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Køes�ané lidem
v nouzi

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

Pokračování příběhu otce 
Jana Meda, 
misionáře v Indii

Gunnar Wiebalck píše 
o další návštěvě CSI 

v Súdánu
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Státy, o kterých informujeme v tomto čísle
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Slovo úvodem

Naše západní civilizace vymí-
rá. Pravděpodobně to souvisí 
s postavením rodiny. Ta je, ať 

chceme nebo ne, základním článkem 
společnosti. Systematické nahlodávání 
základu společnosti pak nese své ovoce. 
Díváme-li se na tuto problematiku očima 
teroristů, nepůsobí jim velké problémy za-
bíjení lidí, protože jich zdaleka nezabíjejí 
tolik, co lékaři při interrupcích. Tento náš 
dvojí pohled na život nám také v očích 
muslimů nepřidá. Snažme se tedy, tam 
kde můžeme, přinášet užitek jako dobře 
ošetřené ratolesti vinného kmene. 

V posledním čísle loňského roku jsme 
otiskli článek k problematice registrova-
ného partnerství a nyní přetiskujeme 
s velikou radostí článek "Manželská eti-
ka" od Thomase K. Johnsona, předná-
šejícího na Univerzitě Karlově. Je potě-
šitelné, že naše Alma Mater tak výrazně 
podporuje klasickou rodinu. Jak daleko 
je to od tmářských řečí doktora Radima 
Uzla. Přečtěte si, prosím, pozorně článek 
"Manželská etika" a poučeni neváhejte 
psát do televize a jiných médií, pokud 
budou uveřejňovat nevědecké pohledy 
na soužití muže a ženy.

Rádi Vám také oznamujeme, že 
jsme mohli z Vašich darů poslat dalších 
10 000 USD na pomoc Súdánu.

Teď ještě k organizačním záležitos-
tem. Pokud si přejete dostat potvrzení 
o daru pro daňové prohlášení, ujistěte se, 
zda máme Vaši adresu. Spolehlivě to po-
znáte, pokud dostáváte náš zpravodaj. 
Že známe alespoň Vaše jméno, poznáte 
podle jeho uveřejnění v seznamu dárců, 
to však ještě neznamená, že máme 

Vaši adresu. Snažte se psát hůlkovým 
písmem, aby se snížil počet nerozluště-
ných jmen. Nedostáváme totiž ústřižky 
od složenek, ale jen jména ze čtecího 
zařízení, často notně zkomolená. Rov-
něž u převodů z účtů známe jen jména. 
Nejlevnější je poslat email se jménem 
a adresou. 

Děkujeme za Vaše dopisy s povzbu-
zením pro naši práci. Děláme ji rádi 
a Vás prosíme, abyste povědomí o pro-
následovaných bratrech šířili, půjčovali 
náš časopis a připomínali, že „mnoho 
zmůže modlitba spravedlivého“!

Za CSI-ČR zdraví 
Ing. František Kopečný

Rozšiřuj a půjčuj!
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Z dopisu mezinárodního prezidenta CSI

Milí přátelé CSI,
je mi už 74 let. S ohledem na můj věk se 

mě přátelé příležitostně ptali, zdali už vím, kdo 
CSI povede dále. Mnoho let jsem se za dobré 
řešení této otázky modlil a nakonec Bůh - jak 
by tomu mohlo být jinak - dal velmi dobrou 
odpověď. 

S tím také souvisí, aby byl pro plnění mých 
dosavadních úkolů a povinností nalezen 
nástupce. Nejdříve jsme se ptali na názor 
různých farářů a duchovních a na mnohá 
místa jsme zaslali dopisy. Do konzultací 
bylo zahrnuto jak mezinárodní i švýcarské 
předsednictvo, tak mezinárodní a švýcarské 
výkonné vedení.

Tímto způsobem se ale nedospělo k žád-
nému přesvědčivému výsledku. Proto jsem 
požádal, se souhlasem zodpovědných, svoji 
dceru Annette Walder-Stückelbergerovou, 
zdali by se tohoto úkolu od Boha mohla 
ujmout. Nejdříve pracovala u CSI půl roku 
na částečný úvazek. To dalo oběma stranám 
čas pro pečlivé zvážení. Nakonec souhlasila 
také Annette, jež po uváděcím období pře-
vezme dne 1. ledna 2006 odpovědné funkce. 
V dalším čísle zpravodaje se sama předsta-
ví.   

Jsem velmi vděčný, že nás Bůh po této ces-
tě vedl. Ačkoliv si svoji funkci mezinárodního 
a švýcarského prezidenta ponechám, velmi 
se těším na jisté pracovní odlehčení. Srdečně 
Vás prosím o modlitbu za Annette, za sebe 

a především za všechny spolupracovníky 
CSI, aby nás Boží Duch vždy znovu naplnil 
a abychom se jím každý den nechávali vést. 
Pouze tak můžeme pronásledovaným pro 
víru, potřebným a trýzněným dětem účinně 
pomáhat, a podávat tak svědectví naší víry 
v Ježíše Krista. 

Ve vděčné sounáležitosti 
Rev. Hansjürg Stückelberger

Súdán

Naděje umírá poslední

 Dva měsíce před sklizní začal v se-
verním Bahr El Ghazalu zápas o každé 
obilné zrno. Osvobození bývalí otroci, lidé 
hledající své příbuzné a uprchlíci z Dárfú-
ru patří mezi nejubožejší z nejubožejších. 
Gunnar Wiebalck z CSI přináší zprávu 
z červencové cesty CSI do Súdánu. 

Goc Marchar, 10. července 2005. Období 
dešťů je tady, vzduch je svěžejší než ob-
vykle a cvrčci se ozývají hlasitěji. Na rozdíl 
od období sucha mohou nyní přijít srážky. 
Navzdory tomu se však dnešního rána uka-
zuje modrá obloha. Není vidět jediný mrak. 
Obloha sice nedaruje žádnou vodu, místo ní 
však „zaprší“ jídlo. S dunivým zvukem a ne-
skutečně pomalu se přibližuje čtyřmotorové 
letadlo Herkules, vyslané Organizací spoje-
ných národů, které z výšky asi 300 metrů 
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shazuje devět palet s osmnácti pytli prosa. 
Ještě ve vzduchu se oddělí padesátikilové 
pytle od podkladu a řítí se k zemi. Mračna 
prachu se zvedají do výšky, když náklad 
dopadne. Na okraji vyznačené cílové oblasti 
netrpělivě čekají stovky žen, kterým obušky 
vyzbrojená pomocná stráž brání v tom, aby se 
na místo vrhly. Nejdříve pomocníci odvlečou 
těžké pytle z písčité dráhy a srovnají je na 
sebe. Několik málo pytlů se nárazem roztrhlo 
a jejich obsah se rozprášil na široké ploše. 
Jakoby na signál začnou ženy utíkat k místu. 
Potom si kleknou na zem a dávají zrnka do 
měšců a tašek, děti si zrní okamžitě dávají do 
úst. Jedna žena horečně shrabuje proutěným 
koštětem zrna z písku. Málokde je hlad a bída, 
držící tuto zemi v železném objetí, tak do očí 
bijící jako zde. 

Ženy utíkají na místo, kam dopadla 
potravinová pomoc. (CSI)

Dítě jménem „Neznámá“

Oblastní správce nám dává k dispozici své 
terénní vozidlo s řidičem, kterému je sotva 
šestnáct let. Po dvouhodinové cestě, s pou-
ze jednou závadou na pneumatice, přijíždíme 
do dvacet kilometrů vzdáleného místa Marol 
Deng Deng. Nejsou zde k dostání žádné 
potraviny. Více jak dva tisíce polovyhlado-
vělých lidí posedávají kolem malých ohnišť 
v akáciovém lesíku. Jedná se o příslušníky 
kmene Dinka z kraje Aweil, kteří před téměř 
dvaceti lety uprchli do západosúdánské pro-
vincie Dárfúru a nyní se po novém vyhnání 
opět vrátili do své staré domoviny. Ženy z listí 
dělají špenát, netečně působící děti sedí s po-
lozavřenýma očima na trávě. Poprosili jsme 
jednu z matek, aby nám vyprávěla, jak se sem 
dostala. Achol Deng Lual nám pověděla, že 

Ženy připravují z listí špenát. (CSI)

Otec a syn

Wol Dut Wol přišel o zrak. Jeho žena je 
mrtvá, jeho dvě děti zotročeny. Pevně svírá 
své nejcennější vlastnictví, větev, za kterou 
ho vede jeho poslední syn Dut. Ani slepota 
nezlomila u tohoto vysokého muže vůli žít. 
Naopak, je odhodlaný nalézt své zbývající 
dvě děti, unesené před sedmi lety arabskými 
lovci otroků. Kromě pevné vůle má Wol Dut 

Malý syn vede svého slepého otce. 
Naděje umírá poslední. (CSI)

před sedmi lety byly její čtyři děti odvlečeny. 
Při útěku z Dárfúru blízko Nyaly našla osiřelé 
dítě a vzala si je k sobě. Nyní je náhradní mat-
kou maličkého děvčátka, které pojmenovala 
Akuc, což znamená „Neznámá“. 
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Wol zdravé nohy, a tak společně se synem 
putují od vesnice k vesnici v naději, že obdrží 
zprávy o svých nejbližších. 

V červenci 2005 jme se setkali s tímto 
otcem a synem v kraji Aweil North. Právě se 
snažili nalézt potravu v lesíku. Osudy jako tyto 
podávají důkaz o nesmírné vůli žít i v zemi, 
v níž byly naděje na mír již tolikrát zklamá-
ny. 

Súdánský farář Yournew Wol Kuot z Církve
Kristovy se stará o ty nejchudší z chudých,
bývalé otrokyně a jejich děti. CSI tuto činnost
podporuje dodávkami prosa a jinou huma-
nitární pomocí. Yournew Wol Kuot uvedl: „Dě-
kuji Bohu za úsilí CSI a to, co dělá pro naše 
lidi. Váš příchod je pro nás velkým požehná-
ním. Také prožíváme, jak počet příslušníků 
naší církve roste. Modlím se proto, abyste
i nadále zůstali našimi partnery.“ 

Dopis P. Jana Meda z 10. června 2005

Drazí přátelé,

jistě jste už slyšeli v brněnském Proglasu, že jsem měl 
návštěvu z vlasti. Pan František Kopečný z Přerova (CSI) 
přišel sem s trojicí vedoucích rádia a televize v Brně. Já 
jsem se na počátku skoro bál pozvat je, protože zde v Ma-
nipuru jsou desítky skupin nespokojených, které drží celý 
stát v ustavičném napětí. A tak vláda omezuje návštěvy 
cizinců z důvodu bezpečnosti. Ale byl jsem upřímně rád, 
když sem přijeli a doprovázel jsem je celých deset dní na 
cestách do hlavních městeček v Manipuru a v sousedním 
Nagalandu. 

Díky Bohu, prošlo to hladce a doufám, že si odnesli do 
České republiky pěknou představu, co se zde děje a co 
křesťanství už udělalo v těchto horách. Srdečně děkuji celé 
skupině za tak milou návštěvu a za povzbuzení v naší práci. 
Vždyť s pomocí Boží a s Vaší dobrotou už teď začínáme druhou část tohoto roku. Rozšířili 
jsme ještě podporu, kterou dáváme chudým dětem. Máme jich více než 500 roztroušených 
v různých školách a internátech. Jsou v dobrých rukou. 

Mimo tento rok naše DB organizovala 40 privátních skupin pro negramotné děti, které 
by jinak zůstaly na ulici bez školení. Říkáme tomu Literacy Programme. Je to prostě sociální 
práce. Je důležitá a všecko se zaměřuje na morálku a konečně na náboženství, protože 
bez Krista Pána i vzdělání nakonec zkrachuje. Naplní hlavu, ale bez Boha často vede jen 
k blahoslavení sobectví a pýchy. 

Abychom zdůraznili duševní rovnováhu, zdůrazňujeme Boží lásku a křesťanský plán života. 
Se strachem sledujeme, jak i mnohé křesťanské vlády by rády vynechaly i zmínku o Bohu 
a nabídly mu jenom ložnici, aby si odpočinul a nechal nás dělat, co chceme my. Ale je vidět, 
jak celý svět reaguje na tento moderní ateismus. Bylo to vidět, když předešlý papež zemřel. 
Celý svět ho uznal za nositele světla a náš nový papež ze střední Evropy bude pokračovat 
směrem k Bohu. 

My se zde snažíme rozšířit počet Bohu věrných lidí a jistě všude je spousta lidí, kteří 
vyprošují Boží milost, aby se Boží království upevnilo a rozšířilo na celém světě. Spoléháme 
se na Vás a modlíme se. Děkuji za všechno. S Bohem.

Váš v Srdci Páně
   J. Med SDB
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Heidy Hakim Salib

Indie - Misionář

V následující části přinášíme pokra-
čování vzpomínek P. Jana Meda na své 
kněžské a misionářské začátky. Článek 
budou doprovázet ilustrační fotografie 
z místa současného působení otce Meda 
v indickém Manipuru, které byly poříze-
ny během naší nedávné návštěvy Indie, 
a orientační mapka. 

Do noviciátu

Nepamatuji se již, jakou třídu jsem ukončil 
v roce 1933, ale byl to konec mého aspiran-
tátu. Vzhledem k mému rozhodnutí, nebyla 
cesta zpět. Chtěl jsem se stát salesiánem 
a tak jsem udělal vše, abych se s ostatními 
aspiranty dostal do noviciátu. Nevím, co si 
o mně mysleli představení, ale obával jsem 
se. Také oni viděli, že je více zájemců o no-
viciát, než mohou přijmout.

Ale opustit Fryšták už byla jiná věc. Když se 
rok blížil ke konci, ti z nás, kteří složili zkouš-
ky, šli k lékařské prohlídce. Bylo to důležité, 
protože byli přijímáni jen zdraví kandidáti. Ale 
P. Stuchlý nás tam chtěl všechny. Pokud jde 
o mě, pamatuji si, že si byl téměř jistý, že 
přes prohlídky neprojdu pro své potíže s prů-
duškami. Vypadalo to, že je to rodinný sklon 
k tuberkulóze. Byl to však opět P. Stuchlý, 
kdo zachránil situaci. Poslal mne k prohlíd-
ce až ke konci, když už byl doktor pořádně 
unavený. Strčil mne dovnitř a vyčerpaný lékař 
se na mne jen upřeně podíval a řekl, že jsem 
v pořádku. Byl jsem překvapen, když to tak 
rychle skončilo. Pamatuji si na radost v očích 
P. Stuchlého, když doktor řekl: „V pořádku!“ 
Tím se moje cesta vyjasnila. Mohl jsem po 
ní pokračovat.

Když byla naše třicetičlenná várka při-
pravená vstoupit do noviciátu, nebylo kde. 
Dříve byli čeští novici formováni v Itálii nebo 
Jugoslávii, kde pracoval i otec Stuchlý. Teh-
dy, v roce 1933, ale naši představení mohli 
provést jen následující uspořádání.

Češi právě opustili jugoslávskou provincii, 
a když nás Slováci předešli založením svých 

institucí, bylo rozhodnuto o společném novi-
ciátu ve Svatém Benadiku u Hronu. Byl tam 
starý benediktinský klášter, stojící na skále 
nad údolím řeky Hron. Vypadal jako pevnost 
obklopená hradbami. Byla to ochrana proti 
tureckým nájezdům v minulosti. Měl také 
ovocnou zahradu a kolem dokola vinice. 
V souladu s benediktinskými pravidly byl 
uprostřed krásný gotický kostel. Obytná část, 
stáje i kostel byly postaveny z velkých kame-
nů. I to bylo postaveno z důvodů možnosti 
obrany proti Turkům při prolomení vnějších 
hradeb. Na dvoře byla velmi hluboká studna, 
vyhloubená ve skále, na které klášter stál. 
V létě dávala studenou vodu, v zimě se z ní 
kouřilo, když se voda čerpala. To se dělalo 
pomocí kola a vědra. V zimě to bývalo pokry-
té ledem. Náš pobyt v tomto starém klášteře 
jsme prožívali spokojeně, obklopeni svěžím 
okolím, vinicemi a ovocem.

Noviciát trval celý rok, ale  jeho jedno-
tvárnost zpestřovalo organizování výletů 
a misionářských cest po okolních sloven-
ských městech spolu s novicmistrem. Před-
váděli jsme pašijové hry, velmi oblíbené 
venkovany. Hrál jsem i já. Protože jsem byl 
nejmladší z noviců, byla mi svěřena důležitá 
role, hrál jsem Pannu Marii. Jsem si jistý, že 
nikdo neviděl mou tvář.

Myslím, že jsem dělal vše, co bylo ulože-
no, a pracoval stejně tvrdě jako silnější no-
vici. Tehdy jsem nechtěl být ponižován jako
slaboch. Často mi bylo přidělováno třídit
ovoce - jablka, hrušky, švestky a hrozny. Jako 
správný novic jsem se přemáhal a nedal si 
nic do očekávajících úst, dokud nepřišel no-
vicmistr a nenapomenul mne, abych odříkání 
nepřeháněl. 

V mé várce bylo téměř padesát noviců, Če-
chů a Slováků. Všichni byli dobrými zpěváky. 
Někteří z nás byli výjimečně dobrými basisty 
a tenoristy. Bylo snadné sestavit dobrý sbor. 
Přirozeně jsem se na tom podílel, protože 
jsem rád zpíval. Můj hlas nebyl ani dobrý 
ani milý a byl jsem zařazen mezi alty. Snažil 
jsem se o nejlepší. Zpívání pro nás bylo po-
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těšením, zpívali jsme vícehlasně. Byla škoda, 
že jsem se nemohl uplatnit na harmonium, 
s nímž jsem začal v aspirantátu. Ve sku-
tečnosti jsem zapomněl mnohé, co jsem 
se naučil.  

Řeholní sliby jsem skládal 31. července 
1934, na svátek svatého Ignáce z Loyoly. 
Předcházela tomu doba vážných příprav. 
Všichni jsme cítili důležitost celoživotního 
zasvěcení Bohu. Oblíbenou knihou, kterou 
jsem četl během noviciátu, byla Malá cesta 
sv. Terezie od dítěte Ježíše. Hluboce mne 
ovlivnila. Snažil jsem se žít v pokoji a ve svém 
životě následovat Boží vůli. Sliby se konaly 
ve starém benediktinském kostele rozjíma-
vým způsobem. Bylo to zcela odlišné od 
dnešního pojetí jako slavnosti. Pro mnohé 
z nás, kteří slibovali, byl ten den podporou 
ve zlých dobách.

Brzy potom jsme balili, abychom udělali 
místo pro nové rekruty, a šli do nových 
domů. Nevzdával jsem se svého přání jít do 

misií. Několik z nás, protože nás bylo hodně, 
šlo do misií přímo. Já jsem nedostal svolení 
pro chatrné zdraví. Otec Stuchlý nás chtěl 
stejně všechny pro práci v Československu. 
Nechtěl jsem mu nic vyčítat a bral jsem to jako 
Boží vůli a nestaral se dál. Bylo to ovšem to 
nejlepší, co jsem mohl udělat, nechat vše na 
Prozřetelnosti.

Život po noviciátu

Vrátit se do Fryštáku nebylo možné, proto-
že tam bylo plno a tedy žádné místnosti pro 
nás. Mezitím zvažoval otec Stuchlý otevření 
instituce v průmyslové Ostravě s doly, vyso-
kými pecemi a železárnami. 

V Ostravě, mezi obytnými plochami a vy-
sokými pecemi Vítkovic, kralovali komunisté. 
Církev požádala o pozemek pro stavbu kos-
tela zasvěceného svatému Josefovi, patronu 
dělníků. Otec Trochta přijal přes všechny oče-
kávané těžkosti tuto výzvu. Byl asistentem 
otce Stuchlého. Měli plán postavit u kostela 

Otec Med s hosty z České republiky. (CSI)
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také dům a oratoř pro pracující mládež.Vláda 
dala svolení, ale peníze bylo třeba zajistit. 
Oba otcové, Stuchlý a Trochta, pracovali tvr-
dě na stavbě instituce. To bylo v době našeho 
noviciátu. Stavby nebyly dokončeny a kostel 
nebyl vysvěcen. My jsme tam byli posláni, 
abychom pomohli s dokončením a uvede-
ním do provozu a také zahájili naše studium 
filozofie. Měli jsme mnoho těžké ruční práce 
a nemysleli na nepohodlí. Tvrdě jsme dřeli 
při kopání základů.

Brali jsme vážně i své studium. Neměli jsme 
kvalifikované profesory, ale učili nás s velkým 
užitkem. Pamatuji si, že když jsme šli při pro-
cházce městem ve svých černých klerikách, 
mohli jsme slyšet posměšné volání „krá, krá“. 
Brali jsme to velkoryse a čelili nepřátelství 
místních v duchu křesťanského odpouštění. 
Bylo tam však také mnoho dobrých lidí, kteří 
nám pomáhali nejrůznějším způsobem. Pro 
ně jsme stavěli kostel – dům modlitby.

V Ostravě jsem byl jen rok a půl. Obdrželi 
jsme zprávu, že hlavní představený, otec 
Candela, přijede na vizitu. Byla to pro mne 
Bohem seslaná příležitost. Znovu se ote-
vřela stará touha jít do misií. Mluvil k nám 
o dalekých misiích, kde nutně potřebuje lidi. 
Přestože jsem byl už jednou odmítnut v novi-
ciátu, dodal jsem si odvahy a řekl mu, že jsem 
připraven jít kamkoliv do misií. Poradil mi, ať 
si napíši žádost hlavnímu rektorovi. Neváhal 
jsem a ihned napsal otci Peteru Ricaldonemu 
a obdržel nadějnou odpověď.

Nakonec se můj sen jít do misií tedy splní. 
Plný radosti jsem se připravoval na cestu do 
dalekých zemí. Myslel jsem na Čínu, kde 
bylo podle mých informací nejvíce příležitostí 
a největší potřeba. Žádný z mých nadříze-
ných nevěděl, že mám povolení a pozvání 
od samého hlavního rektora. Ovlivnilo to ale 
zle má studia filozofie. Právě jsme začínali 
a já studia přerušil a odešel do misií. Bral 
jsem to jako výzvu.

Když bylo konečně rozhodnuto, rozloučil 
jsem se s nyní už bývalými spolužáky. Bylo 
to v tichosti ve studovně. Setkal jsem se 
s každým a pošeptali jsme si rozloučení. 
Pamatuji si jen na jednu radu šeptanou do 

mých uší Vitáskem. „Jane, straň se špatných 
společníků!“ Kdo ví, zda o tom měl nějakou 
předtuchu.

Před odjezdem do Itálie jsem navštívil 
rodiče asi na deset dní. Tak se přiblížil den 
mého odjezdu s několika studenty teologie, 
kteří odcházeli do Turína. Můj bratr Oldřich 
byl jedním z nich. Bylo to na svátek svatého 
Václava, českého patrona, roku 1935. Hranici 
jsme přejížděli ve Znojmě za zpěvu známé 
písně Komenského: „Zasviť ty mi slunko zlaté, 
na poslední z vlasti krok…“

Nemusel jsem se starat o organizaci cesty, 
vše zařídili teologové. V Turíně nám řekli, že 
se rozdělíme s teology. Ti pojedou do Croc-
ceta a my do Calierova institutu v Ivrei, kde 
byl aspirantát pro misie. Bylo to líbezné místo 
v podhůří Alp. V Ivrei mi řekli, že nejsem ur-
čen pro Čínu. Proč? Divil jsem se. Náhodou 
jsem potkal italského kněze, otce Cinata, kte-
rý byl prvním provinciálem indické provincie 
Madras. Přišel hledat nové adepty pro misie 
do Madrasu. Mně to mohlo být vlastně jedno, 
neznal jsem misie nikde. Tak jsem řekl nad-
řízeným: „Dělejte, jak chcete.“ Tak jsem byl 
přidělen do Madrasu a ne do Číny.

Další klerici, kteří se mnou byli v Ivrei ur-
čeni na přání otce Cinata pro Madras, také 
nebyli Italové.

Já jediný jsem neuměl anglicky ani slovo, 
ostatní ano. Byli veselá společnost a velmi 
hluční. Protože jsem byl sám, vrhl jsem se 
na studium italštiny. Brzy jsem se stal překla-
datelem pro své spolubratry a představené. 
Protože oni neznali zase ani slovo italsky, 
s gustem jsem jim překládal.

Byli to dobří přátelé. Jeden z nich, jmeno-
val se Corcoran, také určený pro Madras, 
byl obzvlášť milý. Zvykli jsme si chodit spolu 
zahradou a on mě učil základům angličtiny. 
Měl se mnou velkou trpělivost. Ale měli jsme 
málo času. Je ještě naživu a je v Egmore, 
státě Chennai.

Šest týdnů našeho pobytu v Ivrei rychle 
uběhlo a my byli připraveni na cestu. Pro 
mne to byla příležitost naučit se trochu 
italsky a žít s bratry, kteří mluvili jinak a měli 
i jiné vzdělání.
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Do Indie

Ještě jednou jsme se vrátili do Benátek, 
města gondol a kostela sv. Marka. Dne
11. listopadu 1935 jsme nastoupili na loď do 
Indie. Byl jsem velmi překvapen, nikdy jsem 
neviděl tak obrovskou loď. Nesla jméno „Con-
te Vende“ a vypadala jako velký hotel se vším 
potřebným komfortem. Nehledě na velikost 
lodi nebyla cesta moc příjemná. Stále se 
o mne pokoušela mořská nemoc. Cítil jsem 
se podobně, jako když jsem jel vlakem nebo 
autobusem. Ale zde jsem vytrpěl nejvíc. Sna-
žil jsem se držet na špici lodi, kde není tolik 
cítit pohyb. Naše kabina byla malá, se dvěma 
řadami třípatrových postelí. Byli jsme tam jen 
v noci. Bylo lepší trávit den na palubě.

V Adenu jsme měli krátkou zastávku. Kdo 
měl peníze, mohl jít nakupovat a nechat se 
ošidit arabskými kuriozitami. Poslední úsek 

naší cesty byl Indický oceán svědčící o Boží 
nezměrnosti. Voda a voda všude a zářivě 
modré nebe nahoře – obdivuhodné spojení. 
Strávil jsem hodiny pozorováním vln, moře, 
ryb a oblohy.

Naše loď připlula do Bombaje 22. listopadu 
1935. Vylodili jsme se, abychom pokračovali 

v našem indickém poslání. Brzy 
jsme poznali, že o našem příjez-
du v domě Tardeo již věděli. Otec 
Torquis z Argentiny, rektor, nás 
v přístavu srdečně přivítal. Ale 
do domu v Tardeo nás nevzal. 
Nebylo tam místo pro tak po-
četnou návštěvu, a tak jsme 
jeli přímo na nádraží. Nás pět, 
určených do Madrasu, odjelo 
tedy ihned. Neviděli jsme nic 
z Bombaje, ale byli jsme rádi, 
že jedeme do svého nového 
domova na jihu. 

Ve vlaku jsme byli rozpačití, 
všechno bylo pro nás jiné, zvláš-
tě pro mne. Všechno se lišilo od 
toho, co jsem znal, hlavně jídlo. 
Naštěstí jeden ze železničářů 
rozpoznal podle našich sutan, 
že jsme klerikové v nesnázích. 
Donesl nám nějaký chléb a 
čaj. Byli jsme opravdu hladoví. 
Koupili jsme si také spoustu 
banánů, kterými jsme se živili 
cestou až do Madrasu. Když 
jsme tam dojeli, byli jsme oprav-

Otec Jan Med při chvíli odpočinku. (CSI)

Mapa Indie
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du unaveni. Na nádraží nás čekalo několik 
bratří, aby nás přivítali. Vzali nás do kated-
rály Panny Marie, sídla arcibiskupa Mathia-
se. Největší dojem na nás svým mohutným
zjevem, velikostí a opravdu germánským 
hlasem udělal otec Schupp.

Dokonce ani v Madrasu jsme neměli zůstat 
dlouho. Byli jsme určeni pro Tirupattur v Se-
verním Arcotu asi 200 km od Madrasu. Byl to 
dům pro noviciát a pro všechny nově příchozí. 
Tirupattur se pro nás stal novým domovem 
a já bych si nikdy nepomyslel a ani ve snu 
mě nenapadlo, že se stane mým nejlepším 
domem. Byl to otec Carreño, Španěl, který 
dokázal, že se zde každý cítil jako doma. Byl 
duší společenství, vše ve všem: rektor, no-
vicmistr, farní kněz a inspirace všem. Později 
jsem zjistil, že byl Bohem daným darem pro 
nově budovanou provincii. Uměl španělsky, 
italsky, anglicky, německy, latinsky a řecky. 
Byl výmluvný kazatel a vědec. Měl svou vlast-
ní teorii o otiscích na turínském plátně, kterou 
později přednesl vědcům NASA v USA. Byl 
také výborný muzikant.

Prefektem domu byl P. Meliga, Ital, 
s pravými italskými vlastnostmi. Byl naším 
profesorem filozofie. Otec Hogey, Angličan, 
byl novým prefektem studentů. Držel se po-
někud stranou. Otec Ladislaus, Polák a farní 
kněz v Jolarpettai, byl naším zpovědníkem. 
Bratr Mauri byl asistentem.

Ocitli jsme se v milém společenství z růz-
ných národů: Němec, Čech, Polák, Angličan, 
Ir, Ital a několik indických bratří. Novicové 
byli většinou Italové. Skupinu před námi 
tvořili Evropané. Byl mezi nimi i otec Bernik 
z Jugoslávie.

Rektor byl schopen udržet nás pospolu díky 
svému osobnímu šarmu. Museli jsme čelit 
mnoha obtížím. Chudobu bylo cítit všude, ne-
boť provincie byla zcela nová a provinciál byl 
přísný. Profesoři byli nezkušení a my jsme byli 
všichni velmi mladí. Tvořili jsme národnostní 
slepenec. Mezi studenty byly propastné rozdí-
ly. Angličtina byla samozřejmě hlavním před-
mětem a já byl ve třídě s několika anglickými 
kleriky. Žádný div, že když jsem s obrovským 
úsilím ukončil své první slohové cvičení, po-

znamenal můj učitel angličtiny, otec Hogey: 
„Tvoje angličtina je daleko od angličtiny.“ Ta 
poznámka byla na místě. Ale dělal jsem, co 
jsem mohl, a překonával své chyby v učení 
angličtiny.

Filozofická studia

Je třeba brát v úvahu, že první ročník stu-
dia v Ostravě (1934-1935) byla katastrofa. 
Ročník trval sotva čtyři měsíce hubeného 
učení. Bylo by jistě lepší otevřít dům v nové 
provincii. A navíc osoby určené pro formaci 
byly přetíženy dalšími povinnostmi a pracemi 
na založení instituce. Nebyl zde nikdo kva-
lifikovaný pro vyučování byť jen základních 
předmětů. Druhý ročník byl pro mě ještě horší, 
protože jsem se rozhodl odejít do misií. Tak 
jsem znal velmi málo.

Když jsme přišli do Tirupatturu, byli klerici 
ve druhém ročníku filozofie. První semestr 
končil a my jsme byli přiřazeni k nim. Mnozí 
z nás se museli učit anglicky. Pomáhali jsme 
si navzájem v doučovacích hodinách. Dobrý 
otec Hogey odešel brzy do Anglie a nechal 
za sebou zklamané a překvapené studenty. 
Ani si už nevzpomínám, kdo ho nahradil. 
Tak jsme se učili sami s pomocí anglických 
spolužáků. Neměl jsem problémy s latinou, 
kterou jsem dostatečně zvládl ve Fryštáku. 
Matematika a přírodní vědy mi také nedělaly 
problémy, ale někteří spolužáci měli těžkosti, 
protože měli jen bídné základy.

Největším problémem bylo rozumět učite-
lům, kteří mluvili italsky nebo anglicky. V obou 
jazycích jsem byl začátečník. Všechny učeb-
nice byly naštěstí v latině, což mi pomáhalo 
více než rychlé vysvětlování učitelů. Naštěstí 
byli i vyučující přiměřené úrovně. Byli mírní 
při zkouškách. Všichni jsme byli na jedné 
lodi. Velká pozornost byla věnována hudbě 
a zpěvu. Otec Carreño byl dobrý muzikant 
a znal důležitost hudby v liturgii a životě 
komunity. Klerici také milovali hudbu. Zpíval 
jsem ve sboru a vedl druhý hlas. Beze mne 
byli ztraceni. To bylo moje štěstí. Uměl jsem 
hrát trochu na harmonium, jak jsem se naučil 
ve Fryštáku, ale po příchodu do Indie jsem 
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toho moc zapomněl. Ale otec Carreño mě 
povzbuzoval ve hraní v kapli k doprovodu 
zpěvu. Časem jsem získal praxi a z počá-
tečního jednohlasného zpěvu jsem dokázal 
doprovodit i sborový zpěv.

Hry, hlavně fotbal, byly mojí slabinou. Ale 
k mému překvapení mne zařadili do domá-
cího mužstva. Nebylo to z důvodu, že bych 
dobře hrál, ale protože jsem nic nevzdával, 
což se líbilo anglickým kolegům, kteří dokázali 
přehlédnout můj slabý výkon.

Tak jsem se probelhal druhým ročníkem 
filozofie a stál před praktickým výcvikem. 
Znal jsem trochu anglicky, trochu hudby 
a k tomu jsem byl od přírody nejistý a plachý. 
Ale podřídil jsem se rozhodnutí nadřízených, 
jak jsem to dělal i dříve.

Praktický výcvik

S mou skromnou přípravou jsem byl 

zvědav, jaké zařazení mohu dostat pro svůj 
praktický výcvik. Rozhodnutí padlo během 
letního soustředění. Bylo mně určeno dělat 
asistenta novicům v Tirupatturu. Byl to pro mě 
šok, protože jsem se cítil zcela nepřipraven 
být vedoucím noviců. Když k nám přišli, byl 
jsem šokován ještě víc. Byli mezi nimi Italové 
Castelli, bývalý italský voják o 10 let starší, 
Restelli a Chanoux a Indové Hubert Rosário, 
pozdější biskup v Šilaungu (Shillong), a Ar-
nold. Byli většinou stejně staří a já k nim měl 
promlouvat a vést je. Pamatuji si, že první dva 
měsíce jsem jim nebyl schopen nic říct kvůli 
jazykové bariéře a mé přirozené plachosti. 
Snažil jsem se ze všech sil, ale musel jsem 
ze sebe vydat vše a modlit se, abych jim něco 
řekl, a byl jsem zvědav, co porozuměli. Tak 
jsem žil prakticky jako jeden z nich, což bylo 
možná to nejlepší – přítel mezi přáteli.

Nadřízení rozhodli, že pro zlepšení kon-
troly budou pracovat ve dvojicích. Ale bylo 

Moderní interiér katedrály. (CSI)
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jich sedm a jeden nebyl do páru. Já jsem 
tedy musel nastoupit do dvojice k tomu 
nejstaršímu - Castellimu. Když mě žádal 
o opravy, neměl jsem mu co říct. Zato on měl 
dost příležitostí opravovat a napomínat mě. 
Takže působení v noviciátu mi prospívalo. 
Něco jsem se naučil a mohl jsem hrát také 
na piáno a harmonium. To mi bylo užitečné 
v budoucnu.  

Novicové byli dobrá parta a nikdy se nevy-
hýbali práci. Pracoval jsem s nimi. Vedl jsem 
je k tvrdé práci a k tomu, aby se nenechali 
zahanbit. Dva roky uběhly a mně bylo dovo-
leno složit věčné sliby. Byl to poslední rok, 
co to bylo možné.

Třetí rok mé praxe mi přinesl malou změ-
nu. Byl jsem požádán, abych dělal asistenta 
studentům filozofie. Byli to moji bývalí novi-
cové, a tak to bylo snadné, a nadřízení hodně 
pomáhali, hlavně otec Carreño.

Studia teologie

Po čtyřech letech v Tirupatturu přišla řada 
na studium teologie. Ta byla v Šilaungu, 
jediném místě pro salesiány v Indii. Právě 
však začala válka. My, studenti teologie, 
jsme přišli do Šilaungu, kde jsme si mysleli, 
že bude klid, i když válka už zuřila naplno. 
Necítili jsme žádné komplikace a vláda nás 
nechávala na pokoji. V tu dobu byl Šilaung 
velkým výcvikovým centrem indické armády. 
Ale válka působila na naše spolubratry. Otec 
Guttierez, rektor, byl Španěl, ale ostatní uči-
telé a mnoho žáků byli Italové. Moje skupina 
prvoročníkových studentů byla celá neitalská 
- Indové a ostatní Evropané.

Italové byli poblázněni Mussolinim a úspě-
chy na evropských bojištích vítali výkřiky ra-
dosti. Neviděli a neuvědomovali si důsledky. 
Neitalové a Indové nebyli ochotni oslavovat 
vítězství a postup Osy zahrnující Německo, 
Itálii, Japonsko a zpočátku i Rusko. Nepří-
jemnosti začaly, když jsme byli pohromadě 
a ještě přišli nejmladší do prvního semestru. 
Zvolili jsme nesouhlas mlčením. To ale rozdě-
lilo komunitu. Vedoucí toho moc v té napjaté 
situaci pro udržení klidu nemohli dělat. Drželi 

jsme se stranou a tvořili uzavřenou menšinu. 
Občas došlo k výbuchům emocí, což se dalo 
při těchto okolnostech a přítomnosti mnoha 
horkých hlav čekat. 

Bez ohledu na pocit hlubokého napětí 
pokračovalo řádné studium. Neměl jsem 
problémy, protože jsem uměl slušně latinsky, 
ale moji angličtí a indičtí spolužáci ano. Ale 
našli jsme lék. Odpoledne po vyučování jsme 
chodili k řece Mawlai a já jsem s nimi probíral 
denní učivo. Zda dobře, to nevím, ale prospí-
valo jim to. Oni mi také rádi pomáhali. Hráli 
jsme také fotbal a volejbal, zatímco ostatní 
skupiny se věnovaly spíše válečným hrám.

Se dvěma spolužáky jsem uzavřel kultivo-
vané a těsné přátelství. Phipps, Australan, byl 
poněkud divoký, miloval dobrodružství. Spolu 
jsme poznávali hory kolem Šilaungu. Potře-
boval dobrodružství, aby vybil svou energii. 
Později jsme byli oba posláni do Tirupatturu, 
ale každý s jiným posláním. On po vysvěce-
ní pomáhal biskupovi, ale pak odjel a vedl 
dobrodružný život v Austrálii, Nové Guineji 
a skončil na ostrově Samoa. Byl to dobrý 
přítel, ať mu Bůh žehná. Další Angličan 
Corcoran byl starší než já. Byl velmi klidný 
a pomáhal mi s mou klopýtavou angličtinou. 
Je ještě v Egmore (Chennai) zaměstnán 
dětmi, které za ním chodí večer se školními 
úlohami. 

Válka pokračovala a Angličané brzo začali 
vozit italské zajatce z Afriky do Indie, a to 
přes Bombaj. Odtud pokračovali vlakem do 
internačních táborů v okolí Dilí. Otec Maschio 
chodil na nádraží a pomáhal zajatcům, jak 
mohl. Ti nesměli opustit vlak, ale pomoc 
přijmout směli.

Mezitím armáda zabrala teologické učiliště 
v Šilaungu. Potřebovali je pro zintenzivnění 
výcviku vojáků. Nedalo se dělat nic jiného než 
rychle místo uvolnit a hledat náhradu. Italští 
studenti byli přemístěni do Tirupatturu. 

Další pokračování příběhu otce Meda 
přineseme také v nasledujích číslech 

zpravodaje Křesťané lidé v nouzi. 
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Eritrea

Již 883 křesťanů ve vězení

V Eritreji, mladém východoafrickém 
státu, je u moci vláda jedné strany. Za 
poslední tři roky bylo zatčeno 883 přísluš-
níků evangelikálních a charismatických 
církví.  

Měl to být nejhezčí den v jeho životě. Dne 
28. května 2005 se Benyam Gezae ženil. Ve 
slavnostně vyzdobené hale Kewa v hlavním 
městě Asmeře se shromáždilo 250 pozva-
ných hostů. Uprostřed slavnosti se rozrazily 
dveře a dovnitř se v poklusu navalili ozbroje-
ní muži v uniformách a rozestoupili se mezi 
svatebčany. Kapela přestala hrát, hosté 
ohromeně seděli na svých místech. Poté 
ticho přerušil vojenský hlas odpovědného 
policejního komisaře. Všichni přítomní byli 
zatčeni, včetně ženicha a nevěsty. Radost-
ná slavnost byla ukončena a zastrašení lidé 
byli v autobusech dopraveni k policejní stráži 
na asmerském letišti. Dalšího dne se policie 
spojila s příbuznými zatčených, aby zjistila, 
kdo náležel k oficiálně uznaným církvím 
a kdo nikoliv. Manželský pár a jejich 70 hostů 
zůstali ve vazbě. Patřili totiž k zakázané církvi 
„Maserete Kristos“. 

Farář v cele, zpěvačka v přepravním 
kontejneru

V květnu 2002 obdržely s výjimkou islá-
mu všechny náboženské organizace jako 
eritrejská pravoslavná církev, katolická 

církev a luteráni výzvu ke státní registraci. 
Důsledkem toho se dvanáct menších evan-
gelikálních a charismatických společenství 
s počtem asi dvacet tisíc členů dostalo kvůli 
odepření povolení mimo zákon. Platí tak pro 
ně zákaz shromažďování, k zatčení postačuje 
v jednotlivých případech třeba jen vlastnictví 
Bible. Výši postihu určují úřady. Za poslední 
tři roky bylo zatčeno 883 křesťanů z dva-
nácti ilegálních náboženských společenství. 
K tomu bylo uvězněno 16 významných farářů, 
mezi nimi i Haile Naizgi, vedoucí největší let-
niční církve v Eritreji, Dr. Kifle Gebremeskel, 
předseda Eritrejské evangelické aliance, 
a farář Tesfatsion Hagos z evangelické 
remské církve v Asmeře. Zpěvačka Helen 
Behaneová je stále vězněna v přepravním 
kontejneru ve vojenském táboře Mai-Serwa, 
který se nachází severně od hlavního města 
Asmery. Aby se dostali na svobodu, musejí 
se uvěznění zříci své evangelické víry a slíbit, 
že se nebudou podílet na žádné evangelické 
akci. Většina z nich ale toto odmítá. 

Pronásledování navzdory 
státnímu uznání

Na rozdíl od zmíněných náboženských 
organizací se eritrejská pravoslavná církev 
těší státní přízni. To však platí pouze pro 
oficiální pravoslavnou církev. Podle infor-
mací křesťanské zpravodajské agentury 
Compass Direct musejí příslušníci eritrejské 

Helen Behaneová 
(Compass Direct)

Haile Naizgi 
(Compass 
Direct)
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pravoslavné aliance Medani-Alem (hnutí ob-
rody uvnitř pravoslavné církve) rovněž počítat 
s nebezpečím zatčení. Dne 13. března 2005 
se ve vězení ocitli kněží eritrejské pravo-
slavné církve Futsum Kuluberhand, Tekleab 
Mengisteab a farář Gebremedhin Georgis. 
Když patriarcha Abune Antonios protestoval 
proti státnímu vměšování se do církevních 
záležitostí, státní rádio odmítlo vysílat jeho 
vánoční řeč. Také katolické církvi se represe 
nevyhýbají. Dne 9. ledna 2005 bylo v Asmeře 
zatčeno a ve vazbě ponecháno 25 účastníků 
svatební hostiny.

Vláda jedné strany
V Eritreji je u moci pouze jedna strana, a to 

Lidová fronta za demokracii a spravedlnost 
(PFDJ), dřívější marxisticko-leninistická Eri-
trejská osvobozenecká fronta. Tato politická 
síla řídí Eritreu od roku 1991, kdy tato země 
získala po dlouholeté občanské válce nezá-
vislost, která byla od roku 1993 mezinárodně 
uznána. Od té doby je prezidentem Isajas 
Afewerki. Svobodné volby se v Eritreji nikdy 

nekonaly. Opoziční strany jsou zakázány, 
ačkoliv ústava z roku 1997 předpokládala 
vícestranický systém. V roce 2001 byl zaká-
zán také veškerý na státu nezávislý tisk. Pat-
náct známých novinářů se dostalo za mříže. 
I dřívější spřízněnci Aferwerkiho jsou nyní ve 
vězení. Po Súdánu a Zimbabwe patří Eritrea 
k nejméně svobodným africkým zemím. Ve 
výroční zprávě ministerstva zahraničí USA 
je Eritrea uváděna pod kolonkou „Country of 
Special Concern“, tedy jako země, jíž je třeba 
věnovat zvláštní pozornost.

Eritrejský prezident Isajas Afewerki (Reuters)

Protestní karta    
    
Sender (odesílatel)

12,- Kč

His Excellency   
Mr. Issayas Afewerki
President of Eritrea
Box 257
Asmera
Eritrea
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Your Excellency,
We have been informed about the arrests of 883 Christians from different denomi-
nations in your country. Their only crime was to belong to churches which are not 
registered in Eritrea.
May we kindly ask you to facilitate the immediate release of these prisoners of cons-
cience. We also urge you to grant freedom of religion in your country, in accordance 
with Article 18 of the United Nations‘ Universal Declaration of Human Rights of the 
UN which was also approved by your country.

_______________________    ____________________
Place, date (Místo, Datum)     Signature (Podpis)

Vaše excelence,
byli jsme informováni o zatčení 883 křesťanů různých denominací ve Vaší zemi. Jejich jediným 
přestupkem byla příslušnost k církvím, které nejsou v Eritreji zaregistrovány. 
Laskavě Vás žádáme, abyste se zasadil o okamžité propuštění těchto vězňů svědomí. Také 
Vás naléhavě vyzýváme, abyste zajistil svobodu náboženství ve Vaší zemi, podle Článku 18 
Všeobecné deklarace lidských práv OSN, jež byla přijata i Vaší zemí. 

K motlitbě a zamyšlení

Sýrie a Libanon

 Situace křesťanů v Libanonu a Sýrii 
je značně nejistá. Podíl křesťanů na oby-
vatelstvu Libanonu se snižuje. Osud 400 
Libanonců, většinou křesťanů, uvězněných 
v damašských věznicích, je nejasný. Dlou-
holetá okupace Sýrie zanechala v Libanonu 
dědictví nepokojů a konfliktů. V samotné 
Sýrii vyhasínají poslední zbytky asyrských 
křesťanů. Křesťané se zde ještě setkávají 
s tolerancí, pokud jde o obchodní záležitosti. 
I když již skončila syrská okupace Libanonu, 
zdá se, že islamizace těchto zemí je neod-
vratitelná.

Islám je podle syrské ústavy, která se 
vztahuje také na křesťany, židy a ostatní 
nemuslimské obyvatelstvo, hlavním zdro-
jem zákonodárství. Tato ústavní praxe, 
známá také z ostatních islámských zemí, 
vede v Sýrii například k tomu, že již více jak 

čtyřicet let nesmějí žádné nové křesťanské 
školy provozovat činnost. V již existujících 
školách musí být podle zákona ředitelem 
muslim. Nedělní kázání odposlouchává 
a sleduje syrská tajná služba. 

Tři desítky let vytlačovala syrská okupační 
síla libanonské křesťany na okraj politického 
a společenského života. V roce 1990 byly 
ústavní pravomoci prezidenta, jímž má být 
podle ústavní zvyklosti křesťan, omezeny 
a rozděleny mezi premiéra a předsedu par-
lamentu, kteří by měli být naopak muslimy. 
V roce 1994 se syrští okupanti postarali o to, 

Procesí syrských křesťanů. (Ciric)
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aby okolo 300 000 muslimů v Libanonu (10 % 
celkového počtu obyvatelstva) získalo státní 
občanství a bylo zaregistrováno k volbám. Na-
opak téměř 900 000 převážně libanonských 
křesťanů uprchlo v důsledku občanské války 
ze země. Zatímco v roce 1943, kdy Libanon 
dosáhl nezávislosti na Francii, tvořili křesťané 
více než polovinu libanonského obyvatelstva, 
v současnosti představují pouze třicet procent 
populace. Křesťané tak jsou v menšině oproti 
muslimské většině sedmdesáti procent. 

Také po odchodu syrských jednotek je 
osud více než 400 libanonských křesťanů 
držených v syrských věznicích nejasný. Mezi 
vězni jsou křesťanští studenti, doktoři, práv-
níci a novináři, kteří se odvážili protestovat 
proti přítomnosti Sýrie v zemi. Jelikož se ale 
v Libanonu stále nacházejí Sýrií vyzbrojova-
né a financované islámské militantní skupiny 
Hizbaláh, zůstává doba pro stále se zmenšu-
jící křesťanskou menšinu i po ukončení syrské 
okupace značně nejistá. 

Kostel svatého Jana na předměstí libanon-
ského hlavního města Bejrútu se po explozi 
7. května 2005 ocitl v troskách. O život přišla 
jedna návštěvnice kostela a mnoho dalších 
utrpělo těžká zranění. Zcela zničena byla 
také přilehlá křesťanská rozhlasová stanice. 
Stažená syrská okupační moc zanechala 
v Libanonu dědictví konfliktu. 

Maroko přináší do Evropy džihád

Rolf Tophoven, ředitel Institutu pro výzkum 
terorismu v Essenu, spatřuje znaky nebez-
pečí a ohrožení Evropy v severní Africe. 
Po útocích paralyzujících dopravní systém 
v britském hlavním městě Londýně 7. čer-
vence 2005 byl mezi atentátníky identifiko-
ván také Mohammed al-Gerbouzi z Maroka. 
Na teroristických útocích v Madridu dne
11. března 2004 se též podíleli útočníci
pocházející z Maroka. Vrah holandského 
režiséra Thea van Gogha je také marocké-
ho původu. Mnoho marockých extrémistů je 
podle německého experta cvičeno na pro-
fesionální teroristy v Afghanistánu, Bosně 
a Hercegovině a Čečensku. Jejich nenávist 
vůči Západu a západnímu „zkorumpované-
mu“ společenskému řádu se projevila již
v roce 2003 při teroristickém útoku v maroc-
kém městě Casablanca. Podle Tophovena 
jsou v Maroku rekrutovány tisíce lidí pro 
džihád (v militantním výkladu tohoto slova)
a jsou připravovány se pro věc islámu obětovat 
v sebevražedných atentátech v Evropě. 
K zahraničním teroristům se nyní přidávají také 
v Evropě narození extrémisté. 

Nezhasnou již brzy svíce syrských křesťanů 
navždy? (Ciric)

Vnitřek kostela svatého Jana byl po výbuchu 
bomby zdevastován. (Ciric) 



18

Zimbabwe
Operací Murambasvina (Operace na ob-

novu pořádku) nazývá stárnoucí prezident 
Robert Mugabe systematické bourání asi 
300 000 domů a bytů v chudinských zim-
babwských čtvrtích. Jejich obyvatelé jsou po-
siláni do převýchovných táborů a musejí pří-
sahat věrnost straně prezidenta Mugabeho, 
aby získali alespoň kousek půdy k osídlení. 
Kdo odmítne, je přesunut do vzdálených ven-
kovských oblastí. Pracovníci humanitárních 
organizací udávají, že jsou tam necháváni 
bez pomoci. Jedná se o známou strategii 
Mugabeho vlády, která usiluje o vykořenění 
opozice. Tato strategie připomíná postup 
Pol Pota, jenž obyvatelstvo měst vyháněl na 
venkov a do pracovních táborů, nebo kulturní 
revoluci v Číně za vlády Mao Ce-tunga.  

Před třemi roky prohlásil Mugabeho stra-
nický tajemník Didymus Mutasa, že rozdělo-
vání potravin se bude týkat pouze těch, kteří 
podporují Mugabeho. Dnes označuje tento 
politik, jmenovaný do funkce ministra státní 
bezpečnosti, vládní kritiky, jako například 
katolického arcibiskupa Pia Ncubeho, za 
„duševně nemocné lháře“. CSI připomněla 
Samueli Kobiaovi, generálnímu tajemníkovi 
Ekumenické rady církví (ERC), historickou 
odpovědnost této organizace. ERC a její 
členské církve dlouhodobě finančně podporo-
valy osvobozenecký boj Roberta Mugabeho 
a jeho nástup k moci. 

Švýcarsko
Dne 29. října 2005 proběhne ve švýcar-

ském Zürichu otevřený den CSI. Akce s ná-
zvem Naděje pro Súdán / Duchovní změna 
pro Evropu se bude se konat v Kapli svaté 
Anny v centru města. 

Úvodní řeč a přivítání pronese reverend 
Hansjürg Stückelberger, mezinárodní pre-
zident CSI. Prezident představenstva CSI-
Německo Dr. Wilfried Künneth slavnostně 
uvede Annettu Walder-Stückelbergerovou, 
která po svém otci převezme hlavní výkonné 
funkce ve vedení CSI. O situaci a činnos-
ti CSI v Súdánu promluví Gunnar Wiebalck 
a John Eibner. 

Významným hostem bude také profesor 
Dr. Rocco Buttiglione, jenž byl v srpnu 2004 
nominován za místopředsedu Evropské ko-
mise a komisařem pro spravedlnost, svobo-
du a bezpečnost, a který po štvavé mediální 
kampani z této nominace ustoupil. 

Saúdská Arábie
Dne 28. května 2005 vtrhla náboženská 

policie Muttawa v Rijádu do bytu z Indie po-
cházejícího křesťana N. Daniela Samuela. 
Jeho manželku a patnáctiletého syna poli-
cisté uzamkli v pokoji a při prohlídce nalezli 
„závadný“ materiál. Daniel Samuel, který žije 
a pracuje v Rijádu již 22 let, byl zatčen.  

Gabon
Před 40 lety zemřel Albert Schweitzer ve 

své nemocnici v gabonském městě Lambaré-
né. V roce 1953 získal tento německý filozof 
a doktor Nobelovu cenu míru. Jeho “pralesní“ 
nemocnice se nachází asi 200 kilometrů jižně 
od rovníku, kde funguje dodnes. 

Malawi
Pětasedmdesát procent obyvatelstva této 

africké země tvoří křesťané. Od května 2004 

Rocco Buttiglione (CSI)
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zastává prezidentský úřad křesťan Bingu 
wa Mutharika. Aktivně bojuje proti korupci. 
Jeho předchůdcem ve funkci byl muslimský 
politik Elson Bakili Muluzi. V současné době 
se islámské politické síly, čerpající podporu 
z arabských zemí, snaží oslabit a svrhnout 
novou vládu. 

Čína
Dne 1. června 2005 byl z vyšetřovací vaz-

by propuštěn pětasedmdesátiletý kněz Zhao 
KeXun. Ve vazbě tento muž strávil dva mě-
síce. Kromě Vatikánu se za tohoto duchov-
ního, který vede podzemní diecézi Xanhua 
v provincii Habei, zasazovaly také četné 
mezinárodní organizace lidských práv. 

Švýcarsko
Před třiceti lety vyšlo v Zürichu a Bernu 

do ulic 15 000 křesťanů. Důvodem tichého 
protestního pochodu, jenž byl organizován 
Švýcarem Hansjürgem Stückelbergerem 
(současným mezinárodním prezidentem 

CSI), bylo opětovné uvěznění George Vin-
se, baptistického kazatele z tehdejšího So-
větského svazu. Vins se nenechal odvrátit 
od víry, a musel proto strávit celkem 14 let 
v sovětském vězení. 

Protestní pochod v Zürichu. (CSI)

Manželská etika

Autorem následující stati je Thomas K. 
Johnson, PhD., který přednáší etiku a filo-
sofii náboženství na Fakultě humanitních 
studií University Karlovy v Praze.

Soulad vědy a náboženství
Už od osvícenství se etika založená na 

náboženství těšila mezi mnoha západními 
vzdělanci nevalné pověsti. Jako hlavní 
představitel tohoto přístupu by mohl být 
uveden Sigmund Freud, který považoval 
židovsko-křesťanskou etiku za iracionální, 
vyvolávající pocity viny a omezující přirozené 
lidské svobody. Společně s mnoha dalšími 
mysliteli byl stoupencem racionálnějšího pří-
stupu v etice. Pokud existovalo ohnisko sváru 
v pohledu na židovsko-křesťanskou etiku, pak 
to byla problematika manželství a sexu. Právě 
tuto část židovsko-křesťanské etiky uvedení 
intelektuálové odmítají nejostřeji. Toto odmít-
nutí pak v kultuře vešlo ve známost jako tzv. 
„sexuální revoluce“.

V současné době bývá toto odmítání nábo-

ženské etiky zpochybňováno, a to způsobem, 
který může být pro někoho překvapivý – em-
pirickými výzkumy v oblasti společenských 
věd. Celá řada nových empirických studií 
z oblasti psychologie a sociologie ukazuje, 
že se lidé v životě těší pohodě a štěstí, žijí-li 
celý život v jediném svazku, v rámci něhož 
se odehrává pohlavní život. Není tudíž opod-
statněné, aby byly tradiční náboženské normy 
namířené proti rozvodům a nemanželskému 
pohlavnímu životu považovány za nesmysl-
ná pravidla, jejichž původem je despotický či 
dokonce neexistující Bůh.

Vědecké výzkumy ukazují, že tradiční 
náboženské normy jednání, které se týkají 
rozvodu a mimomanželského pohlavního 
života, jsou tak hluboce zakořeněny v lidské 
přirozenosti, že s nimi musí rozumně uvažují-
cí člověk souhlasit a měl by je dodržovat bez 
ohledu na to, zda v Boha věří či nikoliv. A tak 
tyto společenské vědy nepřímo potvrzují, že 
zmíněné normy jsou dány Bohem, a že jsou 
součástí stvoření.
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I. Tradiční pohled
Než přejdeme k výsledkům samotné práce 

badatelů v oblasti sociálních věd, je třeba si 
přesněji říci, co vlastně myslitelé židovsko-
-křesťanské tradice v oblasti morálky hlása-
li. Netvrdili pouze, že morální pravidla jsou 
dána Bohem, nýbrž i to, že správná morální 
pravidla přispívají ke štěstí a blahu člověka, 
protože jsou zakořeněna již v lidské přiroze-
nosti a mezilidských vztazích a že jsou zcela 
v souladu s přirozeností člověka. To platí, ať 
člověk hovoří o etice v souvislosti se sexem, 
pravdou, ochranou života a majetku nebo 
o jakýchkoliv jiných věcech. Přinejmenším od 
Kanta filosofie oddělila závazky a povinnosti 
(deontologická etika) od věcí, které přispívají 
k lidskému blahu, spokojenosti a  štěstí (tele-
ologická či utilitární etika). Tato tendence je 
často patrná i v laických diskusích, kde jsou 
náboženské závazky a povinnosti oddělová-
ny od štěstí člověka.

V biblické tradici nejen není rozdíl v pohle-
du na povinnosti a vedle toho na věci, které 
přispívají k lidské spokojenosti a štěstí, ale 
v samotné Bibli není ani rozpor mezi sku-
tečností, že člověk má dodržovat morální 
pravidla, protože jsou dána Bohem a tím, že 
je má dodržovat zároveň proto, že se tato 
pravidla podílejí na jeho blahu či štěstí. Když 
Bůh dával Mojžíšovi Desatero, mohl lidem 
vysvětlit důležitost dodržování mravních 
norem tak, že akcentoval povinnost, kterou 
vůči němu mají:

• Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel, aby 
bylo zřejmé, že se ho budete bát a přestanete 
hřešit. (Exodus 20,20)

Na druhou stranu mohl ale pro vysvětlení 
toho, proč se mají pravidla dodržovat, užít 
i teleologického jazyka etiky, který dává do 
souvislosti mravní normy a lidské štěstí.

• Musíte se ve všem držet cesty, kterou 
vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak 
zůstanete na živu, dobře se vám povede 
a budete dlouho živi v zemi, kterou máte 
obsadit. (Deuteronomium 5,33)

Dnešní oddělování mravní povinnosti od 
zájmu o vlastní blaho a štěstí v biblickém po-
hledu prostě neexistuje: Obé je v dokonalém 
souladu, neboť Bůh je původcem obojího.

Toho si byl dobře vědom myslitel a teolog 

Princetonské university, Charles Hodge. 
Hodge spatřoval absolutní jednotu mezi 
pravidly morálky (tj. božími příkazy) a princi-
py podílejícími se na lidském blahu. Příčinou 
této jednoty je podle něho „nedokonalé zje-
vení Božích zákonů v samotné podstatě naší 
přirozenosti“. Mnoho z Božích zákonů obsa-
žených v Bibli je „založeno na neměnných 
mezilidských vztazích, jež existují v rámci bytí 
člověka na tomto světě“ a mnoho biblických 
zákonů „se nalézá v přirozenosti věcí, kteráž-
to je takové povahy, jakou Bůh určil při stvo-
ření“ (citace z knihy Hodge, Ch.: Systematic 
Theology III, 1986, str. 267). Vycházíme-li 
z této premisy, můžeme se začít problémem 
zabývat z pohledu společenských věd.

Sociolog David G. Myers je mnoha badateli 
na celém světě velmi ceněn pro svou schop-
nost syntetizovat množství výsledků studií 
v oblasti společenských věd. Jeho učebnice 
(úvody do psychologie a sociální psychologie) 
často používají university v anglicky mluvících 
zemích. Právě Myers je znám, že ve svých 
knihách s oblibou užívá výsledky empirických 
výzkumů k tomu, aby bořil mýtické a naivní 
přesvědčení lidí, že „všichni přece dobře víme, 
jak se to má dělat“. Člověk by měl Myersovy 
knihy číst jedině tehdy, pokud je ochoten být 
konfrontován s opravdovou vědou. V tomto 
článku užijeme Myersovy kompilace výsledků 
studií z oblasti společenských věd (Myers, D. 
G.: The American Paradox, Spiritual Hunger 
in Age of Plenty, Yale University Press, New 
Haven a Londýn 2000 – z knihy jsou dále 
citované stránky).

II. Kohabitace
Jak je uvedeno níže, kohabitace je takové 

soužití, ve kterém partneři nejsou formálně 
svoji, tj. jejich vztah formální statut manželství 
nemá. Manželství je při tom taková sociální 
instituce, do níž partneři na základě svého 
svobodného rozhodnutí vstupují a toto roz-
hodnutí, spolu se vzájemnou výměnou slibů, 
demonstrují veřejně (tj. před svědky) ve for-
málním a slavnostním ceremoniálu. Účelem 
veřejnosti manželského obřadu je mimo jiné 
to, aby si nastávající manželé uvědomili zá-
važnost svého rozhodnutí a aby jim ostatní 
lidé připomínali závažnost slibu, který si 



21

vzájemně dali – tj. připomínali odpovědnost, 
která z rozhodnutí a vzájemně daného slibu 
plyne. Nabízí se otázka: Vypovídá o něčem 
současný trend, kdy se upřednostňují svatby 
téměř neveřejné, svatby, kdy je přítomen jen 
právně nezbytný počet lidí, tedy jen svědci?

Přestože se lidé domnívají, že by partneři 
měli spolu jistou dobu žít, aniž by formálně 
vstoupili do manželství (tj. že by měli koha-
bitovat – společně bydlet), aby si vyzkoušeli, 
zda se k sobě hodí, v praxi tento předpoklad 
zpravidla nefunguje – ve skutečnosti má ko-
habitace často negativní důsledky.

Z několika rozsáhlých studií provedených 
v Evropě a Severní Americe vyplynulo, že 
u párů, které spolu kohabitují, existuje poz-
ději mnohem vyšší míra rozvodovosti než 
u párů, které před vstupem do manželství ne-
kohabitovaly. Studie z různých zemí uvádějí 
míru rozvodovosti kohabitujících párů vyšší 
o 1/3 až 80 %. Je patrné, že kohabitace spíše 
vede k rozvodu a že má tedy opačný efekt 
než zvyšování prožitku štěstí v manželství 
a stability svazku. Domněnka, že kohabitace 
člověku pomáhá najít vhodného partnera, se 
ukazuje být nepravdivá (str. 29). Kohabitace 
je soužitím, ve kterém bývá přítomno daleko 
víc násilí než v manželství. Studie ukazují, 
že neprovdané ženy jsou daleko častěji bity 
svými kohabitujícími partnery než manželky 
svými manžely. Studie také uvádějí, že se 
kohabitující vztahy ve srovnání se vztahy 
manželskými vyznačují o 80 až 400 % vyš-
ším výskytem domácího násilí. Jedna studie 
dokonce dokládá, že v případě kohabitujících 
žen je až osmkrát vyšší pravděpodobnost, že 
mohou být svými partnery zavražděny, oproti 
ženám, které se svými partnery žijí v manžel-
ství (str. 31, 32). Dále, kohabitující partneři 
obecně vykazují nižší úroveň sexuálního 
uspokojení než páry, kde se pohlavní život 
odehrává v rámci manželství. A kohabitující 
lidé jsou obecně méně šťastní a jsou náchyl-
nější k depresím než lidé žijící v manželském 
svazku. Dá se říci, že je vědecky dokázáno 
následující tvrzení: Šťastné manželství je nej-
lepším ukazatelem toho, že osoba bude spo-
kojena se životem obecně. Naproti tomu ko-
habitující lidé jsou jen o málo spokojenější než 
ti, co žijí bez jakéhokoliv partnera (str. 41, 42).

III. Rozvod a svobodné matky
Všichni jsme si pravděpodobně vědomi 

vysoké míry rozvodovosti ve většině zemí 
Evropy a Severní Ameriky. Existují sice jisté 
regionální rozdíly, ale obecně lze konsta-
tovat, že polovina našich manželství končí 
rozvodem. Obdobně existuje velký počet žen, 
které porodí, aniž by se vůbec kdy provdaly 
za otce svých dětí. Tento jev dal vzniknout 
novému pojmu „hit-and-run dads“ (tedy muži, 
kteří zapříčinili početí, ale s nastávající mat-
kou svého dítěte se nikdy neoženili, opustili 
ji a k dítěti se nepřihlásili, tedy „utekli“; výraz 
je odvozen od „hit-and-run driver“, což je 
pojem trestního práva, kterým se označuje 
řidič, který zavinil nehodu a z místa činu ujel) 
a podnítil sociology a psychology k tomu, aby 
se problematikou rozvodu a svobodného 
mateřství zabývali, neboť situace je víc než 
alarmující.

Studie totiž potvrzují to, co mnozí předpo-
kládali: Rozvod za sebou zanechává lidi, kteří 
se cítí odmítnutí, osamělí a s depresemi a tyto 
pocity trvají často i několik let. Méně známý 
už je fakt, že rozvod má vliv i na fyzické 
zdraví - zhruba ve stejné míře jako kouření 
jedné krabičky cigaret denně. Zvýšená míra 
úmrtnosti napovídá, že rozvedení lidé mají 
sklon žít o několik let méně než ti, kteří v man-
želství setrvávají. Rozvod navíc velmi často 
vede k chudobě; především tehdy, pokud 
bylo zrušeno manželství, v kterém jsou děti, 
neboť dvě domácnosti stojí více, než jedna a 
pracovní motivace a výdělky mohou pokles-
nout také z důvodu osobní nespokojenosti. 
Navíc jen relativně málo otců platí dostatečné 
výživné, takže absence biologického otce se 
stává převládajícím faktorem v problematice 
dětské chudoby; přinejmenším v USA a prav-
děpodobně tomu nebude jinak ani v případě 
dalších zemí (str. 75).

Důsledky rozvodu a svobodného mateřství 
pociťují i samy zúčastněné děti, neboť absen-
ce otce vytváří pro děti celou řadu problémů, 
ať už jde o absenci danou rozvodem či sku-
tečností, že dítě je vychováváno svobodnou 
matkou. U dětí žijících jen s jedním rodičem 
se také častěji objevuje zneužívání či zane-
dbání rodičem (str. 63). Děti žijící se svou 
biologickou matkou a otčímem či přítelem 
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své matky navíc častěji čelí zvláštnímu ne-
bezpečí: zvýšené míře zneužívání, mnohem 
většímu riziku zabití a slabší tabuizaci incestu. 
Někteří sociologové a psychologové hovoří
o „magickém čísle“ 70 % - tolik procent lidí se 
závažnými sociálními patologiemi vyrůstalo 
v rodině, kde chyběl otec: 70 % vězňů, 70 % 
mladistvých vrahů, 70 % -náctiletých uprch-
nuvších z domova a 70 % delikventů. Někteří 
vědci začali hovořit o „invazi barbarů“ – takto 
označují chlapce, kteří vyrostli bez otcovské 
péče a nejsou proto připraveni na přijetí 
role manželů, jejichž úkolem je zabezpečit 
rodinu (str. 76, 77). Děti, které vyrůstaly v ro-
dině s jedním rodičem, či v rodině, která se 
skládala z jednoho biologického a druhého 
nevlastního rodiče, jsou dvakrát až třikrát 
náchylnější k tomu, že budou v budoucnu 
potřebovat pomoc psychologa a je u nich 
také mnohem pravděpodobnější, že budou 
mít nechráněný pohlavní styk, že se stanou 
kuřáky a že budou mít problémy s drogami 
a alkoholem. Naproti tomu pouze asi 12 % 
dětí, které žijí s oběma biologickými rodiči, 
má vážné problémy ve škole. Toto číslo se 
zvyšuje na 22 % u dětí, jež žijí s rozvedenou 
matkou a na 30 % u dětí, jejichž matka se 
nikdy neprovdala (str. 83).

IV. Vědecký závěr 
Na základě tohoto vyčerpávajícího přehle-

du výsledků společenskovědních výzkumů 
Myers dochází k tomu, co nazývá „transkul-
turní ideál“, který spočívá v tvrzení, že děti 
nejlépe dospívají, pokud jsou vychovávány 
oběma rodiči, kteří jsou neochvějně oddáni 
jeden druhému a péči o své děti (str. 87). 
A dále zdůrazňuje, že 70 % rozvodů ukon-
čuje manželství, která jsou nepříliš konfliktní 
a v nichž se konflikt nikterak nedotýká dětí, 
resp. nebyl jimi ani zaznamenán (str. 89, 
90). Je tedy možno podotknout, že rozvod 
v případě těchto málo konfliktních manžel-
ství se nezdá vůbec být rozumným řešením, 
a to vzhledem k zmíněnému utrpení, které 
rozvod doprovází, a že tato manželství by 
mohla být snadno usmířena, pokud by k to-
mu byla vůle.

Jistý posun k tomuto „transkulturnímu ide-
álu“ je možný, neboť mohou být učiněny jisté 

kroky v praxi, které mohou napomoci jeho do-
sažení. „Studie ukazují, že manželský svazek 
není udržován jen vzájemnou přitažlivostí, ale 
také morálním přesvědčením o závažnosti 
manželství a obavou ze společenských 
a finančních důsledků rozchodu“ (str. 47). Na 
toto morální přesvědčení a závažné důsled-
ky rozluky mohou být mladí lidé upozorněni 
prostřednictvím nové generace učebnic pro 
školy a university – tedy knihami, které po-
jmenují jasněji tato vědecká fakta a dají je do 
souvislosti s otázkou lidského štěstí. Postoje 
a jednání mohou být významně ovlivněny zá-
kony a dalšími legislativními normami, které 
se týkají problematiky manželství a rozvodu, 
a dokonce i finančními a daňovými pravidly. 
Kvalitní kurzy, které by lidi připravovaly na 
manželství, mohou být rovněž velmi účinné 
– mohou párům poskytnout inspiraci jak 
v praktických tak i citových otázkách. Spole-
čenské vědy nám říkají, že celoživotní man-
želství (a odmítnutí pohlavního života mimo 
manželský svazek) je velmi důležitý faktor pro 
individuální štěstí a dobrou společnost jako 
celek. Věda nám také může říci, že existují 
věci, které můžeme udělat pro to, abychom 
se přiblížili k tomuto cíli.

V. Filozofický závěr
Na základě vědy je tedy možno potvrdit 

židovsko-křesťanské mravní pravidlo „Nese-
smilníš“ tak, jak je tradičně interpretováno: 
Neporušíš manželství a nebudeš mít pohlavní 
styk mimo manželství. Dokonce i ateista musí 
potvrdit, že toto pravidlo se z pohledu vědy 
jeví být zásadní pro blaho a štěstí člověka 
a odmítání tohoto pravidla je nyní nejen 
protináboženské, ale i protivědecké a proti-
společenské. Křesťané v historii prohlašovali, 
že toto pravidlo je jednak pevnou součástí 
lidské přirozenosti a mezilidských vztahů 
a že také bylo zjeveno jak prostřednictvím 
lidského svědomí, tak i v Desateru. Věda 
sice není schopna dokázat Boží původ této 
mravní normy, nicméně propast mezi vědou 
a vírou je dnes mnohem menší, než jsme 
dříve mysleli.
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Poděkování dárcům

Pán Bůh zaplať těm, kteří přispěli převodem ze svých 
účtů na účet CSI ČR:
P. Josef Šich, Juraj Brošniak, Ludvík Petrásek, Helena 
Macurová, Magdalena Knorková, Jan Szczurko, Božena 
Kňažková, ŘK farnost ?, Irena Fenclová, Dagmar Heinzo-
vá, Anděla Švecová, JUDr. J. Fleischer, Církevní středisko 
mládeže Havířov, Renata Ocelková, Helena Strejciusová, 
Eugenie Miškovská, Marie Radikovská, Zdenka Boráková, 
P. Václav Málek, pí. Hučínová,
FEM Consulting s.r.o., pí. Bultasová, František Pospíšil (ze 
Sušice nebo ze Smržic?), MUDr. Pavel Navrátil, Svatojan-
ská kolej, MUDr. Marie Rádlová, Marie Utíkalová, Jaroslav 
Záleský, Ivo Křižka, Monika Zechovská, Jan Malý, PhMr. 
Helena Klečková, Pavel Mikuš, Marie Zatloukalová, Jan 
Benda, Hana Borková, Iveta Černá, Vladimír Kamas, Mgr. 
Zdeněk Dubský, PhDr. Jana Mančalová, Jolana Oravcová, 
Mariana Felnerová, Ing. Borek Tichý, Žaneta Župková, Zde-
něk Kupka, Jan Frait, Jan Sedláček, Charita sv. Vojtěcha, 
Josef Stolař, Ing. Daniel Žingor, Mgr. Marie Dolejší, Bo-
žena Lazecká, Ing. Václav Pecen, MUDr. Anna Velková, 
JUDr. Václav Habětín, Ing. Vladimír Fajmon, Miroslav 
Machovský, PhMr. Zdeněk Křivský, Ing. Pavel Dudr, Jana 
?, Sylva Potůčková, Dobroslava Ondrová, Václav Pikeš, 
Renata Ocelková, Helena Pužmanová, Eugenie Miškovská, 
Marie Radikovská, Zdenka Boráková, Pavel Vachek, MUDr. 
Pavel Navrátil, Anna Říhová, Marie Vičarová, Marek Srba, 
pí. Bultasová, Milan Větrovec, RNDr. Stanislav Beneda, 
Erika Plutinská, Marie Dolistová, Svatojanská kolej, Anděla 
Švecová, JUDr. Ivan Archibald Vávra, Vlasta Součková, 
Karel Beneš, Fleischerovi, Žaneta Župková, Petr Novotný, 
Ludmila Hallerová, Karin Vavrosová, Božena Kňažková, 
Marie Utíkalová, Jana Světlá, Jaroslav Záleský, Ivo Křiž-
ka, Monika Zechovská, Vladimír Kamas, Michal Cvingráf, 
Ing. Vladimír Fajmon, Jan Malý, Jaroslava Doležalová, P. 
Josef Šich, Anna Srbová, Marie Zatloukalová, Jan Benda, 
Hana Borková, Iveta Černá, Dana Smyčková, Mgr. Zdeněk 
Dubský, Věra Pekařová, PhDr Jana Mančalová, Gertruda 
Kalvodová, Jolana Oravcová, Mariana Felnerová, Ing. 
Borek Tichý, Jan Sedláček,Anna Smetanová, Ing. Daniel 
Žingor, JUDr. Ing. Jiří Karas, MUDr. Dana Krejčířová, pí. 
Pěluchová. 

A také všem, kteří přispěli poštovními poukázkami 
nebo jinak:
Jiřina Housková, Miluše Plzáková, Křesťanský klub Blan-
sko, Sedmíkovi, Libuše Kampasová, Jiřina Horáková, Ma-
rie Tomková, pí. Simonová, Petr Janata, Ludmila Čekov-
ská, Jarmila Domešová, Jiřina Zemanová, Alena Marková, 
Ing. Vladimír Vašků, Vilma Šimšová, Jana Hamingerová, 
Vladimír Polcar, Helena Harasimová, Josef Jíra, Miloslava 
Protivová, Dobroslava Mikšánková, František Matoušek, 
Jan Vidlák, Anděla Žáková, Pochylovi, Milan
Gajdoš, Marie Pekařová, Vlasta Kurková, Irena Fialová, 
Marie Ludvíková, František Hlouch, Ludmila ?, Lubica 
Onuferová, Věra Brabencová, Josef Bílek, Růžena Ho-
ráčková, P. Pavel Zíbal, Jiří Pala, Zdena Troblová, Anna 
Kusalíková, Marie Motanová, Matylda Kuchařová, Karel 
Voleník, Salesiánská provincie Praha, Marie Kotková, 

Jarmila Krajčová, Drahomíra Varmužová, Karla Múllero-
vá, Jiřina Pospíšilová, Jan Václavík, Marie Sovadinová, 
Ladislav Zapletal, Jan Kovář, Redemptoristé Frýdek-
-Místek, Anežka Kovaříková, Chrudinovi, Jan Sedláček, 
Marie Panroková, Marie Procházková, Anna Čutková, 
Anna Kopecká, Dr. Bernarda Dvořáková, Ing. Jan Dolák, 
Dr. Miroslav Kenovský, Milada Pazourková, Jaroslav 
Januška, Františka Slezáková, Libuše Kampasová, Petr 
Krutílek, Anežka Hrdá, Marie Dopitová, Irena Šroubková, 
Ing. Rudolf Dittrich, Karel Václav Fúrst, Marie Páralová, 
Alois Janáč, Ing. Cyril Brázda, Marie Polcrová, František 
Novotný, Jarmila Zindulková, Jaroslav Štefka, Zdenka Pe-
řinová, P. Jan Baščavský, Kašpaříkovi, Miroslav Krejčí, 
František Rozkošný, Libuše Bendová, Jan Pernický, Ludvík 
Dřímal, Milena Šimánková, Hana Kadeřábková, Věra 1 ?, 
Drahomíra Voláková, Jiřina Šmejkalová, Josef Kratěna, 
Martin Hanousek, Marie Čtvrtečková, Marie Peterková, 
Jana Hamingerová, Marie Pachtová, Urban Foltýnek, Marie 
Kaňáková, Josef Jíra, Zdenka Preslerová, Ing. Otakar Kou-
ba, Dušan Kubec, Marie Nápravníková, Ludmila Holubová, 
Ing. Cyril Martínek, Rostislav Matýšek, Pavla Kovaříková, 
Stanislava Šlosarová, Anastázie Růžková, Anna Tomková, 
Anežka Drábečková, Marie Jelínková, Miroslav Svoboda, 
Anna Zbranková, Adolf Bedřich Stroner, Adolf Vondrášek, 
Lída Tedeschi, Jan Krumpholc, Eliška Zapletalová, Jiřina 
Zemanová, Marie Simonová, Marie Handlová, Františka 
Chutná, Marie Kmochová, Hana Kolářová, František Ma-
toušek, Eliška Halačková, Jan Svoboda, Anna Zeherová, 
Stanislav Vaněk, Svatava Štěpánová, Hana Janovská, Mar-
cela Uhrová, Farní charita Plzeň Jiráskovo nám., Sestry 
Navštívení P. Marie, Ludmila Vopelková, ŘK farnost ?, 
Františka Bistrá, Helena Kičmerová, Libor Mačát, Marie 
Tomská, Helena Harasimová, Ludmila Tšponová, Vlasta 
Pavlíková, Marie Pozrarová, Luděk Synek, Marie Štraši-
lová, Hynek Tříska, Irena Zlámalíková, Jiřina Horáková, 
Anděla Kolářová, František Przeczek, Marie Hamerníko-
vá, Karel Skřička, Marie Kadavá, Helena Minářová, Klára 
Bujnochová, Přemysl Vaněk, Dagmar Jandorová, Jiřina 
Pospíšilová, Tojšlovi, Ing. Jiří Řezníček, Vladimír Benák, 
Ľudovít Matejov, Dr. Alois Beránek, Josef Bublan, Andě-
la Jargusová, Josef Dobrozemský, Františka Kocanová, 
Květa Hauková, Ladislav Zapletal, Jiřina Konarovská, 
PharmDr. Marie Ondráčková, Emilie Koudelková, L. Ven-
delínová, Jiřina Housková, Anna Kusalíková, Věra Kristo-
niová, A.+J. Polanských, Anna Klímková, Jana Marková, 
Marcela K..?, M. Matysová, Ing. Adolf Rázek, František 
Brůna, Marta Hessová, Josef Bílek, Oldřiška Zouharová, 
Gertruda Malchárková, Růžena Horáčková, Josef Stoklá-
sek, Marie Mahdalová, Marie Ludvíková, Matušinovi, Ing. 
Cyril Martinek, Jakub Šťastný, Anežka Kovaříková, Milada 
Pazourková, Marie Sýkorová, F.+K. Poláškovi, Marie Žid-
ková, Bohumila Ministrová, Marie Dopitová, Salesiáni ?, 
Aloisie Kelnarová, Matylda Kuchařová, Lékárna U Naděje, 
Václav Kytl, Jan Štiber, Milada Vavrečková, Josef Kratěna, 
Dr. Hubert Fadrus, Gabriela Starostová.  

Děkujeme i těm, kteří nechtějí být uváděni, nebo jejichž 
jména byla nečitelná (37). 
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Køes�anská mezinárodní solidarita (CSI) je 
dobrovolné neziskové sdružení lidí, kteøí chtìjí 
nenásilným zpùsobem diplomatickými prostøed-
ky pomáhat hájit právo na vyznání tak, jak je to 
vyhlášeno ve Všeobecné deklaraci lidských práv 
OSN, zvláštì ve Článku 18.

Potøebné spojení na Køes�anskou meziná-
rodní solidaritu: 

Køes�anská mezinárodní solidarita 
Pøedmostí - Náves 38 
751 24  Pøerov    

popř. F. Kopečný, U Tenisu 27,  750 02  Přerov

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

Bankovní spojení:   

ÈSOB    Èeskoslovenská obchodní banka 
            è.ú. 0278125043 / 0300

Prosba
Dárci a pøíznivci, kteøí posílají svùj penìžní dar 
poprvé, a� laskavì oznámí v dopise nebo na 
korespondenèním lístku svou adresu a své 
rodné èíslo, které je tøeba psát do rubriky
V-symbol. Opakovanì nám toto oznamovat není 
tøeba. 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 Petr Matyáš.

MK ÈR E 12619

Tisk EURO-PRINT Pøerov s.r.o.

Podávání novinových zásilek povoleno Dohodou 
o podávání poštovních zásilek OBCHODNÍ PSA-
NÍ č. 708 03/2002 ze dne 13. 12. 2001.

Køes�anská mezinárodní solidarita
Pøedmostí - Náves 38

751 24  PØEROV
CZECH REPUBLIC

24

O.P.




