bangalore.
 V roce 1981 byl zbitý neznámým pacha-
telem ředitel salesiánské školy. Otec G. byl 
tehdy jako mladý kněz v Bhutánu. Byl po-
žádán, aby přišel do Imphalu. Byl u nás od 
února 1981 do září 1987, než odešel do 
Tamenglongu.
 Během těch posledních šesti let věnoval 
sice hlavní díl své práce lidem v údolí (stát 
Manipur je hustě osídlen na dnech dnes vy- 
schlých velkých jezer- třetí ještě má vodu- 
obklopených horami), našel si cestu a způ- 
soby, aby se dostal i k těm na horách. Když 
nás nyní opouští už po čtvrté, doufáme v jeho 
dynamismus a tvořivost, která si najde 
způsob jak pokračovat v podpoře lidí v Im-
phalu, ať už bude kdekoliv.

Sanasam Indibhushan, Singjamei  

Děti prahnou po vzdělání
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A otec George
se ozval z nového působiště

Tamenglong a Don Bosco centra.
 Tamenglong je v západní části státu Ma-
nipur v severovýchodní Indii. Středisko ob-
lasti je vzdáleno asi 150 kilometrů od hlav-
ního města Manipuru, Imphalu. Don Bosco 
Social Welfare Centre (Středisko sociální 
péče), v jehož čele nyní otec G. pracuje, je 
v tomto malém městě. Oblast je považová-
na za nejvíce zaostalou v Manipuru. Práce 
církve je zde důležitá. Naše farnost je asi 
200 kilometrů dlouhá a 150 široká! Je zde 
jen velmi málo asfaltovaných silnic, většina 
cest je použitelná jen v období sucha. A do 
většiny vsí vedou jen takové cesty. Můžeme 
je navštěvovat jen pěšky. Je mnoho analfa-
betů a úroveň vzdělání je velmi nízká. Lé-
kařská péče je dostupná jen v hlavním měs-
tě oblasti. Mnoho dětí umírá na spalničky 
a malárii. 
 Oblast je hornatá se strmými kopci. Při 
monsunu prší velmi silně. Hory jsou „hlině-
né“. To značně ztěžuje stavbu silnic, proto-
že sesuvy půdy jsou velmi časté.
 Obyvatelé patří k různým kmenům. Nej-
početnější jsou Ronmei, Langmei, Zemei 
a Kuki. Křesťanů je vysoké procento, pře-
devším baptistů a dalších protestantských 
denominací. Katolíci mají jen tři farnosti, 
protože je jich málo. Jsou zde, hlavně mezi 
staršími lidmi, vyznavači původních kmeno-
vých náboženství.
 Lidé v oblasti čelí v posledních třech le-

tech mimořádnému problému. Řídce osídle-
né hory jsou zarostlé bambusovou džunglí. 
Bambus kvete jen asi jednou za 40 let. Když 
kvete, rozmnoží se krysy na miliony a snad 
miliardy, protože bambusové plody jsou pro 
ně vynikající potravou. Když je spořádají, 
vtrhnou do polí a sežerou každé zrníčko. 
Mezi lidmi následuje hlad. Protože je bam-
busů několik odrůd a každá kvete jiný rok, 
trvá hlad několik let. Kvůli tomuto problému 
musíme odpustit rodičům dětí už tak mini-
mální školné. To je 140 rupií za měsíc, pro 
ubytované děti 750 rupií (byt a strava + škol-
né). Kvůli sníženým příjmům za školné jsme 
ve složité situaci. Jsou i děti, které už dluží 
8000 rupií. 

Naše potřeby
 S jakoukoliv pomocí, kterou dostaneme, 
plánujeme následující:
V období monsunu prší vydatně, od září do 
dubna je sucho a není voda. Postavili jsme 
betonové zásobníky a shromažďovali deš-
ťovou vodu. Za 35 let zásobníky popraskaly 
a většina z nich neudrží vodu. Opravit se ne-
dají. Musíme postavit nové, nebo nakoupit 
velký počet umělohmotných nádrží.
 Pro nedostatek vody jsou nepoužitelné 
záchody ve školách. Pro děvčata půjdou 
ještě opravit, pro chlapce je třeba vybudovat 
nové.
 Školní budova i internáty nutně vyžadují 
opravy. Spěchá to, protože deště a větry jsou 
tak velké, že se budovy stanou brzo neo- 
byvatelné.
 Zcela nedostatečná úroveň vzdělání 
v oblasti nás vedla k převzetí tří venkovských 
škol a další dvě bychom chtěli otevřít v roce 
2009. V těch třech školách připlácíme uči-
telům. Počet žáků v těchto školách je totiž 
malý, protože jsou v málo osídlených čás-
tech oblasti a lidé jsou tam chudší, než ve 
vesnicích blíže centru. Je třeba vylepšit 
i školy. Dvě nové školy plánované pro rok 
2009 potřebují třídy, minimální sociální vyba-
vení a podporu pro platy učitelů. (Nemůžeme 
vidět něco jako naše školy, ale bambusové 
s plechovou střechou, hliněnou podlahou 

s rohožemi. Platy učitelů jsou hrazeny ze 
školného).
 To jsou v krátkosti naše bezprostřední 
potřeby. Později napíši více podrobností, 
protože se také lépe vžiji do zdejší situace.
 Také bych měl dodat, že obyvatelé ně-
kolika vesnic trpí hladem. Vím ale, že je to 
problém nad naše možnosti a zdroje naše 
i našich dárců. Lobujeme pro ně u vlády, 
aby poslala pomoc hladovějícím. Podílíme 

se na práci, která je specificky naše.
 Další poznámka: naše práce je pro lidi 
všech kmenů, jazyků a vyznání. Naše ná-
boženské služby jsou pro katolíky, další 
– vzdělávání, pomoc v nouzi atd. – jsou pří-
stupny všem.
 Předem děkuji za každou pomoc, kterou 
nám poskytnete.

Fr. George Menamparampil sdb

Don Bosco , Tamenlong, 19/7 2008
A z Imphalu ještě dopis otce Meda

Don Bosco, Imphal, Manipur 03/07/2008 

Drazí přátelé!
 Především vám musím poděkovat za váš štědrý dar a děkuji za vaši dobrotu a ujišťuju 
vás, že se za vás všechny dobrodince modlím, aby Bůh vám ve své dobrotě dal svou milost 
a zahrnul všechny svou milostí. Váš dar bude rozdělený těm nejnutnějším a Bůh také vám 
všem dá svou milost.
 Nevím jak si představujete toho skoro 93letého mládence. Tolik mých žáků už se vydalo 
na věčnost a já se ještě pohybuju, přirozeně dali mi džíp pro pohodlí a nebojím se cestovat 
stovky kilometrů, když je to možné, a potřebné. Děkuju Pánu Bohu za to zdraví, které mám 
a že nepotřebuju nic zvláštního a snažím se pomáhat dětem kolem nás. 
 Právě dnes začínáme zde nový školní rok na vyšších školách a přišlo děvče, které by 
chtělo na vyšší školu, ale rodina je chudá, ale ona se potřebuje připravit na život. Dal jsem 
jí 3000 rupií (asi 600 Kč) a doufáme, že se z ní něco dobrého vyklube. Všechno přispívá ke 
chvále boží, ale prosíme aby Panna Maria nám všem dala sílu, dělat vůli boží a rozsívat boží 
lásku ve světě.
 Dříve jsem mohl chodit po horách. Teď se musím umírnit, ale dělám, co je možné.
 Modlím se za vás a za celou svou vlast, kterou jsem opustil ne, že bych ji neměl rád, ale 
abych následoval BOŽÍ HLAS. Pozdravujte všechny a děkujte všem.
Zůstávám váš věrný Čech v Srdci Páně 
         Jan Med SBD 

Otec Jan je v Indii 73. rok. Texty upravuji minimálně. Rukou ještě připsal:
Promiňte chyby!
Říkají, že bych neměl se dotknout psacího strojku. Je starý, ale starý přítel, ale hlava prsty 
nekombinují. J. Med
Je poznat, že stroj je opravdu velmi chatrný, vždyť to je  dopisů s až 10 kopiemi. Otec je čilý 
foundraiser. 
Posílá dopisy nejen do vlasti,ale i Čechům ve světě. Má vlastní nakladatelství a prodejnu ná-
boženské literatury.  Jeho nasazení pro vzdělávání a výchovu dětí je skutečně obdivuhodné. 
Modleme se za něj, aby mu Pán dal ještě hodně síly a požehnal jeho práci. FK

Otec George jak jsme jej poznali 
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Súdán

Spe salve facti sumus (V naději jsme 
spaseni)
 Benedikt XVI ve svém okružním listu 
používá příkladu Janem Pavlem II svato- 
řečené Josefiny Bakhity, aby nám přiblížil 
naději jakožto naději „vykoupením“- cituji 
z kapitoly 3:
 Dojít poznání Boha, pravého Boha, zna-
mená obdržet naději. Pro nás, kteří stále ži-
jeme s křesťanským pojmem Boha a jsme 
na něj zvyklí, jakoby vlastnění naděje, která 
vyplývá ze skutečného setkání s tímto Bo-
hem, už nebylo patrné. Příklad jedné světice 
naší doby nám může trochu pomoci pocho-
pit, co znamená potkat poprvé skutečně to-
hoto Boha. Mám na mysli Afričanku Jose-
finu Bakhitu, svatořečenou Janem Pavlem 
II. Narodila se kolem roku 1869 - ona sama 
nevěděla přesně kdy - v Dárfúru, v Súdá-
nu. V devíti letech byla unesena obchodníky 
s otroky, do krve zbita a opět prodána na 
trzích v Súdánu. Nakonec se jako otrokyně 
ocitla ve službě matky a manželky jednoho 
generála a zde byla denně do krve bičová-
na, v důsledku čehož nesla na svém těle po 
celý zbývající život celkem 144 jizev. Roku 
1882 ji koupil jistý italský obchodník pro 
italského konzula Callista Legnani, který se 
před pokračujícím postupem mahdistů vrátil 
zpět do Itálie. Tady, po děsivých „pánech“, 
jimž doposud patřila, poznala „pána“ zcela 
odlišného, kterého v benátském dialektu, 
jejž si osvojila, nazývala „paron“ Pán, Bůh 
živý, Bůh Ježíše Krista. Dosud znala pouze 
pány, kteří jí opovrhovali a zacházeli s ní ne-
lidsky anebo ji v lepším případě pokládali za 
neužitečnou otrokyni. Nyní však zaslechla, 
že existuje jistý „paron“ - pán, který je nade 
všemi pány, Pán všech pánů, a že tento Pán 
je dobrý, zosobněná dobrota. Dověděla se, 
že tento Pán zná také ji, že ji také stvořil, ba 
dokonce, že On ji miloval. I ona byla milova-
ná, a miloval ji právě „Paron“ nejvyšší, před 
nímž všichni ostatní pánové jsou jenom ubo-
zí sluhové. Byla mu známa, byla jím milová-

na a byla očekávána. A tento Pán dokonce 
v první osobě podstoupil úděl zbitého a nyní 
ji očekává „po pravici Boha všemohoucího“. 
Nyní měla „naději“. Už nejenom malou na-
ději, že najde pány, kteří nebudou tak krutí, 
ale velkou naději: jsem milována definitivně, 
ať se stane cokoliv, jsem očekávána touto 
Láskou. A tím je můj život dobrý. Poznáním 
této naděje byla „vykoupena“, už se necíti-
la být otrokyní, ale svobodnou dcerou Boží. 
Pochopila, co Pavel zamýšlel, když připomí-
nal Efesanům, že kdysi byli v tomto světě 
bez naděje a bez Boha, bez naděje, protože 
bez Boha. Když měla znovu odjet do Sú-
dánu, Bakhita odmítla, nechtěla se nechat 
odloučit od svého „Paron“. 9.ledna 1890 
byla pokřtěna a biřmována a dostala první 
svaté přijímání z rukou Benátského patriar-
chy. 8. prosince 1896 složila ve Veroně sli-
by v Kongregaci sester Canossiánek a od té 
doby, vedle své práce v sakristii a na bráně 
kláštera, snažila se na svých cestách, ze-
jména po Itálii, podněcovat k misiím. Cítila, 
že osvobození, kterého se jí dostalo skrze 
setkání s Bohem, musí šířit, aby se dostalo 
také druhým, co největšímu možnému počtu 
dalších osob. Nemohla si ponechat pro sebe 
naději, jež se pro ni zrodila a „vykoupila“ ji. 
Tato naděje měla dosáhnout k dalším, do-
sáhnout všech.  
 Informujeme o situaci v Súdánu v každém 
zpravodaji. Bakhita má bohužel bezpočet 
následnic v krutém osudu černé otrokyně.

Bída vedle zlatého dolu
 V příhraničních oblastech Jižního Súdá-
nu Bahr-El-Ghazal panuje po třech letech 
příměří krutá bída. 
 Vedoucí okresu Aweil Sever, Monika 
Nyibol, vystihuje situaci: „Během války byly 
naše vesnice vypáleny a lidé utekli do Dár-
fúru za bezpečím. Teď hoří vesnice v Dárfú-
ru a lidé k nám utíkají nazpět.“ Přitom se tam 
situace nelepší. K 22. dubnu odhadovalo 
OSN počet obětí na 300000! Letos v břez-

nu navštívila delegace CSI uprchlický tábor 
Majang Kar. Od naší poslední návštěvy před 
dvěma lety přibylo běženců. Pořád mají jen 
jednu ruční pumpu, která je obležená dnem 
i nocí. Lidé zde umírají na jednoduché ne-
moci, protože není nemocnice, nejsou léky, 
žádná pomoc pro nemocné malárií. Nejsou 
školy, cesty, elektřina nebo telefon či ošet-
řovna.
 Zoufalství a beznaděj poznamenává tá-
bor. Náhle proti nám vybíhá řvoucí, nahá 
asi 30letá žena. Pominula se, protože přišla 
o celou rodinu. Chce na sebe upozornit. Jiní 
uprchlíci trpí němě. Před 20 léty uprchl Ga-
rang ze své domovské vesnice. Během pře-
kračování hraniční řeky mu Arabové sebrali 
9letého syna, potom mu odvlekli ženu a už ji 
nikdy neviděl. Nedávno utekl zpět s druhou 
ženou a pěti dětmi.
 V březnu mohlo CSI osvobodit 200 lidí. 
14 letá Angong vzpomíná na šťastný život 
s rodiči než je přepadli Arabové. Pozabíjeli 
hodně lidí, zničili náš majetek. Můj majitel, 
jeho žena i dcera mne bili. Syn mne zneuží-
val. 
 Ve vesnici Warthou panuje při návratu 
osvobozených otroků slavnostní nálada. 
Přišli náčelníci z okolních vesnic, vítají se 
a zdraví s navrátilci a potřásají rukou zástup-
ci CSI, Johnu Eibnerovi. „Nejen že se vrátily 
některé děti, ale je to i nová naděje pro ještě 
zotročené“, říká jeden z nich.

Kvetoucí Juba
 Hlavní město Jižního Súdánu připomíná 
město z divokého západu během zlaté ho-
rečky. Rozplývají se zde peníze z meziná-
rodní pomoci i podíly z těžby nafty v kapsách 
bývalých gerilových bojovníků. Kýčovitá vý-
zdoba, kvetoucí tankovací místa, honosná 
ministerstva za vysokými zdmi. Tři roky po 
uzavření příměří je město přidušeno auty na 
několika asfaltkách z celého jihu. Jsou to 
hlavně velké vozy pracovníků OSN.

Pomoc je nezbytná
 Kdo myslí v Jubě na nouzi v 800 kilome-
trů vzdáleném Bahr-El-Ghazalu? Ale právě 

startovací balík, kanystr na vodu a trocha 
prosa může zachránit navrátilým otrokům 
život. Naše pomoc je stále nezbytná. 

Náčelník děkuje spolupracovníku CSI
dr. Johnu Eibnerovi

Majang Kars a jediná ruční pumpa

KDO DÁVÁ, 

DOSTÁVA,

MNOHEM

VÍC PŘIJME...
sv. František z Assisi
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Heidy Hakim Salib

Irák

CSI daruje naději dát k Iráku
Situace křesťanů v Iráku je zoufalá, pomá-
hat je ale možné. O tom reportáž CSI

 „Prolila jsem ve svém životě tolik slzí, že 
už jsem skoro slepá“, vzlyká 70tiletá  Noneh 
Toma a sahá po mé ruce. Stará paní ztra-
tila téměř celou rozsáhlou rodinu, když byl 
jejich dům v Bagdádu zasažen bombou a 
zcela zničen. Nyní prozatím živoří v malém 
městečku Karamlesh, na ninivské planině v 
severním Iráku. Mouchy se rojí kolem křes-
ťanky celé černě oblečené , pro kterou je 
kousek mýdla přepychem.

Pronásledování a násilí
  Jak zoufalá byla  situace křesťanů již za 
diktátora Saddáma Husseina je při návštěvě 
Karamanlesh a dalších křesťanských měst 
na ninivské planině znát. Bezohledně byly 
celé generace domorodých křesťanů obě-
továny při vojenských taženích proti Íránu 
a Kuvajtu. Návrší se hřbitovem u města Tel 
Kef je plné vzhůru se tyčících pískovcových 
křížů a pomníků nad hroby padlých. Lásky-
plně jsou vytesána jména padlých s úryvky 
žalmů, poslední pozdrav. Dnes umírají křes-
ťané místo na bojištích při cílených útocích 
islámských teroristů. V severním Iráku trpí 
násilím od Kurdů. „Investují do mrtvých a ne 
živých křesťanů“ prohlašuje starosta Barte-
la a ukazuje na výstavný kostel na velkém 
hřbitově.

Pomocná akce CSI
 Naproti chaldejskému kostelu v Karamle-
sh, kde začátkem března unesený a zabitý 
arcibiskup Faraj Rahho našel místo svého 
posledního odpočinku, byl postaven vel-
ký stan.  V něm rozdělovali pracovníci CSI 
Dr. John Eibner a Gunnar Wiebalk spolu s 
pomocníky irácké humanitární organizace 
„Hammorabi“ balíky s potravinami stovce 
iráckých rodin. Dostávali rýži, těstoviny, 
cukr, mouku, olej a mycí prostředky. Začát-

kem května jsme dostali z Bagdadu email, 
kde bylo poděleno dalších 100 rodin: „Jsme 
hluboce dojati akcí CSI. Dodala nám odvahu 
vydržet. Neboť všichni křesťané chtějí zde, 
ve své vlasti zůstat“.
 CSI vyzývá: Prosíme podporujte náš 
irácký projekt modlitbami a dary!

Pomoc CSI v Iráku

Hroby v Tel Kef

K modlitbě a zamyšlení

Čína
 V uplynulých dnech plnila média olympi-
áda. První místo v porušování lidských práv 
měl sice Tibet, ale my jsme mysleli na naše 
bratry ve víře, kteří byli kvůli olympiádě ná-
silím vyřazeni z veřejného života. Modleme 
se, aby to bylo jen po dobu OH. 
 Olympijské bible – poprvé jsou k sehná-
ní bible mimo státem kontrolované obchody 
a to s plným požehnáním KS. 50 000 dvoj-
jazyčných evangelií, 10000 biblí a 30000 NZ 
ponese olympijské logo a bude distribuová- 
no během OH. Akci zajišťuje organizace 
Open Doors.
 OH jsou zdrojem hrdosti pro národ bez 
ohledu na Tibet, lidská práva a smog. Mod-
leme se, aby OH povzbudily zemi k větší 
otevřenosti a svobodě. Modleme se, aby se 
Čína stala místem s náboženskou svobo- 
dou. Modleme se za využití politického 
a obchodního vlivu pro dobro!

 11. srpna 2008 (Compass Direct News) 
- Příslušníci bezpečnostních složek včera 
zadrželi křesťanského aktivistu a pastora 
domácí církve Hua Huiqi po cestě na boho-
službu úřady schváleného protestantského 
společenství Kuanjie v Pekingu, na které se 
měl objevit také americký prezident George 
Bush. Bush se na bohoslužbu posléze do-
stavil, krátce před setkáním s čínským prezi-
dentem Chu Ťin-tchao, se kterým diskutoval 
o problematice lidských práv, včetně svobo-
dy náboženského vyznání. Huovi se údajně 
podařilo uprchnout. Podle zprávy agentury 
Associated Press policisté v uplynulých 
letech Hua kvůli jeho náboženským aktivi-
tám již několikrát zadrželi a zmlátili. Hua si 
rovněž získal pověst aktivisty, když svého 
času bojoval proti rozvojovému projektu, 
v rámci kterého byl v roce 2001 zdemolován 
jeho dům. V uplynulých měsících byl v rám- 
ci takzvaného „úklidu“ Pekingu přinucen 
k účasti na bohoslužbách společenství 
Kuanjie, které je registrováno v rámci ofici-

álního „vlasteneckého Hnutí trojí soběstač-
nosti“.

Indie
 
 1. července 2008 (Compass Direct 
News) - Členové nejméně 36 křesťanských 
rodin, jejichž domy byly loni krátce po Váno-
cích vypáleny při nepokojích v distriktu Kan-
dhamal v Uríse, byli ze svých poničených 
stavení vyhnáni. Příslušníci domorodých 
křesťanských rodin stále bydleli v objektech, 
které se od vypálení hinduistickými extré-
misty v týdnu po 24. prosinci snažili rekon-
struovat. Zástupce Globální rady indických 
křesťanů (Global Council of Indian Christi-
ans, GCIC) poznamenal, že zde křesťané žili 
již čtyřicet let. Představitelé distriktu Kand- 
hamal nechali 24. června zdemolovat 26 
domů v osadě Barakhama, ve kterých žilo 
celkem 36 křesťanských rodin, informoval 
Dr. Sajan K. George, celostátní prezident 
GCIC. Načasování demolice podle něj na-
značuje, že oficiální představitelé ustloupili 
tlaku hinduistických extrémistů. „Také se 
jedná o znamení, že se situace stále ne-
vrátila do normálu a extrémisté v Kandha-
malu dodnes vyhrožují křesťanům fyzickými 
útoky.“
 
 29. července 2008 (Compass Direct 
News) - S blížícími se volbami ve spolko-
vém státě Madhjapradéš křesťanští vedou-
cí uvádějí, že se jejich společenství stále 
častěji stávají terčem systematických snah 
strany Bharatiya Janata Party (BJP) o kon-
solidaci hlasů všech hinduistických nacio-
nalistů. „Jen od ledna letošního roku jsme 
zaznamenali 35 významných případů zvěr-
stev páchaných na příslušnících křesťanské 
menšiny,“ uvedl v rozhovoru pro agenturu 
Compass P. Anand Muttungal, mluvčí kato-
lické biskupské konference v Madhjapradé-
ši. S blížícími se volbami, které proběhnou 
letos v prosinci, hinduistická extrémistická 
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BJP již začala „řinčet meči“ a vyhrožovat 
křesťanské komunitě. Indira Iyengarová, bý-
valá členka madhjapradéšské státní komise 
pro menšiny, poznamenala, že se předsta-
vitelé BJP v předvolebním období snaží roz-
dělit voliče podle náboženské příslušnosti 
a fyzicky napadat příslušníky menšin. „Bu-
dou si tak počínat stále častěji a snažit se 
hinduistům dokazovat, že právě oni jsou 
jedinými spasiteli hinduismu a pokud by 
hinduisty neochraňovali, stali by se ze všech 
křesťané nebo muslimové.“

 Urísa - V návaznosti na násilnosti, ke kte-
rým došlo v loňském roce bezprostředně po 
Vánocích v distriktu Kandhamal, hinduističtí 
extrémisté 8. července znovu zahájili útoky 
na křesťany. Dr. John Dayal z Národního 
integračního výboru (National Integration 
Council) v rozhovoru pro agenturu Compass 
poznamenal, že skupina přibližně dvaceti 
osob, údajně následovníků známého Swa-
miho Laxmanandy Saraswatiho (který proti 
křesťanům vystupuje již více než deset let) 
zdemolovala jezuitskou církevní budovu (Di-
byanaugraha), přilehlou modlitebnu a sirot-
činec Bhagban v osadě Malicmadi. Nejvyšší 
policejní velitel Nikhil Kanodia koresponden-
tovi agentury Compass sdělil, že do oblasti 
byly nasazeny oddíly bezpečnostních složek 
ve snaze zabránit vzniku dalších škod. Hin- 
duističtí extrémisté obvinili křesťany z po- 
rážky krávy, kterou hinduisté považují za po-
svátné zvíře. Dayal, který se v době útoků 
nacházel v Kandhamalu, nicméně pozname-
nal, že podle výsledků jeho šetření byl útok 
předem naplánován. Saraswati 4. července 
řekl řediteli sirotčince, Mohini Pradhanovi, 
že uprostřed vesnice nesmí stát objekt pa-
třící křesťanům, informoval Dayal a dodal, 
že Saraswatiho muži s sebou přinesli kusy 
masa a křesťany nepravdivě obvinili. Stíž-
nosti na policii podali zástupci obou stran. 
V Kandhamalu došlo loni na Štědrý den k pro- 
tikřesťansky orientovaným násilnostem, kte-
ré nakonec trvaly déle než týden, vyžádaly si 
životy čtyř křesťanů a bylo při nich vypáleno 
730 obytných domů a 95 církevních budov.

Indonésie
 
 24. června 2008 (Compass Direct News) 
- Představitelé místních orgánů v doprovodu 
skupiny islamistů se 14. června pokusili zde-
molovat dvě budovy na církevním pozemku 
v osadě Jatimulya v provincii Západní Jáva 
využívané trojicí místních společenství. Ro-
zebírání střechy, demontáž dveří a oplocení 
pozemku skončily v okamžiku, kdy přísluš-
ník veřejné bezpečnosti z regenství v Beka-
si propadl střechou dovnitř jedné z budov. 
Orgány nechaly modlitebny v roce 2005 
zapečetit a od té doby se křesťané scházejí 
v soukromých domech a bytech. 10. června 
představitelé informovali vedoucí společen-
ství a jejich právní zástupce, že budovy bu-
dou 14. června zdemolovány. Když pastoři 
poukázali na skutečnost, že by demolice 
představovala porušení dohody z roku 2005, 
bylo jim oznámeno, že dohoda už neplatí. 
V den plánované demolice Rev. Hutalu-
ju zveřejnila prohlášení, ve kterém uvedla: 
„Ježíš nás učil, abychom poslouchali vrch-
nost. Ale [také je psáno] ,kdo ničí chrám 
Boží, toho zničí Bůh‘.“
 
 31. července 2008 (Compass Direct 
News) - Přibližně 580 studentů Evangelikál-
ního teologického semináře v Arastamaru 
(SETIA) v provincii Východní Jakarta včera 
strávilo již druhou noc po sobě ve vestibulu 
budovy indonéského parlamentu v návaz-
nosti na protesty namířené proti škole, při 
kterých nejméně 17 studentů utržilo zranění. 
V reakci na výzvy z tlampače místní meši-
ty („vyžeňte nežádoucího souseda“) stov-
ky demonstrantů vyzbrojených mačetami, 
bambusovými holemi seřezanými do špičky 
a nádobkami s kyselinou s pokřikem „Alla-
hu-Akbar“ [„Bůh je větší]“ pokračovaly v úto-
cích na 1400 studentů a zaměstnanců školy, 
přestože tito byli o víkendu (26.-27. červen-
ce) evakuováni. Kromě studentů přestěho-
vaných do parlamentní budovy byly stovky 
dalších umístěny do křesťanských modlite-
ben a zdravotnických zařízení. K násilnos-
tem došlo i navzdory posílení policejních 

jednotek o 400 mužů, kteří byli do oblasti 
převeleni v souvislosti s nárůstem napětí 
v pátek 25. července. Studenti a zaměst-
nanci školy, kteří nalezli útočiště ve vestibu-
lu parlamentní budovy, vyzvali vládní před-
stavitele, aby jim umožnili bezpečný návrat 
do školy. Jednou z hlavních příčin útoků bylo 
„znepokojení“ muslimů vyvolané přítomností 
křesťanské školy v oblasti; muslimové poža-
dují její přemístění do jiného regionu.

Pákistán
 
 11. července 2008 (Compass Direct 
News) - Křesťanský otec v Pákistánu se pus-
til do právní bitvy o nárok na opatrovnictví 
svých dvou malých dcer, které byly uneseny 
a údajně přinuceny konvertovat k islámu. 
Soudce v pákistánské provincii Pandžáb 
včera rozhodl o pokračování vyšetřování 
únosu dvanáctileté Saby Younisové a de-
setileté Aneely Younisové, které se ztratily 
26. června v městečku Chowk Munda. Únosci 
28. června na místní policejní stanici podali 
žádost o přidělení dívek do opatrovnictví, ve 
které uvedli, že se obě sestry obrátily k islá-
mu a jejich otec na ně nemá podle zákona 
žádný nárok. Policisté předvolali otce (You-
nise Masiha) na stanici, aby zapsali jeho 
výpověď; zpočátku však odmítali zaproto-
kolovat jeho stížnost a vyzvali jej, ať „zůsta-
ne zticha“, neboť dívky údajně přestoupily 
k islámu. Podle Ashfaqa Fateha, křesťan-
ského advokáta, který s Masihem tento tý-
den navázal kontakt, katolické rodině nikdo 
kvůli jejich víře nevyhrožoval. Přesto však 
tvrdí, že únos souvisí s náboženstvím. „Dívky 
byly uneseny proto, že jsou slabé a patří ke 
křesťanské komunitě.“

 18. července 2008 (Compass Direct 
News) - Pákistánští manželé se odvolali 
proti soudnímu rozhodnutí o přidělení svých 
dvou dcer ve věku deseti a třinácti let do 
opatrovnictví lidem, kteří dívky unesli. Roz-
sudek vycházel z údajného obrácení dětí 
k islámu. Soudce Main Naeem Sardar v so-
botu 12. července prohlásil, že se třináctiletá 

Saba Masihová a desetiletá Aneela Masiho-
vá staly muslimkami a křesťanští rodiče tak 
podle zákona ztratili právo na jejich výchovu. 
„Soudce konstatoval, že protože jsou rodiče 
křesťané a dívky soudu oznámily, že přijaly 
islám, jejich vztah skončil,“ uvedl v rozhovoru 
pro agenturu Compass advokát Rashid Re-
hman z Pákistánské komise pro lidská prá-
va. Podle rozšířeného výkladu islámského 
zákona křesťané nesmějí vychovávat mus-
limské děti. Sestry se objevily u soudu v Mu-
zaffargarhu v doprovodu šestnácti muslimů 
a dostaly pouhých pět minut na dosvědčení 
opravdovosti svého obrácení, poznamenal 
obhájce lidských práv Ashfaq Fateh. Younis 
Masih s manželkou viděli své dcery vůbec 
poprvé od 26. června, kdy se dívky vypravily 
na návštěvu svého strýce (který bydlí ne-
daleko od jejich domu v Sarwar Shaheedu, 
240 kilometrů jihozápadně od Láhauru) a po 
cestě se ztratily.

Írán

 9. července 2008 (Compass Direct 
News) - Íránští policisté zadrželi dva kon-
vertity ke křesťanství ve městě Shiraz na 
jihu země na základě podezření z „odpad-
lictví“, neboli opuštění islámu. Odpadlictví je 
v Íránu trestným činem, za který je možné 
obdržet trest smrti. Dvaapadesátiletý Ma-
hmood Matin a čtyřiačtyřicetiletý Arash Ban-
dari zůstávají od svého zatčení 15. května 
(v předchozích zprávách bylo nesprávně 
uváděno datum 13. května) uvězněni v za-
držovacím centru tajné policie v ulici Sepah 
č. p. 100 nedaleko centra Shirazu. Matin 
a Bandari byli zadrženi společně s dalšími 
třinácti muslimskými konvertity ke křesťan-
ství během společného setkání v městském 
parku. Zbývajících třináct křesťanů bylo pro-
puštěno s varováním, že s nimi byl zahájen 
soudní spor, o vznesených obviněních je 
však policisté neinformovali. Matinova man-
želka měla možnost svého muže 24. června 
navštívit a pět minut s ním hovořit, zatímco 
policisté rozhovor poslouchali, informoval 
agenturu Compass místní zdroj. „Vyvíjejí na 
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mě nátlak, abych jim řekl, že mám kontak-
ty na církev venku [mimo Írán] a že od ní 
dostávám plat, ale já jsem jim vysvětlil, že 
všechno dělám sám,“ řekl pastor manželce. 
Návrh novelizace trestního řádu, který by 
měl být tento měsíc projednáván v íránském 
parlamentu, může znamenat zavedení po-
vinného trestu smrti po každého, kdo opustí 
islám (nebo k tomu bude navádět ostatní - 
dokonce i na Internetu).

 21. července 2008 (Compass Direct 
News) - Několik dní po svém propuštění 
(po měsíci věznění a týrání tajnou policií) 
íránský křesťan Mohsen Namvar uprchl i se 
svou rodinou přes hranice do Turecka. Su-
rově zmlácený křesťan s manželkou a sy-
nem dorazil do východního Turecka vlakem 
2. července. Čtyřiačtyřicetiletý Namvar byl 
zadržován bez jakékoli možnosti komunika-
ce s okolím příslušníky Sepah (Íránské re-
voluční gardy) od 31. května do 26. června, 
kdy policisté jeho rodinu informovali o pas-
torově „dočasném“ propuštění. Přestože si 
příslušníci tajné policie vyžádali složení kau-
ce ve výši 43 000 dolarů, odmítli příbuzným 
vystavit potvrzení o přijaté hotovosti. V době 
propuštění měl Namvar horečku a vysoký 
krevní tlak, bolela ho záda, nekontrolovaně 
se mu třásly končetiny a také trpěl krátkodo-
bými výpadky paměti. „Vůbec nepochybuji 
o tom, že mě chtěli zabít,“ poznamenal Na-
mvar v rozhovoru pro agenturu Compass. 
Podle Namvara, který se obrátil od islámu 
ke křesťanství jako dospívající chlapec, se 
k němu policisté chovali surově proto, že jim 
odmítl poskytnout jakákoli jména nebo infor-
mace o dalších konvertitech a skupinkách 
domácí církve v Íránu.

 6. srpna 2008 (Compass Direct News) 
- Íránští křesťanští manželé ve věku přes še-
desát let minulý týden zemřeli na následky 
zranění utržených při razii tajné policie na 
shromáždění domácího společenství pořá-
daném v jejich domě. Místní zdroj agenturu 
Compass informoval, že policisté oba man-
žele surově zbili. Necelý týden po pohřbu 

Abbase Amiriho zemřela i jeho manželka 
na následky obdobných zranění a stresu 
vyvolaného manželovou smrtí, informova-
la agentura Farsi Christian News Network 
(FCNN). Policisté Amiriho zmlátili a zatkli 
17. července a společně s ním ještě dalších 
sedm mužů, šest žen a dvě nezletilé děti, 
kteří se shromáždění účastnili. 30. července 
křesťan zemřel na následky zranění v místní 
nemocnici. Jeho manželka, Sakineh Rahna-
ma, zemřela v neděli 3. srpna v důsledku 
stresu, informovala FCNN. Tajní policisté 
uskutečnili razii ve shromáždění pořádaném 
Amirim a jeho manželkou v Malek Shahru 
poblíž města Isfahan ve středu země. Všech- 
ny přítomné zmlátili a pozatýkali, včetně 
dvou nezletilých dětí a manželů, kteří shro-
máždění vedli. Všichni zadržení, včetně 
dcery manželů Amirových a obou nezleti-
lých dětí, údajně stále zůstávají ve vazbě.

Nepál

8. července 2008 (Compass Direct News) 
- Více než tisíc lidí, včetně hinduistů a mus-
limů, se v pátek 4. července shromáždilo 
v Kolkatě, správním středisku indického spol- 
kového státu Západní Bengálsko, na pohřbu 
katolického kněze zavražděného minulý 
týden hinduistickými extrémisty v Nepálu. 
Otec Johnson Prakash Moyalan z řádu Sa-
lesiánů Dona Boska pocházel z indického 
spolkového státu Kérala. Skupina masko-
vaných mužů jej zasáhla několika střelami 
z pistole do hrudníku a do břicha v salesi-
ánském misijním středisku v Dharanu ne-
daleko města Sirsia na jihu země, přibližně 
15 kilometrů od indicko-nepálské hranice. 
K útoku došlo 1. července v jednu hodinu 
ráno. Tajemník salesiánské provincie v Kol-
katě, otec Antony Earathara, koresponden-
tovi agentury Compass řekl, že se šedesá-
tiletý P. Moyalan stal prvním mučedníkem 
pro Krista v Nepálu. „Člen řádu salesiánů 
byl zavražděn hinduistickými extrémisty pat-
řícími k pochybné skupině „Armáda obránců 
Nepálu“ šířící letáky, podle kterých by se měl 
Nepál znovu stát hinduistickým státem a ve 

Výzva dárcům. 

Chybí nám adresy od řady dárců převodem z účtu.

Nejenže jim nebudeme moci poslat potvrzení na slevu z daní,

ale nemůžeme posílat ani Zpravodaj.

Pokud posílá rodina příspěvek a potřebuje potvrzení pro snížení daní,

je třeba napsat na koho z manželů napsat potvrzení.

Děkujeme.

snaze dosáhnout tohoto cíle probíhá výcvik 
komand hinduistických sebevraždedných 
atentátníků,“ prohlásil P. Earathara.

13. srpna 2008 (Compass Direct News) - 
P. John Prakash Moyalan, dvaašedesátiletý 
katolický kněz zavražděný 1. července pří-
slušníkem podzemní radikální hinduistické 
organizace v Nepálu, mohl být ještě dnes 
naživu - kdyby to nebyl Ind, tvrdí křesťané 
v této himálajské republice. V souvislosti s 
úpadkem v oblasti udržování práva a pořád-
ku po dubnových volbách a stále zatrpklej-
šími vztahy s jižním sousedem místní křes-
ťanští vedoucí uvádějí, že indičtí katolíci v 
Nepálu jsou vystaveni sílící hrozbě hinduis-
tických extrémistů. Extrémisté obviňují Nové 
Dillí z vypuzení nepálského hinduistického 
krále Gyanendry Bira Bikrama Shaha Deva 
28. května a z transformace jediného hin-
duistického království na světě na sekulární 
stát. P. John Vianney, vedoucí představitel 
pastoračního animátorského centra (PAC) v 
Latipuru, uvedl, že v PAC zaznamenali od 
zastřelení P. Moyalana ve městě Sirsiya na 
jihu Nepálu (nejméně stabilní oblast v zemi 
po pádu monarchie) již pět nebo šest telefo-
nátů. „Útočníci sebrali P. Prakashovi mobilní 
telefon,“ řekl P. Vianney korespondentovi 
agentury Compass. „Od té doby volají na 
uložená čísla a požadují peníze.“

Ekvádor

12. srpna 2008 (Compass Direct News) 
- Představitelé katolické církve informují 
o výhrůžkách zabitím a projevech vanda-
lismu v místních kostelích v reakci na ne-
souhlasný postoj církve k několika pasážím 
návrhu nové ekvádorské ústavy. Skupina 
neznámých osob údajně pronikla do kos-
tela v přístavním městě Guayaquil; vetřelci 
rozlámali, poplivali a rozšlapali hostii. Jed-
nalo se údajně již o třetí případ vandalismu, 
ke kterému došlo v uplynulých týdnech. 
Frustrovaní příznivci vládnoucí socialistické 
strany Alianza PAIS napadají katolickou cír-
kev kvůli její kritice nového návrhu ústavy. 
Podobné případy znesvěcení byly v uplynu-
lých týdnech hlášeny z kostela společenství 
sv. Trojice v Novolu a kostela společenství 
Sv. večeře v Guayaquilu. Arcibiskupovi An-
toniovi Arreguiovi Yarzovi z Guayaquilu bylo 
několikrát vyhrožováno zabitím, stejně jako 
aktivistovi z hnutí pro-life Amparovi Medino-
vi, který nedávno obdržel zásilku - mrtvou 
krysu v krabici od bot se štítkem „smrt všem 
prolajfákům“. Navíc prezidentka hnutí „Bez-
trestnost nikdy“ (Movimiento Impunidad Ja-
más) požaduje zatčení arcibiskupa a jeho 
„prevetivní uvěznění“ v souvislosti s církevní 
opozicí vůči ústavě.

Letos je ramadán od 1. do 30. září.
Modlitby za mohamedány www.prayer.cz
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Srdečné díky těm, kteří přispěli
převodem z účtu v červnu a červenci:

Daniela Nováková, Bedřich Turek, Roman 
Duba, Mgr. Petra Macíčková, Ludmila Saro-
finová, Marcela Křížová, Miroslav Machov-
ský, Mgr. Veronika Doležalová, Martin Jiras, 
Jana Šandrejová, Petr Procházka, JUDr. Jiří 
Fleischer, Marie Dolistová, Karel Mýl, Marie 
Harsová, Eugenie Miškovská, Marie Radi-
kovská, Zdenka Boráková, FEM Consulting, 
Markéta Zelinková, Jan Blahuta, Jana Svět-
lá, Monika Zechovská, Irena Muhlová, Ing. 
Jaroslav Záleský, Ivo Křižka, MUDr. Anna 
Velková, Veronika Nováková, Jan Malý, 
Ludmila Běhanová, ŘKfarnost Drnholec, 
Vladimír Stoklas, Brigita Švancarová, Tomáš 
Bayer, Hana Čermáková, Vladimír Kamas, 
Anna Maixnerová, Marie Zatloukalová, Jan 
Benda, Hana Borková, Alena Frajtová, Lud-
vík Petrásek, Magdalena Knorková, Tomáš 
Bayer, Ing. Vojtěch Havlík, Marie Marešová, 
Celestina Klimešová, PhDr. Jana Mančalová, 
Ing. Vladislava Kácalová, Ing. Borek Tichý, 
Dušan Zeman, Mgr. Bohumil Poláček, Ma-
riana Felnerová, Marie Zelenková, Mgr. 
Zdeněk Dubský, MUDr. Olga Tělupilová, 
Markéta Salvetová, Hedvika Říhová, Jit-
ka Daňková, Vladimír Benák, Ing. Daniel 
Žingor, Sylva Potůčková, Radek Pavelka, 
Roman Duba, Daniela Nováková, Mgr. Pe-
tra Macíčková, Bohumil Hlavička, P. Josef 
Šich, Jarmila Malá, Mgr. Miroslav Adlt, ŘK-
farnost od Nejsv.Trojice, Stanislav Grubhof-
fer, Karla Kovalská, Marie Harsová, Jana 
Šandrejová, PhMr. Zdeněk Křivský, Antonín 
Kráčmar, Marie Legnerová, JUDr. Jiří Fleis-
cher, Oldřich Barták, Petr Brychta, Jan Kle- 
ment, Jana Světlá, Eugenie Miškovská, Marie 
Radikovská, Zdenka Boráková, Pavel Vy-
koupil, Ing. Vladimír Fajmon, Jan Blahuta, 
Miroslav Melcher, Miroslav Machovský, 
Markéta Zelinková, Eliška Marečková, Petr 
Zemánek, Anna Říhová, Josef Hurbiš, Irena 
Muhlová, Ing. Jaroslav Záleský, Ivo Křižka, 

Marie Martíšková, Ing. Vladimír Vyleta, Moni-
ka Zechovská, Věra Pekařová, MUDr. Anna 
Velková, Veronika Nováková, Jan Malý, Ja-
roslav Mudrunka, Tomáš Bayer, Lubomíra 
Kmentová, Josef Soukop, Marie Zatloukalo-
vá, Jan Benda, Hana Čermáková, Hana Bor-
ková, Vladimír Kamas, P. Václav Málek, Ing. 
Vladislava Kácalová, Tomáš Bayer, Ing.Bo-
rek Tichý, PhDr. Jana Mančalová, Mariana 
Felnerová, Mgr. Bohumil Poláček, Dušan Ze-
man, Magdalena Knorková, Tomáš Kadlec, 
Zdeněk Dubský, Vladimír Benák, Ing. Jiří 
Solař, Jiří Vlnař, Markéta Salvetová, Petr 
Hošťálek, Petr Procházka, Ing. Daniel Žin-
gor, Ludmila Běhanová.

Díky také všem, kteří přispěli dary
poštovními poukázkami nebo jinak:

Hana Oboňová, Magda Grimová, Anna Pet-
řinová, Zdena Troblová, Helena Minďáková, 
František Čápek, Václava Havířová, Re-
demptoristé Frýdek-Místek, Anežka Kovaří-
ková, Jiřina Pospíšilová, Kamil Kuliha, Mgr.
Marta Popelová, Lenka Himlová, Ing. Cyril 
Martínek, F.+K. Poláškovi, Ludmila Gajdoší-
ková, Karel Palata, Bohumila Ministrová, Jo-
sef Haman, Marie Mahdalová, Marie Kadle-
cová, Jiří Ondruš, Jiřina Mrkvová, Štěpánka 
Košťálová, Ladislav Zapletal, Mgr. František 
Zeman, Marie Matúšová, Blanka Řičánková, 
Vítězslav Kostrhoun, František Matoušek, 
Marie Beránková, Marie Melicherová, Marie 
Macháňová, Oldřiška Zouharová, Jaroslav 
Januška, Ilona Balavajderová, Markéta 
Mrkvová, P. Jan Vidlák, Hana Samková, 
Václav Brich, Růžena Machovská, Vladimír 
Polcar, Mojmír Pospíšil, Květuše Čermáko-
vá, Jaroslava Podestátová, Bojanovských, 
Marie Francová, Marie Matušková, Smrč-
kovi, Jiřina Horáková, Hana Baumruková, 
Julie Weinbergerová, Marie Utíkalová, Anna 
Gebauerová, Věra Spisarová, Marie Šimíč-
ková, Gabriela Zemánková,Gertruda Kno-
pová, Marie Zatloukalová, Luděk Synek, 

Poděkování dárcům
Drahomiř Budinská, Anna Bartošová, Mgr.
Marcela Uhrová, Anna Kovaříková, Václav 
Vinš, Josef Bílek, Marek Machala, František 
Putala, Marie Zemčíková, Růžena Horáč-
ková, Markéta Biernátová, Alois Sekanina, 
Eva Kolářová, Růžena Bartošová, Ludmila 
Komárková, Jan Václavík, Rudolf Prandner, 
Marta Vojáčková, Jakub Šťastný, Věra Háj-
ková, ČÍHAL REALITY, Jaromír Štván, Jar-
mila Bergerová, Juraj Gondorčin, ŘKfarnost 
Srbská Kamenice, Antonie Vinklerová, Vi-
lém Vraný, Jaroslava Vomelová, ŘKfarnost 
Hlučín, Jaroslava Vaculíkková, Stanislav 
Schneider, Františka Ickertová, ŘKfarnost 
Kadaň, Jiřina Vaňková, Hana Baumruko-
vá, Eva Slámová, Kateřina Svobodová, 
Jan Měcháček, Mgr. Josef Vlček, Stanislav 
Raszka, S.Růžena Grombířová, Jan Tomek, 
Závalovi, Bohumila Ministrová, Dr. Alois 
Beránek, Marie Knotková, Anna Kubínová, 
Marie Mácová, Jan Tkadlec, P. Antonín Něm- 
čanský, Jaromír Laifert, Eliška Zapletalová, 
Jan Jiříček, Marie Kaňáková, Ing. Cyril 
Brázda, Jolana Žiklová, Růžena Horáčková, 
Josef Obdržálek, Jiří Ondruš, Anežka Su-
cháčková, Věra Písaříková, Karel Gleisner, 
Věra Frydrychová, Eva Součková, František 
Čápek, Štefan Beláň, Kristina Víšková, An-
gela Michálková, Josef Bublan, Marie Pilná, 
František Opravil, Marie Šebestová, Evžena 
Zbytovská, Milan Navrátil, Milena Chladová, 
Božena Votíková, Marie Polcrová, Ludmila 
Holubová, Zdenka Svobodová, Františka 
Evanžinová, Jaroslav Januška, Josef Sto-
klásek, Zdenka Kunzová, Jan Rančík, Lud-
mila Davidová, Anežka Kovaříková, Antonie 
Mlčáková, Marie Sedláčková, Marie Bago-
šová, Štefan Poor, Karel Bečička, Karel 
Kříž, Anna Tomková, Hana Kadeřábková, 
Ing.Jiří Řezníček, Růžena Purkrábková, 
Františka Ickertová, Josef Kratěna, Vladimír 
Kašpárek, Marie Kadlecová, Jana Pavlíčko-
vá, Jitka Lišková, Jiří Hájek, Ilona Balavaj-
derová, Marie Appeltová, Ludmila Víšková, 
Resmije Štiberová, Marie Šouláková, Hana 
Chadimová, Smrčkovi, Marie Jelínková, 
Zlatka Drdlová, Jiřina Horáková, Eustacha 
Baďurová, Ladislav Pospíšil, Julie Výmolo-

vá, Marta Hessová, Pavel Kábrt, Jaroslav 
Bukvička, Tomáš Kuba, Marie Urbánková, 
Marie Očenášková, Jana Krajíčková, Bože-
na Jašková, Redemptoristé Frýdek-Místek, 
Marie Skotnicová, Jan Krutilek, Miloslava 
Nemravová, Eva Procházková, Oldřiška 
Vojáčková, Anna Zbranková, Karel Skřička, 
Hana Kafková, Tamara Mužíková, Franti-
šek Brůna, Marie Vrbová, Lenka Himlová, 
Jana Janatová, František Synek, Zdeněk 
Řezníček, ŘKfarnost Horní Dubňany, Ota 
Kopřiva, Hana Soběslavová, Ing. Jaroslav 
Vodička, Marie Vágnerová, Olga Říhová, 
Vladimír Polcar, Zdeněk Hanzl, Miloslav 
Oháňka, Václav Schneider, Ing. Václav Brů-
na, Zdenka Hrušová, Blanka Petrovická, 
Luděk Vondrák, Matylda Kuchařová, Adolf 
Stroner, Marie Poulíčková, P. Radovan Hra-
dil, Růžena Bartošová, Jiřina Šmejkalová, 
Anna Marešová, Anna Krčmářová, Růžena 
Horáčková, Mgr. Vlasta Kurková, Jaromír 
Skotnica, Magda Grimová, Zdenka Havlíko-
vá, Milena Chladová, Zdenka Pokorná, Ji-
řina Pospíšilová, Drahomiř Budinská, Anna 
Růžičková, Marie Kašková, Marie Ježová, 
Anděla Kolářová, Hedvika Burková, Šárka 
Pospěchová, P. Jan Krejsa, Rudolf Prand-
ner, Karel Zakopal, Irena Schwarzová, An-
děla Jargusová, Ludmila Pomklová, Karel 
Voleník, Jiří Roušar, Anežka Drábečková, 
Přemysl Vaněk, Jaroslav Gottwald, Bohumil 
Štefka, Ludmila Pospíšilová, Josef Šindar, 
Vlasta Větrovská, Eva Pavelková, Ladislav 
Zapletal, Milena Šimánková.

Děkujeme také všem, kteří nechtějí být 
uváděni nebo jejichž jména nebyla čitel-
ná nebo jsou dárci anonymní

ROZŠIŘUJ

A PŮJČUJ
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708 03/2002

751 51 Přerov 1

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 Julius Kahanec

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.

Køes�anská mezinárodní solidarita
P. O. Box 8

750 11  PØEROV
CZECH REPUBLIC

O.P.


