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

solidarita

Náboženská svoboda v ohrožení
Indie: Hospitalizace P. Jana Meda a škola Jana Pavla II. 
Irák: Prosíme, neničte nás
Súdán: Doktor dává naději
Srí Lanka: Stane se misijní činnost trestným činem?
Vietnam: Navzdory náboženským zákonům žádná svoboda
Turecko: Tlak proti klášteru Mor Gabriel
Modlitby za muslimy

Náboženskou svobodu nelze brát jako samozřejmost.
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Slovo úvodem

Vážení přátelé CSI!
Na začátku nového školního roku je nezbytné věnovat zvláštní pozornost významu vzdělání. Vzdě-
lání se v širším smyslu týká vedle praktických a teoretických znalostí také etiky a náboženství. 
Bez vzdělání v této oblasti může být totiž člověk velmi zranitelný, a to nejen vůči přímému zlu, ale 
i vůči různým, často skrytým manipulacím. Na tomto místě je vhodné připomenout slova kázání 
v chrámu Sv. Jiljí v Praze u příležitosti zahájení letošního Pochodu pro život. V promluvě zaznělo, 
že největším problémem dneška je velké oklamávání lidí, kterého se často dopouštějí právě ti, kteří 
byli dříve sami oklamáni. Zlo se tak může snadno šířit.  
Ke zlu se vyjadřuje například i významný francouzský spisovatel Albert Camus, názorově spjatý 
s existencialismem, který ve své knize Mor píše: „Zlo vstupuje do našeho světa skoro vždy bra-
nou neznalosti; a pokud není dobrá vůle osvícená, může napáchat stejně mnoho zla jako zloba... 
Žádné opravdové dobro, žádná krásná láska není možná bez úsilí o maximální jasnozřivost.“ 
Z jiné strany nás rovněž oslovuje papež Benedikt XVI. Ten ve svých knihách a promluvách často 
zdůrazňuje nutnost pevného vztahu rozumu a víry. V obecnou známost už vchází jím užívané 
slovní spojení „rozum osvícený vírou“, které má zvláště v současnosti velké opodstatnění. Rozum 
bez víry totiž nevyhnutelně naráží na lidské hranice a bez otevření tomu, co jej přesahuje, může 
v nejhorších případech vést až k racionálnímu obhajování některých závažných zel a relativizaci 
základních hodnot. Právě relativizace hodnot a s tím spojené oklamávání lidí je v evropských spo-
lečnostech ve veřejném prostoru už více než zřejmé. 
Náboženská svoboda může být v důsledku tohoto vývoje také postupně ohrožována. Zatímco 
omezování náboženské svobody si spojujeme zejména s náboženskou diskriminací v muslim-
ských, komunistických či jiných nedemokratických zemích, latentně se některé náznaky útlaku 
začínají objevovat už také v Evropě. Ostré reakce vůči křesťanům už nejsou něčím mimořádným, 
jak uvádí první článek tohoto vydání zpravodaje. Otázka náboženské svobody vyplouvá na povrch 
i při obtížných diskusích o integraci přistěhovalců z muslimských zemí do Evropy. Nesnadný je 
i dialog na celosvětové úrovni, který mnohdy naráží na vzájemně neslučitelný přístup k nábožen-
ství mezi zeměmi jako je Čína, Írán, Saúdská Arábie nebo USA. 
Křesťané jsou stále nejčastějšími oběťmi útlaku z náboženských důvodů. Až tři ze čtyř pronásle-
dovaných pro víru na světě jsou křesťané. Ve zpravodaji se věnujeme osudům křesťanů v Iráku, 
na Srí Lance, Vietnamu a Turecku. Nechybí také zprávy z indického Manipuru, přičemž je třeba 
zvláště pamatovat na zdejšího českého misionáře P. Jana Meda, který se nepříjemně zranil. Infor-
mujeme také o působení doktora Luky Denga v Súdánu. Díky těsné spolupráci s CSI bylo možné 
pod jeho vedením zařídit dvě špitální kliniky, kde nemocní bez prostředků mohou nalézt lékařskou 
pomoc. Realizace pomoci by nebyla možná bez štědré podpory příznivců CSI. Z darů bylo možné 
v roce 2009 odeslat do Indie na dostavbu školy Jana Pavla II. pro nejchudší děti z oblasti Maramu 
už 30 000 USD. Všem dárcům srdečně děkujeme a slova díků vyřizujeme i od P. Jose Palelyho, 
spolubratra P. Jana Meda. 
Vše dobré do dalších dnů a studujícím úspěšné vkročení do nového školního roku přejí

František Kopečný a Petr Matyáš

Náboženská svoboda v ohrožení

 Tři ze čtyř lidí pronásledovaných kvů-
li náboženství jsou křesťané. K omezo-
vání náboženské svobody ale nedochází 
jen v muslimských a komunistických 
zemích. Pod tlakem se ocitají i křesťané 
v Evropě. 

 Náboženská svoboda je sice jedním ze 
základních lidských práv, stále více se však 
dostává do ohrožení. Zpráv o pronásledová-
ní křesťanů bohužel neubývá. 
 Vedle problémů, kterým čelí církve pů-
sobící bez státního souhlasu v Číně, utrpení 
obyvatel v Severní Koreji a dalších komu-
nistických nebo nedemokratických zemích 
si svět všímá i osudu iráckých křesťanů pr-
chajících před násilím ve velkých počtech 
ze země svých předků. V sázce je samotné 
přežití zdejší starobylé křesťanské církve. 
Arcibiskup Fernando Filony, který byl v le-

tech 2001 až 2006 nunciem v Iráku, prohlá-
sil, že předpokladem zastavení emigrace 
iráckých křesťanů je vytvoření podmínek, jež 
by jim dávaly naději do budoucnosti. Vyzval 
vládní úřady, aby ochranu křesťanů zajistily. 
Osud iráckých křesťanů monitorují pracovní-
ci CSI John Eibner a Gunnar Wiebalck. Ti 
místní křesťany pravidelně navštěvují a za- 
jišťují pro ně pomoc.

 Mnoho neznámých mučedníků položilo 
život pro víru v Krista v Pákistánu. P. Mario 
Rodriguez, národní ředitel pro Papežské 
misijní společnosti v Pákistánu, k posto-
ji zdejších křesťanů prohlásil: „Snažíme se 
pomáhat a vést vlastním příkladem, aby lidé 
křesťany vnímali jako ty, kdo žijí pokojným 
a dobrým křesťanským životem. Ano, vy-
žaduje to odvahu a někteří z nich vědí, že 
budou napadeni a možná i zabiti, ale přes-
to říkají: ´Toto pro nás znamená naše víra. 
Máme-li zemřít, ať se tak stane.´“
 V nedávném vyjádření poukázal švýcar-
ský Svaz evangelických církví Švýcarska 
(SEK) na špatné zacházení s křesťanskými 
společenstvími v muslimských zemích a vy-
jádřil solidaritu s ohroženými křesťany. Ná-
boženskou svobodu označil za lidské právo 
a vyzval věřící různých náboženství a poli-
tiky příslušných zemí k tomu, aby respek-
tovali náboženskou svobodu. Ke zlepšení 
chce SEK přispět také konkrétními kroky. 
Více posiluje kontakty se švýcarskými spol-
kovými úřady, aby v zahraničí více hájily ná-
boženskou svobodu. CSI s mezinárodním 
ústředím ve Švýcarsku s potěšením sleduje, 
jak v rámci SEK povědomí o pronásledova-
ných křesťanech roste. 

Problém Evropy

 V Evropě se v poslední době stále častěji 
hovoří o obtížném soužití muslimských při-
stěhovalců s většinovou společností. Na po-
vrch se nepříjemné otázky dostávají zejména Zničený kostel a domy v Iráku (coi)
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po teroristických útocích nebo jiných násil-
ných akcích, jejichž pachatelé vyrostli v Ev-
ropě a byli indoktrinováni v mešitách evrop-
ských měst. V mnoha zemích tak setkávání 
lidí různých mentalit a kulturních zvyklostí 
přináší nepředpokládané těžkosti a politická 
korektnost stále ještě brání jasnému pojme-
nování některých závažných problémů. Roli 
jistě hraje také pokračující ústup křesťanství 
do pozadí a sekularizace evropských spo-
lečností, s níž se silně nábožensky cítící 
muslimové nemohou ztotožnit. 
 Tzv. humanistická společnost se pokouší 
vytěsnit náboženský život z veřejného prosto- 
ru a učinit z něj zcela soukromou věc. Tento 

převládající přístup však oproti očekáváním 
vede spíše k posilování náboženských fun-
damentalistů, kteří se někdy i násilím pokou-
šejí veřejně prosadit vlastní přesvědčení. 
 Jak ukazuje historická zkušenost, mají 
války a další násilné projevy často nábožen-
ský podtext. Je proto pochopitelné, že po-
litici a intelektuálové, kteří nejsou ovlivněni 
žádným náboženstvím, na jedné straně ne-
vědí, jak přistupovat ke složitým nábožen-
ským otázkám, na straně druhé mohou být 

v pokušení vidět kořeny problémů v samot-
ném fenoménu náboženství a nabízet jako 
řešení ryze nenáboženské alternativy, které 
důležitost náboženství umenšují a vykazují 
ho na okraj. 
 Kniha žurnalisty deníku The Financial 
Times Christophera Caldwella „Reflections 
on the Revolution in Europe“ (Zamyšlení 
nad revolucí v Evropě), o které vyšla recen-
ze v předním britském katolickém týdeníku 
The Catholic Herald, si všímá výrazné kul-
turní proměny Evropy v souvislosti s rostou-
cími muslimskými komunitami v řadě evrop-
ských států. V knize se uvádí, že imigrace 
muslimů do Evropy v době, kdy se Evropa 
sama nábožensky vyprazdňuje, vytváří 
vhodnou půdu pro agresivní a nebezpeč-
ný radikalismus vycházející z islámu, který 
může ohrožovat samotnou svobodu v Evro-
pě. Změna sociální struktury měst je způso-
bována rozdílnou porodností mezi původní a 
přistěhovaleckou populací. V některých stá-
tech Evropy už není neobvyklé, když mezi 
jmény nově narozených převládají jména 
arabská. Už teď musejí být kvůli obsazení 
tříd upravovány rozvrhy a vyučovány nové 
předměty. Podobně jako Benedikt XVI. ve 
své knize Evropa poukazuje také Caldwell 
na určitou sebenenávist Západu, která se 
projevuje příklonem k nekritickému multikul-
turalismu,  lpěním na politické korektnosti 
a přehlížením závažných problémů.
 Důsledky těchto procesů se týkají i křes-
ťanů. I v takzvané „křesťanské“ západní Ev-
ropě se křesťané stále více setkávají s nepří-
znivými reakcemi a kritikou. Nedávno se to 
ukázalo například ve vyostřených diskusích 
o křesťanských studentech a vyučujících na 
pedagogické vysoké škole v Curychu nebo 
u tématu homosexuality. V Německu se 
křesťané dostávají do hledáčku médií. Mno-
ho kritiky bylo vysloveno proti akci „ProChrist 
2009“ v Chemnitz, a to nejen ze strany žur-
nalistů, ale také ze strany politiků postkomu-
nistické německé strany „Die Linke“, která 
má rovněž křesla v místním zastupitelství. 
Pořadatelům bylo mimo jiné předhazováno, 
že akci pojali v misijním duchu. Politolog 

a novinář Dr. Andreas Pütmann na konfe-
renci Nadace Konráda Adenauera (Kond-
rad-Adenauer-Stiftung) v Magdeburgu, pro- 
hlásil: „Prostor pro to, co si křesťané mohou 
dovolit, se zužuje.“ Uvedl, že křesťanští před-
stavitelé a křesťanská sdružení zastávající 
určité teze a názory se dostávají do veřejné-
ho podezření z fundamentalismu a v někte-
rých případech jsou dokonce označováni za 
kriminálníky nebo duševně nemocné. Řada 
z těch, kteří se zaměřili na křesťany a pod-
robují je tvrdé kritice, sice všude zdůrazňuje 
toleranci, jim samým však tolerance mno-
ho neříká, zejména tehdy, když jsou jejich 
vlastní názory zpochybněny. 

CSI - 32 let za náboženskou svobodu

 Už 32 let CSI prosazuje náboženskou 
svobodu a lidskou důstojnost. CSI je pře-
svědčena, že náboženská svoboda a svo-
boda názoru patří mezi základní lidská 
práva. Když tato práva nejsou respektová-
na, ovlivní to negativně i další lidská práva. 
Projevilo se to například na konferenci proti 
rasismu, která se konala 20. - 24. dubna 2009 
v Ženevě. Lidská práva, tak jak je přijala 
v roce 1948 Organizace spojených národů, 
jsou stále více zpochybňována. Jakmile se 

Mešity jsou novými dominantami řady
evropských měst.

dnes veřejně diskutuje o náboženských té-
matech, znemožňují termíny jako „islamofo-
bie“, „kristofobie“ a antisemitismus věcnou 
diskusi. Tím se velmi ztěžuje kritika porušo-
vání lidských práv v islámských diktaturách. 
Islámské země jsou v diskusích obratnými 
spojenci zemí jako Čína, Kuba nebo Severní 
Korea, což zejména kvůli Číně neumožňu-
je dosáhnout v těchto otázkách konsenzu 
a průlomu.   
 Právě nyní, když proti křesťanům vane 
nepříznivý vítr a náboženská svoboda se 
ocitá pod tlakem, je velmi důležité, aby se 
křesťané nedostali do područí strachu a pa-
niky a veřejně vyjadřovali své názory. Ná-
boženská svoboda se musí stát záležitostí 
všech lidí. To je možné jedině tehdy, když 
jsou všeobecná lidská práva respektována. 
My křesťané musíme naléhavě usilovat 
o lepší jednotu a společně se stavět za ná-
boženskou svobodu. 
 Proto CSI spolupracuje s křesťany všech 
církví a denominací. Jedině společně bu-
deme dostatečně silní k tomu, abychom na 
veřejnosti působili důvěryhodně a mohli věci 
pozitivně ovlivnit. Spoléháme se na vaše 
angažmá, aby mohl zaznít hlas 200 milionů 
diskriminovaných a pronásledovaných křes-
ťanů na celém světě.

 CSI obdržela z Indie zprávu o těžkém úrazu českého misionáře P. Jana Meda. Naštěstí 
je již otec Med z nejhoršího venku, postupně se zotavuje, byť je dočasně odkázán na 
vozík. Z doby před jeho úrazem pochází i jeho dopis, který je pohledem do minulosti, 
modlitbou a díkuvzdáním zároveň. 

Moji drazí přátelé a spolupracovníci,

 právě v těchto dnech si připomínám, jak mi Pán Bůh v roce 1916 otevřel oči v Jihlavě, 
v ryze české rodině, i když město bylo tak německé. Daleko od nás se prolévala krev našich 
vojáků, aby zachránili velké Rakousko, které už kolísalo na všech frontách. V Jihlavě jsem 
byl jen 13 let, v roce 1929 jsem se stal aspirantem u salesiánů ve Fryštáku u Holešova. Tam 
mě čekal Don Stuchlý, který mě přijal, už ani nevím do které třídy. 
 Neužil jsem ji moc, protože rok po noviciátu, který jsem udělal se Slováky ve Sv. Benedik-
tu, jsem se přihlásil na misie. I tam byly překážky, protože jsem byl náchylný k tuberkulóze. 
O několik měsíců později jsem dostal konečně povolení a přes Itálii jsem se dostal do Indie. 

Zprávy z Indie
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To bylo v roce 1935. Strávil jsem zde ten poslední pěkný čas svého života. Nelituju toho. 
 Ta stará záludná nemoc mě sledovala i nadále, ale s pomocí Boží mě nezastavila na 
cestě, jak hrozila. V městečku Tirupattur v jižní Indii jsem dokončil studium filosofie. V roce 
1943 jsem byl vysvěcen na kněze. Nechali mě v Tirupatturu starat se o náš dorost. Už v roce 
1956 mě jmenovali inspektorem. Měl jsem na starost jižní, střední a západní Indii. I Cejlon 
byl v naší inspektorii. Mohl jsem si zoufat, ale přijal jsem to v klidu. Bůh a Marie se o mě 
starali a bylo vykonáno mnoho dobré práce. V roce 1970, když jsem skončil jako magistr 
noviců, požádal jsem o vyslání na misie. Představení povolili. Od té doby jsem zde na severu 
v asijské oblasti a věnuji se práci mezi různými kmeny. A čekám (je mi už 94 let), kdy mi Pán 
řekne, abych se zastavil, a doufám, že mi dá místečko ve své zahradě, ve svém srdci.

Miloval jsem Matku Boží, ta mě doprovázela,
miloval jsem Krista Pána, ten mě udělal svým knězem,
miloval jsem svou rodinu, stal jsem se řeholníkem,
miloval jsem svou vlast, stal jsem se misionářem,
měl jsem rád svou práci, staral jsem se o povolání,
snažil jsem se být věrným, vytrval jsem svých 75 let. A teď?

Čekám na hlas Boží, starý, zraněný, ale věrný.

Bůh budiž s vámi, zůstávám váš
  J. Med SDB

Výzva k modlitbám za otce Meda

 Od P. Samuela Elowa SDB nám z Indie 
došel email informující o zranění a ná-
sledné hospitalizaci otce Jana Meda. Pro- 
síme o modlitby za zdraví tohoto oběta- 
vého českého misionáře, který v Indii 
působí již od roku 1935.

Drazí přátelé, 

 máme pro vás smutnou zprávu, o kterou 
se s vámi chceme podělit. V pondělí 13. čer-
vence měl otec Jan Med úraz. Jako obvykle 
šel dopoledne do kostela, aby se pomodlil 
a sebral pár svíček. Uklouzl na stupních 
oltáře. Bezprostředně byl převezen do Kato-
lického zdravotního střediska a nemocnice. 
Lékaři provedli celkovou prohlídku a zjistili 
zlomeninu kyčelních kostí. Po zvážení pro 
a proti v dalším postupu se rozhodli, že nej- 
vhodnější bude operace, protože jinak by zů-
stal poznamenán do konce života. Operace 
probíhala hladce a byla úspěšná. Otec Med 

se zotavuje v nemocnici. Potřebuje to čas, ale 
je to tak nejlepší řešení. Už je celkem v po- 
řádku, příležitostně žertuje a zkouší se co 
nevíce přizpůsobovat. 
 Drazí přátelé, žádáme o vaše modlitby za 
otce Jana, aby se vyrovnal s operací. Potře- 
buje vaši podporu a pomoc pro získání zdra-
ví. Modlitba je jeho silná stránka, ale dnes ji 
potřebuje i on. Buďme štědří v modlení za 
něho a jeho brzké uzdravení. Jeho dílo lásky 
tak bude moci pokračovat za jeho přítomnos- 
ti, modliteb a života. Jsme si vědomi a ceníme 
si jeho laskavé misie, zvláště v Manipuru.

Ať vám Bůh všem žehná za vaši lásku a spo-
lupráci na poli misií otce Jana Meda, SDB. 

Váš v Kristu P. Samuel Elow SDB

Podle posledních informací od P. Jose Pa-
lelyho se otci Medovi daří lépe. Byl převe-
zen do péče salesiánů v Chingmeirongu. 

Salesiáni mu zajistili 
také speciální lůžko, 
které brání vzniku 
proleženin. 

Škola 
Jana Pavla II.

 CSI v České repu- 
blice už od roku 1994 
podporuje salesiáns- 
ké misie v Indii. Bě- 
hem této soustavné 
pomoci bylo možné 
přispět na stavbu 
mnoha škol i kostelů. 
Podpora směřovala 
také k chudým rodi- 
nám s dětmi, které by 
si jinak vzdělání ne-
mohly dovolit. Díky P. Janu Medovi, P. Ge-
orgi Menamparampilovi a P. Jose Palelymu 
se dary od českých příznivců mohly zúročit 
a podstatně přispět k rozvoji zaostalého in-
dického státu Manipur.
 V roce 2009 zahájila CSI-ČR financování 
dostavby školy Jana Pavla II. v Maramu. Do 

Otec Med se zotavuje ze svého zranění. (SDB)

Indie tak bylo možné díky štědrým dárcům 
poslat už dvě platby v celkové výši 30 000 
USD, tj. asi 540 000 Kč. Otec Jose Palely, 
který za realizaci projektu odpovídá, ve zprá- 
vě uvedl, že za tuto částku byl již pořízen 
stavební materiál. Modleme se za zdárný 
průběh stavby.

Škola Jana Pavla II. slouží dětem z širokého okolí. (SDB)
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Irák

Prosíme, neničte nás

 Znovu se kostely stávají terčem bom-
bových útoků. Křesťané jsou napadáni 
a zastrašováni s cílem vyhnat je všechny 
ze země. Byla by tak zničena starodávná 
křesťanská tradice a křesťanská přítom-
nost. Budoucnost křesťanů v Iráku je ne-
jistá. Pomáhejme proto, aby iráčtí křes-
ťané mohli svobodně žít ve své vlasti.

 Utéci nebo zůstat – to je velmi těžké roz-
hodnutí, před kterým dnes stojí iráčtí křesťa-
né. Praktická pomoc a povzbuzování, které 
na místě poskytuje CSI, je pro ty, co zůstali, 
zábleskem světla a dodává odvahu.
 „Netěšte se příliš brzy, po sobotě přijde 
neděle!“ Tato slova jedné židovské sousedky 
doposud znějí pětasedmdesátiletému křes- 
ťanovi Habibu Yusefovi v uších. Před 60 lety 

totiž musela Habibova sousedka uprchnout 
z vesnice. Židé byli tehdy systematicky pro-
následováni a vyháněni ze země. Dnes jich 
žije v celé zemi snad jen deset. Synagoga 
proroka Nahuma v El Koshu se rozpadla. 
Svojí větou chtěla Židovka prorocky vyjád-
řit, že brzy budou z této země určitě vyhnáni 
i křesťané. Teď je jasné, že tehdy skutečně 
prorokovala. Na irácké křesťany přišly vraž-
dy a vyhánění. Dne 12. července 2009 bylo 
znovu bombami napadeno pět kostelů. 
Výbuchy přinesly zkázu a smrt.  

Politika ničení
 
 Již měsíce utíká stále více křesťanů do 
sousedních zemí Jordánska, Sýrie a Turec- 
ka. V přeplněných utečeneckých táborech 
tam bojují o život. Původní křesťanské spo-
lečenství, které je v Iráku doma již téměř 

2000 let, je rychlostí zarážející dech vydáno 
zániku. V severoiráckých vesnicích a měs-
tech v oblasti Ninive, kde nalezlo mnoho 
vyhnaných křesťanů útočiště, panuje hořká 
bída. Dokonce pro dobře vzdělané pracov-
níky se sotva najde práce. Kromě toho ne-
fungují komunální služby jako dodávky vody 
a elektřiny ani odvoz odpadků.
 Máme zůstat ve vlasti, nebo bude lepší 
odejít? Před tímto těžkým rozhodnutím stojí 
dnes iráčtí křesťané. Elham Yakoun Isa je 
vdova a musí se sama starat o osm dětí. Její 
muž byl zabit při jednom teroristickém úto-
ku. Návaly střídajícího se zoufalství a naděje 
ji dovádějí na pokraj psychického zhroucení. 

 Eman Isac Hanna, manželka zavraž-
děného známého lékaře Raada Oghestia-
na Kiryakose, vypráví s ostychem o svém 
příběhu utrpení: „Můj muž dostal výhrůžný 
dopis. Byl podstrčen pod vstupními dveřmi. 
Dva jeho spolupracovníci a ošetřovatelé do-
stali CD, na kterých byly zachyceny ošklivé 
scény mučení. Byli tím otřeseni. Jednoho 
dne vrazili cizí muži na kliniku a ptali se, 
kde je doktor. Potom vyhnali všechny pacien- 
ty z čekárny a zastřelili mého muže.“ Po 
takových a podobných příbězích se nelze 
divit, že tak mnoho křesťanů chce opustit 
svou vlast. Přesto existují i jiné možnosti.

Neničte nás!
 
 Chaldejský arcibiskup Luis Sako z Kirkuku 
nabádá své souvěrce, aby vytrvali a svou Zničená synagoga v El Koshu (CSI)

přítomností vydávali dále svědectví. Křes-
ťanský básník Yousef Issac Zara z El Koshu 
snažně prosil zahraničí, aby iráckou křes-
ťanskou mládež nepobízela k odchodu ze 
země: „Prosím, neničte nás!  Když nám země 
jako USA a Austrálie otevřou dveře, je naše 
vlast ztracena. Tato vaše politika udělá ra-
dost našim nepřátelům.“ Když všichni křes-
ťané opustí zemi, dosáhnou islamisté svého 
cíle. Asyrští předkové iráckých křesťanů pa-
třili k prvním národům, ke kterým se dosta-
la radostná zvěst. I dnes si stojí pevně ve 
zděděné víře a vydávají v naší době již 
málo známé svědectví křesťanské věrnosti 
a zbožnosti.

CSI pomáhá přímo na místě

 CSI neúnavně pomáhá pronásledovaným 
křesťanům v Iráku nejen materiální pomocí, 
ale i povzbuzováním k vytrvalosti. Dvoutisí-
ciletá přítomnost křesťanů v této zemi bude 
možná i v budoucnosti. Ve zvláště těžkých 
případech, kdy se jednotlivé osoby ocitnou 
ve vážném ohrožení života, se CSI zasazu-
je o jejich přijetí ve Švýcarsku nebo jiných 
zemích. V ostatních případech je dávána 
přednost projevům solidarity a pomoci, aby 
křesťané nemuseli utíkat a vytrvali.

 Děkujeme za vaše modlitby za naše 
souvěrce v Iráku a za vaši hmotnou pod-
poru. I CSI v České republice se na ní 
bude podílet.

Elham Yakoun Isa a jejích osm dětí (CSI)

Iráčtí křesťané dostávají od CSI pomoc. (CSI)
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Súdán

Doktor dává naději

 Súdánský doktor Luka Deng, který 
ve své vlasti za podpory CSI pečuje 
o nejchudší a nemocné, rozšířil své pů-
sobiště o dvě satelitní kliniky v Makeru 
a Mayen Ulemu. 

 Jako skácené stromy polehávají pacienti 
v řadě, někteří zabaleni do deky, někteří na 
holé písčité zemi. Tu a tam je slyšet chroptění 
a sténání. Příbuzní pomáhají svým nemoc-
ným změnit polohu nebo jim nalévají vodu 
k pití. Zde v osadě Akocu v okrsku Twic se 
vyskytla cholera, sedm lidí už zemřelo na 
průjmová onemocnění. Když se Dr. Luka 
Deng o epidemii dozvěděl, reagoval okamži-
tě. Potřebuje Tetracyklin, 100 balení roztoku 
chloridu sodného a další léky. Pravidelně 
své objednávky sepisuje a pomocí satelitní-
ho telefonu okamžitě odesílá do Keni. 

Pomoc v Akocu

 Už o necelý týden později se podaří leta-
dlem dopravit na místo léky z Nairobi, hlav-
ního města Keni, které leží 1500 km jižně 
od postižených oblastí. Spolupracovníci CSI 
zásilku přijmou v Aweilu a okamžitě léky do-
praví do centra epidemie. Ošetřovatel Ge-
orge Gach Muorwel, který slouží v Akocu, 
má za sebou náročné týdny. Neustále musí 
pacientům vysvětlovat, že chybí léky. Mohl 
si však od této nepříjemnosti konečně od-
dechnout. Protože se pracovníkům CSI po-
dařilo během své aktivní činnosti v Súdánu 
od poloviny 90. let minulého století vytvořit 
síť kontaktů, je možné pružně reagovat na 
vzniklé krizové situace tohoto charakteru. 
Příznivým faktorem je i zlepšení situace 
v Jižním Súdánu po podepsání mírové 
smlouvy v roce 2005. V době občanské 
války by něco takového bylo nemyslitelné. 
Svatá válka vyhlášená muslimskou vládou 
v Chartúmu proti jižní části země trvala od 
roku 1983 do roku 2005. 

Satelitní špitály

 Pro osadu Maker ležící v Jižním Súdánu 
u nechvalně proslulé železniční trati, která 
byla vystavěna ještě v době britské koloniál-
ní správy, znamenal konec války velkou úle-
vu. Dříve vlak jezdil dvakrát či třikrát do roka 
do Aweilu. Převážel vojáky, munici, a tím 
pádem také zkázu a smrt. Pomocí železnice, 
která by měla spíše napomáhat rozvoji země, 
převáželi muslimští „boží válečníci“ kořist do 
severního Súdánu. Přepady Makeru deci-
movaly místní obyvatelstvo a vedly ke znač-
nému snížení počtu obyvatel již tak malého 
města. Mnozí nešťastníci, hlavně ženy a děti, 
byli jako dobytek nacpáni do vagónů.
 Dnes už jsou zoufalé výkřiky unesených 
z Makeru a strach nahánějící dunění a ra-
chot dieselové lokomotivy naštěstí umlče-
ny. Maker a také asi 20 kilometrů vzdálená 

osada Mayen Ulem má nyní k dispozici dva 
špitály, které spravuje Luka Deng. Ve špitá-
lech vykonávají vyškolení pečovatelé nároč-
nou lékařskou službu. V Mayen Ulemu se 
místní obyvatelé chopili iniciativy a z cihel 
postavili vlastní budovu špitálu. Už rok je 
doktor Deng za obě kliniky odpovědný, za-
jišťuje prostředky výživy pro podvyživené 
děti a dodávky léků. Někteří pacienti museli 
dříve ujít dlouhé vzdálenosti nebo být přene-
seni 60 i více kilometrů k nejbližšímu dokto-
rovi. Dr. Luka Deng má ale nyní k dispozici 
i nový dopravní prostředek. 
 
 Luka Deng a jeho spolupracovníci regis-
trují ročně více než 15 000 pacientů. K tomu 
je třeba ještě připočítat asi tři tisíce lidí, kteří 
vyhledají pomoc ve dvou nových špitálech. 
Většina trpí malárií. Náklady na léky se po-
hybují průměrně okolo 4 švýcarských franků 
na jednoho pacienta. Práce doktora Denga 
je požehnáním nejen pro obyvatele okrsku 

Čekající pacienti (CSI)

Novostavba špitálu v Mayen Ulemu (CSI)

Aweil, ale i pro osvobozené otroky. Mladý 
chlapec Kuol, který trpí malomocenstvím, byl 
v březnu 2009 osvobozen z otroctví. V po-
sledních měsících se jeho stav podstatně 
zlepšil díky lékům a péči. Existují dobré vy- 
hlídky, že začátkem příštího roku bude 
uzdraven. 

 Děkujeme přátelům CSI, kteří podpo- 
rují práci Dr. Luky Denga prostřednictvím 
darů nebo modlitby. Tento lékař je po-
žehnáním pro nemocné v širokém okolí 
Aweilu. Bez vaší pomoci by se důleži- 
tá práce pro nemocné nemohla vůbec 
uskutečnit.

Kuol Kuol Nyeng (CSI) Kuol dnes s Dr. Lukou Dengem (CSI)



12 13

Heidy Hakim SalibKDO DÁVÁ, DOSTÁVÁ, MNOHEM VÍC PŘIJME...
sv. František z Assisi

Odesílatel:    
   
Odesílatel:    
Christian Solidarity International  
P.O. Box 8
750 11  Přerov
Czech Repubic

His Excellency 
Mr. Ha Hung Cuong
Minister of Justice
Ministry of Justice
58-60 Tran Phu Street, Ha Noi
Vietnam

Známka

12 Kč

Srí Lanka

Stane se misijní činnost 
trestným činem?

 Na Srí Lance se debatuje o „antikon-
verzním zákonu“, který má zásadním způ- 
sobem omezit svobodu vyznání. Bud- 
dhističtí extremisté chtějí znemožnit také 
křesťanské aktivity.

 Téměř 70 % obyvatel Srí Lanky jsou 
buddhisté, což je desetkrát víc než křesťa-
nů. V roce 2002 začala na popud vlivného 
buddhistického mnicha Gangodavila Somy 
kampaň buddhistických extremistů proti 
křesťanům a jiným náboženským menši-
nám. Usilují o přijetí „antikonverzního zá-
kona“, kterým by zamezili misijní činnosti 
jiných náboženství. Podle zákona se má tvr-
dě trestat konverze na nebuddhistickou víru, 
ke které by došlo „z donucení, na základě 
pobídky nebo podvodem“ (Článek 2), a stej-
ně tak za „poskytnutí jakýchkoli materiálních 
výhod“ nebo „nabídnutí podpory“ (Článek 
3). Za tyto trestné činy by měly následovat 
tresty odnětí svobody až do výše sedmi let 
a peněžité pokuty.
 Zákon ponechává velký prostor nejrůz-
nějším interpretacím. V budoucnu by mohlo 
být za trestný čin považováno třeba ošetření 
buddhisty křesťanským personálem. To by 
se mohlo stát především v tom případě, kdy-
by pacienti soucitně ošetření křesťany začali 
pochybovat o vlastním náboženství. I výuka 
křesťanskými učiteli by se stala riskantní ak-
tivitou. Jim by totiž mohlo být vyčteno, že se 
snaží ovlivnit buddhistické žáky a přivést je 
tak k obratu ke křesťanství. 
 Zakrátko by jakékoliv charitativní křes-
ťanské angažmá mohlo být ohroženo a noví 
křesťané by se po zbytek svého života mu-
seli připravit na pronásledování a věznění. 

Konec svobody vyznání?

 Tamilská teroristická organizace „Tyg-
ři osvobození tamilského Ílámu“ (Hindové 
a marxisti) je po více než 26 let trvajících 
bojů proti ústřední vládě většinově buddhis-
tického státu prakticky poražena. Mnozí 
buddhističtí poslanci v tom vidí příležitost 
k prosazení zmíněného „antikonverzního zá- 
kona“. Jeho předloha má být nejdříve prode- 
batována a nakonec přijata. Schválení 
takového zákona by mohlo znamenat konec 
svobody vyznání na Srí Lance. 

Násilí proti křesťanům na Srí Lance

 Kostely nedostávají stavební povolení, 
křesťanské pohřby bývají často zakazovány. 
Za násilí nejsou zodpovědní jen buddhistič-
tí extrémisté, ale i Tamilští tygři a muslimští 
extremisté a rovněž samotní příslušníci bez-
pečnostních sborů. Zde je přehled některých 
tragických událostí:
17. února 2008: Pastor Neil Edirisinghe 
z Ampary byl zastřelen a jeho žena Shiromi 
těžce zraněna.

Březen 2008: Svobodný kostel „Zion Mount“ 
(„Hora Sion“) v Mullaitim skončil v plamenech, 
pastor Suganthan a jeho rodina vyvázli.

6. července 2008: Buddhisté v Thalehaně 
ublížili faráři Roshanovi Andreizovi, jeho otci, 
bratrovi a dalším křesťanům.

6. října 2008: Pastor Sebamalai Gunesh ze 
svobodného kostela „Elohim Gospel“ v Ka-
darathu byl nalezen zavražděn.

6. října 2008: Pastor Ratnam Punyamurthy 
z „Messiah Ministries“ v Negombo zmizel 
beze stopy.

Vietnam

Navzdory náboženským zákonům žádná 
svoboda

 Vietnamská vláda schválila před čtyř-
mi lety nové náboženské zákony, které 
křesťanům dávají více práv a poskytují 
jim ochranu. Realita je však jiná. Křes-
ťané přínosy zákonů zatím stále nepoci- 
ťují. 

 Dne 17. prosince 2008 byl na příkaz 
vládních úřadů zbořen nový kostel v osadě 
Cu Hat v provincii Dak Lak. Nejméně pět 
křesťanů utrpělo při násilné akci těžká zra-
nění. Dne 11. března 2009 byla na základě 
dřívějších příslibů vietnamských úřadů srov-
nána se zemí církevní budova vietnamské 
evangelické církve ve městě Banmethuot. 
Začátkem září 2008 byl Thao Va Thi z ves-
nice Sung Cang v provincii Ha Giang kvůli 
konverzi ke křesťanství zavražděn vlastním 

synem Lao Pia Poem. Úřady však pachatele 
nepotrestaly. Už o několik dní dříve se vdo-
va a křesťanka Thao Chia a její děti setkaly 
s velmi špatným zacházením, protože se 
vdova zdráhala zříci své křesťanské víry. 
 V komunistickém Vietnamu jsou angažo-
vaní křesťané často odsuzováni k mnoha- 
letým trestům odnětí svobody. Přesto vyzna-
vačů Krista, hlavně ve venkovských oblas-
tech, přibývá. Politická elita země, vedená 
prezidentem Nguyen Minh Trietem, doufá, 
že k modernizaci země získá kapitalistické 
devizy. Stále ovšem sází na komunistické re-
cepty podle Karla Marxe a Josifa V. Stalina. 
Přístup vietnamských úřadů není ani tak vý-
razem síly jako spíše nervozity, protože všu-
de tam, kde stát násilně zasáhne, křesťanů 
rychle přibývá - například v hornatých regi-
onech na severu, severozápadě a středu 
země. Nárůst křesťanských obcí komunisté 
tajně srovnávají s nárůstem křesťanských 
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Your Excellency,

 In 2004/05, your country promulgated new laws on religion which also guaranteed more freedom to 
Christians. Unfortunately, time and again events have shown that these promises have not been implemented. 
In the course of the last few years, some 250 communities of the “Vietnam Good News Church” (VNGNC) 
have formally applied for official government recognition of their churches. To the present, however, the 
requests have either been ignored or rejected. We also repeatedly hear of churches being destroyed-the latest 
in Tam Toa on 20th august 2009.
 As a matter of urgency, we ask you to see to it that the new religion laws are fully implemented in all your 
country’s regions and that Christians can freely practice their faith.

Yours sincerely and respectfully,

______________________                    ___________________________
   Place, date / Místo, datum     Signature / Podpis

 V roce 2004/05 vaše země vyhlásila nové náboženské zákony, které mají také garantovat více svobody 
křesťanům. Bohužel se však opakovaně ukazuje, že tyto sliby nebyly uvedeny do praxe. V posledních několika 
letech požádalo asi 250 společenství Vietnamské církve radostné zvěsti o oficiální vládní uznání svých církví. 
Doposud však byly tyto požadavky buď ignorovány, nebo odmítány. Také jsme opakovaně slyšeli o zničených 
kostelech - naposledy 20. srpna v Tam Toa. Naléhavě Vás žádáme, abyste se zasadil o to, aby nové náboženské 
zákony byly plně aplikovány ve všech regionech vaší země a aby křesťané mohli svobodně praktikovat svou víru. 

hnutí za lidská práva, která v roce 1989 při-
spěla v Evropě ke konci komunistické vlády.  
 Podle posledních zpráv přicházejících 
z Vietnamu zůstává proklamované uvolnění 
náboženských restrikcí 
zatím pouze na papíře. 
Problémem je také re-
gistrace církevních spo-
lečenství. Asi 250 spo-
lečenství vietnamské 
Církve radostné zvěsti 
se na vládu opakova-
ně obracelo se žádostí 
o oficiální uznání svých 
společenství. Tyto po-
kusy však doposud byly 
buď ignorovány, nebo 
přímo odmítány. 

 Annette Walderová, 
mezinárodní prezident- 
ka CSI, se aktivně za-
sazuje o to, aby viet-
namská vláda uvedla 

přijatý náboženský zákoník do praxe. K její- 
mu úsilí se můžete přidat zasláním pro- 
testní karty vietnamskému ministru sprave-
dlnosti. 

Tajné modlitební setkání pod širým nebem. (CD)

Turecko

Tlak proti klášteru Mor Gabriel

 Během několikaměsíčního soudní-
ho sporu o klášter Mor Gabriel v jižním 
Turecku bylo dosaženo dílčího vítězství. 
Tlak proti klášteru však trvá i nadále. 
Klášter je symbolem křesťanské přítom-
nosti v Turecku.

 Soud v tureckém městě Midyat dne 
22. května 2009 po několikaměsíčním sporu 
o pozemky více než 1600 let starého kláš-
tera rozhodl ve prospěch opatství a nárok 
tří sousedních vesnic odmítl. Kromě toho 
soud potvrdil jako důkaz předložené zápisy 
z katastru nemovitostí o vlastnictví kláštera 
z roku 1938 a klášterem zaplacené daně 
z pozemku. Toto dílčí vítězství je důležitým 
a odvahu dodávajícím znamením pro křesťa-
ny a další nemuslimské menšiny v Turecku.
 Soudní spor upoutal v posledních mě-
sících pozornost Evropy. V den líčení byli 
vedle žurnalistů přítomni také nizozemský 

velvyslanec a zástupci německého vel-
vyslanectví a Evropské komise. Aramejci 
a Arméni uspořádali s dalšími křesťanský-
mi skupinami iniciativu „Mor Gabriel“, aby 
společně bojovali za spravedlnost. CSI od 
začátku sledovala průběh soudního procesu 
a už třikrát byli její zástupci přímo v soudní 
síni, aby podpořili přítomné křesťany. 

 V dalším bodě soudního řízení však 
soud 24. června 2009 rozhodl proti klášteru. 
Soudce přidělil 24,4 hektarů pozemku kláš-
tera tureckému ministerstvu lesů. Jedná se 
o sporné rozhodnutí. Podle obžaloby mají 
být na klášterním území ležícím vně klášter-
ních zdí státní lesy, které si mniši neprávem 
přivlastnili. Podle tureckého práva je totiž 
výhradním vlastníkem lesů stát. Místní spo-
lupracovník CSI ale den předtím dokázal, 
že Mor Gabriel není obklopen ani lesem ani 
osamělými stromy. Představitelé kláštera 
následně podali u Nejvyššího soudu v An-
kaře odvolání. Boj o klášter tak bude ještě 
dlouho pokračovat.

Biskup děkuje CSI

 V klášteře sídlící biskup Mor Timotheus 
Samuel Aktas prohlásil: „V tomto procesu 
se jedná o mnohem víc než jen o vlastnická 
práva k pozemkům kláštera. Bez pozornosti 
světové veřejnosti by klášter už dávno zmi-
zel. Kdyby klášter přestal existovat, nezů-
stanou v Turecku brzy už vůbec žádní křes-
ťané.“ Dnes tvoří křesťané pouhých 0,15 % 
tureckého obyvatelstva. Před 100 lety jich 
bylo ještě asi 20 procent. Biskup a právní 
zástupce kláštera poděkovali mezinárodní 
prezidentce CSI Annette Walderové. Angaž-
má CSI na ně udělalo dojem a pro všechny 
křesťany v Turecku bylo velkým povzbu-
zením. Snad jen díky pomoci ze zahraničí 
může být nakonec křesťanská přítomnost 
v Turecku zachována. Další trvání kláštera 
je důležitým symbolem tohoto snažení.

Viditelný zájem médií dokládá 
závažnost sporu. (CSI)



16 17

K zamyšlení a modlitbě

Podivné vyvlastňování

 Proces proti klášteru Mor Gabriel se neko-
nal v hlavním městě Ankaře, nýbrž ve měs-
tě Midyat v jihovýchodní části země. Civil-
ním žalobcem byla turecká státní pokladna 
a trestním žalobcem turecké ministerstvo vni-
tra. První den procesu byl provázen velkým 
zájmem zahraničních novinářů a ochránců 
lidských práv, což vedlo nervózní úřady k po- 
kusu o vykázání veřejnosti ze sálu. 
 Ani jeden ze zástupců CSI, Dr. Heinz 
Gstrein, někdejší novinář Neue Zürchner 
Zeitung a Echo der Zeit/Radio DRS, a Her-
bert Meier, právník a předseda švýcarské 
CSI, sál opustit nechtěl: „Ustoupíme jenom 
násilí. Museli byste nás nechat vyvést. Dob-
rovolně pryč nepůjdeme.“

 Soudce přestal naléhat a zahájil přelíče-
ní. Společně s pěti mezinárodními zástupci, 
kteří na základě své diplomatické imunity 
byli chráněni, patřili členové CSI k jediným 
zahraničním pozorovatelům.

 Na právně sporných základech byl zahá-
jen proces vyvlastnění půdy proti klášteru 
Mor Gabriel. V obžalobě mimo jiné stálo, 
že ze zemědělských výnosů na tomto po-
zemku jsou financovány „protiturecké“ ak-
tivity jako např. výuka v „syrianickém“, tzn. 
aramejském „křesťanském jazyku“. Turecká 
vláda a nacionalisté vidí v syrsko-ortodox-
ních křesťanech a jejich aramejském jazyku 
„ohrožení Turků“. 
 Dále bylo mnichům vytknuto, že se pouš-
tějí do misijní činnosti. Navíc měl být tento 
klášter, postavený ve 4. století, vybudován 
na základech někdejší mešity - čili v době, 
kdy islám ještě neexistoval!

 CSI bude i nadále sledovat průběh 
soudního řízení. Prosíme o společné 
modlitby, o Boží ochranu a vedení.

Biskup Mor Timotheus Samuel Aktas
s Annette Walderovou (CSI)

Klášter Mor Gabriel

 V této části přinášíme náměty k mod-
litbám za muslimy ve dnech letošního 
ramadánu.

 Výraz „islám“ doslova znamená odevzdá-
ní se Bohu. Muslim je člověk, který dodržuje 
islámské zákony a tradice. Existuje ale také 

islámský extremismus. „Jsme povoláni k to- 
mu, abychom bránili křesťanskou civilizaci, 
nebo jsme ochotni z lásky položit za muslimy 
svůj život?“ ptá se Josef, kterému muslim- 
ští extrémisté vyhrožovali zabitím tolikrát, že 
už to přestal počítat. Místo strachu a odporu 
vůči muslimům bychom měli reagovat 

v opačném duchu – v Kristově lásce. Připo-
meňme si i svoji víru např.: Mat 5, 39 a 44; 
Mar 8, 34-35; 1. Petrův 3, 15.

 Muslimové často považují západní 
společnost za křesťanskou a mnozí z nich 
vůbec nerozlišují mezi západní kulturou 
a křesťanstvím. Konzumaci alkoholu, porno-
grafii, filmové trháky, moderní hudbu, liberální 
životní styl a vlažnost ve veřejném praktiko-
vání náboženství vnímají jako jednoznačné 
příznaky úpadku západních zemí. Výraz 
„křesťan“ je pro ně symbolem materialismu, 
nedostatečné duchovnosti a morálního sel- 
hání. Islámští fundamentalisté a teroristé nás 
považují jednoduše za společnost satan-
skou. Modleme se a vyprošujme muslimům 
příležitost k setkání s upřímnými praktikující-
mi věřícími. Prosme, aby poznali v čem se liší 
od běžné společnosti. K oživení naší víry: 3. 
Mojžíšova 19, 2; Mat 5, 48; Římanům 12, 2. 

 Označování Ježíše jako „Božího Syna“ 
je pro muslimy velkým problémem. Domní-
vají se, že muselo dojít ke styku Boha Otce 
s Marií a narození Ježíše z tohoto svazku. 
Mnozí se domnívají, že křesťanskou Trojici 
tvoří Otec, Maria a Ježíš. Modleme se, aby 
Bůh způsobil skutečný průlom v této oblas-
ti muslimského chápání. Jedná se o jednu 
z největších překážek, která muslimům brá-
ní přicházet ke Kristu. Prosme, aby věřící do-
vedli moudře k tomuto tématu přistupovat, 
a muslimové tak mohli porozumět pojmu 
„Boží Syn“ v biblickém významu.

 Když muslim uvěří v Mesiáše, zname-
ná to pro něj ztrátu identity. Následky této 
volby bývají hrozivé. Noví věřící jsou zavr-
ženi ostatními muslimy a často i vlastní ro-
dinou, přijdou o dědictví, střechu nad hlavou 
a hrozí jim smrt. Proto se obvykle stávají 
„tajnými věřícími“. To jim komplikuje získat 
novou identitu a udržet si víru. Modleme se 
za tajné věřící, kteří jsou právě v této chvíli 
ohroženi na životě, ať je Bůh chrání. Mod-
leme se také za jejich příbuzné, aby byli 
přitahováni Kristovým světlem, za změnu 

jejich mentality, aby dokázali přijmout věří-
cí v Mesiáše jako čestné členy své společ-
nosti. Modleme se za rozšíření povědomí 
o tajných věřících, aby jim křesťané po ce-
lém světě mohli poskytnout pomoc.

 Mohamedův otec Abdulláh = boží slu-
žebník zemřel 6 měsíců před Mohamedo-
vým narozením. Matka se jmenovala Ámina 
a zemřela, když bylo Mohamedovi šest let. 
Zpočátku jej vychovával dědeček, později 
strýc. Modleme se za všechny muslimy ne-
soucí jména prorokových rodičů, aby objevili 
skutečnou svobodu jako služebníci Bohem 
pomazaného krále Ježíše.

 Dnes je muslimů na světě téměř 1,5 
miliardy. Při vymírání Západu jich bude brzy 
více než křesťanů všech vyznání, kterých je 
dnes 1,62 miliardy. Prosme, aby poznáva-
li co nejvíce křesťanů věrných Kristu a ti je 
k Němu vedli svým příkladem.

 Mohamed je uctíván jako poslední 
a největší z proroků. Není pokládán za 
nadpřirozenou bytost ani není uctíván, nic-
méně je pro všechny muslimy vzorem cho-
vání. Není dovoleno jeho vyobrazování (ve 
snaze předejít modlářství). Jeho jméno zna-
mená v arabštině „Pochválený“. Jméno má 
mnoho podob – Muhammad, Mohammad, 
Muhammed, Mehmed, Mehmet, Machmet, 
Machomed, Magomed a dokonce i Maxa-
med a nosí jej mnoho muslimů. Modleme se 
za všechny jeho jmenovce po celém světě, 
aby dospěli k poznání, že existuje někdo, 
kdo je uctíván v nebi i na zemi a jehož jméno 
je nad každé jméno. Přimlouvejte se, aby 
miliony Mohamedů uvěřili v Mesiáše.

 Při sledování náboženské svobody 
v postsovětských republikách, které byly 
před revolucí islámské – počínaje Ázerbajd- 
žánem a konče Kyrgyzstánem – překvapí, že 
90 až 95 % obyvatel jsou muslimové. Copak  
tam nevládl komunistický ateismus? Po 
osamostatnění se tedy rychle vrátili ke ko-
řenům. Protože je měli. To se bohužel nedá 
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říci o zemích za železnou oponou a hlavně 
o ČR. Modleme se tedy za náš návrat ke 
křesťanství, abychom byli dobrou solí a jas-
ným světlem pro své spoluobčany! 

 V roce 818 byl Alín ibn Musa al-Rid 
(Alí al-Reza), sedmý následník proroka Mo- 
hameda, otráven a pohřben v severový-
chodním Íránu. Dnes se zde nachází město 
Mašhad s 2,5 miliony obyvatel. Alí al-Reza 
proslul svou zbožností a v současné době 
je v Íránu uctíván šíitskými muslimy. Každo-
ročně jich připutuje přes 10 milionů. Nikdo 
přesně neví, kolik obyvatel Mašhadu  věří 
v Krista. Všem však hrozí pronásledování 
státními orgány a tresty smrti nejsou ne-
obvyklé. Přesto počet íránských křesťanů 
navzdory pronásledování roste. Modleme 
se za miliony obyvatel tohoto města, kteří 
neznají živého Boha. Přestože z islámských 
tradic a Koránu mnohokrát slyšeli o Bohu 
Abrahámovu, většina z nich toho neví nic 
o skutečném Bohu. 

 V mnoha bývalých republikách SSSR 
s islámskými kořeny vládl ateistický režim 
mnohem déle než v zemích východní Evro-
py. Selhání inteligence, spoléhání na vědu 
a pokrok (tam, kde se nám to hodí) nás křes-
ťany však neomlouvá. Soli stačí k osolení 
2 % a ve tmě je i malé světélko jasně vidět. 
Prosme Ducha Svatého o jeho dary pro sebe 
i spoluobčany.

 Muslimové na celém světě musejí po 
svém setkání s Mesiášem nalézt kulturně 
vhodný způsob uctívání. Někteří přejímají 
způsoby a tradice z jiných kultur, které si 
upravují podle místních zvyklostí. Jiní si vy-
pracovali zcela jedinečné způsoby vyjádření 
své víry. Používání stojánku na korán na bib-
li je jednoduchým příkladem kulturní adapta-
ce. Modleme se za bývalé muslimy po ce-
lém světě, aby se jim podařilo spojit krásu 
místní kultury s bohoslužbami a nový životní 
styl se srdcem naplněným uctíváním.

 Ježíš je v islámu považován za boží-
ho posla – proroka. Jeho poselství se stalo 
obsahem nové knihy nazvané Indžil (evan-
gelium). Uznávají, že se z božího rozhodnu-
tí narodil Panně Marii a konal zázraky. Je 
pokládán podobně jako ostatní proroci za 
dobrého muslima, tj. za člověka podřízené-
ho Bohu. Z pohledu muslimů Ježíš hlásal ra-
nou verzi islámu. Modleme se, aby věřící byli 
schopni přesvědčivým způsobem dokázat, 
že Ježíš byl podřízený Otci, současně však 
byl více než prorokem. Průvodcem modlitba- 
mi mohou být Mat 5, 43-48 a List Židům 1, 5-8. 

 Mezi 78 miliony obyvatel tří zemí v se- 
verozápadní Africe (Alžírsko, Tunisko 
a Maroko) žije možná jen 50000 vyznavačů 
Kristova jména. Také ti nemají v Alžírsku 
ani Maroku situaci snadnou. Modleme se 
za naše bratry a sestry ve víře i za vlády 
těchto zemí, aby dokázaly ochránit své 
domácí menšiny.

Zdroje: CSI a Persecution.com
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mila Čekovská, Oldřiška Zouharová, Marie Jelínková, Marie 
Borková, Eliška Halačková, Jiřina Horáková, Karel Kudělka, 
Anna Klímková, P. Jan Vidlák, Hermína Balnarová, Antonie 
Mlčáková, Karel Palata, Miloslav Šváček, Marie Valentová, 
Ladislav Zapletal, Emilia Hrčkuláková, Bohumila Pavlíková, 
Alena Kavanová Marie Vágnerová, Luděk Vondrák, Pavla 
Kadlecová, Helena Tocháčková, Jitka Lišková, Jiřina Vaň-
ková, Anna Zbranková, Jiří Laube, Josef Obdržálek, Dr. 
Helena Brabencová, Stanislav Schindler, Salesiáni Litomyšl, 
E. Harantová + H. Francová, Marie Kášková, Miloslav Hach, 
Božena Bradnová, Jiřina Voldánová, Vlasta Brázdová, Marie 
Matušková, Zdenka Peřinová, Libuše Dostalíková, Bohu-
mila Ministrová, Hana Kadeřábková, Václav Brich, Růžena 
Bodláková, Věra Frydrychová, Adolf Vondášek, Drahomíra 
Voláková, Vlasta Hradská, Marie Pesanová, Redemptoristé 
Frýdek-Místek, Josef Wimmer, Eliška Zapletalová, Vladimír 
Rýznar, PhDr. Karel Gleisner, František Komínek, Jaroslava 
Podestátová, Marie Očenášková, Martina Michálková, Karel 
Kříž, Marie Ruspaggiari, Josef Jíra, Hana Soběslavová, Josef 
Vala, Marta Jurčáková, Marie Utíkalová, Gertruda Knopová, 
Zdenka Kunzová, Marie Knotková, Jitka Šujanová, Zdeněk 
Řezníček, Karel Vidlák, Magda Grimová, Anna Píchová, Zdena 
Troblová, Stanislava Šebová, Jiřina Šmejkalová, Jolana Žik-
lová, Ing. Cyril Martinek, Jarmila Domesová, Eva Pavelková, 
P. Andrej Lukáček, Jarmila Kleinerová, Olga Ševčíková, Anna 
Tomková, Julie Přikrylová, Božena Néméthová, Maria Me-
licherová, Zdenka Hrušová, Josef Soukup, Anna Macíková, 
Růžena Bartošová, Marta Železná, Hana Kolářová, Miro-
slav Navrkal, Marie Poulíčková, Eva Procházková, Dagmar 
Jandorová, Stanislav Vaněk, Marta Holubová, P. Jaroslav 
Kopecký, Svatopluk Duroň, Jiří Ondruš, Anna Gebauerová, 
Pavel Bouchal, Mojmír Pospíšil, Vilibald Knob, Adolf Bedřich 
Stroner, Marta Hessová, Jaromír Štván, Jaroslav Gottwald, 
Závalovi, Marta Vojáčková, Vítězslava Neužilová, Blanka Ři-
čánková, Anna Kolečkářová, Libuše Bendová, Marie Šebes-
tová, Ludmila Uhlíková, Marie Šrámková, Josef Bílek, Cecilie 
Hovadíková, Jakub Šťastný, Alena Frajtová, Františka Chut-
ná, Stanislav Raszka, P. Hubert Šula, Irena Hehejková, Dr. 
Bernarda Dvořáková, Vladimír Polcar, Krista Valná. 

Děkujeme také všem, kteří nechtějí být uváděni nebo 
jejichž jména nebyla čitelná nebo se jedná o dárce ano-
nymní.

 Naše CSI již delší dobu uvažuje o přemístění do Prahy. 
Proto se obracíme na naše pražské příznivce s žádostí o po-
skytnutí prostor pro CSI, aby bylo možné působit v hlavním 
městě. Další možností je také předání vesla ochotným rukám 
v Praze. Velmi se nám osvědčilo pracovat ve vlastním bytě. 
Chtěli bychom nalézt pokračovatele v poslání pomoci proná-
sledovaným. FK
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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 (bude zrušen)
       777 966 180 Vodafon
       605 413 050 T-mobile
 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.

Køes�anská mezinárodní solidarita
P. O. Box 8

750 11  PØEROV
CZECH REPUBLIC

O.P.


