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

solidarita

Tichý pochod v Curychu v roce 1975.
Vedl  k založení  CSI  dva roky poté. 
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Slovo úvodem Výroční konference CSI

 Dostáváte letošní poslední číslo našeho Zpravodaje. Když 
jsem četl úryvek z listu apoštola Pavla Kolosanům, který jsem 
zároveň vybral jako vstup k modlitbám za pronásledované, nebo 
třeba další v 2Tim 2,10, nemohl jsem se zbavit pocitu, že žijeme 
jakoby na dluh. Máme sice velké poklady v utrpení vězňů ko-
munismu a jejich rodinných příslušníků, ale celý Západ se svým 
pokleslým životním stylem, ke kterému se řadíme i my, žije dnes 
chráněn před trestající rukou díky těm denně trpícím 200 milio-
nů křesťanů v muslimských a komunistických zemích. Pociťujete 
kromě soucitu i vděčnost?
 Ve Zpravodaji vás Petr informuje o již 30. Výroční konferenci v Curychu a o posled-
ních událostech v Súdánu. Doufám, že vás potěší a vaši víru posilní i milý dopis otce 
Jana z Indie. Protestní lístek poputuje tentokrát do Pakistánu, věnujeme pozornost také 
znepokojivé situaci v předolympijské Číně. Jen maličký zlomek ze zpráv o pronásledo-
vaných a zabitých bratřích a sestrách kéž vás motivuje k vytrvalé modlitbě za ty, kteří 
za nás denně doplňují, co ještě chybí...
 Na loňské Výroční konferenci jsme měli možnost vyslechnout si obsažnou přednáš-
ku „Dvojznačnost multikulturalismu“. Tuto náročnou stať pro vás laskavě přeložil Pavel 
Nohel a její první část uvádíme. Věnujte také pozornost informacím na závěr, abychom 
mohli poslat potvrzení o darech pokud možno všem.
 Až tento zpravodaj budete číst, nebude daleko k adventnímu ztišení. Nenechte si je 
pokazit konzumem. Dárky si rozložte na celý rok a k Vánocům jen symbolické, abyste 
nezastínili, hlavně dětem, ten dar největší. Vánoce mám spojené se slovy ze starého 
textu hitu Tichá noc: „Děťátko naroď se i v duši mé“ a to přeji k Vánocům i Vám všem.
 Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše šlechetné dary. Mohli jsme podpořit aktivity sale-
siánů v Indii, kde se situace pro křesťany dramaticky zhoršuje. Přibývá tam svědků víry 
až k prolití krve. Je třeba myslet i na jejich rodiny, poněvadž děti často nechápou, proč 
rodiče plavou proti proudu. Další část vašich darů putovala do Súdánu, kde podobně 
jako v celém Sahelu se přímo konfrontuje denně křesťanství a islám. Islám je daleko 
štědřeji podporován našimi naftodolary. Takže každé zbytečné používání auta není jen 
zhoršováním životního prostředí, ale i přímou podporou islamizace světa. Na závěr jen 
připomínka, že se po nás nechce nic mimořádného, jen méně pohodlnosti a rozmařilos-
ti. Zůstaňte nám věrni i příští rok.

Bůh nám žehnej
Ing. František Kopečný

 Ve dnech 27.-29. září 2007 se ve švý-
carském městě Curychu konala již 30. 
výroční konference CSI. Setkali se na ní 
představitelé národních organizací CSI 
ze Švýcarska, Německa, Francie, Itálie, 
Jižní Koreje, Kanady, Nizozemska, Spo-
jených států amerických a České repu- 
bliky. Za naši národní organizaci se 
konference zúčastnili František Kopeč- 
ný, Petr Matyáš a nový spolupracovník 
Julius Kahanec. 

 Setkání zahájila Annette Walder-Stüc-
kelbergerová, výkonná ředitelka meziná-
rodní organizace CSI. Po úvodní modlitbě si 
delegáti vyslechli zprávy o činnosti jednotli-
vých národních organizací za uplynulý rok. 
Mezi účastníky konference byl také maďar-
ský spolupracovník a jezuitský kněz David 
Biacsi, momentálně působící v libanonském 
Bejrútu. O vývoji situace na Korejském polo-
ostrově hovořil Rev. Soon Kwon Kim, před-
stavitel korejské CSI.

 Za CSI-USA se konference tentokrát zú-
častnil i známý aktivista lidských práv Aaron 
Cohen, jenž s CSI spolupracuje již od roku 
1997. Konference probíhala v době, kdy 

z Barmy začaly přicházet znepokojivé zprá-
vy o brutálním potírání protestů tamějším 
režimem. Jelikož Aaron Cohen dříve působil 
v Barmě, dostával telefonáty o aktuální si-
tuaci. Bohužel také o smrti některých svých 
přátel, kteří zahynuli v průběhu potlačování 
demonstrací.

Druhá polovina čtvrtečního jednání patřila 
diskusi o problematice islámu a o principech, 

Annette Walder-Stückelbergerová

Rev. Soon Kwon Kim

Aaron Cohen v Súdánu



4 5

kterých by se CSI v této oblasti měla držet. 
Rev. Hansjürg Stückelberger zdůraznil zá-
vazek CSI k obraně náboženské svobody. 
Podle něj je náboženská svoboda zakotvena 
v biblickém pojetí člověka a je rovněž chrá-
něna Všeobecnou deklarací lidských práv 
OSN. Islám jako náboženství není zdrojem 
obav. Je to islámské právo šaría, které je 
v rozporu s evropskými hodnotami a demo-
kratickými principy západních společností. 
 V pátek byly pro účastníky konference 
připraveny dvě prezentace shrnující čin-
nost CSI v oblasti pomoci dětem v nouzi 
a podpory obětí katastrof. O projektech CSI 
zaměřených na pomoc dětem hovořil Ben-
jamin Doberstein, koordinátor dětských pro-
jektů CSI. Hovořil o působení CSI v Egyptě, 
Peru, Nikaragui, Litvě, Lotyšsku a Rumun-
sku, kde mnohé rodiny žijí v chudobě. Děti 
tak vyrůstají bez skutečných vyhlídek na lep-
ší budoucnost. Zdůraznil rovněž dlouholetou 
tradici partnerských vztahů se spolupracov-
níky v těchto státech. Zejména v zemích La-
tinské Ameriky nefunkčnost systému mnoh-
dy znamená také nerespektování lidských 
práv a náboženské svobody. V souvislosti 
s egyptským projektem nebyl opomenut fak-
tor náboženské diskriminace ze stran úřadů. 
Benjamin Doberstein ale zároveň zdůraznil 
pokrok a zlepšení hygienické i vzdělanostní 
situace v koptských vesnicích Beni Bakheit 
a Beni Khalil, jež CSI podporuje.

 Gunnar Wiebalck ve své prezentaci po-
skytl přehled o pomoci CSI obětem katastrof 
za rok 2006. Hovořil hlavně o činnosti v Již-
ním Súdánu, kde CSI pomáhá třem skupi-
nám lidí: navrátilcům z otroctví, uprchlíkům 
z Dárfúru, kteří hledají v jižní části Súdánu 
útočiště a jsou zcela bez prostředků, a ko-
nečně uprchlíkům ze severního Súdánu, 
kam se dostali v průběhu více než dvacet let 
trvající občanské války. Lidé v Jižním Súdá-
nu žijí nejen v materiální nouzi, ale mnohdy 
i v rizikové zdravotní situaci. Pracovníci CSI 
se nedávno podíleli také na distribuci léků 
ze zdrojů Organizace spojených národů 
(OSN), když velmi pružně doručili léčiva do 

krizových oblastí, kde vypukla epidemie. Za 
to se jim od OSN dostalo poděkování a slo-
va uznání. 
 John Eibner ještě shrnul aktuální poli-
tický vývoj v této největší africké zemi. Pře-
devším poukázal na křehkost míru v Jižním 
Súdánu, který je ohrožován politickou ne-
stabilitou a válkou v západosúdánském Dár-
fúru. Pozornost obrátil také na nevyřešený 
problém otroctví. Účastníkům sdělil, že při 
osobním setkání představil jihosúdánskému 
prezidentovi Salva Kiirovi myšlenku konání 
konference o otroctví v hlavním městě Džu-
bě. Salva Kiir tento záměr podpořil. Ovšem 
vzhledem k tomu, že otázka otroctví je poli-
ticky velmi ožehavá, není osud konference 
jistý. 
 Gunnar Wiebalck na závěr pohovořil 
také o problémech iráckých křesťanských 
uprchlíků, kteří v současnosti žijí ve velice 
nuzných podmínkách v Turecku. Společně 
s Johnem Eibnerem je v listopadu 2006 na-
vštívili. Vedle nich se setkali také s oběťmi 
zemětřesení z roku 1999, kterým CSI tehdy 
rovněž poskytla pomoc. Tíživá situace křes-
ťanů z Iráku je skrytým utrpením na pozadí 
politicky i vojensky svízelné situace v zemi 
trýzněné válkou a sektářským násilím. Pá-
teční program uzavřela schůze Mezinárodní 
rady CSI.
 V sobotu proběhlo slavnostní setkání 
přátel CSI u příležitosti 30. výročí působení 
CSI v kapli svaté Anny. V proslovech církev-
ních představitelů katolické a evangelické 
církve zazněla slova uznání a díků za čin-
nost, kterou CSI koná ve prospěch nábo-
ženské svobody a pronásledovaných křes-
ťanů. Hansjürg Stückelberger, mezinárodní 
prezident CSI, v promluvě zavzpomínal na 
tichý pochod v Curychu v roce 1975, který 
o dva roky později vedl k založení CSI. Řada 
pamětníků a účastníků pochodu byla mezi 
sobotními účastníky slavnosti.

 Podobně jako při loňské konferenci 
v Mnichově pronesl i v Curychu osobně 
laděný proslov Nassim Ben Iman. S poslu-
chači se podělil o osobní svědectví, když ho-

vořil o své konverzi ke křesťanství i o svém 
předchozím zmatku nad zvyky a způsobem 
života v západním světě. Málem se stal tero-
ristou. Po svém obrácení se změnil z proná-
sledovatele v pronásledovaného právě kvůli 
konverzi ke křesťanství. 

 Konference se bohužel kvůli těžké au-
tonehodě nemohl zúčastnit Súdánec Simon 
Deng, jenž sám strávil několik let v otroctví. 
Místo něj však osobně promluvil Dr. Luka 
Deng, který v Jižním Súdánu vede s pod-
porou CSI polní kliniku. V rozhovoru mo-
derovaném Johnem Eibnerem se vrátil do 
období svého lékařského působení během 
občanské války a hovořil o obrovské nouzi 
a nedostatku lékařů v krizových oblastech. 
Neopomenul také současné problémy a ne-
moci, kterými trpí jeho pacienti. 

 Vydařený den a také celou konferenci 
uzavřela společná modlitba a díkůvzdání za 

Dr. Luka Deng v Súdánu

celou víkendovou akci i za uplynulých třicet 
let činnosti CSI. Prosme o požehnání pro 
další působení CSI ve prospěch pronásle-
dovaných křesťanů.

Dopis otce Jana Meda

 Vždycky jej s radostí čteme a rádi se s Vámi podělíme. Jako obvykle v něm poznáte 
opravdového misionáře a naleznete povzbuzení i podporu na cestě víry.

     Don Bosco School, Imphal-Manipur 15/09/07
Drazí přátelé ve vlasti!
 Čas plyne jako řeka do moře a čas se nezastaví. Je dobré se zastavit a uvědomit si, že 
naše životní cesta se ukončí a budeme dávat Pánu Bohu účet ze svého života. Mám před 
sebou obrázek života každého z nás:
 Učitel dal svým žákům za úkol namalovat západ slunce, jak to vypadalo ten den. Když se 
vrátil, zastavil se u jednoho žáka a zjistil, že ten mladík už skoro skončil malovat šindelovou 
střechu stodoly, kterou měl před sebou. A slunce už zapadalo za obzor. Měl dělat obraz 
večerní oblohy a okrášlil střechu stodoly. Bůh nám dal celý život, abychom z něj udělali něco 
krásného pro Jeho slávu. A my se ztratíme v maličkostech, které nás zaměstnaly. Vynechá-
me někdy TO HLAVNÍ!
 Pamatuji si: bylo mi dvanáct let, když jednou večer mne překvapila moje dobrá mamin-
ka, když jsem sledoval západ slunce. To byla krása. Snil jsem. Řekla mi: „Jendo, co bys 
chtěl dělat v životě?“ Nevěděl jsem, co odpovědět, ale ona naléhala, abych jí to řekl. Už 
jako kluk jsem se zabýval četbou o Africe a Číně nebo divokou Amerikou. A tak jsem vyhrkl: 
„Chtěl bych jít do misií“. To byl snad počátek mého povolání. To zůstalo v mém podvědomí. 
A maminka a tatínek mne poslali do Fryštáku u Holešova, který končil v noviciátě ve svatém 
Benadiku. V roce 1935 mi dovolili jít do Indie. Vidíte, že to byla maminka, která zařídila moje 
salesiánské a misionářské povolání. Nikdy jsem toho nelitoval. Pracoval jsem v Jižní Indii 
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Sudán

35 let, potom jako magister noviců v Shillongu a pak 37 roků zde v Manipuru. Nemám moc 
schpností, ale s pomocí Boží a s vaší dobrotou se něco udělalo a více než 900 dětí se z Vaší 
podpory připravuje na život. To je opravdu Vaše zásluha a Bůh je vděčný a bohatý, dává 
nám všechno a ještě nám platí za to, co děláme.
 Co se mne týče, mám všechno co potřebuju a také lékaře. On se snaží nalézt moji ne-
moc a nalezl jenom VĚK. Bůh vám žehnej. Pokračujte pomáhat těm, co budou pokračovat 
v mojí práci, aby se to nezastavilo. Ještě se nevzdávám, ale chtěl bych zajistit pomoc pro 
naše děti. Jak se Panna Maria starala o svého Božského Syna, my se také staráme s vaší 
pomocí o tyto děti. Pro ty pracujeme.
 Radujme se v Pánu. Bůh vám žehnej  
 Váš v Kristu Pánu Jan Med SDB
A PS rukou: Drahý pane Kopečný, posílám Vám a celému CSI svůj srdečný a vděčný po-
zdrav. Potřebujem modlitbu všech a také pomoc ze všech stran pro naši divokou část Indie. 
Vím, že na nás nezapomínáte. Bůh vám žehnej! JM 

CSI pomáhá obětem povodní

 Voda je život. Mnoho vody může také 
znamenat smrt. Tato zkušenost je v sú-
dánském Aweilu něčím novým. Stejným 
způsobem, jako si blátivá voda razila 
cestu osadami z chýší, hledala vlna pr-
chajících lidí výše položená místa.

 „Když přišla voda, chtěla jsem zachránit 
kozy,“ říká Atak Akol Akol. Ve chlívu však 
byl obrovský krokodýl. „Naše kozy roztrhal 
na kusy a postupně sežral.“ Atak musela 
opustit svůj příbytek. Naštěstí stihla odnést 
do deky zabalené dítě. 

Chýše z hlíny pod vodou

 Kruhovité hliněné chýše, jejichž slaměné 
střechy jsou podepřeny hluboko zasazeným 
kmenem stromu, nenabízejí proti ohromné-
mu přívalu vody žádnou ochranu. Podobně 
jako Atak ztratily stovky dalších vesničanů 
své příbytky a snažily se vyhledat výše po-
ložená místa. Většina lidí se zaplavenou 
zemí brodila k nově postavené cestě, která 
vyčnívala z vody jako nějaká přehrada. Zde 

si také třicetiletá žena z větví a přikrývky po-
stavila nouzový přístřešek. Musela celé dny 
čekat na pomoc. Kvůli krokodýlům bylo velmi 
nebezpečné vracet se do chýše a pokoušet 
se ještě nějaké věci zachránit. Přesto se 
Atak do svého domu několikrát prodrala 
a podařilo se jí z vody vylovit několik plachet, 
hrnců a nádob na vodu.

Zoufalá žena se snaží zachránit kozu. (CSI)

Celé vesnice se ocitly pod vodou. (CSI)

Bezmocný Garang

 „Podařilo se nám zachránit jednu postel 
a několik kuchyňských nástrojů. Všechno 
ostatní je ztraceno.“ Arek Deng Akot ukazu- 
je na chýše, které stojí téměř po střechu ve 
vodě. Žena sedí se dvěma děvčaty na 

dřevěném rámu postele, potažené proužky 
z kozí kůže. Obě děti patří jejímu bratrovi 
Garangovi. „Sama nemám žádné děti,“ říká 
Arak a přivine k sobě pětiletou Adut. „Můj 
bratr Garang přišel před mnoha lety o obě 
paže a se svou ženou se v okolí snaží vy-
žebrat něco k živobytí.“

Vesničané mohli zachránit jen málo ze svého majetku. (CSI)
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 Když jsme s Arak hovořili, vrátil se Ga-
rang se svou ženou Adwol ze své cesty. Měli 
hrst kukuřičných zrn, která Adut vložila své-
mu otci do úst. Gunnar Wiebalck a John Eib-
ner se s těmito lidmi setkali už před sedmi 
lety. Arabští vojáci Garangovi v roce 1995 
usekli obě paže, protože se pokoušel svou 
ženu a děti zachránit z otroctví. Stalo se to 
nedaleko Meiramu, města ležícího jen něko-
lik kilometrů severně od řeky Bahr al´Arab. 
Poté, co ho přátelé v meiramském špitálu 
zachránili před vykrvácením a když se vrátil 
zpátky domů, mohla CSI jeho ženu z otroc-
tví osvobodit.

20 tisíc lidí přišlo o domovy

 Řeka Wakabil se před nedávnem vylila 
z břehů. Vodní příval zastavila cesta, která 
byla postavena začátkem roku 2007 jako 
spojnice mezi městy Meiram a Aweil. O dva 
metry vyvýšená cesta teď působila jako 
hráz. Na její západní straně se vytvořilo je-
zero, jehož hloubka a velikost každým dnem 
rostla. Pod vodu se dostávaly stále další 
osady. Kolem 20 000 lidí přišlo o své příbyt-
ky. Se zachráněnými věcmi se snažili pře-

brodit na suchou stranu cesty. Stavební tým 
se pokoušel zadrženou vodu pomocí potrubí 
převést na opačnou stranu, ale bohužel se 
to nepodařilo. I přes určité problémy je tato 
cesta přece jen důkazem určitého rozvo-
je infrastruktury a přínosem křehkého míru 
v této části Jižního Súdánu.

Okamžitá pomoc pro oběti

 Pracovníci CSI na tuto krizovou situaci 
reagovali okamžitě. Již na konci srpna se jim 
podařilo do Aweilu letecky dopravit více než 
1 000 humanitárních souprav s plachtami, 
přikrývkami a moskytiérami. K tomu bylo do-
dáno ještě 25 tun obilí. Naši domorodí spolu-
pracovníci byli na místě již 26. srpna 2007 se 
dvěma nákladními vozy a začali rozdělovat 
pomoc postiženým rodinám. Zpráva o příjez-
du této první dodávky se rychle šířila. Lidé 
stísnění na několika málo suchých místech 
označovali súdánské spolupracovníky CSI 
za zachránce svých životů. Někteří z nich 
totiž přežívali více než tři týdny v pusté pří-
rodě v primitivních úkrytech z trávy, které 
je chránily před sluncem. Další nebezpečí 
však představují deště a vichřice. 

Aweilský guvernér apeluje na CSI

    Další pomoc je naléhavě nutná. Podle 
odhadu Maduta Biara, guvernéra z Aweilu, 
bude vodní hladina ještě do prosince stoupat. 
„Děkujeme CSI, že při nás v této krizové si-
tuaci stojí. Naše úřady nejsou na zvládnutí 
takové katastrofy ještě připraveny.“

Srdečné díky paří také Vám, že vytrvale 
podporujete lidi v Jižním Súdánu.

Úsilí Jamese Aguera

 Již dvacet let bojuje Jihosúdánec 
James Aguer za svobodu zotročených. 
Zakladatel Dinkského výboru se rozhodl 
pro spolupráci s CSI. Gunnar Wiebalck 
píše o činnosti tohoto výboru a o zkuše-
nostech z další osvobozovací akce.

 Padesát párů očí naplněných strachem. 
Nedůvěřivé oči. Vyhaslé oči. Když se do 
nich člověk podívá, jakoby se díval skrze ně. 
Žádné spojení pohledem. Oběti islamizace 
v Súdánu. Jsou to bývalí otroci, kteří nám 

byli představeni našimi spolupracovníky 
a příslušníky mírových výborů. Běloši jsou 
v této odlehlé části Súdánu něčím zvláštním. 
Když cestujeme pěšky nebo na kole, vybíha- 
jí děti z chýší a křičí „Kawaja“, což znamená 

Cesta zde působí jako hráz. (CSI) John Eibner předává humanitární soupravy obětem povodní. (CSI)

Madut Biar (CSI)
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„bílí lidé“. Ale tito mladí muži jen tiše hledí 
před sebe, bez pohybu, bez úsměvu, bez 
žádných známek zvědavosti. John Eibner, 
vedoucí projektu CSI v Súdánu, se před ně 
postavil a pozdravil je slovy „Salaam Alei-
kum“. Najednou byla strnulost pryč a zástup 
lidí nejistě odpověděl „Alláhu akbar, Alláhu 
akbar“ (Bůh je veliký).
 Slova „Alláhu akbar“ vkládá mohutně pů-
sobící předseda Dinkského výboru James 
Aguer následně do centra svého proslovu. 
„Slova ́ Alláhu akbar´ používají arabské kme- 
ny Baggara, Missiriya. Ale nyní se můžete 
něco nového naučit – tady říkáme ´aleluja, 
aleluja, aleluja´.“ Přitom natáhne Aguer ruce 
do výšky, a působí tak ještě o něco větší. Třetí 
slovo „aleluja“ již někteří muži říkají s ním, tři 
nebo čtyři dokonce zvednou také ruce nad 
hlavu. „Dobře,“ řekne James Aguer a dojatě 
se usmívá. „Dobře, rozdíl mezi slovy ´Alláhu 
akbar´ a ´aleluja´ vůbec neznáte. Když vás 
Baggaři zotročili, byli jste donuceni říkat ´Al-
láhu akbar´. Měli byste ale vědět, že tady 
nikoho nenutíme říkat ´aleluja´. Ať se tu cítíte 
jako doma, nemusíte se bát, že byste museli 
něco dělat z donucení.“

 Protože James Aguer hovoří arabštinou 
baggarských nomádů, otroci mu rozumí. Té- 
měř všichni teď napjatě poslouchají. Cítí 
snad, že se jejich situace může změnit? „CSI 
a Dinkský výbor nyní spolupracují, aby všech- 

ny unesené osvobodili,“ pokračuje James 
Aguer. „Byli jste dlouho zotročeni, příliš 
dlouho. Měli jsme vás odtud dostat už dříve. 
V severním Súdánu nám organizace a také 
vláda řekly, že bychom v žádném případě 
neměli podporovat CSI v osvobozování ot-
roků. Ale nyní jsme se rozhodli jinak. Bez 
CSI byste dnes byli ztraceni. Chtěl bych také 
našim bratrům z arabského mírového výboru 
poděkovat za spolupráci. Společně v tom 
budeme pokračovat. My chceme s CSI spo-
lupracovat, dokud nebude poslední otrok na 
svobodě. Nedáme pokoj.“

Příslušníci Dinkského výboru

 James Aguer Alic (47 let) je vedoucím 
Dinkského výboru, který se zasazuje o ukon- 
čení otroctví v Súdánu a osvobození otroků. 
Je příslušníkem kmene Dinka a nositelem 
Světové dětské ceny z roku 2003 a Meziná-
rodní ceny proti otroctví (Anti-Slavery Inter-
national Award) z roku 2006. James Aguer 
ve věku 26 let přežil útok na svou vesnici 
Agok. Bylo to v roce 1986. Nakonec se mu 
podařilo se sourozenci utéct přes Wau do 

uprchlického tábora v Chartúmu. Tam dostal 
nápad, že vytvoří hnutí za osvobození ot-
roků. Od roku 1989, převlečený za Araba, 
procestoval Dárfúr a Kordofan (leží východ-
ně od Dáfúru). Někteří vůdci místních kme-
nů ho podpořili v jeho předsevzetí, jiní mu 
vyhrožovali. Do roku 2003 byl James Aguer 
třiatřicetkrát vězněn. 

 Yel Nyang pochází z Tiomthetu v západ-
ním Aweilu. Pracovníci CSI se s ním znají již 
deset let. Poprvé se s ním setkali krátce po 
útoku na jeho vesnici v prosinci 1997. Yel 
Nyang, který tehdy seděl v troskách své chý- 
še, podal CSI očité svědectví tragédie, která 
jeho vesnici postihla. Jeho strýc Yel Bak 
Achuein byl zastřelen. Jeho matka měla hlu- 
boké řezné rány na čele, které ji útočník způ- 
sobil mačetou. Bezmocně se musel dívat, 
jak útočníci unesli jeho pět dětí. Tři nejmladší 
byli provazem připevněni ke koni. Tři ještě 
žijí. Yel doufá, že mu CSI pomůže dostat je 
zpátky.

 Nyuol Arop poznal v červnu 2007 při 
osvobozovací akci otroka Abdulláha, se kte- 
rým se setkal již před lety, během své práce 
u Výboru pro vymýcení únosů žen a dětí 
(CEAWAC). Abdulláh byl tehdy na vládním 
seznamu zotročených Jihosúdánců, ale od- 
mítl se vrátit. Po letech otroctví totiž jeho 

Čekající navrátilci z otroctví (CSI)

James Aguer Alic (CSI)

Yel Nyang (CSI)

odpor povolil. Dinka se stal vnitřně Arabem. 
To, že se spolupracovníkům CSI přesto po-
dařilo Abdulláha přivést zpátky, přesvědčilo 
Nyuola o integritě programu CSI.

Dinkský výbor

 Jamesem Aguerem založenému Dinks-
kému výboru se podle vlastních údajů po-
dařilo shromáždit jména 14 000 otroků. Tři 
z Aguerových spolupracovníků byli během 
výkonu své funkce zavražděni. Když sú-
dánský islámský režim v roce 1999 vytvořil 
vlastní výbor (CEAWAC), aby takto čelil ob-
viněním z nečinnosti, nabídl Jamesi Aguero-
vi spolupráci. Poté co se malý počet otroků 
dostal na svobodu a celosvětové rozhořčení 
nad otroctvím polevilo, Chartúm opět zastavil 
financování CEAWAC a Dinkského výboru.  
 CSI a spolupracovníci Jamese Aguera 
z Dinkského výboru se budou i nadále spo-
lečnými silami snažit bojovat za lidi v otroc-
tví. CSI se s nadějí dívá na nové možnosti, 
které tato spolupráce nabízí a je vděčná za 
vše, co se již podařilo. 

Nyuol Arop (CSI)
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Heidy Hakim Salib

Odesílá:     
Křesťanská mezinárodní solidarita
CSI
Czech Republic

His Excellecy

President Pervez Musharraf
President´s Secretariat  
 
Islamabad

Pakistan

12,- Kč

 Na základě neprokázaných nařčení 
o rouhání se proroku Mohamedovi byl za-
tčen 35-letý křesťan a otec rodiny Younis 
Masih. 31. května 2007 byl za rouhání od-
souzen k smrti.
 Younis Masih (=křesťan) se vracel po 
náročném pracovním dnu domů do Chunngi 
Amar Sadu, městské části Lahores. Sou-
časně zemřel jeho synovec. V obydlí drželi 
u mrtvého stráž. Venku uslyšel Younis hla-
sitý zpěv. Muslimská oslava běžela naplno. 
Younis poprosil její účastníky, aby se chovali 
trochu tišeji, protože mají v obydlí mrtvého 
synovce. Younis byl už také pro pokročilou 
dobu značně unaven. Duchovní, Abdul Aziz, 
který vedl oslavu vzal prosbu křesťana jako 
pohoršení. Dva dny nato, 11. září 2005, byl 
Younis pro domnělou urážku proroka Mo-
hammeda uvězněn.

Napadání ve vězení
 
 Bez soudu strávil Younis půl roku ve vě- 
zeňské cele. Během této doby jej muslimští 
spoluvězni dvakrát denně napadali. Ve stej-
ném vězení, Kot Lahpat, je doposud několik 
vězňů, kteří zabili 11. června 2002 vězně 
svědomí Yousufa Alího. Proto jsou obavy 
Younise před zabitím pochopitelné. Všechny 
snahy jeho obhájce, Pervez Aslam Chaud-

Pákistán

hryho, o propuštění na kauci vyzněly na-
prázdno. Přitom chyběl soudcům, pro před-
pokládanou vinu, rouhání Mohammedovi, 
jakýkoliv důkaz. Přesto jej odsoudil soud 
první instance v Lahore za rouhání proroku 
Mohammedovi k trestu smrti. K tomu musel 
zaplatit pokutu ve výši asi 25000 Kč. Roz-
sudek je založen jako mnoho dalších na 
paragrafu 295-C trestního zákona státu 
Pákistán. Z „bezpečnostních důvodů“ se 
nesměl osobně účastnit procesu, ale mohl 
jej sledovat pouze na videu. Během jedná-
ní pohrozil soudce obhájci obžalovaného, 
právníku Chaudhrymu, zabitím.

Atentát na obhájce křesťanů.

 Jen zázrakem přežil 11. května 2006 ob- 
hájce Chaudhry pokus o zabití: Nákladní 
auto vrazilo do jeho auta a srazilo je z 12 me-
trů vysokého srázu. Při nehodě byl Chaud- 
hry a další právník, Ijaz Victor, těžce zraněni; 
třetí obhájce, Rana Javed Rafiq, zemřel. Pa-
chatelé až do dnešního dne jsou na svobo- 
dě. Bez ohledu na tu „jízdu smrti“ se Pervez 
Aslam Chaudhry odvážně zastává svého 
mandanta Younis Masiha, aby se mohl vrátit 
ke svému malému synovi a své ženě Meena 
Masih.

Prosíme, zasaďte se za osvobození Younise Masiha zasláním protestního lístku!

 Běží odpočítávání velké mezinárodní 
události: za deset měsíců začne v Číně 
olympiáda. 10.500 sportovců z více jak sto 
zemí světa bude soutěžit na tomto sportov-
ním svátku, na němž je nejdůležitější „účast-
nit se“! Inscenace připravovaná ve veselých 
barvách je již předem zakryta stíny proble-
matické situace v lidských právech v „Říši 
středu“.
 Ještě stále se v Číně uděluje trest smrti 
asi za sedmdesát deliktů a počet poprave-

Čína – Běh podzemní církve přes překážky

ministerstva zahraničí připravenost vlády 
„ke konstruktivnímu a otevřenému dialogu 
s Vatikánem“, aby byly překonány rozdíly 
mezi oběma státy. To ovšem nezabráni-
lo tvrdým zásahům proti věřícím podzemní 
církve věrným papeži ani v tomto roce. Zna-
mená to také značné pochybnosti o dobré 
vůli ke zmírnění napětí mezi Čínou a Vatiká-
nem. Spíše by to mohlo znamenat pozornost 
a nasazení za lidská práva a náboženskou 
svobodu rady bezpečnosti OSN. Avšak řada 
zatčení v letošním létě znamenají spíše dva 
kroky dozadu na jeden krok vpřed.
 Zatím co byl překvapivě po roce a půl 
věznění propuštěn pastor a hlava „domácí 
církve“ Hua Huiqui a mohlo by to znamenat 
začátek tání, jeho 77 letá nemocná matka 
je stále vězněna pro“závažné poškozování 
státního a soukromého vlastnictví“. Navíc 
byli po propuštění Hua Huiqise zatčeni dal-
ší čtyři kněží podzemní církve. Ve vězení 
se nyní nachází minimálně pět katolických 
biskupů a 15 kněží a mnohem víc v domá-
cím vězení, protože se odmítli přidat k reži- 

ných jen zanedbatelně klesá. Zatčení bez 
obžaloby a internace v „převýchovných“ lá- 
grech jsou v rámci takzvané „sociální očisty“ 
běžná. Aktivity úředně neuznaných nábo-
ženství mohou přinést dlouholeté vězení ale 
i těžká mučení. Významně jsou takhle posti-
hováni příslušníci podzemních církví.
 Tyto skutečnosti odporují nejen chartě 
lidských práv ale i olympijské chartě respek-
tující lidskou důstojnost a etické zásady! 
Za Peking sice podepsal Qin Gang, mluvčí 

mnímu „Vlasteneckému sdružení čínských 
katolíků“ (PACC). Dalších šest biskupů zmi-
zelo v uplynulých letech zcela. 
 Jedna z vážných akcí úředníků je hláše-
na z Xinjiagu. Tam došlo k razii proti domácí 
církvi Gao Hongzhi. Gao a jedenáct dalších 
příslušníků sekty bylo uvězněno, jeden z nich 
byl mučen. Bez soudního povolení byly spo-
lečenství zkonfiskovány bible a zařízení.
 V srpnu je znovu zavřen biskup Julius Zhi 
Guo za rozšiřování dopisu papeže Benedik- 
ta čínským katolíkům. Za své statečné zasa- 
zování za náboženskou svobodu a růst pod- 
zemní církve strávil tento 73letý duchovní už 
více jak 20 let ve vězení. Jen za posledních 
tři a půl roku byl zatčen více jak desetkrát 
v souvislosti s tak zvaným „studijním věze- 
ním“, kde jej měli přimět k připojení k „vlas-
tenecké církvi“. Jeho poslední pobyt na svo-
bodě byl opravdu kratinký, byl propuštěn 
22. června.
 Přesto se nedá podzemní církev stále za- 
křiknout. Pro své zásluhy za lidská práva v Čí- 
ně obdržel katolický právník Gao Zhisheng 
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Your Excellency,
We would like to drive your attention to the fate of the 35-year-old Christian Younis Masih from 
Chunngi Amar Sadu, Lahore, presently in Kot Lakhpat Prison. On May 31, 2007 he was senten-
ced to death by a Lahore Sesions Court for alleged “blasphemy against the Prophet Mohammed”. 
According to reliable sources, Younis Masih is in jail solely due to unproven blasphemy allegati-
ons made by Abdul Aziz, an imam in Chunngi Amar Sadu. We are furthermore very concerned to 
hear about the death threats made against Younis Masihś lawyer, Pervez Aslam Chaudhry, as 
well as an attempt on his life which took place on May 11, 2006.
We urgently call on you to ensure the release of Younis Masih as wellas the effective police pro-
tection of Pervez Aslam Chaudhry.

_________________________                          _________________________
   Place, date (místo, datum)   Signature (podpis)

Obracíme vaši pozornost k osudu 35letého Younise. 31. května 2007 byl odsouzen soudem první 
instance k trestu smrti za údajné „rouhání proti proroku Mohammedovi“. Podle hodnověrných 
zdrojů byl Younis zatčen za neprokázané nařčení z rouhání místním imámem. Dále nás znepoko-
juje ohrožování smrtí jeho obhájce Chaudhry, na kterého byl spáchán atentát 11/5 2006.
Prosíme Vás naléhavě za propuštění Younise Masiha a za účinnou policejní ochranu právníka 
Perveze Aslama Chadhry.

začátkem července cenu „Bruno Kreisky“. 
Zejména hongkongský kardinál Josef Zen 
pravidelně kritizuje otevřeně čínskou nábo-
ženskou politiku, jako je například jmenování 
biskupů „vlastenecké církve“ bez souhlasu 
Vatikánu. Současně odsoudil také jedny ně-
mecké noviny, které označily reakci Pekingu 
na s napětím očekávaný papežův dopis čín-
ským katolíkům za „překvapivě mírnou“.
 V dopise, zveřejněném začátkem léta, 
vyjádřil papež své přání na plné přiznání ná-
boženské svobody komunistickým vedením 
Číny a zrušení státní kontroly nad Vatikánu 
věrné „podzemní“ katolické církvi v zemi. 
Hlavním záměrem papeže je sjednocení 
a společné vedení PACC a katolické pod-
zemní církve. PACC byla zřízena v padesá-
tých letech režimem, aby měl větší kontrolu 
nad čínskými křesťany.
 Kapka naděje je znát i ve vyjádření oficiel-
ních představitelů čínské komunistické stra-
ny. V posledních letech se pomaličku mění 
a zlepšuje její vztah k náboženství. Vicepre-

zident státního Církevního úřadu, Wang Zuo 
An, prohlásil při setkání s bavorským evan-
gelickým zemským biskupem Johannesem 
Friedrichem, že náboženství může hrát ve 
společnosti kladnou úlohu. Je otázkou, na- 
kolik bylo prohlášení ovlivněno nutností zlep- 
šení image Číny před OH. Biskup také uvítal, 
že na trhu jsou k mání Bible a je stále častěji 
slyšet volání zástupců církví po větší nábo-
ženské svobodě. 
 Zen pevně doufá, že biskupové získají 
v zemi v důsledku papežova listu větší váž-
nost. Současně kardinál vyžaduje rozpuštění 
PACC, které však pracuje spíše pro sebe 
než pro čínskou církev. Podezírá její před-
stavitele z nezákonných způsobů pokořová- 
ní biskupů Vatikánu věrné církve a snahu 
převzít moc. Jako pozitivní považuje uznání 
papeže biskupy PACC. Tak se může pape-
žův list stát impulsem nových začátků kato-
lické Církve v Číně.
 Náboženskou situaci v Číně komplikuje 
léta pěstovaná nenávist k náboženství, 

která vede k nežadoucím aktivitám na niž-
ších stupních státní moci dnes centrem ne- 
požadovaných. Zpráv o krutých mučeních 
je dost i v mediích. Dalším, snad ještě ne- 
bezpečnějším jevem je příklon oficiálních 

představitelů k národnímu čínskému nábo-
ženství – konfucionismu. Berou si příklad 
z Indie? To by neznamenalo pro křesťany 
v „Říši středu“ v budoucnosti nic dobrého. 

Z medií vybral FK

 Proto se raduji, že nyní trpím za vás 
a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, 
doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to 
je církev. (Koloským 1,24)

Čína

 LOS ANGELES, 4. října 2007 - Čínská 
kampaň namířená proti obhájcům svobody 
náboženského vyznání před pekingskou 
olympiádou zasáhla v průběhu uplynulých 
dvou víkendů další dva křesťanské obhájce 
lidských práv. Advokát Li Heping ve svém 
prohlášení uvádí, že mu nějací muži v sobotu 
29. září večer nařídili ukončit advokátní praxi 
a téměř pět hodin jej mlátili a týrali elektrický-
mi obušky. Křesťanský obhájce lidských práv 
Gao Zhisheng s rodinou byli minulou sobo-
tu (22. září) údajně zatčeni, poté co křesťan 
předchozí den odeslal Kongresu Spojených 
států otevřený dopis obsahující případy 
porušování lidských práv. Gao se nachází 
v domácím vězení od prosince 2006, kdy byl 
usvědčen z „nabádání k podvratné činnosti“ 
a odsouzen ke třem letům odnětí svobody s 
pětiletou podmínkou za své aktivity v oblasti 
obhajoby lidských práv. Advokát Li uvedl, 
že mu muži nasadili na hlavu plátěný pytel 
a odvezli jej do sklepa nějaké budovy na 
předměstí Pekingu. „Zde mě několik mužů 
střídavě surově bilo: fackovali mě, mlátili mě 
do hlavy lahvemi s vodou a kopali do mě. 
Nejnesnesitelnější formou mučení bylo týrá-
ní elektrickými obušky s vysokým napětím.“                                                             
Compass Direct News

Kuba

 Od února roku 2002 trpí katolík Dr. Oscar 
Elias Biscet ve vězení za svoje zastávání 

lidských práv. Byl odsouzen na 25 let! Na 
Kubě je náboženská svoboda pošlapává-
na. Od roku 1959 zde vládne totiž marxista 
Fidel Castro. CSI

Egypt

 Oprava církevní budovy vyžaduje povole-
ní guvernéra provincie a příslušného staveb-
ního úřadu. Koptský křesťan Mounir Fakhry 
Abdel-Nour sdělil: „Kostel padá, ale povole-
ní k opravě jsme nedostali údajně kvůli bez-
pečnostním důvodům.“

CSI

 45 občanů, kteří konvertovali z křesťan-
ství na islám se chtějí stát znovu křesťany. 
Podle rozhodnutí vrchního soudu v Káhiře 
mají nyní nárok na nové soudní řízení. Nižší 
instance jim toto právo odebrala. Jejich ob-
hájci, mez jinými i koptský křesťan, právník 
Naguib Gabriel, přivítali toto rozhodnutí.

CSI

 ISTANBUL, 21. září 2007 - Egypt vy-
jádřil svůj nesouhlas s americkou zprávou 
o zhoršování situace v oblasti náboženské 
svobody v této africké zemi. Podle zprávy 
o mezinárodní náboženské svobodě (Inter-
national Religious Freedom Report) vydá-
vané každoročně ministerstvem zahraničí 
Spojených států, která byla letos zveřejněna 
14. září, došlo v uplynulém roce ke „snížení“ 
respektu vůči náboženské svobodě ze stra-
ny egyptských státních orgánů. Na předních 
místech seznamu aspektů porušování nábo-
ženské svobody zpráva uvádí špatné zachá-
zení s konvertity od islámu ke křesťanství, 
pokračující problémy spojené s výstavbou 
církevních budov a oficiální diskriminaci 

K zamyšlení a modlitbě
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vyznavačů víry bahá‘í. Mluvčí egyptského 
ministerstva zahraničí vyjádřil své politování 
nad „omyly“ obsaženými ve zprávě; infor-
moval o tom v pondělí 17. září polooficiální 
deník al- Ahram.

Compass Direct News

Nigerie

  Koncem června 2007 nám pastor Nahu 
Mamann ze severonigerijského svazového 
státu Kebbi sdělil: “Bývalé muslimy, kteří 
jsou nyní křesťané musíme stále přestě-
hovávat do jiných částí země, abychom je 
ochránili před pronásledováním.“ Kebbi je 
jedním ze dvanácti států, kde platí islámský 
právní řád šaría.

CSI

Indie    

 NOVÉ DILLÍ, 28. září 2007 -Vesničané 
ve státě Džarkhand si tento měsíc objednali 
vraždu křesťanského pracovníka Ajaye Top-
na kvůli obrácení tří domorodých rodin ke 
křesťanství. O incidentu informovala místní 
policie. Osmatřicetiletý Topno, který pra-
coval pro křesťanskou mediální organiza-
ci Trans World Radio, byl 19. září nalezen 
mrtev s několika střelnými ranami v džun-
gli poblíž osady Sahoda v distriktu Ranchi. 
„Nejméně tři domorodé rodiny v Sahoda se 
obrátily ke křesťanství, což některé místní 
vesničany rozlítilo. Na společném setkání 
se proto rozhodli ,obrátit tyto rodiny zpátky‘ 
k hinduismu,“ uvedl v rozhovoru pro agen-
turu Compass inspektor Rajesh Mandal 
z policejní stanice v Lapungu. „Poté co křes-
ťanské rodiny obrátili k hinduismu, objednali 
si u místního kriminálníka Topnovu vraždu 
a ten jej zastřelil.“

Compass Direct News

 MUMBAJ, Indie, 21. září 2007 - Křes-
ťané zítra uspořádají demonstraci v karná-
tackém správním středisku Béngalúru, aby 
protestovali proti nárůstu počtu útoků hin-
duistických extrémistů ve spolkovém státě 

a plánovanému napadání křesťanských 
shromáždění v distriktu Mysore a dalších 
oblastech. „Globální rada indických křesťanů 
[Global Council of Indian Christians, GCIC] 
má k dispozici konkrétní důkazy o spiknutí 
hinduistických extrémistů zřejmě patřících 
k Rashtriya Swayamsevak Sangh [RSS] 
a Bajrang Dal, kteří připravují sérii útoků na 
křesťany v HD Kotte a několika částech 
Mysore,“ uvedl v rozhovoru pro agenturu 
Compass prezident organizace, Dr. Sajan 
K. George. George prohlásil, že se pastor 
Yeravasan Kalla Suresh ze společenství 
Ebenezer Full Gospel Church v HD Kotte 
nachází ve „smrtelném“ nebezpečí. Dva 
extrémisté z Béngalúru pořádají shromáž- 
dění v různých částech Mysore, informoval 
George, na kterých indoktrinují mladé lidi 
nenávistnou propagandou. „Protikřesťan-
ských útoků každým dnem znepokojivě 
přibývá,“ dodal George. „V uplynulých 18 mě- 
sících bylo hlášeno 70 případů útoků na 
křesťany.“

Compass Direct News

 NOVÉ DILLÍ, 19. září 2007 - Ve zprá-
vě ministerstva zahraničí Spojených států 
o mezinárodní náboženské svobodě v roce 
2007 se indická vláda dočkala příznivého 
hodnocení za respektování svobody nábo-
ženského vyznání. Podle informací křesťan- 
ských vedoucích to však neznamená, že by 
pronásledování v zemi nedosahovalo alar-
mující úrovně. Vedoucí tvrdí, že skutečný 
počet protikřesťansky zaměřených násilných 
incidentů je mnohem vyšší, než uvádějí 
dostupné statistiky, neboť většina případů 
není hlášena na policii a sdělovací prostřed-
ky jim nevěnují žádnou pozornost. Zpráva 
zveřejněná minulý pátek (14. září) pokrývá 
období od 1. července 2006 do 30. června 
letošního roku a vláda Jednotné pokrokové 
aliance (United Progressive Alliance, UPA) 
podle ní v praxi „všeobecně respektuje“ ná-
boženskou svobodu. Autoři zprávy nicméně 
dodávají, že současně dochází k „organizo-
vaným útokům na příslušníky náboženských 
menšin, zejména ve spolkových státech 

ovládaných stranou Bharatiya Janata Party“ 
(nejvlivnější hinduistická nacionalistická 
strana v Indii) a že aktivisté angažující se 
v oblasti ochrany lidských práv kritizují UPA 
za údajný „nezájem a pasivitu“ při řešení 
případů pronásledování, kterého se dopouš-
tějí úředníci na různých úrovních i řadoví 
občané.

Compass Direct News

 Karnátaka - Skupina přibližně 35 členů 
hinduistického extrémistického hnutí Ra-
shtriya Swayamsevak Sangh (RSS) 10. září 
zmlátila ředitele biblické školy v osadě Ged-
dalhalli (Hennur Road, Béngalúru). Dr. Sajan 
K. George z Globální rady indických křesťa-
nů korespondenta agentury Compass infor-
moval, že Angama Haokipa, ředitele biblické 
školy v oblasti Kothanur v Béngalúru, napadli 
v osm hodin ráno muži s červenými tečkami 
na čele a stužkami na zápěstí, symboly pou-
žívanými následovníky RSS. Útočníci zasta-
vili Haokipovo vozidlo a zeptali se jej, zda je 
křesťanem. Když odpověděl „ano“, před zra-
ky kolemjdoucích jej zmlátili, pokusili se mu 
rozdrtit nohy velkými kameny a kopali ho do 
zátylku. Při útoku mu způsobili poranění zad 
a hrudníku a také škody na vozidle. „Když 
se křesťané vypravili na policejní stanici, po-
licisté odmítli jejich stížnost zaprotokolovat 
- místo toho byl ředitel obviněn z ,neopatrné 
jízdy‘,“ poznamenal George.

 Západní Bengálsko - Údajní příznivci 
Komunistické strany Indie-Marxisté (Com-
munist Party of India-Marxists, CPI-M) 1. září 
zmlátili manželku nezávislého křesťanského 
pracovníka v oblasti Bhupathinagar v distrik-
tu East Midnapore v Západním Bengálsku. 
Útočníci údajně přišli do domu s úmyslem 
napadnout Bimana Patra, když jej však 
nenašli, zmlátili místo něj jeho manželku 
Sushmu Patrovou. O incidentu informoval 
místní křesťan, který si nepřál být jmenován. 
Útočníci ženu chytili a za vlasy ji stáhli na 
zem,“ poznamenal křesťan v rozhovoru pro 
Compass. „Potom ji udeřili do hlavy holí 
a několikrát ji kopli do břicha. Záhy upadla 

do bezvědomí.“ Nakonec do potyčky zasáhl 
příbuzný Patrových. Napadená žena byla 
přijata do okresní nemocnice v Purba Medi-
nipur, kde strávila dva dny. Když byl incident 
nahlášen na policejní stanici v Bhupathina-
garu, policisté bezprostředně nepodnikli žád- 
nou akci. „Zatkli několik lidí, ale po pár hodi- 
nách je opět propustili,“ dodal křesťan. Útoč-
níci navštívili Sushmu Patrovou již 22. srpna, 
poté co se dozvěděli, že je její manžel pryč, 
a vyhrožovali jí. „Patrova manželka dokonce 
22. srpna podala v souvislosti s incidentem 
stížnost na policejní stanici v Bhupathina-
garu [číslo zápisu 770], policisté však na 
ochranu ženy nepřijali žádná opatření, neboť 
pachatele kryjí místní politici z CPI-M,“ dodal 
zdroj.

 Goa - Neznámí útočníci (existuje pode-
zření, že se jednalo o hinduistické extrémis-
ty) 18. srpna zdemolovali objekt patřící kato-
lické církvi v oblasti Salcette ve spolkovém 
státě Goa. Útočníci zničili dva kříže v kostele 
v Assolna a poškodili skleněné výplně oken 
ve škole nacházející se na pozemku u koste-
la. O incidentu informoval Dr. Sajan K. Geor- 
ge z Globální rady indických křesťanů. Van- 
dalové rovněž zničili rozvody vody a elektři-
ny, osvětlovací lampy a jímku, dodal George 
v rozhovoru pro Compass. Členové spole-
čenství však podle jeho informací nenahlásili 
incident na policii. Náboženské napětí v Goa 
vzrostlo po neúspěchu hinduistické naciona-
listické strany Bharatiya Janata Party (BJP) 
ve volbách do zákonodárného shromáždění 
v roce 2005. Místní zprávy naznačují, že se 
BJP od své porážky snaží rozdělovat obyva-
tele podle náboženské příslušnosti.

Vše Compass Direct News

 NOVÉ DILLÍ, 8. října 2007 (Compass 
Direct News) - Vláda státu Madhjapradéš 
v čele s Kongresovou stranou zavedla do 
praxe svůj „zákon proti konverzím“ - šest 
měsíců poté, co guvernér vydal souhlas 
s kontroverzním návrhem. Počet indických 
spolkových států s platnými zákony proti kon- 
verzím se tak zvýšil na čtyři - Madhjapradéš, 
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Čatísgarh, Urísa a Himáčalpradéš. Guver-
nér Čatísgarhu požádal o posouzení legis-
lativní úpravy indického nejvyššího státního 
zástupce. Lansinglu Rongmei z Asociace 
křesťanských právníků (Christian Legal As-
sociation) nás informovala, že její organiza-
ce je připravena zpochybnit ústavní platnost 
zákona v Himáčalpradéši. Zákon ukládá 
každému zájemci o obrácení povinnost in-
formovat úřady o tomto záměru nejméně 30 
dní před konverzí a zakazuje obrácení s po-
užitím „násilí, svádění nebo jakýchkoli jiných 
podvodných prostředků“. Rongmei dodala, 
že zákon „dláždí cestu extrémistům k pořá-
dání ,rekonverzních‘ programů, aniž by je za 
to kdokoli postihoval“.

Pakistán
 
 ISTANBUL, 27. září 2007 - Pákistánský 
představitel distriktu Swat na severu země 
tento týden varoval učitelky a studentky, aby 
se začaly oblékat podle islámských zvyklos-
tí - s odvoláním na výhrůžky talibanských 
extrémistů, aktivně působících v oblasti. In-
formoval o tom místní deník Daily Mashriq 
v úterý 25. září. Extrémisté v distriktu Swat 
zahájili islamizační kampaň (namířenou proti 
všemu, co se jim zdá být neislámské) začát-
kem letošního července, kdy vládní zátah na 
radikály v mešitě Lal Masjid v Islamábádu 
vyvolal násilné reakce po celé zemi. „Kvůli 
stále dalším a dalším výhrůžným dopisům od 
Talibanu vyzývajícím učitelky a studentky, 
aby nosily burky... [jim] vysoký představitel 
distriktu nařídil, aby se tomuto požadavku 
podřídily,“ napsal list Daily Mashriq. Nařízení 
může postihnout také křesťanky v katolické 
veřejné střední škole v Sangota. Dívčí škola 
již byla tento měsíc jeden týden mimo pro-
voz kvůli výhrůžkám sebevražednými útoky 
v reakci na údajné obracení studentek ke 
křesťanství.

Compass Direct News

 ISTANBUL, 17. září 2007 - Pákistánský 
soudce dnes ráno nečekaně zprostil viny 
křesťanského teenagera obviněného z roz-

trhání listů knihy obsahující verše z Koránu. 
Informoval o tom křesťanův právní zástupce. 
Soudce Muhammad Abdul Sattar osvobodil 
osmnáctiletého Shahida Masiha na přelíče-
ní nižšího soudu ve Faisalábádu, poté co 
svědkové žalující strany Mohammad You-
nis a Khalid Mehmood odvolali své původní 
tvrzení, podle kterého jim mladík obviněný 
společně s Masihem vyprávěl, jak viděl Ma-
siha trhat listy z knihy obsahující výklad ver-
šů Koránu. Muslimský teenager Muhammad 
Ghaffar vypovídal, jak 10. září 2006 společ-
ně s Masihem odcizili knihy ze zdravotnic-
kého zařízení ve faisalábádské čtvrti Madina 
Town. „V soudní síni i před ní se nacházela 
přibližně stovka muslimských fanatiků, šoko-
vaných skutečností, že jejich vlastní svědci 
označili obžalované mladíky za nevinné,“ 
poznamenal právník obhajoby Khalil Tahir. 
„Byli opravdu velmi rozlícení.“ 

Compass direct News

Palestina

 AUSTIN, Texas, 8. října 2007 - Policisté 
včera v časných ranních hodinách objevili 
zavražděného křesťanského pracovníka Ra- 
mi Ayyada (nedaleko křesťanského knihku-
pectví na palestinském území Gazy, které 
Ayyad vedl). Vrah jej střelil do hlavy, na těle 
bylo nalezeno také několik bodných ran. Ne-
známí útočníci napadli třicetiletého Ayyada 
v sobotu 6. září v půl páté odpoledne, když 
zavíral ,Knihkupectví pro učitele‘. Muslimští 
extrémisté již v minulosti pracovníkům obcho- 
du provozovaného palestinskou Biblickou 
společností několikrát vyhrožovali; v dubnu 
se stal terčem pumového útoku (rovněž po 
předchozích výhrůžkách). Ayyad po sobě 
zanechal dvě děti a těhotnou manželku 
Pauline.

Compass Direct
Turecko

ISTANBUL, 4. září 2007 - Policisté ve měs-
tě Izmit na západě Turecka zadrželi muže, 
který včera v časných ranních hodinách za-
ložil oheň u vchodu do modlitebny místního 

protestantského společenství a poté několi-
krát vystřelil z pistole. Pastor společenství je 
švagrem jednoho z konvertitů ke křesťanství 
zavražděného v dubnu ve městě Malatya; 
od té doby se stal terčem pozornosti islám-
ských extrémistů. Žhář, v policejní zprávě 
jmenovaný jako Semih Sahin, vyšetřovate-
lům údajně řekl, že jej „rozrušily“ novinové 
články o protestantském společenství v Iz-

mitu, a tak chtěl „ztropit scénu“, aby proti 
společenství vzbudil odpor veřejnosti. V so-
botu 1. září představitelé ,Legislativního vý-
boru aliance protestantských společenství 
v Turecku‘ zveřejnili zprávu, podle které v loň- 
ském roce došlo ke „značnému množství 
případů vyhrožování nebo útoků na křesťan-
ská společenství a církevní budovy“. 

Compass Direct 

 Milý čtenáři, pamatuj, prosím, ve svých 
modlitbách na Ayada Tariqua a jeho ro-
dinu, jeho komunitu a všechny křesťany 
v Iráku. Ayadu Tariqovi bylo 14 let, když 
mu 21. října 2006 na jeho pracovišti mu- 
slimové uřízli hlavu. – Křičeli „Alláh Akbar“, 
když ho zabíjeli. Jemu věnuji svoji před-
nášku.

Dámy a pánové, drazí přátelé,

 Je pro mne velkou ctí, že jsem organi-
zací CSI byla pozvána. Jsme všichni vděčni 
Hansu Stückelbergerovi za to, že před 30 
lety založil CSI. Od té doby je tato organiza-
ce velmi aktivní na tolika humanitárních fron-
tách, aby veřejně odhalovala otroctví, váleč-
né zločiny a genocidu, a aby ulehčovala 
lidské utrpení. Obzvláště mám na mysli její 
zápas v zájmu lidských práv a lidské důstoj-
nosti v Súdánu od roku 1992 a osvobození 
více než 80 000 křesťanských a súdánských 
otroků, kterého CSI dosáhla pod vedením 
Johna Eibnera a Gunnara Wiebalcka.

 Globalizace našeho světa a politika, 
která vedla k rozsáhlé imigraci muslimů do 
Evropy – politika, která byla přijata Evrop-
ským Společenstvím od r. 1973 – zavedla 
do Evropy konfliktní situace a předsudky, 
které byly všeobecně známé a jsou všeo-
becně známé v muslimském světě proti ne- 
muslimům. Situace a předsudky, které byly 
dokumentovány orientalisty obeznámenými 

Bat Ye’or, narozená v Egyptě, je průkopnicí v bádání o “dhimmitude” a “Eurabii”.

Evropa a dvojznačnost multikulturalismu

s islámskou teologií, právem a historií. Ale 
zpolitizování dějin, které zahájil Edward 
Said, zastřelo kořenné příčiny tradičního ne-
přátelství islámu proti Židům a křesťanům, 
pokračujícího od sedmého století. Edward 
Said byl křesťan, vychovaný v Egyptě a vy-
studovaný v Americe; přednášel anglickou 
literaturu na Kolumbijské univerzitě v New 
Yorku. Jako velký obdivovatel Arafatův 
a člen nejvyššího výboru OOP (Organizace 
pro osvobození Palestiny) se snažil zničit 
celou vědeckou sumarizaci orientalistické 
znalosti islámu a nahradit ji kulturou provi-
nění a méněcennosti Západu vůči muslim-
ským obětem. Zahlazení historické pravdy, 
o které nepřetržitě usiloval – počínaje svou 
knihou Orientalismus a také svým nepřá-
telstvím vůči Izraeli - bránil porozumění a ře-
šení problémů, které dnes útočí na Evropu 
a ohrožují její samotné přežití.

Budu se zabývat zkoumáním vztahů mezi
• islámem a křesťanstvím,
• islámem a židovstvím,
• židovstvím a křesťanstvím
• a napětími vytvářenými muslimskou imi- 
 grací do evropsko-židovské civilizace. 
 O jednotlivých problémech budu mluvit 
 v uvedeném pořadí.

 U vztahu mezi islámem a křesťanstvím 
můžeme zkoumat rovinu jak teologickou, 
tak i politickou.



20 21

 Teologickými sloupy islámu jsou: Korán, 
který představuje Mohamedovo zjevení; Ha-
diths, sbírka jeho skutků a výroků, které mají 
teologickou a normativní hodnotu jako Ko-
rán a Mohamedovy životopisy z rané doby. 
Podle těchto tří zdrojů, islám sám sebe po-
važuje za původní a jediné pravé nábožen-
ství. Islám je ryzí (neporušené) náboženství 
Adama, prvního člověka a předcházel před 
všemi ostatními, včetně židovství a křesťan-
ství.

 Korán používá biblická jména, jako 
Adam, Noe, Abraham, Izák, Mojžíš, David, 
Šalomoun, Ježíš a další, ale tito reprezentu- 
jí v Koránu osoby odlišné od těch v Bibli 
– a všechny tyto osoby jsou považovány, že 
byly muslimskými proroky, kteří zvěstovali 
islám.

 Ježíš je také muslimský prorok, nazýva-
ný Isa, v Koránu obdařený odlišným živo-
tem; též přinesl zjevenou knihu, právě tak, 
jako zjevil knihu Mohamed. Ježíšova kniha 
je Evangelium, ve kterém kázal islám. Tak, 
ve skutečnosti máme Ježíše, nazývaného 
Isa, muslimského proroka - a Ješuu, židov-
ského Ježíše, „narozeného v Betlémě jud-
ském“ (Matouš 2,1).

 Podle některých hadiths, Isa má poslání: 
na konci času se vrátí, aby zničil křesťanství 
a nastolil islám jako jediné náboženství na 
celém světě. Tato hadiths, často citovaná 
v promluvách, mluví o něm, že zlikviduje 
vepřové, rozlomí kříž – což v islámské řeči 
znamená: zničí křesťanství – a hadiths po-
kračují: zruší jizya, neboli daň z hlavy ulo-
ženou na všechny nemuslimy a válečná 
kořist bude bez hranic. (Sahih Muslim, vl.1, 
p.287; Sunan Abu Dawud, Book of Battles 
37:4310.) Zrušení jizya se vztahuje ke zru-
šení všech náboženství kromě islámu. To 
tedy znamená, když se vrátí Ježíš, zruší 
křesťanství, a všechna ostatní náboženství 
a islám bude jediným náboženstvím lidstva.

Tedy, z pohledu islámu,
co je křesťanství? 

 Křesťanství je falzifikace islámu a prav-
divého poselství Isy, které je stejné, jako to, 
které bylo zjeveno Mohamedovi: což je is-
lám. Z toho vyplývá, že dobrým křesťanem 
je muslim. Dobrý křesťan se musí vrátit ke 
svému původnímu náboženství, což je is-
lám. Pravým křesťanstvím je tedy islám.

A co muslimsko-židovské vztahy?

 Ty jsou složitější, ale řídí se podle stejné- 
ho vzoru. Když Mohamed emigroval z Mekky 
do Mediny v roce 622, nalezl tam počet-
né židovské kmeny, dobře organizované, 
s jejich synagogami a školami. O svých svát-
cích se Židé shromažďovali a studovali Bibli. 
Pohanští Arabové byli závistiví a stěžovali si 
- říkali, že jsou negramotní a nevzdělaní, že 
nemají knihu, jako mají Židé a křesťané, kte-
rá by je učila rozdílu mezi Dobrem a Zlem. 
Z toho důvodu se Mohamed prohlásil, že je 
prorok, kterého očekávají Židé, a prorok Ara-
bů poslaný se zjevením v arabštině, které 
dostal od anděla Gabriela; které je stejné 
jako to, které bylo zjeveno Židům a křesťa-
nům. 

 Na nesrovnalosti mezi Koránem a Biblí 
upozorňovali Židé, kteří jej žádali, aby jim 
vysvětlil, jak na příklad mohl říct, že Maria, 
matka Ježíšova byla Miriam, sestra Mojžíšo-
va? Tak Mohamed odpověděl obviňováním 
Židů, že zastírají pravdu v Bibli a výrokem, 
že jejich Bible je pozdější falzifikací islám-
ského zjevení daného muslimským pro-
rokům: Abrahámovi, Jákobovi, Mojžíšovi 
a všem dalším. Pravou Biblí je Korán. Po-
něvadž námitky Židů narušovaly jeho hlásá-
ní, Mohamed se rozhodl Židů z Mediny se 
zbavit. Někteří byli vyhnáni a jejich majetek 
konfiskován a rozdělen mezi Mohamedem 
a jeho stoupenci; ostatní – 600 až 900 
mužů, podle muslimských pramenů – byli 
sťati a jejich vdovy a děti vzaty do otroctví.

 Tak to je počátek islámské nenávisti 
a obviňování proti Židům. Jednotlivá Moha-
medova rozhodnutí proti Židům v Arábii také 
formulovala teologické džihadistické záko- 
ny proti křesťanům a ostatním ne-muslimům. 
To znamená, že v islámu se zachází stejně 
se Židy, jako s křesťany – jsou zařazeni do 
stejné právní a teologické kategorie jako  
„lidé knihy“ (ahl al-khitab). Křesťané, přes 
veškeré jejich úsilí oddělit se od Židů nebo 
od Izraele, byli islámským zákonem a teolo-
gií přesto umístěni do stejné kategorie.

 V krátkosti: Co bylo židům a křesťanům 
ponecháno? Pravou biblí je Korán, Svatá 
Písma Židů a křesťanů jsou jen falzifikace 
a všechny biblické postavy jsou jen mus-
limští proroci, kteří hlásali islám. Jaké to má 
v praxi důsledky? 

1. Biblická vyprávění ve Svaté zemi jsou  
 muslimskými dějinami, a Židé ani křes- 
 ťané nemají žádné dějiny, protože přišli  
 po islámu. Jejich dějiny a jejich svatá  
 písma jsou v Koránu. Toto motivuje mus- 
 limskou opozici proti legitimitě státu 
 Izrael, protože Bible je považována za 
 parodii muslimských dějin.
2. Protože židovství a křesťanství pocháze- 
 jí z jednoho jediného kmene, kterým je 
 islám, tato dvě náboženství nemají vzá- 
 jemný vztah. Je nepravdivé tvrdit, že  
 křesťanství se vyvinulo ze židovství. To  
 je proto, že islámské církve v muslim- 
 ském světě vyvinuly jakýsi druh Marcio- 
 nismu, který opouští židovského Ježíše 
 za tím účelem, aby křesťanství připojil 
 k palestinskému arabskému muslimovi  
 Isovi. Tento trend, který vznikl v pales- 
 tinských a arabských církvích (především 
 v Jeruzalémském centru Sabeel) se  
 vzmáhá v Evropě podporován antisemit- 
 skou /antisionistickou vlnou vytvářenou  
 palestinianismem.

 Palestinianismus je nová evropská 
spásou se zabývající teologie vytvořená 
k tomu, aby pomohla Arabům zlikvidovat 

Izrael, která však ve skutečnosti ničí křes-
ťanství. Palestinianismus učí, že jestliže 
Palestincům bude zaručeno právo, rázem 
zanikne globální džihád a pronásledování 
křesťanů ve všech muslimských zemích. 
„Justice for Palestinians“ (= Spravedlnost 
pro Palestince) ve skutečnosti znamená 
likvidaci Izraele. Tato likvidace, je řečeno, 
přinese mír na celém světě. Od r. 1973 se 
toto stalo spojenou Evroarabskou politikou. 
Kulturní a mediální boj v Evropě za zruše-
ní legitimity Izraele také úředně schvaluje 
přesvědčení muslimů, že Židé, a proto také 
křesťané nemají žádné historické kořeny ve 
Svaté Zemi. Jestliže Židé nemají ve Svaté 
zemi žádnou legitimitu, je to stejné pro křes-
ťany, protože Ježíš je muslimským Ježíšem 
– Isou. Dalším důsledkem muslimské teo-
logie „vytlačení“ (nahrazení) je ten, že když 
mluvíme o židovsko-křesťanských hodno-
tách, ve skutečnosti se odkazujeme na mus-
limské hodnoty, protože neexistují žádné ži-
dovsko-křesťanské hodnoty, protože obojí, 
křesťanství i židovství se vyvinulo z islámu. 
A když se odkazujeme na biblické příběhy 
a postavy, nebo na jejich ikonografii, uráží-
me muslimy, protože tyto nezapadají do ko-
ránského modelu.

Pokračování v dalším čísle

Kdo dává,

dostává,

mnohem víc

přijme...
Sv. František z Assisi
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Poděkování dárcům

 V prvním čísle Zpravodaje 2008 Vám 
pošleme potvrzení o darech. Znovu opa-
kujeme, že u nových dárců, především 
převodem z účtu nemáme adresy, pokud 
nám je nesdělíte. Takže pokud potřebuje-
te potvrzení, prosím sdělte nám adresu. 
 
Srdečné díky všem, kteří přispěli v srpnu 
a září dary poštovními poukázkami nebo 
jinak:     
MUDr. Blanka Musilová, Marta Hessová, 
Marie Šouláková, Drahomíra Špalková, Jiři-
na Pospíšilová, Ladislav Zapletal, Věra Bra-
bencová, Běla Holečková, Anastázie Maš-
ková, Ing. Cyril Brázda, Helena MinĎáková, 
Ludmila Faltusová, Alois Remeš, Marie Ha- 
merníková, Jitka Hermannová, Miroslav Svo- 
boda, Anežka Kovaříková, Marie Ludvíková, 
Blanka Petrovická, Ludmila Tšponová, Hana 
Boučková, Milan Hnisnilovský, Libuše Ben- 
dová, Pavel Pellar, Jiří Ondruš, Anna Ho-
vancová, František Cimpl, Karel Gleisner, 
Františka Ickertová, Jarmila Zizlerová, Karel 
Palát, Ing. Vladimír Vašků, Stanislav Palá-
sek, Ludmila Výšková, Jiří Halouzka, Marie 
Smrčková, Václav Schneider, Eva Šádková, 
ŘKfarnost Horní Dubňany, Oldřiška Vojáčko-
vá, Jaroslav Záleský, František Šimek, Věra 
Bednaříková, Františka Evanžinová, Eliška 
Halačková, Josef Kříž, Jana Konečná, Bar-
bora Suchelská, Anna Vladyková, Miroslav 
Melcher, Věra Spisarová, Zdenka Hrušová, 
Martin Hanousek, Luděk Vondrák, Zdeněk 
Pařízek, Marcela Uhrová, František Putala, 
Sestry sv. Voršily Praha, Květuše Čermáko- 
vá, Ludmila Suková, Václav Schreiber, Ale-
xandra Tomiasová, Irena Schwarzová, Marie 
Balíková, Josef Králík, Štěpán Knopf, Františ-
ka Nesvadbová, Smolíkovi, Julie Výmolová, 
Anna Hrubanová, Růžena Bartošová, Milo-
slav Oháňka, Angela Michálková, Dagmar 
Fešárková, Marie Zemanová, Jan Sládek, 
p. Maršalík, Drahomíra Varmužová, Václav 
Hejč, Karel Váňa, Marie Kotková, Marie Pe-
terková, Lenka Dušátková, Anna Vašíčková, 
Ludmila Holubová, Marie Vašinová, FILIP 

Kohoutek, Jiřina Zemanová, MiloslVA Do-
stálová, Růžena Stránská, Marta Lupínková, 
marie Krejčová, Růžena Purkrábková, Karel 
Zámečník, Ludmila Doležalová, Poláškovi, 
Marie Appeltová, Ilona Balavajderová, Jana 
Eyerová, Eva Slámová, Marie Procházková, 
Marie Borková, Rudolf Prandner, Irena 
Schwarzová, Vilibald Knob, František Čápek, 
Anna Krčmářová, Ing. Cyril Martínek, Ing. 
Jiří Šenkýř, Karel Dudek, Anežka Kovaříko-
vá, Miloslav Šváček, Juraj Gondorčin, Milan 
Geiger, Marcela Křížová, Jan Kovář, Zdena 
Plecháčová, František Hutka, Bořivoj Ptáček, 
Ing. Dagmar Mostecká, farní charita Plzeň, 
Ludmila Sedláčková, Antonín Valík, Alois 
Janáč, Václav Kytl, Anežka Singerová, Sva- 
topluk Duroň, František Matoušek, Redem- 
ptoristé Frýdek-Místek, Štěpán Knopf, Mar-
kéta Mrkvová, Závalovi, Jiřina Mrkvová, Bo- 
humila Ministrová, Ondřej Svítek, Eliška Gott-
hardová, Ludmila Kratěnová, Vladimír Kašpá-
rek, Marie Křivková, Jan Rančík, ŘKfarnost 
Bohdalov, Václav Pokorný, Anděla Jarguso-
vá, Sestry sv. Kříže Nová Horka, Chrudino-
vi, Jan Tomek, Marie Kaňákková, ŘKfarnost 
Netolice, Růžena Purkrábková, Olga Říhová, 
Ing. Václav Brůna, Marie Pokorná, Miloslava 
Herynková, Josef Šindar, Marie Vítková, 
Marie Matušková, Žídkovi, Marie Grecmano- 
vá, Milan Hlisnilovský, Kašpaříkovi, Danuta 
Rybická, Anna Zbranková,, Ludmila Dolá- 
ková, Václav Šenk, Ing. Otakar Kouba, Věra 
Písaříková, Ing. Jiří Řezníček, Ing. Cyril Bráz- 
da, Marta Hessaová, Anastazie Velíšková, 
Jaroslava Podestátová, Marie Polcrová, Dana 
Hájková, Dr. Alois Beránek, MUDr. Vojtěch 
Weinberger, Mgr. Josef Vlček, Božena Jač- 
ková, Irena Zlámalíková, Jarmila Prchlíková, 
Růžena Buchtová, Dana Svobodová, Věra 
Kejnovská, Luděk Vondrák, Jan Měcháček, 
Marie Jelínková, Irena Schwarzová, Zdeněk 
Jun, Bohuslav Škapa, Marie Šimíčková, Magda 
Grimová, Anna Gebauerová, Hana Kade- 
řábková, Eva Součková, Vlasta Skramušská, 
Jaroslav Záleský, Ludmila Komárková, Růžena 
Hoáčková, Dr. Jan Balhar, Vladimír Polcar, 

Resmije Štiberová, Zdenka Kunzová, Mar-
kéta Biernátová, Jiřina Horáková, Stanislav 
Vaněk, Věra Frydrychová, Růžena Holíková, 
Dušan Kubec, Marie Macháňová, Luděk Sy-
nek, Josef Stoklkásek, Ludmilan Štachová, 
Marie Knotková, Libuše Kampasová, Libor 
Mačát, Jiřina Zemanová, Ludmila Grossma-
nová, Stanislav Schneider, Jiřina Smejkalová, 
Jiří Buchta, Miroslav Kratochvíl, Alžběta Vet-
chá, Libuše Dostalíková, Božena Vinklerová, 
Marie Provázková, Markéta Houfková, Běla 
Holečková, Marie Kadlecová, Rostislav Ma-
týšek, Anna Macíková, Anna Tomková, Marie 
Kohoutová, Vladimír Stanzel, Julie Přikrylová, 
Jana Janatová, Marie Tefrová, Václav Schne-
ider, Miloslava Protivová, Marie Urbánková, 
Jaroslav Januška, Richard Szentványi, Lud-
mila Dohnalová, Bořivoj Ptáček, Kamil Kuliha, 
Hana Janovská, Františka Chutná, Marie Ma-
chynková, Marie Vágnerová, Marie Kryštofo-
vá, ŘKfarnost Kounice, Mgr. Vlasta Kurková, 
Anežka Matulová, Stanislava ŚLOSAROVÁ, 
Marie Pilná, Karel Skřička, Věra Brabencová, 
Anna Juráčková, Marie Kotková, Julie Výmo-
lová, Jaroslava Kašicová, Václav Uhlíř, Marie 
Brožová, Anna Lužická, Anna Horovská, Jo-
sef Pecen, Pavla Kadlecová, Aurelie Bervi-
dová, Marie Hunčová, Tomáš Došek, Anežka 
Drábečková, Přemysl Vaněk, Vilém Larisch, 
František Klapetek, Jiřina Pospíšilová, Marie 
Ludvíková, Marie Čtvrtečková, MUDr.Vojtěch 
Weinberger, Jitka Lišková, Eva Pavelková, 
Anděla Kolářová, Josef Kolčárek, Marie Micha-
líková, Jarmila Bergerová, František Brůna, 
Josef Bílek, Dana Balcarová, Hana Boučková, 
Josef Smutný, Marie Poulíčková, Marie Ha-
merníková.

Srdečné díky také těm, kteří přispěli pře-
vodem z účtu v srpnu a září:
Mgr. Marcela Němečková, Daniela Nováko-
vá, Stanislav Misa, Ludmila Hallerová, Josef 
Ondruš, Věra Pekařová, Česká Provincie?, 
Mgr. Petra Macíčková, Ing. Ludmila Škardová, 
Josef Hanzl, Anna Polanská, František Jam-
nický, Marie Eisensteinová, JUDr. Jiří Fleis-
cher, Ludmila Běhanová, Žaneta Župková, 
Jiřina Večeřová, J+J Daňkovi, Eugenie Miš-
kovská, Marie Radikovská, Zdenka Boráková, 

Jan Blahuta, Václav Basakin, Spol. pom. sv. 
Lazara, René Hornová, Eva Holková, Vladi- 
mír Stoklas, Jana Světlá, Marie Utíkalová, Ja-
roslav Záleský, Ivo Křižka, JUDr. Vít Jiříček, 
Monika Zechovská, Jan Malý, Veronika No-
váková, MUDr. Anna Velková, Marie Zatlou-
kalová, Jan Benda, Hana Čermáková, Hana 
Borková, Vladimír Kamas, Tomáš Bayer (ne-
známe adresu pro zaslání potvrzení pro FÚ), 
Jiří Mlejnecký, Václav Basakin, Magdalena 
Knorková, PhDr. Jana Mančalová, Dušan 
Zeman, Mariana Felnerová, Ing. Borek Tichý, 
Mgr. Bohumil Poláček, Adolfina Tacová, Jo-
lana Oravcová, Mgr. Zdeněk Dubský, Vladi-
mír Benák, Jan Brož, Charita Frýdek-Místek, 
Marie Krwchlerová, Tomáš Klásek, Ida Bani-
ková, Ing. Karel Beneš, Markéta Borová, Ing. 
Daniel Žingor, Jana Klimková, Ludmila Hoň-
ková, Ing. Marek Zikmund, Daniela Nováková, 
Mgr. Petra Macíčková, Ing. Alois Pinďák, Sva- 
topluk Pivoda, Ludvík Petrásek, Vít Pekárek, 
Pavel Mikuš, Břetislav Novotný, Karel Snížek, 
Stanislav Grubhofer, JUDr, Jiří  Fleischer, 
Zdenka Boková, Eugenie Miškovská, Marie 
Radikovská, Zdenka Boráková, MUDr. Vojtěch 
Kolin, Jan Blahuta, MUDr. Jaroslav Dragon, 
Radek Pavelka, Anna Hieková, Marie Rundo-
vá, Věra Michalová, Ivo Křižka, Jaroslav Zá- 
leský, Veronika Nováková, MUDr. Anna Vel-
ková, Monika Zechovská, Ladislav Větříček, 
Petr Procházka, Bohumil Křížala, Jan Kovář, 
Jana Světlá, Marie Utíkalová, Jan Malý, Tomáš 
Bayer, Pavel Sigmund, Ing. Vladimír Fajmon, 
Hana Čermáková, Vladimír Kamas, P. Josef 
Šich, Štěpánka Klečková, Marie Zatloukalo- 
vá, Jan Benda, Hana Borková, Pavel Navrátil, 
Ing. Arch. Stanislav Žalud, Tomáš Bayer, Josef 
Stolař, Mgr. Zdeněk Dubský, PhDr. Jana Man- 
čalová, Dušan Zeman, Jolana Oravcová, Ma-
riana felnerová, Mgr. Bohumil Poláček, Ing. 
Borek Tichý, Hana Holubová, Josef Vintr, 
Štefan Pilarčík, Miroslav Kočnar, Jan Brož, 
Marek Šimíček, Vladimír Benák, MUDr.Kamil 
Vysloužil, Markéta Borová, Ing. Daniel Žin-
gor, Mgr. Jaroslav Duda, Jan Mokrý.

Děkujeme také všem, kteří nechtějí být 
uváděni nebo jejichž jména nebyla čitelná 
nebo jsou dárci anonymní.
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Køes�anská mezinárodní solidarita (CSI) je 
dobrovolné neziskové sdružení lidí, kteøí chtìjí 
nenásilným zpùsobem diplomatickými prostøed-
ky 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
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Podávání novinových zásilek povoleno Dohodou 
o podávání poštovních zásilek OBCHODNÍ PSA-
NÍ č. 708 03/2002 ze dne 13. 12. 2001.
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