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

Z
D

A
R

M
A

Křesťanská 
mezinárodní 

solidarita

Súdán, 
    Indie, 
             Irák, 
                  Čína, 
                        Islám a Západ

 Jak je radostné, když přiletí záchrana
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Slovo úvodem Súdán - Pomoc pro přežití dává radost a naději

 Opět dostáváte do rukou poslední letošní číslo Zpravodaje KLN. Věnujeme se našim zá-
kladním tématům – Súdánu, článkem Pomoc pro přežití dává radost a naději a Indii - přehle-
dem z finančního auditu, jak byly využity Vaše dary a dvěma dopisy otce Meda. Vzhledem 
k pokračující hrozivé situaci křesťanů v této zemi Vás prosíme o zasílání protestního lístku.
 Následuje zpráva o situaci v Iráku a odpočinková epizoda z pašování biblí do Číny. 
A znovu vybočení z krutého pronásledování je v článku Něco o nás. I nás některé údaje 
překvapily a čekáme na Vaše reakce. Dostáváte také čerstvou zprávu z výroční konference 
a alespoň jednu přednášku otce Henriho: Islám, křesťanství a Západ. Uzavíráme trvalou 
částí magazínu K zamyšlení a modlitbě a Poděkováním Vám dárcům.
 Po třiceti dnech modliteb za muslimy během ramadánu jsme se se ženou vydali do 
islámské země – Tunisu. Já vůbec poprvé. I když patří Tunis ke značně sekularizovaným 
zemím je „podřízení“ patrné na každém kroku. Nejtísnivěji působí naprostá nepřítomnost 
křížů. Nesmějí být ani na těch několika málo kostelech. Nedostanou se žádné uzeniny, pivo, 
víno natožpak tvrdý alkohol. Muezín svolává věřící pětkrát denně k modlitbě, ale úspěšnost 
nebyla v hotelu patrná. Z „křesťanského“ Západu přijíždí do země asi 6 milionů turistů. Je 
tísnivé, jak málo žen má na krku křížek, že si neprosadí kostely a bohoslužby. Zatímco 
v Evropě propagovaný multikulturalismus úspěšně slouží k diskriminaci většiny, zde vládne 
jen jedna kultura a ostatní nemají nárok.
 Zdánlivě pomalu probíhající islamizace Evropy je zde vidět i na turistech – podřizují se. 
Pokud chtějí vědět, co dělat v každé životní situaci, poskytuje jim jak judaismus tak islám per-
fektní služby. Má předpisy pro každou oblast života, stravou počínaje až k prostému pohřbu. 
Neuvědomujeme si totiž dostatečně s čím je spojena naše svoboda a základ naší morálky. 
A finanční krize jednoznačně ukazuje, že bez morálky se nejen nedá podnikat, ale končí 
i rozvoj společnosti.
 O islamizaci byla i přednáška vědce světové úrovně, jejíž část je v závěru Zpravodaje. 
Když jsem na pláži popustil svoji fantazii, nedokázal jsem si představit mešitu na sv. Hostý-
ně. Už líp mi to šlo na Velehradě nebo na Svaté Hoře. Zdá se Vám ta představa absurdní? 
Tunis dal křesťanství svatého Augustina, velké mučednice Perpetuu a Felicitu. Byly zde 
desetitisíce kostelů a jsou tu tři, čtyři. Zkuste si představit, jak může za pár generací vypadat 
naše zem. Už jste zapomněli na Vítězný únor? Jak lze zmanipulovat za krátkou dobu ne-
vzdělaný a nezakotvený národ nakonec ukázaly i poslední volby. 
 Blíží se konec roku. Ten bývá pro naše trpící bratry a sestry poslední roky požehnaný. Je 
radost vidět, že je ještě stále dost lidí, kteří dokáží úspěšně bojovat s konzumem. Vaše dary 
v závěru roku výrazně převyšují roční průměry. A čeká nás také doba plná tajemného očeká-
vání – Advent. Donedávna jsme zpívali: „Požehnal jsi Hospodine zemi svojí a odvrátil zajetí 
od Jakuba“. To je celá ta plnost času v kostce. Bůh v lidském těle, to je posvěcení hmoty 
a to, co nosí Maria pod srdcem je přece náš dárce té opravdové svobody. Tak si jí važme 
a snažme se, aby se „pole, sady, luh i les proměnily v chrámy a v nich rozléhal se  zpěv Bůh 
jest mezi námi“.

Váš František Kopečný

PS: Pokud chcete dostat potvrzení o darech pro FÚ a nedostáváte Zpravodaj, je to proto, že 
nemáme Vaši adresu. Tak ji prosím sdělte e-mailem, zatelefonujte, nebo pošlete poštou.
Týká se to především dárců z účtu.                FK

 Tři roky po uzavření mírové dohody 
mezi ústřední vládou v Chartúmu a Již-
ním Súdánem  způsobily nové boje v kri-
zové oblasti Abyei humanitární tragédii. 
CSI reagovala okamžitou pomocí.

 35letá Achol Mathiok Alor je poznamená-
na strádáním z útěku z Abyei. „Dvě z mých 
čtyř dětí a manžel přišli při nájezdu v Abyei 
o život. Bojovali jsme o přežití, nikoho jsme 
neznali a neměli jsme zde žádné příbuzné. 
Nemohli jsme ani nazpátek, protože všechno 
bylo zničené. Již o měsíc dřív zabili nájezd-
níci bratra mého otce, Manjok Denk Chana 
a jeho dvě děti, Denga a Achan. Jeho ženu, 
Ajak Lual, unesli“.

Abyei v dešti bomb.

 Achol jsme potkali letos 10. června ve 
městě Tularei. Tato, na jedno oko osleplá 
žena, vzala svoje dvě děti, které přežily na 
čtyřhodinový pochod do bezpečí. Potom se 
zcela vyčerpaná složila pod akácii, zatímco 
její děti sháněly v okolí něco k jídlu: listí, tra-
viny, larvy a červy. Podobně, jako tato ro-
dina, jich sem od 14. května 2008 dorazily 
tisíce;vyhnaných po ztraceném boji v Abaei. 
V pozadí je nafta. Islámská vláda v Char-
túmu si chce udržet bohatá ložiska nafty 
v pohraničí Jižního Súdánu. Použili dělostře-
lectvo a okolí města bombardovali i ze vzdu-
chu. Abyei bylo zcela zničeno. Ve městě 
a jeho okolí žilo kolem 130 000 lidí. Prakticky 
všichni přišli o svůj osobní majetek, domy, 
dobytek a pole. Podobně jako Achol, museli 
ti, co přežili, utíkat několik hodin pěšky na jih 
do bezpečí.

Vyhnanci na svobodě.

 Kromě svobody nemá město Turalei bě-
žencům prakticky co nabídnout. Vyhnanci 
z Abyei sedí pod stromy s uzlíky zbyteč-
ností, které přivlekli s sebou, děti křičí. Dva 

studenti, Martino Matiel a Joseph Achut jsou 
pověření registrací.
 Jejich pracovištěm je rozviklaný dřevěný 
stůl. Prosí nás o pár stránek papíru, proto-
že své už popsali. „Obyvatelé Turalei přijali 
v uplynulých měsících tisíce uprchlíků ze 
severu“, říká Martino, „ale pro nových 8000 
vyhnanců už opravdu není místo, musí zů-
stat spát venku. Mnozí zde živoří už od polo-
viny května. Matky se snaží chránit děti před 
slunečním žárem pod slaměnými stříškami. 
Všude bzučí mouchy a jak to zde musí vy-
padat, když zaprší? Ani jednou jim nepřivezli 
zásobník s vodou.

Radost a naděje.

 Přesto se 21. květen stal dnem radosti 
a naděje: 400 CSI balíků pro přežití s plas-
tovou plachtou, sítí proti moskytům, dekami, 
hrncem na vaření, kanystrem na vodu, sr-
pem a háčky na ryby dorazilo k uprchlíkům. 
10. července dorazilo do Turalei dalších 600 
balíků letadlem. Přiletěl s nimi spolupracov-
ník CSI Gunnar Wiebalck. Těchto dohroma-
dy tisíc balíků pro přežití pomohlo z nejhor-
šího asi 5000 lidí. Bezprostředně po přistání 
letadla začali místní spolupracovníci s roz-
dělováním pomoci. Ti nejpotřebnější- rodiny 
s malými dětmi- byli vybráni již předem, před 
přistáním najatého letadla.

Mapa Súdánu s vyznačenou oblastí nájezdů
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„Tisíceré díky“

 OSN přislíbilo také podobnou pomoc; do 
poloviny července však nebylo dodáno vů-
bec nic. „Naši lidé přežívají ne na základě 
slibů, ale na základě skutků“, řekl Paulino 
Mayot, jeden ze zástupců místních obyvatel. 
„CSI je jediná organizace, která nám oprav-
du přispěla na pomoc. Děkujeme jí tisíckrát 
za toto nasazení a přijděte prosíme opět!“ 
Ještě když jsme spolu mluvili, přišla za námi 
zoufalá matka s dětmi, na které se nedosta-
lo a musí čekat dál.

S vašimi dary se můžeme vrátit brzy a zachránit další životy!

John Eibner rozděluje „první pomoc“ navrátilcům

Indie – Na co byly využity dary CSI

 V polovině září jsme obdrželi Zprávu auditora salesiánů v Imphalu. Jsou v ní vaše dary 
za období od 10/2/2007 do 05/02/2008. Celkem 533.243 rupií bylo použito následovně 
v souladu s účetnictvím:
Pro venkovskou školu 15000 na léky 2300
Podpora výchovy 276670 platy učitelů 50000 
Laboratoře v Maram 149050 stavba školy 268132
Ceny v soutěžích 8000 tisk knih 27000 
Jak bohatá a pestrá je činnost salesiánů ve státě Manipur jste se mohli dočíst v minulém 
zpravodaji.

Stavba školy

Dopis otce Jana Meda

Dopis otce Jana Meda 
 Od vydání posledního zpravodaje jsme 
obdrželi od otce Jana tři dopisy. Tak z nich 
vybíráme to podstatné a povzbuzující.

1. srpna 2008, Imphal

Drazí přátelé,
 Už jsme vešli do druhé polovice tohoto 
roku 2008 a všichni se připravujeme sklidit 
ovoce předešlých měsíců a tak se vnořit do 
nového školního roku. Při tom se celý svět 
otepluje a nevíme, kde se to zastaví. Jen 
Pán Bůh ví všechno a musíme se modlit, 
aby nás nepřestal milovat. Milovat i když 
jsme tak líní pracovníci a pomohl nám pra-
covat více, abychom přivezli jeho království 
– království lásky a naděje do celého světa.
 Přeju vám všecko dobré a také vašim ro-
dinám a společnosti. Rád čtu Nový Domov z 
Kanady, ale mám málo zpráv z Česka (posí-

láme pravidelně Zpravodaj spolu s KT a slíbil 
jsem, že KT budeme posílat častěji) a ještě 
méně ze Slovenska. Ale jisté je, že bychom 
potřebovali osvojit si více ducha svatovác-
lavského a ideál Církve Svaté: nevěra nebo 
také jen povrchní víra nám zanechá v duši 
prázdnotu. Jen Bůh nám může dát jistotu a 
radost, že se někam dostaneme a neztratí-
me se v prázdné nicotě.
 Jak jsem vám už dříve napsal, snažím se 
zde upevnit víru v těch, kteří ji už mají a uká-
zat pravou cestu těm, kteří ještě nepoznali 
její krásu a blaženost nebo i pochybují na 
rozcestí mezi pravou, falešnou nebo pochyb- 
nou vírou. Mnozí ani neví proč jsou na světě 
nebo kam se mají obrátit, aby viděli světlo.
 Já už zde dlouho nebudu, ale mám za 
sebou mnoho salesiánů a kněží, kterým 
jsem ukázal zvláštní povolání, aby pracovali 
na vinici Páně. Práce je ještě spousta, ale 
pracovníků málo.

CSI Czech Republic
P.O. box 11
750 11 Přerov

Smt. Pratibha Devisingh Patik
President of India
c/o The President’s Secretariat
Rashtrapati Bavan
New Delhi
India – 110 004 

17kč
(18 letecky)
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 Často si na vás vzpomínám a modlím se 
za vás a také prosím, abyste se za nás mod-
lili a ještě nám pomáhali přivést mnoho duší 
k Pánu. Panna Maria bude s vámi. A tak 
sbohem všem a žehnám vám a zůstávám

Váš krajan, kněz Jan Med SDB

 Otec napsal i dopis přímo mně, děkuje 
za peníze a líčí, jak píše asi na 50 míst jen 
v Indii a shání peníze pro „své“ děti. Protože 
je to dopis z jiného soudku překládáme jej 
pro vás z angličtiny také:

7. srpna 2008 Imphal

Moji drazí přátelé v Ježíši Kristu!

 Jak se rok 2008 pomalu schyluje ke své-
mu konci, chci toho využít, abych vám podě-
koval všem za vaši pomoc a podporu výcho-
vy chudých dětí. Boží pomoc byla nezměrná 
v minulosti a my jen můžeme stále děkovat 
za všechno, co pro nás dělá. Každý den je 

hojně požehnán naším nebeským otcem, 
který nás vede ke štěstí, avšak při respek-
tování naší svobody. Rád bych uvedl jeden 
příklad, abych ukázal jak o nás Pán pečuje.
 Během druhé světové války přišlo o ži-
vot kolem 55 milionů lidí a život lidí na ce-
lém světě byl ovlivněn válkou. Velmi trpěla 
i salesiánská kongregace v Indii a válečné 
události ji zanechaly v troskách. Většina na-
šich italských spolubratrů musela odejít do 
koncentračních táborů a ostatní byli donuce-
ni opustit Indii (pozn. Itálie byla nepřátelská 
země). Zbylí salesiáni se museli poohlédnout 
po novém představeném mezi neitalskými 
bratry. Ale Bůh nás neopustil. Do Indie přijel 
mladý Španěl, právě vysvěcený otec Car-
reno. Byl to salesián s misionářským nad-
šením, zcela oddaný kongregaci. Vzhledem 
k jeho předpokladům, vůdcovským a du- 
chovním kvalitám jej vedení kongregace 
jmenovalo provinciálem.
 Jeho prvním krokem, jako nového pro-
vinciála, bylo hledání povolání a tak začal 
v roce 1946 s aspirantátem. Sháněl do něj 

Irák

mladé chlapce po celé Indii. Zaměstnanci 
aspirantátu byli z různých národů, Italové, 
Angličané, Jugoslávci, Čech (=otec Jan), 
Indové a Malťan. Počátečních problémů bylo 
hodně a někteří byli velmi skeptičtí k život-
nosti projektu, protože chlapců bylo v aspi-
rantátu moc. O nekonvenčním vedení aspi-
rantátu byli informováni nadřízení v Itálii. Ti 
vyslali otce Fedrigotti, aby na místě zavřel 
aspirantát a chlapce poslal domů. Přijel zce-
la neočekávaně v roce 1949 a řekl mi (otec 
Jan vedl aspirantát), že má mnoho stížností 

His Excelency,
We are shocked to hear about the renewed violence perpetrated by Hindu extremists against the 
Christian inhabitants of the Federal State of Orissa and five others Federal States. 
We fully support the appeal, among others, of the All India Christian Council, the National Inte-
gration Council of India, the Archbishoprics of Orissa and Delhi and the Catholic Bishops’ Con-
ference of India for you to use your prerogative, as President of India, of invoking article 356 
of the Constitution (President’s Rule) on the Federal State of Orissa, Karnataka, Kerala, Madhya 
Pradesh, Uttar Pradeshi and Jharkhandu enabling the transport there of substantial numbers 
of Indian federal troops and police. On the main, they are considered as less biased against 
Christians than the local units in Orissa and thus also more willing to defend them from the attacks 
of Hindu extremists. 

Yours sincerely and respectfully, 

_________________________                          _________________________
     Date (datum)    Signature (podpis)

Jsme šokováni, když slyšíme o řádění hinduistických extrémistů proti křesťanům, občanům 
Vaší země v šesti federálních státech Orisse, Karnátace, Kérale, Madhjapradéši, Uttarpradéši 
a Džarkhandu. Plně podporujeme protest představitelů křesťanských církví v Indii a jejich žádost 
o vyslání federálních jednotek do těchto států, aby poskytly křesťanům ochranu, na kterou místní 
jednotky zjevně nestačí.

a že hodlá aspirantát zavřít. Ale zůstal a de-
set dnů studoval situaci a přezkušoval žáky. 
Než odjel nazpět do Itálie, zavolal si mě 
a řekl mi, že je vše v pořádku. Dal souhlas 
celé naší činnosti. Podle našeho příkladu za-
hájily i ostatní indické provincie a proto má 
dnes Indie asi 2500 salesiánů, stejně jako 
v Itálii, ale mnohem mladších.
 Věříte zázrakům? Jsem přesvědčen, že 
toto je boží div!
 Modlete se za mne, jako se modlím já 
za vás váš v Pánu otec Jan Med sdb

Hlas pronásledovaných

 Pascale Wardaová, bývalá ministryně 
irácké přechodné vlády, hovořila v Bernu 
o problémech a nadějích iráckých křes-
ťanů. Přestože se intenzita násilí v zemi 
nepatrně snižuje, zůstává situace křes-
ťanů v zemi i nadále problematická.

 Pascale Wardaová se angažuje za irácké 
křesťany již dvacet let. Dne 30. května 2008 
navštívila ústředí CSI ve švýcarském Binzi 
(nedaleko Curychu) a hovořila s redaktorem 
CSI Maxem-Peterem Stüssim. 
 Iráčtí křesťané podle bývalé ministryně 
sami sebe chápou jako pevnou součást své 
země. V oblastech tehdejší Mezopotámie se 
usadili již v dobách počátků křesťanství, tedy 
dávno před islámskou expanzí v 7. století. 
V současné době jsou kvůli rostoucí islami-
zaci tlačeni na okraj společnosti. Tento pro-
ces však nezačal svržením Saddáma Husaj-
na v roce 2003. Nechvalně známý diktátor 
již v průběhu svého třicetiletého vládnutí 
vzhlížel k myšlenkám radikálního islámu, 
neboť doufal, že po pádu íránského šáha 
v roce 1979 bude jeho vlastní pozice posí-
lena právě renesancí islámu. Křesťané byli 
v Iráku již v 80. letech minulého století zne-
výhodňováni například při výběru pracov-
ního místa a jejich šance na vyšší vzdělání 
byly omezené. 

Dnes, pět let po svržení Saddáma Husajna, 
tvoří křesťané 40 procent všech uprchlíků 
z Iráku. Počet křesťanů v zemi se za posled-
ních pět let zmenšil na polovinu. Křesťané 
jsou zároveň nejvíce pronásledovanou men-
šinou v Iráku, až na sto tisíc jich nyní žije 
v Turecku. Rozhodnutí USA rozpustit irác-
kou armádu a obecný nedostatek naděje na 
lepší budoucnost, který byl patrný již před 
porážkou Saddáma Hussajna, se neblaze 
podepsaly na osudu země. Pád diktátora 
připravil půdu pro politické štěpení a vedl 
v neposlední řadě také k růstu radikálních 
islámských skupin, které začaly šířit teror 
a strach. 
 Muslimští radikálové dávají křesťanům, 
kteří zůstali v zemi, často na výběr jen mezi 
konverzí k islámu, vycestováním, nebo smr-
tí. Mnoho z nich, ze strachu z útoků extré-
mistů, opouští domovy a utíká do zahraničí. 

Pascale Warda hovoří při květnové akci CSI
v Bernu. (CSI)
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Poválečný rozvoj země je pomalý kvůli zni-
čené infrastruktuře, jejíž obnova zůstává 
dlouhodobým úkolem. S tím spojená vysoká 
nezaměstnanost rovněž přispívá k nestabili-
tě v zemi a také k nevalné situaci křesťanů.

Podle Pascale Wardaové nicméně násilí za 
posledních 18 měsíců o něco polevilo. To 
ponechává naživu určitou naději, že se situ-
ace může v budoucnosti alespoň částečné 
zlepšit.

Čína – Noc milionů zázraků-Projekt Perla

 Během jedné noci v roce 1981 se 
organizaci Open Doors podařilo tajně 
dopravit na čínské pobřeží milion biblí. 
Následuje stručný obsah povídky sepsa-
né jedním z aktérů tohoto mimořádného 
příběhu.

Počátek
 V čínském městě Shantou klečí na kole-
nou mladičký křesťan Daniel a vroucně se 
modlí „Pane, nevím, proč neodpovídáš na 
mé prosby o získání vlastní bible, však víš. 
Slibuji Ti, že věnuji zbytek svého života šíře-
ní Tvého slova. Prosím, pošli mi bibli.“
 Bratr Lee ujížděl na kole po rozježděné 
pěšině v centrální čínské provincii Henan. 
Absolvoval tuto 20 kilometrovou trasu již 
mnohokrát. Dojížděl totiž na studium bible, 
aby s ní potom mohl doma seznamovat přá-
tele. Když šlapal do pedálů modlil se: „Pane, 
už se takto modlím tři roky denně, prosím, ať 
mohu mít vlastní bibli“.

Zázrak
 Australský ředitel pobočky Open Doors, 
Gary, se ptal na setkání s vedoucími domá-
cích církví v Číně, kteří byli lékaři v jihozá-
padní Číně. Ptal se jich: „Viděli jste v Číně 
hodně zázraků?“
 Jeden starší, chirurg v „civilu“ mu ihned 
odpovídá: Viděli jsme mnoho zázraků ovšem 
největší bylo tajné vylodění biblí ze Západu 
jedné noci v roce 1981. Ty bible přišly v době, 
kdy jsme měli jen velmi málo křesťanských 
knih a v době kdy obrácení kvetlo.“
 „Většina těchto biblí se dostala do rukou 
státem neregistrovaných církevních spole-
čenství v okolí Shantou. Ale část byla zaba-
vena státní policií a odvezena do Pekingu. 

Bible byly po nějakou dobu přísně tajně skla- 
dovány. Potom bylo svoláno jednání s pře-
dáky. Dostali vynadáno, že dovolili pašovat 
bible. Tyto knihy jsou totiž nepřátelé státu. 
Musí vynaložit všechny síly, aby zabránili 
dalšímu přísunu biblí do Číny.“
 Potom se lékař rozesmál a řekl „velebme 
Pána“ než tu story dopovím.
 „Když jsme dostali vynadáno za toto se-
lhání bezpečnosti, řekl předsedající shro-
máždění:´Každý z vás dostane jednu bibli. 
Přečetl jsem si ji od začátku do konce a už 
vím, proč je takovým ohrožením pro komu-
nismus´. A tak každý z nás opouštěl shro-
máždění s biblí z Projektu Perla.“
 Chirurg s úsměvem pokračoval: „Dnes 
(15let později) je nejméně 15% členů komu-
nistické strany křesťany dík Projektu Perla!“

Zdroj: Open Doors, srpen 2008 

 

 Alespoň trochu vybočit ze sledování hrůz 
pronásledování našich bratří. Následuje totiž 
přehled našich příznivců podle směrovacích 
čísel a původních okresů. V naší databázi 
považujeme za aktivní příznivce, kteří nám 
poslali dar za posledních pět let nebo se ji-
nak zapojují do našich aktivit (překládáním, 
pomocí při expedici zpravodaje, odbornými 
radami a pod.). Nechceme nic jiného, než 
vám poskytnout přehled. Můžeme vás ujistit, 
že se radujeme z každého nového příznivce, 
ale dvojnásob, z tak zvaných misijních území. 
Doposud nám chybí v kartotéce zastoupení 
z Rokycan a Loun (Zpravodaje tam na fary 
posíláme). Když bereme do úvahy počty 
příznivců a počty obyvatel v daném městě, 
vedla dlouho Sušice s 11 příznivci. V posled- 

ní době se přiřadil Lanškroun s 10 a do čela 
postoupily Čelákovice se 14 příznivci, aby 
se staly velkou výjimkou ve Středních Če-
chách. Takže směrovací čísla, místo a počet 
adres, na které posíláme zpravodaj:

100 – 249 Praha 145/332 
250 – 251 Praha východ 17/30
 (z toho Čelákovice 14x) 
252 – 255 Praha západ 5/15 
261 – 265  Příbram 5/75
256 – 260  Benešov 5/30 
266 – 268  Beroun 4/15
269 – 271  Rakovník 4/23
272 – 275  Kladno 3/15
276 – 279  Mělník 4/15 
280 – 283  Kolín 7/30
284 – 287  Kutná Hora 3/30
288 – 292  Nymburk 4/40
293 – 299  Mladá Boleslav 19/30
300 – 329  Plzeň 19/80
330 – 331  Plzeň-sever 7/19 
332 – 336  Plzeň-jih 8/24
337 – 338  Rokycany 0 /16 
339 – 343  Klatovy 12/40 
 (z toho Sušice 11x)
344 – 346  Domažlice 4/40
347 – 349  Tachov 3/50
350 – 355  Cheb 2/26 
356 – 359  Sokolov 1/21
360 – 369  Karlovy vary 4 /53
370 – 376  České Budějovice 11/73
377 – 380  Jindřichův Hradec 10/30
381 – 382  Český Krumlov 6/15
383 – 385  Prachatice 8/20 
386 – 389  Strakonice 4/35
390 – 392  Tábor 6/35 
393 – 396  Pelhřimov 11/30
397 – 399   Písek 9/30 
400 – 404  Ústí nad Labem 8/15
405 – 409  Děčín 0/40
410 – 414  Litoměřice 16/55
415 – 429  Teplice 10/40 
430 – 433  Chomutov 11/40
434 – 437  Most 3/15 
438 – 459  Louny 0/30
460 – 465  Liberec 15/65 
466 – 469  Jablonec n/N 8/0

470 – 499  Česká Lípa 2/40 
500 – 505 Hradec Králové 15/50
506 – 510 Jičín 8/33 
511 – 515  Semily 6/35
516 – 529  Rychnov n/K 5/20 
530 – 536  Pardubice 17/70
537 – 540  Chrudim 9/40 
541 – 546  Trutnov 12/40
547 – 559  Náchod 23/80 
560 – 567  Ústí nad Orlicí 26/65 
 (z toho Lanškroun 10x)
568 – 579  Svitavy 20/55 
580 – 585 Havlíčkův Brod 8/50
586 – 590  Jihlava 17/30 
591 – 599  Žďár n. Sázavou 26/110
600 – 663  Brno 63/65 
664 – 668  Brno-venkov 37/90
669 – 673  Znojmo 23/45 
674 – 677  Třebíč 40/65
678 – 681  Blansko 12/60 
682 – 685  Vyškov 15/65
686 – 689  Uherské Hradiště 31/115 
690 – 694  Břeclav 5/60
695 – 699  Hodonín 38/45 
700 – 732  Ostrava 23/80
733 – 737  Karviná 22/80 
738 – 740  Frýdek-Místek 31/80
741 – 745  Nový Jičín 24/100
746 – 749  Opava 53/170
750 – 754  Přerov 62/160 
755 – 759  Vsetín 39/70
760 – 766  Zlín 64/152 
767 – 769  Kroměříž 30/59
770 – 782  Olomouc 36/140 
783 – 786  okr. Olomouc 21/80
787 – 789  Šumperk 26/90 
790 – 791  Jeseník   2/10
792 – 795  Bruntál 15/70 
796 – 799  Prostějov 19/70

 Z celkového nákladu 6500 kusů posíláme 
konkrétním příznivcům asi 1400 kusů. Hlavní 
část Zpravodajů putuje tedy do jednotlivých 
farností, sborů, knihoven, knihkupectví. Jsou 
to ty počty za lomítkem. O jejich osudu se do-
vídáme při náhodných návštěvách kostelů. 
Asi jich také nějaká část končí nevyužita. 
Všímejte si jich tedy ve vašem okolí. Z farní-

Něco o nás
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ho kostela je přece vhodné nerozebraná čís-
la dát do kostelů filiálních a podobně. Máme 
především zájem, aby byla naše veřejnost 
o neuvěřitelném pronásledování křesťanů in- 
formována a křesťané se za pronásledované 
modlili, tlačili na své poslance, aby se jich 
zastávali při zahraničních cestách, ozývali 
se v médiích. Rádi budeme reagovat na 
informace o skutečné potřebě zpravodajů. 
Jen, prosím, myslete na vězněné, mu-

čené a vražděné bratry a sestry a nevy-
hazujte Zpravodaje do koše. Na požádání 
správců farností posíláme zpravodaje bez 
složenek. Tam, kde se lidé více znají, by 
mohla vzniknout modlitební společenství.
 „Naše generace bude jednoho dne 
muset litovat nejen zlých slov a skutků 
špatných lidí, ale také strašlivého mlčení 
dobrých.“

Martin L. King

 Výroční konference se letos konala v Bu-
dapešti 25. – 27. září. Tyto konference se 
nyní konají střídavě v Curychu a v některé 
zemi s národní afilací. Co takhle v roce 2010 
v Praze? Byl bych rád, kdyby naši pražští 
příznivci o této možnosti uvažovali a poslali 
včas své návrhy. Prozatím uvažuji o klášteru 
Na Slovanech. 
 Letošní konference se účastnili F. Kopeč- 
ný a Julius Kahanec. Jelikož Mgr. Petr Maty-
áš pracuje ve Francii (doufáme, že přechod-
ně) a nemohl se konference účastnit, museli 
jsme změnit delegáta s hlasovacím právem 
na jednání International Council (Meziná-
rodní rada).
 Program nevybočoval z obvyklých zvyk-
lostí. Od běžného jednání se ovšem lišil: kaž-
dý den byl zahajován biblickou promluvou 
a modlitbou a prokládán přímluvami účastní-
ků a také modlitbou ukončován. Musel jsem 
referovat jak se vede zakladateli naší české 
pobočky, panu Adamíkovi, a následovala 
přímluva za jeho zdraví.
 První den jsme probrali výroční zprávu 
a následovaly zprávy představitelů jednotli-
vých afilací. Měli jsme připravenou elektro-
nickou prezentaci s řadou grafů dokumen-
tujících výši vašich darů za poslední 4 roky, 
složení našich výdajů, počty dárců a výše 
darů po jednotlivých měsících a naše před-
stavy do budoucna. Především potřebujeme 
doplnit a omladit okruh spolupracovníků, 
abychom mohli rozšířit svůj vliv na českou 
společnost.

 Dále referovali zástupci Kanady, Fran-
cie, Itálie, Jižní Koreje, Německa, Švýcarska 
a Spojených států amerických. Po večeři po-
kračovalo dlouho do noci jednání ICC (Me-
zinárodní koordinační výbor). Nečlenové, to 
je i my z Česka, měli volný večer. Ten jsme 
využili k pěší vycházce po noční Budapeš-
ti. Prohlédli jme si nedaleké Náměstí hrdinů 
a ještě mimořádně otevřené Muzeum vý-
tvarného umění.
 Druhý den jsme byli informováni G. Wie-
balckem a Dr. J. Eibnerem o pomoci CSI 
v Súdánu (tedy od přímých aktérů) s do-
kumentačními fotografiemi a B. Doberstei-
nem o „dětských“ projektech. Následovalo 
podrobné projednávání IAP (Mezinárodní 
akční plán). Naše aktivity – pomoc dětem 
v Indickém státu Manipur - zůstávají jeho 
součástí. Odpoledne jednal IC. Tam jsem 
zaníceně diskutoval o budoucnosti a zamě-
ření pomoci dětem do zemí, kde jsou naši 
bratři zároveň pronásledováni. Naše připo-
mínka bude vzata v potaz. O dalších změ-
nách a doplňcích v především projednáva-
ném „Návrhu doplňků k asociačním článkům 
CSI“ budeme informovat, až dostaneme 
konečné znění. Dále byla na programu ná-
boženská svoboda v Evropě. Na tristní situ-
aci hodlá CSI reagovat založením Institutu 
náboženské svobody s cílem zvýšit kvalifi-
kované působení na společnost a hlavně na 
politiky. Vrcholem byla volba nového prezi-
denta. Reverend Stückelberger vzhledem 
k věku totiž odstupuje (zůstane ve vedení 

Výroční konference CSI

zastoupen jako „zakladatel“ a poradce). No-
vým prezidentem byla jednoznačně zvolena 
jeho dcera, Annette Walder. Po informaci 
ostatních účastníků konference o výsledcích 
jednání byla společnou modlitbou ukončena 
oficiální část konference.
 Večer byli účastníci pozváni na plavbu po 
Dunaji. Byla to taková odměna za jejich ce-
loroční práci a všichni byli spokojeni. Času 
bylo využito také k poděkování odstupující-
mu prezidentu a blahopřání novému. V so-
botu následoval Open day – Otevřený den. 
Byla pozvána veřejnost a CSI ji seznamova-
lo se svou činností. Pro nás byly nové před-
nášky jezuity H. Boulanda: Tajemství křes-
ťanského Boha a islám a Islám, křesťanství 
a Západ. Tu druhou uveřejňujeme na konci 
Zpravodaje. 

Odstupující a nový prezident CSI

 Do Budapešti jsme se dostali jednoduše 
a levně vlakem. I když je jednání v angličtině 
únavné, podařilo se nám své prosadit, ale 
hlavně pocítit blízkost „spřízněných duší“. 

F. Kopečný

K zamyšlení a modlitbě

Bangladéš
 
 DHÁKA, Bangladéš, 16. října 2008 (Com- 
pass Direct News) - Muslimští duchovní 
a sousedi nařídili otci muže obráceného ke 
katolicismu, aby nevycházel ze svého domu, 
dokud se na konvertitovi nepomstí. „To ti není 
hanba, že se tvůj syn stal křesťanem?“ zeptal 
se zakladatel místní mešity Ruhula Amina 
Khandakera, otce dvaatřicetiletého podni- 
katele. Mladý muž se začátkem letošního 
roku vypravil do Austrálie, kde si namluvil 
filipínskou katoličku a v dubnu přestoupil na 
její víru. „Proč jsi svého syna neporazil jako 
dobytek, než jsi nám o tom řekl?“ Khanda- 
ker byl vyobcován ze společnosti a musli- 
mové vyhrožují celé jeho rodině, v rozporu 
s bangladéšskou ústavou a mezinárodními 
úmluvami v oblasti lidských práv. Jeho syn, 
Amin Khandaker, požádal o ochranu austral- 
ské imigrační úřady; je přesvědčen, že 
policisté v Bangladéši nepodniknou žádné 
kroky na jeho ochranu před islamisty, kteří 
mu vyhrožují zabitím (muslimové tvoří 88 
procent obyvatel země). „V Bangladéši se 
mě budou snažit zabít kdekoli a kdykoli, 

a policisté ani úřady mě neochrání,“ na-
psal Rashidul Khandaker ve své žádosti 
adresované australským orgánům. „Existují 
dokumentované případy o tom, že policisté, 
úřady ani společnost neposkytují konverti-
tům žádnou ochranu.“

Malajsie
 
 KUALA LUMPUR, Malajsie, 21. srpna 
2008 (Compass Direct News) - Minister-
stvo vnitra zaslalo místnímu katolickému 
týdeníku varovný dopis s požadavkem na 
zdůvodnění několika článků, které se údaj-
ně „nezaměřují na náboženství“ a dále vy-
jádření ke zprávě „Amerika a džihád - jak 
si stojí?“, který podle názoru představitelů 
ministerstva ponižuje islám. P. Lawrence 
Andrew, redaktor časopisu Herald, 10. srpna 
uvedl, že 16. července obdrželi z minister-
stva dopis obviňující týdeník z porušování 
pravidel pro zveřejňování informací. Dopis 
údajně obsahoval varování, že [představi-
telé ministerstva] „nebudou váhat s rázněj-
šími kroky“ pokud Herald svá přestoupení 
v budoucnu zopakuje. Podle agentury Asso-
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Heidy Hakim Salib

ciated Press nejmenovaný zástupce minis-
terstva 11. srpna prohlásil, že Herald musí 
uspokojivým způsobem zdůvodnit otištění 
článků a zavázat se k dodržování pravidel, 
jinak mu bude hrozit pozastavení činnosti. 
P. Andrew korespondentovi agentury Com-
pass řekl, že v dopise nebylo konkrétně 
uvedeno, o jaké „ráznější kroky“ by se mělo 
jednat. Biskup Paul Tan Chee Ing, předse-
da Malajské křesťanské federace, ve svém 
prohlášení 15. srpna poznamenal, že dopisy 
jsou „neodůvodněné a představují porušení 
práva na šíření informací uvnitř vlastní ná-
boženské komunity - práva, které zaručuje 
naše federální ústava.“

Indie
 
 NOVÉ DILLÍ, 19. srpna 2008 (Compass 
Direct News) - Křesťanští vedoucí ve spol-
kovém státě Ándhrapradéš podezírají ze 
spáchání ohavné vraždy hinduistické extré-
misty; policisté podle jejich názoru vyloučili 
tuto možnost předčasně. Zohavené tělo P. 
Thomase Pandipally bylo nalezeno v neděli 
17. srpna v časných ranních hodinách u cesty 
ve spolkovém státě Ándhrapradéš na jihu 
země. Osmatřicetiletý kněz z řádu Karmeli- 
tánů Neposkvrněné Panny Marie (Carmeli- 
te of Mary Immaculate, CMI) byl zavražděn 
v sobotu 16. srpna ve večerních hodinách, 
když projížděl na motocyklu distriktem Niza- 
mabad. Nejvyšší policejní velitel v Nizama- 
badu Rajesh Kumar korespondentovi agen-
tury Compass řekl, že motiv vraždy nebyl 
náboženský, nicméně P. Alex Thannippa-
ra, nejvyšší představitel provincie řádu CMI 
prohlásil, že s tímto názorem „zcela zásad-
ně nesouhlasí“. Thannippara připomněl inci-
dent ze 16. ledna, při kterém pětisetčlenný 
zástup vedený hinduistickými extrémisty 
zabránil arcibiskupovi z Hajdarábádu po-
žehnat nově otevřenou budovu centra pro 
nemocné HIV/AIDS; také škola, ve které 
zavražděný kněz pracoval, se stala terčem 
útoku již před dvěma lety. „Kolem školy se 
tehdy shromáždil početný zástup vedený 
[hinduistickými extrémisty] a příznivci RSS. 

Vetřelci se pod velmi chabými záminkami 
dožadovali vydání tehdejšího ředitele, aby 
jej mohli vodit nahého po městě,“ uvedl P. 
Thannippara. V Ándhrapradéši dochází 
k záhadným brutálním vraždám křesťan-
ských pracovníků již osm let.

Násilnosti se rozšířily do dalších pěti 
spolkových států

NOVÉ DILLÍ, 16. září 2008 (Compass Di-
rect News) - Dnes byl zavražděn jeden po-
licista; kromě něj bylo nalezeno tělo další 
oběti násilností hinduistických extrémistů. 
V distriktu Kandhamal ve spolkovém státě 
Urísa bylo navíc vypáleno několik obytných 
domů a církevních budov, zatímco se vlna 
protikřesťansky zaměřených násilností o ví- 
kendu rozšířila do nejméně pěti dalších 
spolkových států po celé Indii. Křesťané 
byli napadáni a církevní budovy vypalovány 
v Karnátace, Kérale, Madhjapradéši, Uttar-
pradéši a Džarkhandu. Všechno začalo 
vraždou vůdce hnutí Vishwa Hindu Parishad 
(Světové hinduistické hnutí) Laxmananandy 
Saraswatiho a jeho čtyř následovníků v di-
striktu Kandhamal 23. srpna. Zástup čítající 
přibližně 500 výtržníků dnes zavraždil po-
licistu a vypálil policejní stanici v uríském 
distriktu Kandhamal, kde hinduističtí extré-
misté před třemi týdny zahájili sérii útoků 
na základě obvinění, že Saraswatiho a jeho 
učedníky zavraždili místní křesťané. K odpo-
vědnosti za vraždy se mezitím přiznali ma-
oisté. V neděli večer (14. září) bylo nalezeno 
tělo dalšího zavražděného muže a také bylo 
vypáleno nejméně čtrnáct obytných domů; 
také předchozí den bylo vypáleno něko-
lik obydlí a jeden kostel. Policisté objevili 
tělo Purandera Naikal, který nalezl útočiště 
v uprchlickém táboře obývaném převážně 
křesťany. Mrtvola byla nalezena v Naikalo-
vě domovské osadě Nilungia. „Naik strávil 
více než deset dní v uprchlickém táboře 
G. Udaygiri, ale vypravil se domů, aby 
zkontroloval, v jakém stavu se nachází jeho 
dům a drůbež,“ informoval list The State-
sman. „Naikova rodina zůstala v táboře; 

zjevně byl zavražděn právě při návštěvě 
vesnice.“

Madhjapradéš - Tři muži, pravděpodobně 
hinduističtí extrémisté, 18. září v osm hodin 
večer vyplenili a zapálili katedrálu sv. Petra 
a Pavla v Pentinaka v Sadaru v Jabalpuru. 
P. Anthony Rocky uvedl, že útočníci bez po-
všimnutí pronikli do budovy, rozbili okenní 
tabulky, znesvětili oltář, zničili kříž a sochy 
a spálili několik Biblí. „Přinesli si s sebou pe-
trolej v plastikových sáčcích, který rozlili po 
celém kostele,“ pokračoval P. Rocky. „Jak-
mile budovu zapálili, utekli pryč.“ P. Davis 
George, ředitel sousední školy sv. Aloysia, 
poznamenal, že se o požáru v katedrále do-
zvěděl od náhodných kolemjdoucích. „Není 
pochyb o tom, že incident mají na svědomí 
členové Dharma Sena vedení Yogeshem 
Agarwalem,“ prohlásil P. George. Kore-
spondentovi agentury Compass řekl, že 
členové hinduistické extrémistické skupiny 
vyhrožovali církevním vedoucím již přibližně 
před deseti dny: „Do týdne zcela změníme 
tvář církve, podobně jako v Uríse.“ Členové 
Dharma Sena a Agarwal již mají na svědo-
mí mnoho případů zastrašování a útoků na 
křesťany v Jabalpuru. P. Anand Muttungal, 
mluvčí Indické katolické biskupské konfe-
rence, poznamenal, že v Madhjapradéši 
došlo od nástupu hinduistické nacionalis-
tické strany Bharatiya Janata Party k moci 
v prosinci 2003 již k více než 110 případům 
násilností proti křesťanům. „Bez ohledu na 
jasné důkazy místní orgány nepodnikly proti 
pachatelům žádné kroky,“ řekl P. Muttungal 
korespondentovi agentury Compass. „S blí-
žícími se volbami si nechtějí popudit masy.“
Ándhrapradéš - Hinduističtí extrémisté 7. září 
vtrhli do modlitebního shromáždění v Ayod-
hya Nagaru poblíž Madanapally v distriktu 
Chittoor. Dr. Sajan K. George, celostátní 
prezident Globální rady indických křesťanů 
(Global Council of Indian Christians, GCIC) 
uvedl, že pastor nezávislého společenství T. 
Peter za účasti přibližně 25 věřících žehnal 
domu ovdovělé křesťanky. Během modliteb 
vtrhlo do objektu téměř dvacet hinduistických 

extrémistů vedených nejvyšším představite-
lem Vishwa Hindu Parishad ve spolkovém 
státě, B. R. Narendrou. Vetřelci začali shro-
mážděné křesťany proklínat, udeřili pastora 
Petera do obličeje a nepravdivě jej obvinili z 
vynucených konverzí. Také ostatní účastní-
ky fyzicky napadli a vyhnali je ven. Zástupce 
GCIC korespondentovi agentury Compass 
řekl, že se pastora Petera snažil bránit jis-
tý Ravindra Babu, hinduističtí extrémisté ho 
však několikrát udeřili do hlavy a vyrazili mu 
dva zuby. 8. září přibližně v půl jedenácté 
večer se nesnášenliví hinduisté do domu 
vrátili a varovali ovdovělou majitelku, že v je- 
jím domě odpálí nálož, pokud nepřestane 
pořádat modlitební shromáždění. Pastor Pe-
ter podal na hinduistické extrémisty stížnost 
na policejní stanici v Madanapally, útočníci 
jej na oplátku nepravdivě obvinili z „vynuce-
ných konverzí“.

NOVÉ DILLÍ, 24. září 2008 (Compass Direct 
News) - Nebývale intenzivní vlna protikřes-
ťansky zaměřených násilností, která začala 
před měsícem, pokračovala i minulý týden 
- opět docházelo k vraždám, znásilňování 
a žhářským útokům, převážně ve východo-
indickém spolkovém státě Urísa a v Karná-
tace na jihu země. Také v severoindickém 
Uttarkhandu byla nalezena těla dvou za-
vražděných křesťanů. Podle zprávy v deníku 
The Indian Express skupina přibližně 2000 
osob včera obklíčila policejní stanici v Rai-
kia a dožadovala se propuštění dvou oby-
vatel z vesnice Masakadia, kteří byli zatčeni 
na základě obvinění ze žhářských útoků 
a pouličních výtržností. Příslušníci federál-
ních záložních policejních jednotek (Cent-
ral Reserve Police Force, CRPF) začali do 
zástupu střílet, aby zabránili proniknutí vý-
tržníků na policejní stanici. Při střelbě jeden 
člověk přišel o život a další dva utrpěli vážná 
zranění. Útoky na křesťany pokračovaly také 
v distriktu Kandhamal. 21. září večer nezná-
mí útočníci údajně hromadně znásilnili mla-
dou ženu, v pátek 19. září byl podle dostup-
ných zpráv zavražděn jeden muž. Agentura 
The Press Trust of India (PTI) informovala, 
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že Iswar Digal, patrně křesťan, který nalezl 
útočiště v uprchlickém táboře v Ghumusar 
Udayagiri, je pohřešován od pátku 19. září, 
kdy se vypravil na návštěvu svého nemoc-
ného otce v osadě Gatingia. Digalova man-
želka, Runima Digal, podala stížnost na poli-
cii, ve které uvedla, že jejího muže zavraždili 
hinduističtí extrémisté, poté co se společně 
s ní vydal do vesnice na návštěvu manže-
lova otce. Runima Digal také poznamenala, 
že je extrémisté varovali, aby se do vesnice 
nevraceli, pokud nemají v úmyslu konverto-
vat od křesťanství k hinduismu. Uprostřed 
přetrvávajícího napětí v několika částech 
země vyvolaného násilnostmi v Uríse byli 
v pondělí 22. září v distriktu Dehra Dun v se-
veroindickém spolkovém státě Uttarkhand 
nalezeni dva zavraždění katolíci. Šestapa-
desátiletý katolický kazatel, Sadhu Astey, 
a jeho pomocnice, dvaatřicetiletá Mercy, byli 
uškrceni ve svém modlitebním centru v osa-
dě Chotta Rampur. O incidentu informoval 
list The Tribune.

NOVÉ DILLÍ, 13. října 2008 (Compass Di-
rect News) - Příslušníci křesťanské komunity 
ve spolkovém státě Čatísgarh jsou otřeseni 
útokem zdivočelého zástupu a mučením, 
ke kterému došlo v distriktu Surguja. Hin-
duističtí nacionalisté v osadě Dumarbhav-
na 3. října vyrazili dveře domu, ve kterém 
právě probíhalo třídenní modlitební setkání, 
a fyzicky napadli spící účastníky. Nakonec 
dva křesťany pod výhrůžkou zabitím přinutili 
zmlátit kolegu-modlitebníka do bezvědomí. 
Výtržníci patřící k hinduistické extrémistické 
skupině Dharma Sena (Náboženská armá- 
da) účastníky modlitebního setkání pořáda- 
ného v domě Parmeshwara Beika fyzicky 
zbili (včetně několika žen) a tři z nich vyvlekli 
ven. „Domnívali jsme se, že mají namířeno 
na policejní stanici, místo toho je však od-
vlekli na odlehlé místo, kde je celou noc 
mlátili,“ uvedl v rozhovoru pro agenturu 
Compass Yahoshu Kujur, pastor spole-
čenství Blessing Church of God (Žehnající 
církev Boží). Hinduističtí extrémisté nejprve 
zbili Meneshwara Ekku a Beika a poté jim 

nařídili, aby zmlátili třetího zajatého křesťa-
na, Raviho Devangana, jinak přijdou o život. 
Policisté údajně křesťanům namluvili, že čle-
nové modlitebního týmu nebudou obviněni 
z „vynucených konverzí“, pokud na hinduis-
tické nacionalisty nepodají žalobu. Násled-
ně však všichni tři křesťané z „vynucených 
konverzí“ obviněni byli (podle čatísgarhské-
ho zákona o svobodě náboženského vy-
znání, Chhattisgarh Dharma Swantantraya 
Adhiniyam).

Irák
ISTANBUL, 23. září 2008 (Compass Direct 
News) - Neznámá skupina ozbrojených 
mužů zabila příslušníka syrské katolické 
církve v násilnostmi zmítaném iráckém Mo-
sulu - dva týdny poté, co byl unesen a za- 
vražděn jeho otec. Rayan Nafei Jamooa byl 
zastřelen 10. září nedaleko svého domu. 
O vraždě nemáme k dispozici přiliš mnoho in-
formací, nicméně podle místních zdrojů otec 
se synem zemřeli pouze kvůli své víře. Na-
ssar Jamooa, otec zavražděného Rayana, 
byl unesen dva týdny před vraždou svého 
syna; tělo tohoto starého muže bylo nale-
zeno o čtyři dny později v průmyslové čtvrti 
v západní části města. Příslušníci stále se 
zmenšující křesťanské menšiny v Iráku jsou 
opakovaně unášeni z finančních i nábožen-
ských důvodů, nicméně únosci Nassara 
Jamooy o žádné výkupné ani nepožádali. 
Nassar i jeho syn byli uneseni jen kvůli své 
víře, konstatoval místní duchovní. „Nikdo si 
neřekl o peníze, prostě jej unesli a zavraž-
dili,“ prohlásil P. Bashar Warda, jáhen semi-
náře sv. Petra v Ankawa, městečku neda-
leko Erbilu. „Důvod [únosu Nassar Jamooy] 
byl bezpochyby náboženského charakteru.“

Vietnam
HANOJ, 26. září 2008 (Compass Direct 
News) - Představitelé státních orgánů v Ha-
noji reagovali na několik měsíců katolických 
modlitebních akcí a demonstrací týkajících 
se problematického pozemku po svém - 
zdemolováním někdejší rezidence papež-
ského nuncia ve středu města. V pátek 

19. září se na pozemku, kde se v minulosti 
nacházelo velvyslanectví Vatikánu (nedale-
ko katedrály sv. Josefa), nečekaně objevil 
buldozer. Vláda tak porušila slib učiněný 
v únoru katolickým vedoucím, že ve věci 
majetkového sporu zprostředkuje dosaže-
ní dohody. Zničení budovy, kterou katolíci 
považovali za posvátnou, je poslední ranou 
zasazenou křesťanům v jejich dlouhodobém 
úsilí donutit vládu k vrácení zkonfiskované-
ho církevního majetku. Katolíci, protestanti 
a ostatní náboženští vedoucí představitelé 
považují vládní reakci na nenásilný nátlak 
katolíků za závažné porušení svobody ná-
boženského vyznání. Státní orgány citují 

vietnamské zákony, podle kterých restituce 
pozemků podléhajících „pozemkové správě 
a socialistickým reformním politikám před 
rokem 1991“ není možná. Tento týden ofi-
ciální představitelé zaslali hanojskému arci-
biskupovi Ngo Qu Kietovi písemné varování 
- pokud nepřestane pořádat každodenní 
modlitební setkání, může očekávat „extrém-
ní opatření“. Představitelé dále varovali čtyři 
kněze z hanojského společenství, kterého 
se pozemkový spor týká. Arcibiskup a ostat-
ní duchovní jsou obviněni z „provokování 
obyvatel“ a vybízení k nelegálním nábožen-
ským aktivitám.

Islám, křesťanství a Západ

Přednáška Henri Boularda SJ  na „Otevře- 
ném dnu“ 27. září v Budapešti. Otec 
Henri je nyní rektorem jezuitské koleje v 
Káhiře. Některé jeho knihy byly přelože-
ny i do češtiny.
 Již několik staletí se vedou bezvýchodné 
hovory mezi křesťanstvím a islámem. Obě 
náboženství mají globální zájmy. Poslední 
slova Kristova k učedníkům byla: „Jděte do 
celého světa a učte všechny národy..!“ a pro 
muslimy platí „Boží náboženství je islám“ jak 
je to jasně řečeno v Koránu. Jestliže obě ná-
boženství nesou své učení do celého světa, 
jejich střet je nevyhnutný. Toto napětí exis-
tuje už 14 století.
 Po Mohammedově smrti v roce 632 se 
islám rozšířil do všech jižních částí kolem 
Středozemního moře a na Středním výcho- 
dě. Tyto zcela křesťanské země byly po-
stupně spojeny do velkého muslimského im-
péria. Bylo to pro islám tak snadné, protože 
křesťanská církev nebyla jednotná a sužova-
ná neustálými konflikty. Místní obyvatelstvo 
jako reakce na byzantinský imperialismus 
bylo novému náboženství otevřené (většina 
totiž podlehla ariánskému bludu), protože si 
neuvědomovalo jak rychle budou islámem 
pohlceni.
 Připomeňme si momenty konfrontace 
mezi islámem a Západem:

· 640 vtrhly arabské armády do Severní  
 Afriky, ta přijala islám s výjimkou malé  
 koptské menšiny v Egyptě
· 732 islámské dobývání Evropy je zasta- 
 veno u Poitiers Charlesem Martelem
· 11. a 12. století – křížové výpravy
· 1483 Konstantinopole je dobyta Turky
· 16. století rekonquista ve Španělsku –  
 miliony muslimů bylo nuceno přejít na  
 křesťanství nebo byli zabiti
· 1529 turecká vojska zastavena před 
 branami Vídně
· 1571 slavné vítězství křesťanů v námořní  
 bitvě u Lepanta 
· 1683 Turci znovu poraženi u Vídně, když  
 se opět pokusili dobýt Evropu
· 1878 Turci poraženi v Bulharsku
 Z těchto významných událostí je patrné 
jak se oba tyto světy navzájem střetávají 
a omezují – „křesťanský“ Západ a muslim-
ský svět.

Islám a společnost

 Islám začal roku 622 vyhnáním Moham-
meda z Mekky do Mediny. Tato událost 
zvaná hidžra je také počátkem muslimské-
ho letopočtu. Je teokratickou společností 
řízenou zákonem šaria. Šaria je pokládána 
za božskou, protože je založena na koránu 
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a Sunně a později kodifikována čtyřmi vel-
kými školami zákonů. Tři čtvrtiny kodexu se 
zabírají politickou organizací státu a velmi 
přesnými pravidly pro všechny stánky života 
jednotlivce i společnosti. Od svého počátku 
se islám rychle změnil z prostého nábožen-
ství na teokratickou společnost a od té doby 
jsou politika a náboženství těsně spojeny. 
Chomejny shrnul tento pohled do krátké 
věty: „Islám je politika nebo není vůbec.“ Má 
pravdu, věřím že v islámu jsou politika a ná-
boženství vnitřně spojeny. Hasan II, bývalý 
marocký král, prohlásil před pár lety ve fran-
couzské televizi: „Islám a sekularismus ne-
jsou kompatibilní. My Marokánci nebudeme 
nikdy schopni integrovat do vaší francouz-
ské společnosti.“ 
 To ale znamená, že laická a pluralitní 
společnost není pro islám přijatelná. Evro-
pa to dosud nepochopila nebo to nechce 
pochopit. Pojetí oddělení církve a státu je 
tak hluboce zakořeněn v hlavách a zvycích 
v Evropě, že si nejsou jiný model ani připus-
tit. To ale umožnilo vznik a rozvoj teroristic-
kých buněk v Evropě tak, že mohly připravit 
11. září.
 Je jasné, že je tu úskočný a systematický 
plán islamizace Evropy pomalou infiltrací. 
Evropští muslimové řekli jednomu z mých 
francouzských přátel nedávno: Zastavili jste 
nás kdysi před Vídní a Poitiers. Měli byste 
už vědět, že půjdeme za Vídeň a Poitiers, 
ale jiným způsobem. Islám má totiž dnes 
v Evropě v ruce strašlivý trumf: rychlý úpa-
dek křesťanství a praktikování náboženství. 
Souvislosti jsou jasné: buď křesťanství na-
jde novou vitalitu a výbavu, nebo bude du-
chovní vakuum vyplněno islámem, asijskými 
náboženstvími, esoterickými naukami, New-
-Age a jinými sektami. Příroda nemá ráda 
vakuum.
 Stále více lidí na Západě konvertuje 
k islámu, často fascinováno mimořádnou 
krásou sufismu, aniž dbají na to, že sufismus 
je blud. Tak se chytnou do pasti bez mož-
nosti úniku. Mnoho nových konvertitů je 
velmi aktivních ve vyhledávání nových ná-
sledovatelů.

 Jednoho dne za mnou přišel mladý Dán, 
blond vlasy a modré oči, aby se zapsal do 
kurzu arabštiny, který jsem tehdy organizo-
val v Alexandrii. Když jsem četl jeho jméno 
“Mohammed Abdel-Rahman“ byl jsem šo-
kován. Tento mladý muž mi vysvětloval, že 
po své konverzi k islámu hledá možnost stu-
dovat arabštinu, aby si prohloubil své nové 
náboženství a šířil je dál ve své vlasti. Když 
se islám prezentuje v Evropě opálenou tváří, 
vzbuzuje obavy a opatrnost; vezme-li však 
na sebe evropský vzhled, lidé se snáze od-
hodlávají k jeho přijetí. Myslím si, že takto 
islám porazí Evropu.
 Imigrace je další cesta, kterou islám pro-
niká do Evropy. Když jsem byl vedoucím 
v Caritas říkal jsem svým evropským part-
nerům: „Chcete-li mít klid doma, udělejte jej 
zde. Chcete-li mít stabilitu na Severu, pro-
sazujte rozvoj na Jihu. Nechcete-li mít lidi 
z třetího světa ve vašich zemích, pomožte 
jim, aby se cítili dobře doma. Na Evropu 
nemůžete myslet, aniž byste nemysleli na 
zbytek světa.“    
 Na nedávné konferenci s názvem: „Hod-
lá Západ umřít?“ jsem zdůrazňoval globální 
poslání Evropy. Jestliže se uzavře a bude 
žít uvnitř svých hranic v komfortu a bezpečí, 
zajde na prázdnotu a nudu. Evropa potře-
buje „velký projekt“ jak říkal Charles De 
Gaulle. Bez vize a cílů hodných Evropy pře-
stane být Evropa sebou. Po staletí to byla 
vize a duch dobývání a imperialismu; nyní je 
na čase otevřít se světu, pomoci jeho růstu 
a nalezení v duchu služby a odpovědnosti.
 Vedle dnes získané ekonomické jednoty, 
musí Evropa budovat politickou jednotu. A to 
je složitá záležitost, vždyť evropské země 
mají tak rozdílné charaktery a jsou tak roz-
dílné s ohledem na jejich minulost, kulturu, 
jejich identitu a národní hrdost. Každý z nich 
bude muset kousek toho všeho obětovat, aby 
mohla být vybudována i politická jednota.

Turecko a Evropa.
 
 Jsem jednoznačně proti přijetí Turecka do 
Evropy. Nejenže Turecko je asijskou zemí, 

je i zemí islámskou. Jeho sekulární cha-
rakter je jen úzká slupka držená armádou. 
Historicky bylo Turecko s Evropou trvale ve 
válkách a napětí. Po jeho přijetí by nekont-
rolovatelná imigrace – opravdové tsunami – 
posunulo Evropu do klína islámu.
 Uvádí řadu příkladů tureckého „sekula-
rismu“ a končí konstatováním rychlého růstu 
vlivu islámského fundamentalismu v zemi. 
Pokud tedy existuje v Turecku náboženská 
svoboda jedná se o čistě teoretický jev, kte-
rý v běžném životě neexistuje!
 Před třemi lety jsem položil následující 
otázku řediteli Akademie v Brixenu, panu 
Obexerovi: „Co si myslíte o přijetí Turecka 
do EU?“ Odpověděl bez váhání se širokým 
úsměvem na tváři: „Žádný problém!“ Nalé-
hal jsem dál: „Copak nevidíte jak se Evro- 
pa stává pomalu islámskou?“ Odpověděl: 
„Opravdu Vám nerozumím..... Není zde nic 
znepokojujícího.“ Když jsem položil tutéž 
otázku po třech létech znovu jeho odpověď 
byla zcela rozdílná.

Je třeba bít na poplach?

 Přestože je v Evropě islám v menšině, 
jeho přítomnost stále roste, je aktivní, stává 
se hrozbou. Tady jsou příklady. Dvě dámy 
pracovaly na tématu islám, jedna v Ženevě 
a druhá v Bruselu. Oběma bylo vyhrožová-
no, že pokud nepřeruší okamžitě svůj vý-
zkum, budou zabity.
 Další: V bruselské čtvrti Mollenbeek 
– čtvrtí s muslimskou většinou – se křesťané 
cítí utiskovaní a často jsou nuceni ke konver-
si. Nedávno jsem mluvil o muslimovi, který 
si odplivl, když viděl jít čtvrtí sestřičku. Často 
vidíme takovou reakci i v Egyptě.
 A další: Před několika lety jsem se stavil 
v Münsteru v knihkupectví, abych se podí-
val, zda se moje knihy dobře prodávají. Při 
prohlížení jsem uviděl německou knihu s ti- 
tulem „Legenda o Ježíši“. Moc mne to nepře- 
kvapilo, protože v Evropě si může myslet 
každý co chce. Potom jsem se zeptal ma-
jitele knihkupectví, zda prodává „Satanské 
verše“ Salmana Rushdieho. „Měl jsem ji za 

výlohou, ale kvůli muslimům jsem ji stáhnul“. 
V křesťanském městě jako je Münster lze 
pochybovat o historicitě Ježíše, ale nesmíte 
říct jediné slovo proti islámu. Kam jsme to 
vedeni? Dnes v Evropě? Nosí se kritizovat 
papeže, biskupy, katolickou církev, ale jak-
mile se dotknete islámu, jste ihned označen 
rasistou a xenofobem.   

Jaké stanovisko přijmout k imigrantům?

 Jak se má Evropa zachovat k muslimům, 
kteří klepou na její dvéře, představuje celý 
soubor otázek. Na jedné straně je třeba být 
lidský a soucitný s těmito imigranty, kteří 
se ocitli v naprosto jiné kultuře a mentalitě 
zcela neobvyklé. Je tedy jasné, že potřebu-
jí provázení na cestě k integraci. Ale tento 
přístup k jejich přijetí a pochopení nesmí být 
zcela otevřený. Evropa však musí být ostra-
žitá, aby vyloučila fanatismus a dovedla se 
vyrovnat s tolerancí. Není přijatelný žádný 
kompromis s extrémním a radikálním kříd-
lem. Evropa nesmí zapomenout, že jejího 
otevření bylo zneužito k přípravě 11. září na 
její půdě! Je tedy třeba rozlišovat.

Liberální islám – zvládne Západ vytvořit 
nový Islám?

 Než skončím, je důležité zmínit se o vel-
mi silném hnutí, byť velmi malém: osvícený 
a liberální islám praktikovaný některými in-
telektuály a levičáky. Mám na mysli lidi jako 
Bassam Tibi v Německu, Mohammad Ar-
coun v Paříži a mnoho dalších jak na Zápa-
dě, tak v muslimských zemích. Je to ovšem 
tak malé hnutí, že nemá žádnou váhu proti 
islamistickému tsunami.
 Evropa by ale měla podporovat toto li-
berální hnutí a pomát mu všestranně, aby 
se prosadilo. To je také důvodem proč za-
hájit vedle Islámsko-křesťanského dialogu, 
který je doposud neplodný, dialog islamic-
ko-muslimský. Doporučuji rozhovory v te-
levizi, kde je třeba oběma skupinám klást 
otázky typu: „Můžete nám říct, co je to 
islám?“ Takový dialog bude vzrušující 
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Poděkování dárcům

Srdečné díky těm, kteří přispěli převodem
z účtu v srpnu a září:

Daniela Nováková, MUDr.D.Krejčířová, Radovan 
Schindler, Mgr.Petra Macíčková, Karel Snížek, Ro-
man Duba, Marcela Křížová, Alena Frajtová, Josef 
|Vintr, Ing.Petr Wanderburg, Josef Stolař, JUDr.
Vít Jiříček, Markéta Tomečková, Jana Šandrejová, 
Růžena Kudrnovská, JUDr.Jiří Fleischer, Eugenie 
Miškovská, Marie Radikovská, Zdenka Boráková, 
Urszula Konečná, Štěpánka Klečková, Jan Kubát, 
Dagmar Heinzová, Markéta Zelinková, Jan Blahu-
ta, Miloš Smolík, Jana Světlá, Irena Muhlová, Ing.
Jaroslav Záleský, Ivo Křižka, Monika Zechovská, 
MUDr.Anna Velková CSc., Veronika Nováková, 
Tomáš Bayer, Hana Čermáková, Vladimír Kamas, 
Štefan Smahovský, Mgr.Miroslav Cano, Jan Malý, 
Ing.Jaroslav Navrátil, Ladislav Větříček, Marie Za-
tloukalová, Jan Benda, Hana Borková, Viktor Ma-
cek, Mgr.Zdeněk Dubský, Ing.Vladislava Kácalová, 
Ing.Borek Tichý, PhDr.Jana Mančalová, Mariana 
Felnerová, Mgr.Bohumil Poláček, Dušan Zemean, 
Jaroslav Matras, Josef Večeřa, Marek Šimíček, 
Františka Kolářová, Markéta Salvetová, Ing.Daniel 
Žingor, Marta Blažková, Vladimír Benák, Kateřina 
Vondráčková, Oldřich Král, Dobroslava Ondrová, 
Daniela Nováková, Helena Třísková, Radovan 
Schindler, Roman Duba, Mgr.Petra Macíčková, 
Otilie Marková, Ludvík Petrásek, Petr Marada, Ire-
na Hamzová-Pulicarová, Jiřina Chvatíková, Jana 
Šandrejová, MVDr.Ladislav Košelka, JUDr.Jiří 
Fleischer, Dana Smyčková, Josef Matura, Marie 
Legnerová, Ludmila Stillová, Eugenie Miškovská, 
Marie Radikovská, Zdenka Boráková, Sestry řádu 
Navštívení P.Marie, Renata Sobková, Olga Micha-
lová, Jan Blahuta,Bohdan Koverdynský, Markéta 
Zelinková, Marie Krechlerová, Jana Světlá, Pavla 
Papicová, Mgr.Miroslav Cano, Irena Muhlová, 
Ing.Jaroslav Záleský, Ivo Křižka, Dr.Ludmila 

Martinková, Jan Szczurko, Karel Pleskač, Mo-
nika Zechovská, Jan Malý, MUDr.Anna Velková 
CSc., Veronika Nováková, Maria Svarcová,Tomáš 
Bayer, Jaromír Vacek, Petr Jansa, Hana Čermá-
ková, Vladimír Kamas, Ludmila Běhanová, Josef 
Večeřa, Jan Mokrý, Marta Kastnerová, MUDr.
Marie Rádlová, Marie Zatloukalová, Jan Benda, 
Hana Borková, Anna Kusalíková, Ing.Vladislava 
Kácalová, Ing.Borek Tichý, PhDr.Jana Mančalová, 
Mariana Felnerová, Dušan Zeman, Mgr.Bohumil 
Poláček, Václav Šenk, Radim Piprek, Ing.Vladi-
mír Fajmon, Mgr.Zdeněk Dubský, Zdislav Havran, 
Petr Procházka, Ing.Jan Kures, Jan Sedláček, Ali-
ce Gelnarová, Markéta Salvetová, Ing.Daniel Žin-
gor, Lubomíra Kmentová, Řkfarnost ?, Miroslav 
Karlík, Magdalena Knorková, Josef Král, Kongr.
sester Nejsv.Svátosti, Eva Kubečková, Ludvík Pe-
trásek, Eva Zilová. 

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

Marie Zatloukalová(16.6.), Věra Janů(4.7.), Šte-
fan Beláň(6.7.), Františka Chutná, Ing.Jiří Bublan, 
Jaroslava Prokopová, F.+K.Poláškovi, Růžena 
Bodláková, Anna Řezníčková, František Novotný, 
PhDr.Jan Weinberger, Gabriel Juchelka, Žídko-
vi, Miluše Procházková, Ludmila Tedeschiová, 
Anežka Kovaříková, Marie Trundová, Chrudinovi, 
Karel Palata, Marie Valentová, Anežka Hrdá, Ing.
Vladimír Vašků, Vlasta Hálová, Běla Holečková, 
Pharm.Dr.Marie Ondráčková, Alfons Beneš, Mar-
kéta Mrkvová, Marie Páralová, Anna Vladyková, 
Václav Kytl, František Čápek, Zdislav Doležal, 
E.+J.Tojšlovi, Drahomíra Voláková, Věra Taha-
lová, Miroslav Kratochvíl, František Matoušek, 
Ludmila Navrkalová, Jiřina Horáková, Jiří Buch-
ta, Josef Lačko, Danuše Dreiseitlová, Marie Lud-
víková, Anna Kadlecová, Olga Říhová, Zdenka 

Svobodová, MUDr.Vojtěch Weinberger, Bojanov-
ských, Marta Čechová, Zdenka Peřinová, Antonie 
Mlčáková, Anežka Pavelková, Věra Spisarová, Ja-
roslava Vomelová, Jiřina Zemanová, Bořivoj Ptá-
ček, Radek Doležel, Františka Evanžinová, Eliška 
Gotthardová, Tomáš Došek, Božena Dvořáková, 
Dagmar Fešárková, Pavel Říčan, Luděk Vondrák, 
Zdenka Šopíková, Alena Kavanová, Zuzana Bene-
šová, Alžběta Procházková, Vlasta Skramušská, 
Miloslava Herynková, Marie Kryštofová, Ladislav 
Zapletal, Dr.Helena Brabencová, Josef Bílek, Ma-
rie Mahdalová, Marie Sovadinová, Jaroslava Mi-
kulášková, Jana Marková, Marta Hessová, Anna 
Krčmářová, Krista Valná, Renata Gáborová, Jiří 
Pala, Jaroslava Kašicová, Jan Klement, Ludmila 
Čuprová, JUDr.Emil Zavadil, Vojtěch Hána, Mar-
ta Vojáčková, Marta Jurčáková, Alois Sekanina, 
Jana Hamingerová, MUDr.Ludmila Zítková, Jiřina 
Voldánová, Cecilie Hovadíková, Marie Hamer-
níková, Ing.Otakar Kopecký, Salesiáni Litomyšl, 
Jan Tomek, Růžena Purkrábková, Anna Vaňková, 
Mgr.Josef Vlček, Filip Kohoutek, Josef Stoklásek, 
Marie Friedlová, Julie Rozkopalová, Karel Skřič-
ka, Iva Sasková, Jiřina Šmejkalová, Dobroslava 
Mikšánková, Jarmila Prchlíková, Josef Obdržálek, 
Ludmila Gajdošíková, Přemysl Vaněk, P.Jan Baš-
čavský, Alois Remeš, Marie Provázková, Ing.Cyril 
Brázda, Eva Součková, Marie Landová, Jana Ti-
chá, Božena Jašková, Zdenka Kunzová, Josef Kal-
čík, Karel Kříž, Marta Hlostová, Ludmila Davidová, 
Stanislava Šlosarová, Marie Nováková, Jiří Poto-
ček, Františka Krajčová, Naďa Dubnová, Helena 
Minďáková, Božena Votíková, Václav Kytl, Karel 
Bečička, Marie Kadlecová, PhDr.Vojtěch Cekota, 
František Synek, Jaroslava Vomelová, RNDr.Mi-
lada Horáková, Jan Měcháček, Marie Cabejšková, 
Václav Pokorný, Anna Klímková, Anna Zajícová, 
Anežka Kovaříková, Ctirad Trávníček, Jan Krum-
pholc, Václav Číhal, Závalovi, Bohumila Minis-
trová, Jaroslava Sedlačíková, Anna Pecháčková, 
Věra Frydrychová, Mária Rybárová, Drahomíra 
Voláková, František Čápek, Jaroslav Januška, Jo-
sef Soukup,Petr Záleský, Cyrilka Nováková, Marie 
Pachtová, Markéta Biernátová, Anděla Jargusová, 
Hermína Balnarová, Anna Zbranková, Štěpánka 
Košťálová, Marta Železná, Václav Brich, Josef Kra-
těna, Josef Pecen, Severovi, Zdena Plecháčová, 
Květoslava Šimonová, Marie Bochnojičová, Miro-

slav Kratochvíl, Marie Jelínková, Mgr.Vlasta Kur-
ková, Marta Hlostová, Ilona Balavajderová, Libuše 
Dostalíková, Antonie Mlčáková, František Brůna, 
Ludmila Holubová, Vladimír Kašpárek, Marie Pro-
cházková, Vít Bartoníček, Dr.Alois Beránek, Marie 
Smětáková, Luděk Vondrák, Anna Tomková, Zde-
něk Jun, Marek Machala, Eliška Zapletalová, Aloi 
Sekanina, Jaroslava Podestátová, Ludmila Výško-
vá, Marie Peterková, Jan Nový, Resmije Štibero-
vá, Věra Kejnovská, Drahomíra Grulichová, Jiřina 
Horáková, Václav Krpeš, Eustacha Baďurová, 
Ladislav Pospíšil, Jaroslava Mikulášková, Milena 
Šimánková, Salesiáni Praha, Hana Soběslavová, 
Marie Radilová, Vojtěch Jarkovský, Marie Knot-
ková, Anežka Drábečková, Markéta Biernátová, 
Marie Orlíková, Libor Mačát, Libuše Bendová, 
Drahomíra Špalková, Anna Píchová, Jaromír 
Štván, Miroslav Valíček, Marie Polcrová, Marie 
Vašinová, Marie Bajajová, Eliška Halačková, Sta-
nislav Vaněk, Marie Hamerníková, Oldřiška Vojáč-
ková, Marie Zochová, MUDr.Vojtěch Weinberger, 
Anna Macíková, Pavel Říčan, Jan Václavík, Marie 
Hronková, Josef Kružela, Jiřina Hejdová, Cecilie 
Hovadíková, Jarmila Bergerová, Julie Přikrylová, 
Anna Bartošová, Jiří Šoustar, Marie Grecmano-
vá, Dagmar Jandorová, Běla Holečková, P.Josef 
Šimsa, Štefan Poor, Jana Krajíčková, František 
Šumbera, Marie Ježová, Bohumila Pavlíková, Ale-
na Marková, Petr Pomkla, P.Alois Jargus, Marta 
Hessová, Milan Geiger, Marta Čechová, Stanislav 
Raszka, Adolf Bedřich Stroner, Marta Vojáčková, 
Josefa Faicová, Danuta Rybická, Adolf Vondrášek, 
Hana Boučková, Františka Evanžinová, Jaroslava 
Klemešová, Růžena Bartošová, Pavel Kábrt, Wes-
tern Supplies, Růžena Pokorná, Jiří Ondrúš, Jana 
Marková, Marie Nováková, Eliška Mužíková, Mag-
da Grimová.                            
Děkujeme také všem, kteří nechtějí být uvádě-
ni nebo jejichž jména nebyla čitelná nebo jsou 
dárci anonymní.

a určitě přinese dvě protichůdné pozice. 
 Budou evropští muslimové, kteří jsou 
otevřeni dnešnímu světu a začlenili se do 
západních demokracií, zvládat vytvoření 
islámu kompatibilního s modernou? Nebo 

naopak, fundamentalisté zatlačí liberální is-
lám? To je ale otázka k odpovězení pro mus-
limy: Isláme, co říkáš sám o sobě? Taková 
otázka však plodí další: Může být moderní 
a sekulární islám ještě nazýván islámem?

KDO DÁVÁ, 
DOSTÁVA, MNOHEM

VÍC PŘIJME...
sv. František z Assisi
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Køes�anská mezinárodní solidarita (CSI) je 
dobrovolné neziskové sdružení lidí, kteøí chtìjí 
nenásilným zpùsobem diplomatickými prostø-
edky pomáhat hájit právo na vyznání tak, jak je 
to vyhlášeno ve Všeobecné deklaraci lidských 
práv OSN, zvláštì ve Článku 18.

Potøebné spojení na Køes�anskou meziná-
rodní solidaritu: 

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

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

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

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

Úkoly CSI mohou být:

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

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

Za redakci a úpravu zpravodaje zodpovídají  
Ing. František Kopečný a Julius Kahanec

MK ÈR E 12619
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Podávání novinových zásilek povoleno Dohodou 
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NÍ č. 708 03/2002 ze dne 13. 12. 2001.
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