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Slovo úvodem
Milí přátelé CSI,
jsme ještě plni zážitků z Velikonoc, během nichž si připomínáme utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Věřím, že nás přijetí velikonočních duchovních darů posílí také v dalších dnech a měsících.
Naši víru, že Pán je s námi, velmi potřebujeme hlavně při našem
střetu s rostoucím pronásledováním křesťanů ve světě. V tomto
zpravodaji se podrobněji věnujeme situaci křesťanů v Číně, Iráku
a Indii. Naleznete zde také dopis súdánského biskupa Macrama
Gassise s prosbou o ochranu dětí a slovo P. Jana Meda, českého misionáře v Indii.
Lze předpokládat, že se křesťané pronásledování nikdy zcela
nevyhnou. Asi všichni dobře znáte tato Ježíšova slova: „Budete
ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.“ (Mat 10, 22)
V podobném duchu se nese i další Ježíšovo upozornění: „Jestliže vás svět nenávidí, uvažte,
že mne nenáviděl dříve než vás. Kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co mu patří. Že
však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí… Když pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás. Když zachovali moje slovo, budou zachovávat
i vaše.“ (Jan 15, 18-20)
Šíření radostné zvěsti a život podle ní jsou často solí v očích tohoto světa. Můžeme však
čerpat sílu z příkladů chování našich bratří v dobách pronásledování. Třeba jak se celá církev
kdysi modlila za uvězněného apoštola Petra. Ve zpravodaji se vracíme také k následováníhodnému svědectví iráckého duchovního Bardeliana Youssefa. Mne osobně velmi zaujal
článek paní Astride Wenigerové-Nogy (viz číslo 2-2008) popisující akci kanadských studentů. Jejich rezolutní heslo „Not on our watch! (Ne během naší hlídky!) bylo obzvlášť výstižné.
Uvědomil jsem si, že nyní stojíme na hlídce my. Je naším úkolem a povinností zastávat se
našich pronásledovaných a vězněných bratří a sester. Jen během roku 2006 jich za víru
v Ježíše Krista položilo život sto sedmdesát tisíc. A to během naší hlídky!
Jak zlepšíme naší hlídku? „Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.“ (Židům 13, 3) Tento úryvek z Písma je také
mottem Hlasu mučedníků. Na titulní straně každého zpravodaje CSI se nachází obdobný
citát: „Trpí-li jedná část, trpí s ní části všechny.“ (1 Kor 12, 26) Samozřejmě první a podstatná
zůstává modlitba. Avšak žijeme v době, která je závislá na mediích a je jim také poplatná.
Druhá, eventuelně třetí listopadová neděle je Dnem modliteb za pronásledované křesťany.
Chtěli bychom, aby se tento den spolu s hrozivým rozsahem pronásledování křesťanů dostal do povědomí politiků a spoluobčanů. CSI a její zpravodaj však na to nestačí. Proto
tímto prosíme o spolupráci naše křesťanská media Rádio Proglas a TV Noe, naše kolegy
z Hlasu mučedníků a hlavně mladé křesťany. Rádi bychom připravili veřejná shromáždění
alespoň ve městech, kde působí Vysokoškolské katolické hnutí (Praha, Brno, Olomouc,
Ostrava). Chtěli bychom, aby bylo vidět, že na naší hlídce nespíme! CSI Vám nabízí přednášky
o pronásledovaní křesťanů v dnešním světě s názvem „Pronásledováni, ale ne opuštěni“.
Budou v nich probrány země, ve kterých jsou hrubě porušována lidská práva, včetně stručné
charakteristiky daného státu a také možnosti naší pomoci.
Do dalších dnů Vám přeji hodně vytrvalosti a radost ze vzkříšení našeho Spasitele.
František Kopečný
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Pronásledování křesťanů ve světě sílí
Záměrná
diskriminace,
nenávist
a pronásledování křesťanů sílí po celém
světě. Mnohdy se dokonce vyskytuje
i ve velmi bizarních podobách. Tři ze
čtyř pronásledovaných pro náboženské
přesvědčení jsou křesťané.

stala podnětem k založení Křesťanské mezinárodní solidarity. Tisíce křesťanů se od
té doby štědře podílelo na konkrétní pomoci
pro trpící a pronásledované.

V současné době je každý desátý křesťan kvůli své víře v Ježíše Krista terčem diskriminace, pronásledování nebo výhrůžek
smrtí. Ve světovém měřítku se to vztahuje
až na dvě stě milionů křesťanů, kteří tomuto
nepřátelství musejí každý den čelit. Nedávno například hindští extrémisté v Indii vypálili během dvou týdnů devadesát pět kostelů
a sedm set třicet domů křesťanů. Pět tisíc lidí
se ocitlo bez střechy nad hlavou. V Iráku je
křesťanům systematicky vyhrožováno,
často jsou také vražděni. Polovina všech
křesťanů z Iráku již
uprchla. V Alžírsku
byl schválen zákon, podle kterého bude
uvězněn každý, kdo by mezi muslimy zvěstoval evangelium.

Je nejvyšší čas, aby křesťané znovu veřejně projevili solidaritu, vyjádřili účast na
osudech pronásledovaných a uslyšeli pláč
umlčených křesťanů. Proto bude ve Švýcarsku koncem května zorganizována společná akce křesťanů, kteří pokojně a oprávněně
projeví své rozhořčení nad bolestí a nespravedlností. Manifestace za dvě stě milionů
pronásledovaných pro víru proběhne ve
středu 28. května 2008 na Münsterském
náměstí ve švýcarském hlavním městě
Bernu.
Švýcarské vládě
bude při této příležitosti předána petice
vyzývající politiky, aby rázně vystupovali proti pronásledování křesťanů na celém
světě. Také muslimské spolky ve Švýcarsku
budou požádány, aby se významně a zřetelně angažovaly za náboženskou svobodu
v muslimských zemích. Během akce promluví nejen významné osobnosti, ale i přímí
svědci bolestných událostí, kteří přiblíží osudy pronásledovaných křesťanů. K dispozici
budou také informační panely s materiály
pojednávajícími o situaci pronásledovaných.
Tato demonstrace by měla zůstat v povědomí obyvatelstva jako pokojné vyjádření solidarity křesťanů.
Pronásledování křesťanů se dotýká každého z nás. Manifestace se zúčastní křesťané všech denominací, byli pozváni také
biskupové a představitelé církevních rad
a vedoucí křesťanských společenství. Očekává se také účast švýcarských ministrů.
Modleme se za zdárný průběh příprav i samotnou akci.

Jak se to týká nás?
Když se na nás ze všech stran valí negativní a tragické zprávy, které jsme nuceni
nějak strávit, hrozí nebezpečí, že si nouzi
a utrpení sami připustíme jedině tehdy, když
se nás bezprostředně týká. Proto je nutné
si stále připomínat slova z Nového zákona:
„Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní
údy.“ (1 Kor 12, 26). Jako na údy Kristova
těla na nás doléhá fakt, že dvě stě milionů
našich bratří a sester ve víře na sebe bere
část velkého utrpení, protože se pevně drží
své víry v Ježíše Krista. Před třiceti lety se
deset tisíc křesťanek a křesťanů účastnilo
tichého pochodu v ulicích švýcarského Curychu, aby vyjádřili solidaritu s pronásledovanými pro víru. Tato akce se později

Manifestace v Bernu
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Súdán
Naděje pro děti
Nic není vzácnější a zároveň tak zranitelné jako děti tohoto světa. Práce CSI
se často zaměřuje právě na tyto nejslabší z nejslabších.
Již v minulých číslech jsme mnohokrát
informovali o podobných lidských osudech,
jaký potkal jihosúdánskou ženu Akuc Dut
Dimo. Před devíti lety ji odvlekli lovci otroků
z její vesnice v jižní části Súdánu. Už během
dlouhého pochodu na sever, který po přepadení následoval, byla mladá žena znásilněna. Ve vesnici Salai (Fatna) se zalíbila
jednomu Arabovi, který se jmenoval Hamíd
Ahmed. Hamíd si z Akuc udělal další ženu.
Hamídova arabská manželka Kadiga nicméně mladou Afričanku považovala za manželovu milenku. Pro Akuc nastaly dlouhé roky
utrpení. Když otěhotněla, byla Kadiga vzteky bez sebe. Šikanovala otrokyni a dávala ji
ty nejtěžší práce.
Obřízka
Navzdory všem těžkostem a utrpení porodila Akuc zdravé dítě. Hamíd, otec dítěte,
trval na tom, aby dítě dostalo arabské jméno

Akuc Dut Dimo (CSI)
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Osman. Kadiga také prosadila, aby Akuc
byla obřezána. Ženská obřízka je násilná
procedura, která se v zásadě rovná genitálnímu zmrzačení. Mladá otrokyně málem
vykrvácela. Později se Akuc narodil další
chlapec Idris. V roce 2007 porodila ještě
jednoho syna, který dostal jméno po otci.
Tyto tři děti byly jediné, kdo Akuc projevoval lásku. Mnohokrát po krutém bití se o ně
nešťastná matka nemohla několik dní vůbec
starat. Hamíd se také pokoušel africkou
ženu donutit k dodržování islámem předepsaných modliteb. Když si však všimnul její
neochoty, zbil ji.
Boj o přežití
V říjnu 2007 předal Hamíd svou druhou
ženu Arabovi, který zajišťoval návrat otroků.
Idrise a Osmana si chtěl ponechat. Akuc si
mohla odnést jen nedávno narozené třetí
dítě. Bez dvou nejstarších synů se matka
vydala na desetidenní cestu do svého domova. Pracovníci CSI se s Akuc setkali v říjnu 2007. Hlavní starostí matky byl nemocný
Hamíd v její náruči.
Během rozhovoru s pracovníky CSI začalo dítě tiše sténat. Doktor Luka Deng něžně
přiložil naslouchátko k tělu dítěte a poslechl
si maličkého pacienta. Jeho diagnóza zněla

Dr. Luka Deng vyšetřuje malého Hamída. (CSI)

„vysušení a podvýživa“. Opatrně nakapal
několik kapek solného roztoku do drobných
úst. Boj matky a dítěte o život neskončil ani
po vysvobození z otroctví.

jsi byl tady s námi na zemi. Ochraňuj je před
egoismem a krutostí světa dospělých.
Nauč nás, Pane, chránit děti, Tvůj nejcennější dar. Amen.“

Naděje
Příběh Akuc, Idrise, Osmana a Hamída je
pouze jedním z tisíců. CSI bude i v budoucnosti podporovat iniciativy vedoucí k vysvobození otroků před násilím jejich vlastníků.
Co se však nyní stane s Akuc a jejím nejmladším dítětem? Na začátku období dešťů
navrátilci ze severního Súdánu naléhavě
potřebují zemědělské nástroje a osivo k zasazení prosa. CSI jim chce pomoci znovu
zakotvit a postarat se o své děti. S Vaší pomocí se uskutečňuje kousek naděje, s níž
nevyhasne ani přání na vysvobození ztracených dětí.
Dopis súdánského biskupa
Macrama Gassise
Súdánský biskup Macram Max Gassis
CSI před nedávnem napsal, že hodnota
dětí ze nedá vůbec srovnávat s hodnotami materiálními.
„Jsou cennější než všechno zlato a stříbro, než veškerý pozemský majetek. Kristus
přišel na svět jako dítě... Nikomu Ježíš neukázal tolik náklonnosti jako dětem: ´Nechte děti
a nebraňte jim přijít ke mně.´ Cenné dary
jsou námi lidmi opatrovány a zacházíme
s nimi s velkou péčí. Proč však takto nepřistupujeme k vlastním dětem, proč je nemáme
rádi, proč je nechráníme? Proč je zabíjíme, bombardujeme, necháváme vyhladovět
a zotročovat? Proč jim odnímáme lásku
a péči? Nebyli jsme my dospělí také kdysi
dětmi? Mé srdce je s hladovými, nemocnými
a zraněnými dětmi. Myslím rovněž na děti
v Dárfúru, oběti bratrovražedného konfliktu.
Ať Ježíš přijde do naších srdcí, abychom
porozuměli tomu, že bez dětí tento svět neznamená nic. Pane Ježíši, požehnej naše
děti a děti tohoto světa, jak jsi to dělal, když

Biskup Macram Max Gassis při slavnostním
otevření nemocnice v Turalei
v Jižním Súdánu. (CSI)

Velikonoce v Súdánu
V hlavním městě Jižního Súdánu Džubě se o Velikonocích sešli křesťané, aby
v katedrále sv. Terezie slavili největší
křesťanské svátky. Od podepsání mírové dohody v lednu 2005 jsou to již čtvrté
Velikonoce, které lidé Jižního Súdánu
mohli prožít v relativním míru.
Křesťané si o Velikonocích na celém světě připomínali utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše
Krista. Nejinak tomu bylo v jihosúdánském
hlavním městě Džubě, kde se k velikonočním obřadům sešli místní křesťané.
Katoličtí a anglikánští duchovní v Jižním Súdánu vyzvali jihosúdánské křesťany
k usmíření a odpuštění. Poukázali na příklad
Ježíše, který byl odsouzen na smrt a nesl
kříž. V utrpení byl opuštěn i svými nejbližšími. Svým trýznitelům odpustil.
Ve smířlivém duchu koncipoval své velikonoční poselství také prezident Jižního
Súdánu Salva Kiir, praktikující katolík, který
ujistil jihosúdánské křesťany, že už nedojde k návratu na bojiště, neboť si lidé Jižního Súdánu zakusili za dvacet jedna let
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občanské války už příliš mnoho utrpení.
Také další církevní představitelé zdůraznili nezbytnost míru a poválečné obnovy
země. Vládu Jižního Súdánu vyzvali k tomu,
aby se zasadila o zlepšení bezpečnostní situace a pokojný rozvoj v zemi.
Zvláště katolická a anglikánská církev
mají v novodobé historii Jižního Súdánu nezanedbatelný vliv. Už v roce 1992 se jejich
představitelé pokoušeli usmířit rozhádané jihosúdánské válčící frakce a přivést je k jednacímu stolu. Ke křesťanské víře se trpící
a strádající lidé utíkali také v průběhu občan-

ské války, v níž podle odhadů zahynuly až
dva miliony lidí a čtyři miliony ztratily své domovy.
Velikonoce oslavili také křesťané v Chartúmu. I když se křesťané v severním Súdánu stále setkávají se značnou diskriminací
ze strany muslimské většiny, jejich situace
se od podepsání mírové dohody v roce 2005
alespoň částečně zlepšila. P. Roko Taban,
který vedl velikonoční obřady v kostele sv.
Matouše, zdůraznil, že velikonoční modlitby
budou provázet hlavně prosby za udržení
křehkého míru v Súdánu.

Čína
Biskup Su Zhimin stále nezvěstný
Čínský biskup Su Zhimin je nezvěstný
od roku 2003, kdy byl kvůli těžké nemoci
převezen do nemocnice v Baodingu. Od
jeho zatčení v říjnu 1997 to bylo naposled, co se o něm na veřejnost dostala
nějaká informace.
Su Zhimin odmítal uposlechnout úřední
nařízení, aby vstoupil do státní církve. Následky jeho odporu byly tvrdé. Období v rozmezí let 1956 a 1979 strávil prakticky celé
ve vězení. V roce 1981 byl tajně vysvěcen
na biskupa v Baodingu. Město Baoding leží
jihozápadně od Pekingu. Následovaly další
roky ve vězení. V roce 1994 se Su Zhimin
setkal s americkým kongresmanem Chrisem
Smithem, přičemž mu vylíčil situaci církve
v Číně. Po dalším propuštění na svobodu se
vytrvalý biskup snažil předejít demolici poutního místa Donglu. S několika spolubratry
zorganizoval živý řetěz věřících, kteří chtěli
zabránit policistům v průniku na poutní místo.
Toto úsilí však nakonec nebylo úspěšné.
Biskup Su Zhimin byl následně odsouzen
k domácímu vězení. Pokus o jeho vysvobození ze strany dalších křesťanů v říjnu
1997 ztroskotal. Biskup Su byl odvlečen na
neznámé místo. Poslední zpráva o něm pochází z listopadu 2003, kdy se katoličtí
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křesťané dozvěděli, že osleplý biskup byl
s nemocným srdcem převezen do nemocnice v Baodingu. Návštěvě věřících u biskupa
v nemocnici však zabránilo dvacet bezpečnostních úředníků. Od té doby zůstává biskup Su Zhimin, který téměř třicet let svého
života strávil ve vězení, nezvěstný. Podobný
osud potkal i desítky dalších biskupů, kteří
byli vysvěceni bez vědomí úřadů.

mu růstu počtu věřících. Komunistické úřady
se pokoušejí tento trend zvrátit. Domácí církve jsou ničeny, různá společenství násilně
rozpouštěna. Účastníci bohoslužeb dostávají buď pokuty, nebo jsou zatýkáni. Podle dobře informovaných zdrojů však počet
křesťanů navzdory těmto represím výrazně
roste nejen v Hebei, ale i v celé Číně.
Církve pod státní kontrolou
Čínský komunistický režim usiluje o přísnou kontrolu veškerých křesťanských aktivit
v zemi. Proto založil některé oficiální katolické i protestantské organizace, například
Katolické vlastenecké hnutí nebo Čínskou
křesťanskou radu, do jejichž činnosti výrazně zasahuje. Nezávislá náboženská aktivita
je tak možná pouze v tzv. domácích církvích
a společenstvích. Protože tato společenství
nejsou státem zaregistrována, nemohou
vlastnit žádný majetek. Věřící se scházejí
v soukromých bytech, ovšem jen za velkého
rizika. Často jim hrozí přísné tresty včetně
vězení. K útlaku a pokutování věřících jsou
používány různé záminky, například obvinění z nelegálního obchodování, která jsou
často zcela vykonstruovaná.
Pronásledování v Číně
Světící biskup Yao Liang (84) je ve
vězení. Nedávno byl uvězněn také právní
zástupce Gao Zhisheng, který poskytoval zprávy o mnoha vězněných, podobně
i o biskupovi Yaovi. Jeho uvězněním
vyschl důležitý zdroj informací o porušování lidských práv v Číně.

Biskup Su Zhimin (první zleva). (KIN)

Počet křesťanů roste
Biskupství Baodingu se nachází v provincii Hebei. Zde se křesťané zastávají zejména chudého zemědělského obyvatelstva.
Vstřícný postoj k bližním vede k významné-

Čína, hostitel letních olympijských her,
stále porušuje lidská práva a náboženskou
svobodu. Příkladem může být i uvěznění
křesťanského právního zástupce Gao Zhishenga. Tajní policisté tohoto muže vyvedli
z jeho bytu a umístili do vazby. Zhishengovy
zprávy patřily k nejdůležitějším zdrojům
informací o porušování lidských práv v nejlidnatější zemi světa.

Právní zástupce Gao Zhisheng (CAA)

V pozadí Zhishengova zatčení stály úmysly Pekingu učinit před nadcházejícími olympijskými hrami přítrž jakýmkoliv kritickým zprávám. Úřady si byly vědomy také toho, že po
zatčení Zhishenga nebude mnoho vězňů
svědomí, jako například světící biskup Yao
Liang, už nadále moci počítat s podporou pocházející z jejich vlastní země.
Biskup ve vězení
Čtyřiaosmdesátiletý světící biskup Yao
Liang z Xiwanzi v severočínské provincii
Hebei se momentálně nachází ve vězení
v Zhangjiakou. Důvodem byl jeho nesouhlas
se vstupem do státem uznaného Katolického
vlasteneckého hnutí. Již v dubnu 2005 musel
biskup Yao strávit ve vězení tři týdny. Tehdy
ho úřady dokonce podrobily vymývání mozku
v marné naději, že by snad svůj odmítavý
postoj mohl změnit.
Dne 20. července 2006 byl Yao Liang
zatčen znovu. V srpnu 2006 demonstrovalo
asi 90 křesťanů v Zhangjiakou za jeho propuštění. Pět set policistů pokojnou demonstraci rozehnalo. Při zásahu byli dva křesťané těžce zraněni. S jednou těhotnou ženou
zacházeli policisté tak tvrdě, že své dítě
potratila. Zadrženo bylo dvacet demonstrantů. Světící biskup je ve vězení již dva
roky.
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Čína a Dárfúr

Čína v Súdánu

Čína je největším obchodním partnerem Súdánu. Tato pozice v největší africké zemi dává Číně možnost apelovat na
súdánskou vládu, aby ukončila krvavý
konflikt v Dárfúru, a zastavila tak zvěrstva páchaná na tamějším civilním obyvatelstvu.
V posledním desetiletí poskytla Čína
Chartúmu více než 10 miliard v obchodních a kapitálových investicích a zároveň
byla pro režim hlavním dodavatelem zbraní, zbrojních technologií a zbrojařských expertů. Tyto silné a těsné ekonomické vazby
vedly ke katastrofálním důsledkům pro obyvatele Dárfúru. Čína trvale kryla genocidu
súdánského režimu a chránila Súdán také
diplomaticky v OSN.
Úzké obchodní vztahy (viz informace
v rámečku) předurčují Čínu také k možnosti
vyvinout tlak na vládu súdánského prezidenta Umara Bašíra, aby usiloval o mírové
řešení konfliktu v dárfúrském regionu. Své
úlohy mírotvorce v této oblasti násilí a utrpení by se Čína měla chopit také jako pořadatel letních olympijských her a naplnit tak
její ideje!
CSI se přidává k hlasům, které vyzývají
Čínu k odpovědnějšímu působení v Súdánu a také k dodržování lidských práv uvnitř
vlastních hranic. CSI proto v rámci kampaně
„Věznění faráři“ v letošním roce pravidelně
informuje o osudech vězněných církevních
představitelů v Číně. Na Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze je možné odeslat přiložený protestní lístek.

Ropa: Čína je největším partnerem
súdánského ropného průmyslu. Hraje
hlavní úlohu při jeho rozvoji, těžbě a průzkumu. Ropa představuje 70 % celkového súdánského vývozu (5,25 miliard
USD v roce 2006). Súdánská ropa činí
7 % čínského ropného dovozu. Bývalý
ministr financí Súdánu prohlásil, že 70 %
zisků z ropy jde do výzbroje armády.

10,- Kč

Velvyslanectví Čínské lidové republiky
J. E. paní Huo Yuzhen
Pelléova 18
Praha 6 – Bubeneč
160 00

Zahraniční investice: Čína je největším
zahraničním investorem v Súdánu. Čínské firmy jsou aktivní v několika energetických sektorech včetně stavby ropovodů, elektráren a přehrad pro energetiku.
Své postavení kontroluje rozhodujícími
balíky akcií.
Obchod: Čína je největším obchodním
partnerem Súdánu – 71 % exportu jde
ze Súdánu do Číny a dovoz z Číny tvoří
21 %. Súdán je tak třetím největším obchodním partnerem Číny v Africe. Podíl
Súdánu na obchodech Číny s Afrikou je
13 %.
Pomoc: Čína poskytuje Súdánu významnou ekonomickou pomoc. Během únorové návštěvy čínského prezidenta Hua
v Chartúmu bylo dohodnuto odepsat
80 milionů USD ze súdánského dluhu
a rozšířit bezúročnou půjčku 13 milionů
USD pro projekty v oblasti infrastruktury
včetně nového prezidentského paláce.
To výrazně převyšuje příslib 5,2 milionů
USD na humanitární činnost v Dárfúru.

Kdo dává, dostává,
mnohem víc přijme...
Sv. František z Assisi
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Křesťanská mezinárodní
Solidarita – CSI
Czech Republic

Irák
Křesťanské svědectví z Iráku

Smrtelně vážně

V Iráku se křesťané nacházejí ve velkém nebezpečí. Celým komunitám hrozí
zánik. Mnozí už dávno zemi opustili. Objevují se i příklady, kdy jsou pronásledovaní křesťané připraveni následovat
Krista a odpouštět svým nepřátelům.

Počet křesťanů v Iráku v těchto měsících
velmi rychle klesá. Snahu o vymýcení sym-

Kostely křesťanů jsou ničeny, jejich faráři unášeni. Odvádějí je do tmavých kobek
a mučíren. Dostávají výhružné dopisy, jsou
vydíráni, musejí platit za ochranu. I potom
jsou však odmítáni a označováni za bezvěrce. Nestačilo by ani vyznat, že není Boha
kromě Alláha a Muhammad je jeho prorok.
Jako důkaz, že se vzdávají vlastního náboženství, musejí některé křesťanské rodiny
provdat dceru za muslima. Rodiny, které
odmítají podlehnout nátlaku, jsou vyháněny.

Křesťanští manželé, kterým teroristé
zabili dva syny. (CSI)
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Your Excellency,
We are deeply concerned about the current situation in Darfur. As China is the biggest business
partner of Sudan, we ask you to encourage the political representatives of your country to exert
more pressure on the government of Sudan to stop the bloody conflict in Darfur and to end the
continuing atrocities against civilian population in this western part of Sudan. China should accept
the peacemaking role in Sudan, especially as the host country of the coming summer Olympic
Games in Peking.

Yours sincerely,

_________________________
Date (datum)

_________________________
Signature (podpis)

Jsme hluboce znepokojeni současnou situací v Dárfúru. Jelikož je Čína největším obchodním
partnerem Súdánu, žádáme Vás, abyste podnítila politické představitele Vaší země k vyvinutí
většího tlaku na vládu Súdánu, aby zastavila krvavý konflikt v Dárfúru a ukončila pokračující
zvěrstva páchána na civilním obyvatelstvu v této západní části Súdánu. Čína by měla přijmout
roli mírotvůrce v Súdánu hlavně jako hostitelská země nadcházejících letních olympijských her
v Pekingu.

působil jako jejich velitel. Řekl ostatním, že
nejsem americkým špionem. Příští den mě
znovu naložili do kufru auta a vyložili v asijské čtvrti Bagdádu.“
Pracovníci CSI s Bardelianem Youssefem osobně v Bagdádu hovořili. Působil
přátelsky, bez nenávistí, a to i tehdy, když
hovořil o svých únoscích. „V křesťanství je
to možné. Odpuštění je možné. Dokonce
týraní lidé mohou prosit Boha, aby svým
trýznitelům prominul, zjevil se jim a povolal
jejich srdce. Kdo prochází ohněm, toho víra
sílí.“ Farář Bardelian se vydal touto cestou.
Ani tváří tvář smrti nepochyboval, že to Bůh
s lidmi myslí dobře. Jeho těžký zážitek ho
v této jistotě ještě posílil. Kéž se křesťané ve
svobodné části světa probudí a přijmou své
pronásledované bratry a sestry. Osud pronásledovaných nám nemůže být lhostejný.

Bardelian Youssef v rozhovoru
s Johnem Eibnerem z CSI. (CSI)

Indie
bolu kříže z této biblické země myslí muslimští extrémisté smrtelně vážně. Jejich hrozby
nejsou planou výhrůžkou ani špatným snem.
Jsou až děsivě skutečné. Popravení sousedé, zmizelí známí, auta s výbušninami před
kostely, zmrzačené oběti v bagdádských nemocnicích hovoří velmi srozumitelnou řečí.
Kdo neposlechne, toho čeká krátký proces.
Ty, kdo nenávidí křesťany, nezastaví ani vyjednávání, ani zákony. „Vy milujete život,“
vysmívají se, „my milujeme smrt.“
Proč tolik nenávisti?
Nejsou to pouze islámští extrémisté, kteří
křesťanům hrozí v ulicích Bagdádu a Mosulu. „Když mám venku na sobě kněžský
oděv, přecházejí lidé na druhou stranu nebo
na mě házejí odpadky,“ říká farář Bardelian
Youssef. Proč křesťany obloukem obcházejí také normální, pokojní muslimové? Je
to snad skrytý vztek nad tím, že křesťané
ochotněji přijímají rány či dokonce nastaví
druhou tvář? Nebo je to slabost křesťanů,
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kteří nemají vlastní milice, které by je chránily nebo stejnou měrou odrážely útoky proti
nim? Nebo je za tím vším naděje, že násilníci nechají na pokoji alespoň ty, kteří křesťany poplivou?
Statečný farář
Již v minulém čísle zpravodaje jsme o Bardelianovi Youssefovi informovali. Útočníci ho
unesli v únoru 2007 a odvezli na neznámé
místo. Na hlavu mu dali pytel, aby nic neviděl. Únosci se označovali za „boží bojovníky“. „Říkali, že křesťané jsou američtí špióni,
kteří Američanům otevřeli dveře do Iráku,“
říká Youssef. „Byli zde i jiní vězni. Jeden byl
křesťan a jmenoval se Sargon. Ale pobyl
tam jen krátce. Také tam byla těhotná šíitská žena. Tu útočníci popravili. Slyšel jsem
strašné výkřiky, když s to stalo.“ Únosci se
ho zeptali, zdali se chce dívat na popravu.
Odmítl a prosil Boha o ochranu. Bardelian
Youssef nakonec vyvázl se štěstím. „Den
před mým propuštěním přišel někdo, kdo

Hindští extrémisté v ofenzívě
Křesťanství je pro mnohé hinduisty
spojeno s dřívější britskou koloniální
nadvládou. Proto proti němu často bojují. Útoků proti křesťanům dramaticky
přibývá. Protože se mnoho obětí násilí
obává odvety, nedostanou se častá bezpráví nikdy na světlo veřejnosti.
Po získání indické nezávislostí před půlstoletím nebyli křesťané ještě nikdy takovým
terčem násilí jako nyní. Útoky začaly v době
Vánoc minulého roku ve vesnici Bamunigam v Kandhamalu ve federálním státě Urísa
a trvaly deset dní. Extrémisté požadovali,
aby křesťané odstranili vánoční výzdobu.
Dokonce neměli narození Krista vůbec slavit.
Když to křesťané odmítli, uchýlili se hinduisté k násilí. Statistika útoků je velmi smutná.
Do 2. ledna 2008 bylo v regionu Kandhamal vypáleno devadesát pět evangelických
a katolických kostelů. K tomu bylo zapáleno sedm set třicet domů křesťanů. Pět tisíc

lidí se ocitlo bez domova a hledalo útočiště
v lesích. Policie byla sice přímo na místě, ale
nezasáhla.

Klášter v Balligudě byl zničen hindskými
extrémisty. (DB)

Útočníci a osoby stojící v pozadí těchto
útoků patří k hinduistickým extrémistickým
hnutím. Pro ně je Indie zemi hindů. Cizinci
a příslušníci „cizích“ náboženství, jako např.
křesťanství, musejí zemi opustit. Přitom je
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PASSER R.
Ing. KOPE�NÝ
Když chce miliardá�
"Trpí-li jeden úd,
trpí s ním údy všechny" do nebeského království

B

PhDr. Mgr. KLIMEŠ. Ph.D.
Mýtus - pohádka - pov�ra - víra

Skauting a jeho duchovní rozm�r

�

Prof. PhDr. SOKOL

pplk.Mons.Mgr.HOLUB,Th.D., kpt.Mgr.JORDÁNEK
por. ŠIŠKA
"Nezabiješ" a spravedlivá válka

Boží jméno

14,30

D

Promítání

Táborák

�

Rodina CHUDÝCH
Koncert

(D�kanský kostel)

Prof. PhDr. MACEK, CSc.
Sociální rozdíly
mezi kamarády

Táborák

Táborák

�

�ÍŽEK J.
Koncert

(Pavlátova louka)

Mgr. RYBÁ�, SJ

Táborák

Exercicie - maturita k�es�ana

Zralá osobnost podle Bible

22,00

P. RYŠKA, SDB

Co d�ti opravdu pot�ebují ?

Mons. HERBST, SDB

Od
22,00
no�ní
klid

Promítání k vycházce

Mgr. MOTY�KA
Co (z)m�že
výchova ?

Dr. phil. PREKOPOVÁ

Telefon na Pavlátovu
louku je: 491 470 375
(pouze v tyto dny!!)

21,30

21,00

20,00

19,30

E

Co je nebezpe�n�jší než h�ích ?

Mgr. LINHART
Nezav�šujte, jste voláni !
(mé místo v život�)

Aktivní sebepoznávací

P. LOUKOTA

programy prof. Smékala

Vyho�ení
a jak se mu bránit

Mgr.KOLEGAR, Mgr.KOUBEK

ŽÁKOVSKÝ D.

Mons. HERBST

Sebepoznání
a duchovní život

Promítání

RNDr. GRYGAR, CSc.
E
Temná (skrytá) hmota,
�eská ú�ast na ob�ích
observato�ích v Jižní Americe OGLE ("sesterská" sl.soustava) a další...

Kultury a náboženství

P. RYBÁ�, SJ

Mgr. VÁCHA, Ph.D.

Mgr. VACEK

JUDr. NAVRÁTIL, Mgr. ZÁLESKÝ

Založení osobnosti
a duchovní praxe

Táborák
... seznamovací ...

PaedDr. VALENTOVÁ

Ing. HECZKO, Ph.D., Doc. RNDr. KALVOVÁ, CSc.
Žijeme nad možnosti planety ?

TV NOE 100 x jinak

P. LINHART

V

PhDr. FEJK

P. RYŠKA, SDB

P. VACEK

(D�kanský kostel)

Návšt�va h�bitova k
uct�ní památky
P.Knittla a Ing.Ková�ové

Ko�eny lidských "nectností" v živo�išné �íši

PaedDr. VALENTOVÁ a pr�vodci

Výlet do okolí

18,45

18,15

17,15

17,00

16,45

16,30

16,15

16,00

15,00

14,00

12,15

11,30

10,45

10,30

9,30

9,00

8,30

8,00

7,30

P. VÁCHA

SOUROZENCI HAVLOVI
Koncert

Biskupství královéhradeckého, náchod. vikariátu
a Nového M�sta n. Met.

16,30 - Mše sv.
www.akademicketydny.info
MUDr. REMEŠ
P. JERONÝM, OFM
MUDr. ROITHOVÁ
Nev�stka, šelma a drak
Komu pat�í budoucnost
1) P�íroda a spiritualita
(hlubinn� analytický výklad Apokalypsy)
- Evrop� nebo Asii ?
2) "Františkáni" a jejich projekty
Mgr. HÁBL, Ph.D.
Mgr. JANOUCH
Mgr. et Mgr. VÁCHA, Ph.D.
EKUMENICKÁ
O
Výzva Komenského
Písmo sv. v život�
K�es�an a ekologie
sou�asné škole
katolického k�es�ana

Mgr.VANDER, Mgr.VAN�K

PÁ 8.8. �T 7.8. ST 6.8. ÚT 5.8. PO 4.8. NE 3.8. SO 2.8. PÁ 1.8. �T 31.7. ST 30.7. ÚT 29.7. PO 28.7. NE 27.7. SO 26.7.

16,00 - Zahájení 18.AT za ú�asti p�edstavitel� �KA,

Nové M�sto n.Met. - Pavlátova louka

2008

E

Manželé RADOVI
Koncert

(D�kanský kostel)

Prof. PhDr. SMÉKAL, CSc, Mgr. VACEK

Táborák na rozlou�enou

Jak žít v tomto sv�t� a sou�asn� v Bohu

(pln� v režii ú�astník�)

P. JANOUCH Po�ádá ob�. sdr. AKADEMICKÉ TÝDNY, Nádražní 219, 549 01 Nové M�to nad Metují (tel: 491 472 182, 777 194 750, ... 760) ve spolupráci s �eskou k�es�anskou akademií, pod záštitou

Podpo�eno
granty :
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18. ro�ník 26.7. - 8.8.

Biskupství královéhradeckého a m�sta Nového M�sta nad Metují. Ve stáncích jsou k prodeji knihy i n�kterých zde p�ednášejících osobností a nahrávky všech program�.

Zajišt�no: ubytování, stravování, prodej veškerých nahrávek od 3.AT, hlídání d�tí, odvoz i ob�erstvení.
Kulturní a sportovní nadace
m�sta Náchoda

Náchod

Diecézní pastora�ní fond
Biskupství královéhradeckého

Hradec Králové

KRAJ
KRÁLOVÉHRADECKÝ

M�STO
Nové M�sto nad Metují

Vysv�tlivky:

bohoslužby (zdarma)

HakimÁSalib
Ú�AST NA AKCÍCH JEHeidy
DOBROVOLN
VYSTOUPENÍ JSOU NAHRÁVÁNA
zdarma pro všechny ZM�NA PROGRAMU VYHRAZENA

zdarma pro studenty
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prokázané, že v Indii žili křesťané již v prvním století po Kristu.
Očista od křesťanství
Následující událost se odehrála 23. října
2007 ve vesnici Mouza v indickém státě Uríse. Pastoři Mali, Majhi, Badra a Lima prodávali knížky Nového zákona a rozdávali letáky. Rozzuření hindové jim křesťanské materiály násilně vyrvali. Poté odvlekli pastory do
hinduistického kláštera, aby je podle rituálu
donutili ke změně náboženství. Bráhmanský
duchovní měl křesťany močí posvátné krávy
„očistit“ od křesťanské víry. Pravděpodobně
kvůli jeho nepřítomnosti však tento záměr
ztroskotal. Extrémisté pastory místo toho
odvlekli na policejní stanici. Zde byli obviněni z toho, že hinduisty nutili ke konverzi ke
křesťanství. Po několika hodinách byli sice
propuštěni, útočníkům však nebyl uložen
žádný trest.

nerespektovala jistý hinduistický svátek.
O pět dní později zaútočilo asi třicet pět
fanatiků hnutí Jan Sevak na modlitební setkání v bytě křesťana Shagunda ve vesnici
Murlal, rovněž ve státě Čhattísgarh. Traktorem odvezli Shagunda a faráře Shynu Patela na policii a obvinili je z „podplácení hinduistů“ a z „urážky hinduistických božstev“.
Soudní líčení proti křesťanům stále nebylo
ukončeno. Extrémistům však trest nehrozí.
V Uríse, Čhattísgarhu a pěti dalších státech Indie roste počet útoků proti křesťanům.
Vlády těchto států zavedly tzv. zákony o konverzích. Kdo hinduistu pod nátlakem či materiálními pobídkami obrátí ke křesťanství,
riskuje podle tohoto zákona až tři roky vězení a vysoké pokuty. Pojmy jako „nátlak“
a „materiální pobídky“ ponechávají široký
prostor pro výklad a udavačství, a nepřímo
tak podněcují útoky proti křesťanům.
Nejvyšší soud zablokován
Křesťanství je pro mnohé hinduisty spojeno s dřívější britskou koloniální nadvládou.

Svědky násilí

14

Pokud by také křesťanští „nedotknutelní“ začali čerpat státní podporu, mělo by to
dalekosáhlé společenské důsledky. Mnozí
z nich totiž kvůli strachu ze ztráty státních
příspěvků konverzi ke křesťanství zatím oddalují.
Modleme se za náboženskou svobodu
v Indii a za to, aby radostná zvěst Ježíše Krista byla nadějí všem utlačovaným
a opomíjeným v Indii.

Dopis P. Jana Meda z Imphálu
Znovu se s Vámi můžeme podělit o dopis P. Jana Meda
z indického Manipuru. Otec Jan, který v Indii působí od
roku 1935, oslavil v dubnu již 92. narozeniny. Nejdříve sloužil v jižní Indii, potom v Manipuru. Cítí růst vlivu konzumní
společnosti také v oblastech, které při jeho příchodu před
více než 30 lety byly mnohem méně poznamenány moderním věkem. Jeho slova tak patří i nám.
Drazí přátelé!
Právě jsem dostal oznámení, že jste mi poslali Vaši pomoc. Přišla právě vhod, protože začínáme nový školní rok v únoru a mnoho dětí potřebuje pomoc, aby se mohly zařadit do škol. Před pěti lety jich bylo méně, ale teď rodiny vidí, že se bez vzdělání člověk
nikam nedostane. Jisté je, že se celá společnost v posledních několika letech výrazně
změnila. Ale jsou ještě vesnice, kde se žije po starém. Pomalu, ale také rychle se poměry mění a naše školy jsou velmi vyhledávané. Bída je, že státní školy, které by měly být
vedoucí, často neslouží k ničemu. Ale i to se pomalu mění a celá společnost to vidí, ale
nikdy to nepřiznají. Pracujeme upřímně a doufáme.
Celá naše společnost je ještě ve varu. Nesmíme zapomenout, že vzdělání odstraňuje slepotu ducha, ale potřebuje Krista Pána a jeho víru, na které je postavená živá morálka, ve které jako základ je láska k Bohu, Kristův rozhled do budoucnosti. Jeho pomoc
v praktickém životě dává člověku sílu a odvahu kráčet i po křížové cestě a nebát se.
On a jenom On je záruka vítězství!
Modlete se za nás a celou naši misii. Já si rád vzpomínám na svou krásnou vlast
a modlím se za Vás všechny. Pozdravujte všechny! Doporučuji Vás do ochrany naší
dobré Matky Boží, která tak věrně kráčela s Kristem na Kalvárii. Požehnané Velikonoce,
pozdrav všem v celé vlasti.
Zůstávám Váš v Kristu Pánu J. Med, SDB

Křesťané protestují proti diskriminaci.
Na transparentu je nápis: „Křesťané jsou Indové
jako každý narozený v Indii“. (key)

Dne 10. října 2007 extrémisté zdevastovali dva školní autobusy patřící Katolické škole svatého Xavera ve čtvrti Shankar
Nagar ve státě Čhattísgarh. Tentýž den přikázali ti samí útočníci vedení Školy Ježíšova kříže, aby přerušili provoz, a vyrabovali
kancelář ředitele školy. Škola podle nich

Proto se proti němu často bojuje jako proti
„cizímu“ náboženství. Na tomto negativním
vývoji mají podíl také indické centrální orgány. Indický nejvyšší soud opakovaně odročil
rozhodnutí ve významné otázce, zdali by
také křesťanští „nedotknutelní“ (Dalit) měli
mít nárok na státní příspěvky, vzdělání a pracovní příležitosti. Tzv. „nedotknutelní“ jsou
v hinduismu nejnižší opovrhovanou kastou
a nejchudší vrstvou společnosti. Tvoří asi
čtvrtinu indického obyvatelstva. Hinduističtí,
buddhističtí a sikhští „nedotknutelní“ již desítky let státní pomoc dostávají.

Život v indickém městě (Peter Schäublin)

PS: Drahý pane Kopečný, modlím se za Vás, že o nás Pán Bůh ví. Podporuji už skoro
tisíc dětí. JM (Vidím otce Jana, jak má pro každé dítě lísteček s přehledem podpor,
a zůstávám plný obdivu. FK)
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K modlitbě a zamyšlení
Indonésie

Pákistán

DUBLIN, 18. února 2008 – Po pozatýkání islámských teroristů existují důvody k „opatrnému optimismu“ na nastolení míru v indonéském Poso,
uvádí se v lednové zprávě skupiny International
Crisis Group, neboť místní křesťané a muslimové za podpory několika vládních iniciativ údajně
usilují o vzájemné smíření. Rev. Rinaldy Damanik, klíčový zprostředkovatel mírových rozhovorů
v průběhu celého konfliktu, k situaci poznamenal,
že navzdory jistému pokroku je stále zapotřebí
vyvinout nemalé úsilí při překonávání bariér nenávisti a nedůvěry mezi oběma skupinami. „Je pravda, že se situace zlepšila – v tom smyslu, že jsme
tady loni neměli žádné vraždy ani záhadné přestřelky,“ uvedl Damanik v rozhovoru pro agenturu
Compass. „Obavy však ve mně vyvolává nový
systém policejní ochrany. V každé vesnici byla
zřízena služebna obsazená sedmi nebo osmi policisty. Pokud budeme v bezpečí jen v přítomnosti
těchto policistů, nejedná se o skutečné bezpečí.
Pocit bezpečí musí vycházet zevnitř společnosti.“
(Compass Direct News)

ISTANBUL, 19. února 2008 – Křesťanský lékař
nám popisoval, jak mu bylo opakovaně vyhrožováno zabitím, poté co ho nedávno unesli islámští
extrémisté v pákistánské oblasti zmítané extrémistickým násilím. Radikálové v provincii North West
Frontier (Severozápadní hranice) nutí křesťany
a umírněné muslimy nosit muslimské hábity, odpalují nálože v obchodech s hudebními CD kvůli
jejich údajné dekadenci a Dr. Reginalda Zahiruddina se snažili násilím obrátit k islámu. Islamisté
propustili Dr. Zahiruddina 2. ledna – po 25 dnech
zadržování, v průběhu kterých na něj v jednu
chvíli mířili samopaly a vyzvali ho, aby se vzdal
své víry. Únosci Dr. Zahiruddinovi řekli, že hlavním důvodem únosu bylo jej donutit konvertovat
k islámu. „Měl jsem odvahu jejich výzvu odmítnout, a dokonce jsem jim řekl, že Bůh má právo
si můj život vzít, stejně jako mi ho dal,“ prohlásil
lékař.
(Compass Direct News)

Laos

DAWAKIN KUDU, Nigérie, 5. března 2008 Představitelé státu Kano odmítají udělit křesťanskému společenství v tomto severonigerijském městě
povolení k činnosti již dvacet osm let; jejich postoj
povzbuzuje místní muslimy k opakovaným útokům.
O situaci nás informoval pastor sboru. Pastor
Jacob Bako z místního společenství Nigerijské
evangelikální církve Kristovy (Evangelical Church
of Christ in Nigeria) uvedl, že od Vánoc 2006
zapálili místní muslimové budovu sloužící k pořádání provizorních bohoslužeb již třikrát. Kvůli
chybějícímu úřednímu povolení se křesťané musejí scházet v nedostavěném opuštěném domě.
Podle pastorových informací se muslimové již
několikrát k budově vypravili a počmárali zdi
nenávistnými vzkazy určenými křesťanům; jindy na místě vykonali potřebu a výkaly rozmazali
po stěnách. „Pamatuji se, jak den před Vánoci
v roce 2006 muslimové vyrazili k budově, opět
ji znečistili a zapálili doškovou střechu. Před zahájením bohoslužby ten den jsme nejdřív museli
uklidit. V dubnu a červnu 2007 muslimové vypálili budovu znovu. Žhářské útoky se pro nás staly
běžnou zkušeností.“
(Compass Direct News)

LOS ANGELES, 11. března 2008 - Laoští policisté 22. února pozatýkali patnáct hmongských
křesťanských rodin v distriktu Bokeo; o den později bylo devět hmongských církevních vedoucích
odsouzeno k patnácti letům odnětí svobody za pořádání křesťanských akcí a shromáždění, jejichž
rozsah přesáhl úroveň přijatelnou pro komunistické představitele. Den před vynesením rozsudku
laoští policisté dorazili do osady Ban Sai Jarern
v distriktu Bokeo v šesti nákladních automobilech,
ve kterých posléze odvezli křesťany z celkem osmi
rodin. Dalších nejméně sedm rodin bylo zatčeno
v pět kilometrů vzdálené osadě Fai. „Zdá se, že
se snaží dopadnout všechny hmongské křesťany a poslat je zpátky do Vietnamu,“ uvedl místní
zdroj. „Nikdo neví, co se s nimi stane - máme o ně
značné obavy.“ Devět církevních vedoucích odsouzených za organizaci křesťanských akcí a bohoslužeb bylo dopadeno během společného
zátahu policejních a vojenských jednotek proti
údajným povstalcům loni v červenci. Při útoku
zahynulo nejméně 13 nevinných křesťanů.
(Compass Direct News)
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Nigérie

Obtíže v diskusích o interrupcích
David Macek, místopředseda KDU-ČSL,
svým nedávným dopisem prezidentu republiky Václavu Klausovi znovu otevřel otázku
interrupcí. Vzhledem k závažnosti tématu
lze jeho iniciativu stejně jako každou snahu,
která nesouhlasí se zametáním tragédií nenarozeného života pod koberec, jednoznačně přivítat. Zastánci života nenarozených dětí
se však v diskusích často potýkají s několika
problémy, které jim argumentaci stěžují.
První obtíž vyplývá ze snahy příznivců
interrupcí znehodnotit argumentaci protistrany tím, že se ji snaží v debatách vykazovat ze sféry rozumu do sféry subjektivně
prožívaného náboženského přesvědčení.
Příkladem mohou být výroky typu „kdo jiný
než církev říká, že potrat je vražda“ nebo „vy
jste odborník na teologii, já jsem odborník na
gynekologii, držme se každý svého oboru“.
Obránci nenarozeného života, pokud jsou
věřící, by se zřejmě mohli vypořádat s tímto
problémem tak, že se zdrží používání někdy
hůře srozumitelných náboženských termínů
a udrží diskusi v oblasti spíše věcných než
morálních argumentů. Velmi v této oblasti
pomáhá angažmá lékařských odborníků,
kteří stojí na straně života nenarozených.
Dalším problémem je skutečnost, že diskuse o interrupcích velmi často připomínají polemiky nad hašením požáru, tedy nad
důsledky, se kterými se ve většině případů
musí vyrovnávat hlavně žena. Zejména
mužští odpůrci interrupcí se často dostávají
do nepříjemné situace, když jsou vyobrazování jako někdo, kdo ženám bere práva,
kdo ženy soudí, i když jim vůbec nerozumí.
V každé diskusi je nutné co nejvíce zdůrazňovat roli a odpovědnost muže a vtahovat
jej do problému. Tento aspekt by nikdy neměl chybět. Potrat je totiž v řadě případů bolestnou reakcí ženy na počínání muže, který
nepřijal odpovědnost za dítě ani za ženu.
Diskusní obtíží pro křesťana je i logické
propojení interrupcí a antikoncepce. Používání antikoncepce je obecně vnímáno jako

projev odpovědného chování snižujícího
potratovost. Otázka „jste pro antikoncepci,
nebo proti“ může být proto v této souvislosti
poměrně svízelná. Argument Davida Macka
o vyčerpání potenciálu antikoncepce pro snížení potratovosti je proto třeba přivítat. Téma
antikoncepce ovšem naráží také na oblast
samotného významu sexuality, což je však
otázka příliš komplexní na to, aby se o ní debatovalo na politické úrovni. Na úroveň občanské společnosti však dané téma i ve své
hloubce patří. V budoucnosti půjde o to, jak
nadchnout dnešního člověka pro myšlenky
obsažené například v papežské encyklice
Humanae Vitae.
Další problém vyplývá z nadbytečného
zdůrazňování faktu, že potrat je brutální
vražda, ač je to nepochybně pravda. Nadměrné a jednostranné zdůrazňování mravních stanovisek může ženám po prodělaném
potratu způsobovat další traumata, a odvrátit je tak v konečném důsledku od hledání
pomoci. Následováníhodným může být přístup Johna McCaina, kandidáta na prezidenta USA, který v televizním pořadu na
jedné straně jasně projevil svůj nesouhlas
s interrupcemi, na druhé straně však stejně
vehementně poukázal na nutnost podpořit
matky zvažující v tíživé situaci potrat, aby
dítě přijaly nebo alespoň donosily.
Zároveň je nezbytné nabízet naději
a uzdravení ženám, které potrat už podstoupily. Rozhořčování se nad potraty bez tohoto
aspektu naděje pro zraněné je hrubou diskusní chybou. Slova naděje proto musejí
tvořit nedílnou součást argumentace odpůrců potratů. Je dobře, že se stále častěji hovoří o alternativních řešeních, jakými jsou
např. adopce nebo „babyboxy“,a poukazuje
se i na odborné poradenství pro ženy, které
potrat zvažují nebo ho už podstoupily. Pokud
se pozornost vytrvale obrací na tato pozitivní východiska, jsou argumenty ve prospěch
interrupce odstaveny na vedlejší kolej.
Petr Matyáš
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Poděkování dárcům
Srdečné díky těm, kteří přispěli převodem z účtu v únoru a březnu:
Daniela Nováková, Mgr. Petra Macičková,
MUDr. Jiřina Křižková, Švecar, Marie Hodačová, MUDr. Gejza Scziranka, Urszula Konečná, Jiří Jirout, Josef Stolař, Václav Pikeš,
Jana Šandrejová, Miroslav Machovský, Jana
Jadrná, Eugenie Miškovská, Marie Radikovská, Zdenka Boráková, JUDr. Jiří Fleischer,
Jana Světlá, Dobroslava Ondrová, Mgr.
Miroslav Cano, Petr Procházka, Markéta
Zelinková, Jan Blahuta, Marie Procházková, Ludmila Sarofinová, Karel Zámečník,
Miloslava Dušková, Ing. Vladimír Fajmon,
Irena Muhlová, Ivo Křižka, Jaroslav Záleský,
Jan Szczurko, Monika Zechovská, Veronika Nováková, MUDr. Anna Velková CSc.,
Tomáš Bayer(2x), Ladislav Větříček, Hana
Čermáková, Vladimír Kamas, Jan Malý,
Jana Konečná, Řk farnost ?, Olga Michalová, Marie Zatloukalová, Jan Benda, Hana
Borková, Ludmila Pospíšilová, Mgr. Zdeněk
Dubský, PhDr. Jana Mančalová, Ing. Vladislava Kácalová, Ing. Borek Tichý, Mariana
Felnerová, Mgr. Bohumil Poláček, Dušan
Zeman, Anděla Švecová, Ludmila Vopelková, Marie Vaňková, Martin Kvapil, Vladimír
Benák, Markéta Salvetová, P. Josef Hádek,
Ing. Daniel Žingor, Ludmila Běhanová, Ing.
Stanislava Lužná, Jarmila Malá, Daniela
Nováková, Mgr. Petra Macíčková, Hučínová, Pavel Vrbenský, P. Vladimír Born, Jiří
Vacek, Marcela Křížová, Josef Stolař, P.
Josef Šich, NO CCSH Kroměříž, Jarmila
Zindulková, Anna Říhová, Marie Krušinová, Marie Harsová, Marcel Turičík, JUDr.
Jiří Fleischer, PhMr. Zdeněk Křivský, Jana
Šandrejová, Josef Matura, Zdena Kavková,
Michal Cvingráf, Eugenie Miškovská, Marie Radikovská, Jaroslav Kašpařík, Zdenka
Boráková, Ladislav Radič, Petr Procházka,
Josef Hurbiš, Robin Lustig, Anna Polanská,
Jana Světlá, Dr. Pavel Princ, Helena Hofírková, Markéta Zelinková, Mgr. Petr Roszak,
Ing. Vladimír Fajmon, Jan Blahuta, Lubomír
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Sommer, Josef Soukop, Monika Zechovská,
Irena Muhlová, Ing. Jaroslav Záleský, Ivo
Křižka, Veronika Nováková, MUDr. Anna
Velková, Magdalena Knorková, Václav Basakin, Řád Rytířů Věčného Světla, Tomáš
Bayer, Jan Malý, MUDr. Marie Rádlová,
Lumír Tkáč, Hana Čermáková, Vladimír Kamas, Otilie Marková, Marie Zatloukalová,
Jan Benda, Hana Borková, Václav Šenk,
Jan Vrána, MUDr. Ludmila Kopecká, Tomáš
Bayer, Mgr. Zdeněk Dubský, PhDr. Jana
Mančalová, Ing. Vladislava Kácalová, Vladimír Benák, Ing. Borek Tichý, Dušan Zeman, Mgr. Bohumil Poláček, Mgr. Miroslav
Cano, Ing. Vladislava Kácalová, P. Václav
Málek, Markéta Salvetová, MVDr. František
Reichel, Ing. Daniel Žingor, Josef Ondruš,
Marie Hanusová, Jarmila Švehláková, Řkfarnost Hodonín.
Díky také všem, kteří přispěli dary poštovními poukázkami (+ dohledaný prosinec a leden), únor a březen nebo jinak:
Julie Rozkopalová, Jiřina Mrkvová, Ludmila
Pomklová, Žídkovi, Jan Měcháček, Ludvík
Dřímal, Eva Součková, Marija Chuveshchuk, Křesť. sbor Lomnice n. Popelkou, Julie
Farkašová, Zdeněk Jun, Ema Trunčíková,
Brigita Gelnarová, Anna Janoušková, Josef
Jíra, Řk. farnost Bořislav, Ludmila Navrkalová, Marie Peterková, Jan Měcháček, Jan
Václavík, Josef Wimmer, Eva Stančíková,
Marta Železná, Záleských, Adéla Havelková, Marie Ježová, Miroslava Stryjová, Magda Grimová, Markéta Mrkvová, Františka
Evanžinová, Marie Vágnerová, Jaroslava
Kašicová, Anna Píchová, Josef Pecen, Růžena Horáčková, Anežka Drábečková, Olga
Bušáková, Petr Hošťálek, Bohumil Černík,
Hana Baumruková, Jan Kozák, Alois Haltmar, Oldřiška Zouharová, Marie Skotnicová,
Jan Svoboda, Jana Vašíčková, Ondrákovi,
Martin Šeliga, Lenka Himlová, Salesiáni
SDB, Zdena Troblová, Marie Matúšová,
Řkfarnost Králíky, Josef Požár, Anděla Jar-

gusová, Pavel Říčan, Milan Gajdoš, Anna
Bečičková, Jana Pavlíčková, Humpovi,
Martin Smolík, Řkfarnost Bohdalov, Anežka
Kovaříková, Oldřiška Vojáčková, Řkfarnost
Jeseník, Jiří Pala, Růžena Stránská, Komunita sester sv. Karla Boromejského, Marie
Hronková, Marie Páralová, Augustin Jarolímek, Jaroslava Bouřková, Jana Krajíčková, František Stejskal, A.+B. Julinovi, Josef
Stoklásek, P. Antonín Němčanský, Jarmila
Bergerová, Kongregace Šedých sester,
František Brůna, Anna Bartošová, Ing. Cyril
Brázda, Růžena Holíková, Václav Kytl, Marie Polcrová, Jan Kovář, Marie Bagošová,
Štefan Poor, Resmije Štiberová, Marie Vítková, Marie Friedlová, Chrudinovi, Zdenka
Klímová, Jan Tomek, Vilém Larisch, P. Jan
Vidlák, Bohumila Ministrová, Anna Šubrtová, Danuše Dreiseitlová, Anna Zbranková,
MUDr. Ludmila Zítková, Běla Holečková,
Vlasta Hálová, Helena Minďáková, Jolana
Žiklová, Josef Kratěna, Vladimír Kašpárek,
Severovi, Marie Bochnojičová, Marie Kadlecová, P. Josef Vlček, Jarmila Prchlíková, Miroslav Kratochvíl, Marie Cabejšková, Anna
Tomková, Václav Pokorný, Antonín Dostál,
Eva Pavelková, Marie Appeltová, Libuše
Dostalíková, Stanislava Šlosarová, Václav
Číhal, Františka Křížková, Ing. Adolf Rázek,
Marta Železná, Vilibald Knob, Drahomíra Voláková, Jana Janatová, Ing. Jaroslav
Vodička, Ing. Cyril Martinek, Marie Koutná,
Alois Valčík, Jaroslav Januška, Marie Matušková, Vít Hobza, Jana Eyerová, Jaroslav
Gottwald, Anežka Pavelková, Věra Brabencová, Hana Kadeřábková, Juraj Gondorčin,
Jaroslava Podestátová, Jiřina Šmejkalová,
Jiří Laube, Vítězslava Neužilová, Dr. Bernarda Dvořáková, Jaroslava Prokopová,
Františka Chutná, Věra Skřítková, J.+M.
Smrčkovi, Marie Jelínková, Řkfarnost Horní
Dubňany, Marie Grecmanová, Jiřina Horáková, Anna Gebauerová, Drahomiř Budinská, Bohumil Černík, Josef Lačko, Cecilie
Hovadíková, Anežka Drábečková, Markéta
Biernátová, Karel Dudek, Marie Kremláčková, Kateřina Macháčková, Julie Výmolová, Ing. Karel Voplakal, Zuzana Benešová,

Marie Landová, Marie Vašinová, Vladimír
Polcar, Marie Knotková, Libuše Kampasová, Irena Schwarzová, Přemysl Vaněk, Miroslav Krejčí, Závalovi, Agnesa Vlásková,
Marija Chuveschuk, Karel Kříž, Gertruda
Malchárková, Matylda Kuchařová, Ludmila
Hoňková, Eva Slámová, Marie Procházková, Jaroslav Záleský, Dagmar Gottwaldová,
Ctirad Trávníček, Růžena Bartošová, Pavel
Kábrt, Václav Schreiber, Pavel Novák Magda Grimová, Marie Hamerníková, Ladislav
Zapletal, Mikšů, Jan Jiříček, A. Novotná,
Arnošt Korchan, Olga Ševčíková, Zdena
Plecháčová, S.+F. Fouskovi, Jitka Lišková,
Antonie Mlčáková, Rudolf Prandner, Jan
Rančík, Josef Obdržálek, Věra Frydrychová, Jiří Škoda, Marie Očenášková, Miloslava
Matysová, Eva Součková, Jaromír Laifert,
Hana Kafková, František Arazim, Pavel Kábrt, Marie Kasíková, Božena Jašková, Ing.
Jiří Bublan, Eliška Halačková, Josef Sedlák,
Eustacha Baďurová, Vaculovičovi, J. Přikrylová, Lenka Jurášková, Simona Prášilíková,
Ludmila Čuprová, Marta Jurčáková, Marie
Poulíčková, Milan Geiger, Luděk Synek, Božena Hubíková, Jarmila Adámková, Richard
Szentiványi, Zuzana Brázdová, Anna Medvedová, Hedvika Solárová, Oldřich Brázdil,
Marie Žížalová, Josefa Faicová, Miloslav
Oháňka, Danuta Rybická, Šárka Pospěchová, Anežka Hrdá, Jarmila Čermáková, Marie
Borková, Milosrdné sestry sv. Kříže, Helena
Rybičková, Anna Ondrůjová, MUDr. Marek
Bednář, Jiřina Vaňková, Jiřina Mrkvová,
Marie Balíková, Jana Marková, Řkfarnost
Srbská Kamenice, Filip Kohoutek, Růžena
Fujáková, Eliška Zapletalová.
Děkujeme také všem, kteří nechtějí být
uváděni nebo jejichž jména nebyla čitelná nebo si dárci přáli zůstat anonymní.

ROZŠIŘUJ - PŮJČUJ
19

Køesanská mezinárodní solidarita
P. O. Box 8
750 11 PØEROV

O.P.

P.P.
708 03/2002
751 51 Přerov 1

CZECH REPUBLIC

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

Køesanská mezinárodní solidarita (CSI) je
dobrovolné neziskové sdružení lidí, kteøí chtìjí
nenásilným zpùsobem diplomatickými prostøedky pomáhat hájit právo na vyznání tak, jak je
to vyhlášeno ve Všeobecné deklaraci lidských
práv OSN, zvláštì ve Článku 18.
Potøebné spojení na Køesanskou mezinárodní 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
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Úkoly CSI mohou být:
- modlitba za pronásledované køesany
- 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
køesanech a o èinnosti CSI
- organizovat prosebné spoleèné modlitby
- finanèní podpora
Pøetisk textù tohoto zpravodaje je možný s udáním
pramene. Vydává Køesanská mezinárodní solidarita (CSI) jako zpravodaj pro vnitøní potøebu.
Za redakci a úpravu zpravodaje zodpovídají
Ing. František Kopečný a Mgr. Petr Matyáš
MK ÈR E 12619
Tisk EURO-PRINT Pøerov s.r.o.
Podávání novinových zásilek povoleno Dohodou
o podávání poštovních zásilek OBCHODNÍ PSANÍ č. 708 03/2002 ze dne 13. 12. 2001.

