Splněný sen – CSI pomohlo
s přivedením čisté vody,
už nemusíme nosit vodu z řeky
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Slovo úvodem
V letošním prvním čísle jsem vám slíbil ohlédnutí za minulým rokem.
Máme za sebou jednání představenstva a hotovou finanční uzávěrku roku.
Tak napřed k penězům. Rok 2009 byl už plně poznamenán krizí a naše
příjmy proti roku 2008 poklesly téměř o 12%. Ale peníze přece nejsou to
hlavní. Naše humanitární pomoc dík zůstatku byla prakticky na stejné úrovni. Tentokrát bude mít zcela konkrétní podobu v Indii. Plně jsme financovali dokončení školy v hornatém Maramu ve svazovém státě Manipur. Za
vaše dary se v těchto dnech dokončuje druhé podlaží školy Jana Pavla II.
Stavbu komplikoval nedostatek vody kvůli pozdnímu příchodu monzunu.
Ale snad se vše stihne a od nového školního roku, který začíná v březnu už budou žáci v nových
třídách.
O Súdánu jste informováni ve zpravodaji. Situace je tam stále velmi složitá. I zde jsme splnili
své finanční závazky. Dle mého názoru pokračuje Chartúmem cílená islamizace Jihu vyháněním
černých muslimů z Dárfúru do Jižního Súdánu. Přál bych si, aby naše podpora byla směrována
na podporu vzdělávání a výuky náboženství.
Mně leží na srdci nejvíce ten třetí bod naší činnosti – Zabránění islamizace Evropy. Problém
vidím v celkových souvislostech a stavu naší společnosti. Zažil jsem totiž sice jako dítě budování
socialismu, ale jako dospělý už normalizaci. Byl jsem zděšen, jak selhala většina národa a přijala
ve své nevzdělanosti socialismus a komunismus. Protože náboženská nevzdělanost ještě vzrostla, vidím nebezpečí islamizace jako reálné. Asi jsme socialismu neměli dost a je dobré připravit
národ na islamizaci. Povzbuzením však může být vlna solidarity s těžce postiženými Haiťany.
Velkou pozornost jsme na představenstvu věnovali našemu hlavnímu úkolu pro letošní rok
– zajišťování Výroční konference CSI v Praze. Zde nám bude velmi chybět Mgr. Petr Matyáš,
který zahájil svou činnost na Ministerstvu zahraničí v diplomatických službách a bude získávat
zkušenosti v zahraničí. Patří mu veliký dík za práci odvedenou v CSI.
Druhé číslo zpravodaje je opět velmi pestré. Znovu dokládá pokračující pronásledování křesťanů prakticky po celém světě. Je pro nás povzbuzením, že právě v těch zemích, kde jsou naši
bratři a sestry pronásledováni, jejich počty rostou. To se dočtete v nejrozsáhlejším příspěvku,
který přivezl Pavel z konference v Gmündu. Nechybí článek o složité situaci v Súdánu a informace z přednáškového turné Marka Gabriela. Protestní lístek je tentokrát s naší známkou na
pákistánské vyslanectví v Praze a reaguje na krutost tamních zákonů vůči „nevěřícím“. Doufám
také, že nebudeme muset kvůli místu omezovat tradiční rubriku K modlitbě a zamyšlení.
V únoru se nám podařilo ve spolupráci s novými spolupracovníky připravit k tisku a vytisknout 1000 kusů barevných map, které poskytují přehled o rozsahu a intenzitě pronásledování
křesťanů ve světě. Posíláme je především na fary a do sborů s očekáváním, že budou vyvěšeny
tak, aby informovaly širší veřejnost. Už z počtu je patrné, že je nebudeme posílat našim dárcům
a příznivcům. Pokud budete mít zájem, napište (nejlépe emailem) a rádi vložíme mapu k příštímu
zpravodaji. Může Vám posloužit k Vaší službě pronásledovaným – informovat veřejnost.
Na závěr vám všem chci poděkovat a poprosit o vytrvalost ve službě pronásledovaným
křesťanům.
Po opakovaných zkušenostech znovu doslova škemrám o adresy, protože nás vždy mrzí,
když nemůžeme poslat potvrzení o daru. Rádi pošleme potvrzení za loňský rok dodatečně.
Váš
František Kopečný
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Súdán – Má před sebou „humanitární smršť“?
Politicky i z humanitárního hlediska
lze v Súdánu pozorovat příznaky bouře.
V autonomním Jižním Súdánu se mají
konat volby. V nich by se příští rok mělo
rozhodnout, zda se Jižní Súdán definitivně odtrhne od severního. Mír uzavřený
v roce 2005 stojí na velmi vratkých nohách.
„Nejhorší byla zranění civilistů, která utrpěli při bombardování jejich vesnic“, vzpomíná dr. Luka Deng, který v Súdánu pracuje
pro CSI. „Islamisté do bomb dávali jehly,
šrouby a železný šrot, které se při explozi
rozletěly na všechny strany a způsobovaly
těžká vnitřní zranění i otevřené zlomeniny“.
To se odehrávalo před uzavřením dohody
v roce 2005. Potom nálety v pohraniční oblasti ustaly.
Zdání klame
Dnes se naše pomocné akce ocitají v jiné situaci. Arabští obchodníci zásobují trhy
v Warawar, Aweil a Wanyok. Jehly, šroubky
a další železářské zboží už nejsou baleny do
bomb, ale přicházejí v pokoji na prodejních
pultech. Nabídka zboží pomáhá zmírnit následky války v jedné z nejzaostalejších zemí
světa. Situace na trhu zahaluje to, co kypí
pod povrchem.
Autonomní Jižní Súdán totiž čekají příští
rok volby, či spíše referendum, ve kterém
mají občané rozhodnout, zda se Jih stane
samostatným státem. Většina jeho obyvatel
je přesvědčena, že to tak dopadne. Podle
Denních zpráv z 2. listopadu 2009 míní viceprezident Súdánu, Salva Kiir (jmenován za
Jižní Súdán), že pro Jihosúdáňany – pokud
nechtějí zůstat občany druhé třídy – není
možná žádná varianta než odštěpení. Ale
všemi mastmi mazaný Omar Al-Bašír (hlava
Súdánu), hodlá mít poslední slovo k volbám
a použít výsledku jako důvodu k nové „svaté
válce“. Tak by vzplál znovu starý konflikt. Islamistický sever v desetiletí trvající občanské

válce se pokusil dobýt a islamizovat křesťansko-animistický jih. Přestože byla v roce
2005 uzavřena mírová smlouva, vedlo to
k umocnění nároků Chartúmu na Jižní Súdán. Problémem mezi oběma částmi státu
jsou ložiska nafty, na která si obě činí nárok.
Zbrojení
Územní nároky severu na naftonosné oblasti se projevují jeho masivním zbrojením.
Již roky posiluje Chartúm svůj, už tak silný,
vojenský arsenál. Má v něm čínské rakety,
ruské bojové letouny MIG-29, nejmodernější
vrtulníky a těžké dělostřelectvo. Mezitím se
také podařilo Al-Bašírovi vybudovat vlastní
zbrojní průmysl, jak sebevědomě prohlásil
v srpnu 2009.
Tváří v tvář tomuto masivnímu zbrojení
je Jižní Súdán vystaven značnému nátlaku.
A tak zbrojí také. Polovina příjmů za naftu
je vydávána za zbraně. Lidé sedí na sudu
s prachem, který může kdykoliv vybuchnout.
K tomu je třeba ještě přidat doutnající ložiska kmenového nepřátelství v Jižním Súdánu, přepady od Chartúmem podporovaných
vzbouřenců u hranic s Ugandou a také doposud otevřený konflikt v Dárfúru. Ke stabilitě také nepřispívají islámští sousedé. Egypt
je proti rozštěpení Súdánu na dva nezávislé
státy a Libye čile dodávala zbraně islámským milicím do Dárfúru, které připravily
o život více než 300000 lidí a přidaly 5 milionů vyhnanců!
Hrozí hladomor
Dr. Luka hlásil, že období dešťů přišlo
neobvykle pozdě. Lze tedy očekávat špatnou úrodu a v roce 2010 hrozí hladomor.
6 milionů Súdánců je závislých na potravinové pomoci. Zatímco samotné Spojené
Státy dodaly v roce 2008 do Dárfúru 283000
tun texaského obilí, vykoupil Omar Al-Bašír
úrodu ze severního Súdánu a holedbal se
tím, jak pomůže řešit nedostatek potravin
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v Africe. New York Times oznámily, že dodává obilí do Saudské Arábie, proso pro velbloudy v Emirátech a rajčata pro jordánskou
armádu. Navíc prodává režim produkční zemědělské plochy zahraničním investorům.
„Jižní Súdán má před sebou hory nepředstavitelných problémů“ prohlásila koordinátorka OSN v Juba (hlavní město Jižního
Súdánu), Lisa Grande. Letos očekává „humanitární smršť“.

(jak připomíná chování Omara Al-Bašíra
Stalinovo vyhladovění Ukrajiny!). Právě v této choulostivé situaci je zapojení CSI velmi
žádoucí. Humanitární pomoc pro Jižní Súdán, který stále ještě trpí následky občanské
války, bude v letošním roce tím důležitější.
Kromě toho se CSI angažuje na osvobozování černých Afričanů zavlečených z Jižního
Súdánu na islámský sever. Pokud se totiž
Jih definitivně odtrhne, stane se návrat na
severu držených otroků prakticky nemožný.

CSI je velmi žádaná
Všechny známky ukazují jednoznačně
na humanitární katastrofu velkého rozsahu

Aby se mohlo vrátit domů pokud možno co nejvíce otroků, závisí na podpoře
CSI.

nařčení. Údajně se měli někteří křesťané
vyjádřit negativně ke koránu. Pákistánský
zákon „o rouhání“ poskytuje znovu a znovu
„legální“ podklad pro napadání křesťanů. Ti
mohou být za urážku koránu odsouzení až
k trestu smrti.
Zatímco „nevěrci“ nejsou od mohamedánských spoluobčanů trpěni, nezbývá jim
teď nic jiného, než se uchýlit do prostoru hřbitova a žít pod něčím, co lze
jen stěží nazvat stany. Tlak ze zahraničí přispěl aspoň ke slibu vlády,
že vypálené domy postaví znovu.
K tomu je ale daleko a bude to ještě nějakou dobu trvat. Tak přijdou
teplé vlněné deky křesťanům, kteří
přišli o střechu nad hlavou, jistě k užitku. Každá postižená rodina dostala
15kg cukru, 5 litrů jedlého oleje
a 10 kg rýže a teplé deky.
Deky zahřejí nejen zvenku. Pomoc
na místě je opravdovou ukázkou so-

lidarity, a to dodává lidem novou zmužilost.
Pravda, ptám se, k čemu nás pákistánští
křesťané povzbuzují: Asif musel se svojí pětičlennou rodinou utéct z vypáleného domu:
„Bůh nás zachránil z plamenů. Je opravdu
dobrý pastýř, který se o nás láskyplně stará.
Jak budeme po těchto slovech mluvit my,
čeští křesťané, k našemu Pánu?

Pákistán Rozdělování pomoci CSI

CSI pokračuje v pomoci křesťanům v Pákistánu. Pošlete protestní lístek!

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

10 Kč

Súdán – Pomoc CSI – letadlo přivezlo léky a zdravotnický materiál

Vaše láska nás naplňuje velkou vděčností
Pákistán – Ve správnou dobu, před nástupem zimy pomáhala CSI okamžitými
akcemi řadě rodin v Korianu a Gojře.
Mnozí tak získali novou naději ve své
těžké situaci.
„Vaše láska nás naplňuje velkou vděčností. Pomohli jste nám v naší těžké situaci.
Budeme na vás pamatovat ve svých modlitbách“, řekl otec rodiny Ashban. Také on
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slyšel o mnoha křesťanských rodinách, které při útocích islamistů přišly o všechno, co
měly.
O tragické situaci křesťanů v Pákistánu
jsme v minulém roce vícekrát informovali.
Islamisty poštvaný dav vypálil sto domů
křesťanů. Rodiny zůstaly bez střechy nad
hlavou, 14 osob přišlo o život a mnozí byli
těžce raněni. Příčinou útoku bylo smyšlené

His Excellency
The Ambassador of Pakistan
Embassy of the Islamic
Republik of Pakistan
U Páté Baterie 7/761
162 Praha 6 - Střešovice
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Informace z jednání představenstva CSI
Představenstvo se sešlo v Přerově 5. února. Zahájili jsme modlitbou a pokračovali podle schváleného programu. Výkonný ředitel přednesl zprávu o činnosti a účetní předložila
výsledky hospodaření, projednané a odsouhlasené revizní komisí:
HOSPODAŘENÍ CSI ZA ROK 2009
PŘÍJMY:

2 043 714,69 Kč

VÝDAJE:
13 137,00
166 948,60
100 273,30
1 895 197,00
42 731,00
3 840,00
94 360,00
42 918,50

CELKEM

2 359 405,40

Yours Excellency,
We are very concerned to hear about the arrest of the Christian woman Asia Bibi, 37, from Ittanwali
village in Panjab. She has been detained since June 17, 2009 for “blasphemy against the prophet Mohammed” according to article 295-C of the Penal Code. On the Oct. 14, a court case against Asia Bibi
was opened in Sheikhpura City. However, according to credible sources, the allegations held against her
are unfounded.
IN the framework of your talks with high Pakistani government officials and the justice authorities,
we urgently call you to draw their attention to your Government´s approval of the Universal Declaration
of Human Rights of the United Nations. Your country thereby promised to guarantee the basic human
right of religious liberty. We thus call on you to commit yourself to the cause of Asia Bibi, who was
unjustly arrested.
Yours sincerely and respectfully

Signature / Podpis

Jsme proti uvěznění paní Asia Bibi (37 let)za « rouhání proti proroku Mohammedovi ». Byla postavena před soud na základě smyšlených obvinění a uvedený zákon nedává možnost obhajoby proti
svědectí muslima. Prosíme, abyste se zasadil o dodržování Základních lidských práv vyhlášených OSN,
k čemuž se Vaše země zavázala a propuštění Asia Bibi.
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9 813,00
669 043,15

CELKEM

678 856,15

ROZPIS HUMANITARNÍ ČINNOSTI:
SÚDÁN
INDIE

839 158,00
1 056 039,00

CELKEM

1 895 197,00

KONTROLA:

POPLATKY BANKY
TISK
POŠTOVNÉ
HUMANIT. ČINNOST
CESTOVNÉ
ADMINISTR. POTŘEBY
ODMĚNY, VÝPLATA, ODVODY FÚ
SLUŽBY, OSTATNÍ

Place, date / Místo, datum

Zůstatek k 31.12. 2009:
Pokladna
ČSOB

ZŮSTATEK K 1. 1. 2009
PŘÍJMY 2009
VÝDAJE 2009

979 546,86 Kč
2 043 714,69 Kč
2 359 405,40 Kč

ZŮSTATEK
výběr hotovosti 31.12. 2009
ZŮSTATEK K 31. 12. 2009

663 856,15 Kč
+ 15 000,00 Kč
678 856,15 Kč

Zpráva i hospodaření byly odsouhlaseny.
Představenstvo muselo řešit také personální otázky. Náš dlouholetý spolupracovník,
Mgr. Petr Matyáš, zahájil svou činnost v diplomatických službách MZ a musel ukončit
svoji činnost v CSI. Moc mu děkujeme za
všechno, co pro pronásledované křesťany
vykonal. Sám nám pomáhal při řešení své
náhrady, jsou vyřešeny internetové stránky,
ztratili jsme však kontaktní osobu v hlavním
městě. Jako nový vicepresident byla zvolena paní Libuše Hall, která souhlasí převzít
jeho úlohu při kontaktech s ústředím v Curychu.

ve výpisu leden 2010

Hlavní pozornost byla věnována Výroční
konferenci (AC) CSI, kterou po Mnichově
a Budapešti bude letos pořádat Praha, tedy
naše CSI (v liché roky je AC v Curychu).
Byla provedena kontrola plnění úkolů a uloženy úkoly nové. Prozatím nejsou komplikace. AC se bude konat 14. a 15. 10. v Emauzích a tam bude 16. 10. také „Otevřený den“,
na nějž všechny příznivce CSI zveme.
Poznamenejte si do kalendáře už teď!
Na závěr jsme se pomodlili za všechny
naše dárce a příznivce zemřelé v uplynulém
roce a poprosili o požehnání pro naši práci
a za pronásledované a vězněné křesťany po
celém světě.

KDO DÁVÁ, DOSTÁVÁ,
MNOHEM VÍC PŘIJME...
sv. František z Assisi
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Stefan da Silva (Open Doors)
Křesťané v islámském světě
(přednáška z kongresu GEDENKT DER MÄRTYRER)
K situaci na blízkém východě:
Lze rozpoznat 3 trendy náboženského vývoje v arabském světě:
1.trend: rozmach radikálního islámu, násilný charakter a násilné přepady al-Káidy
působí na celém blízkém Východě. Ale také
v dalších zemích, Jemenu a Severní Africe.
V Mauretánii žijí křesťané ve velkých obavách. I v Alžírsku vláda pod nátlakem al-Káidy zostřila svoji politiku proti křesťanům.
Změnila se i podpora radikálního islámu. Dříve jej podporovali lidé, kteří neměli
práci, před sebou neviděli žádnou budoucnost. Ale po 11. září 2001 podporují teroristy
muslimové s vysokoškolským vzděláním se
sedmimístnými bankovními konty, kteří žijí
v Americe i v Evropě. Nepodporují jen násilné formy, ale věnují své dary do médií, na
propagandu. Největší hlásnou troubou radikálního islámu je Al-Džazíra. Ta poskytuje
různé nové programy v arabském jazyce,
nová vysílání, specielně i pro děti a mládež,
a již od dětství je chtějí vychovat v radikální
islamisty. Jsou si vědomi, že zde probíhá
náboženská válka. Když porovnáme situaci
před dvaceti lety a nyní, nezbývá než konstatovat, že se dramaticky změnila. Např.
v Turecku je vládnoucí stranou strana radikálního islámu, což by před 20 lety nebylo
myslitelné. Kdo byl před dvaceti lety na dovolené v Egyptě, v hlavním městě Káhiře,
ví, že bylo vidět jen velmi málo žen se zahalenými hlavami. Nebo např. můj kolega
v tzv. umírněné zemi, v Jordánsku, nemohl
v pátek, t. j. v den jejich celostátního svátku
najít volné parkovací místo. Vysvětlil, že to
bylo blízko velké mešity, kde radikální imám
zcela jasně hlásal nenávist proti západnímu
křesťanství a smutné na tom je, že právě
tento nenávistný imám přitahoval tak velké
zástupy muslimů. Také vysvětlil, že bydlel v obytném bloku, kde bydleli křesťané i
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muslimové. Dříve bylo zvykem, že při slavení křesťanských svátků navštěvovali muslimští sousedé křesťany a opačně při konci
ramadánu zvali zase křesťany k sobě. Dnes
muslimové již k sobě křesťany nezvou. To
má hluboký dopad na křesťanskou komunitu
v těchto zemích.
2. trend: Dramatický úbytek tradičního
křesťanství na blízkém Východě. Hlavním
problémem křesťanů je vystěhovalectví. Na
celém blízkém Východě je celkem 22 zemí,
18 arabsky mluvících zemí, Izrael, Turecko a Írán. Jenom 6 z těchto 18 arabských
zemí má národní církve, které navazují na
církev pocházející od apoštolů datovanou z
ještě předmuslimských dob. Křesťané utíkají
ve velkých počtech. Několik příkladů: Libanon býval jedinou zemí na blízkém Východě
s křesťanskou většinou obyvatel. To již neplatí. V Egyptě vzrostl počet obyvatel za posledních 20 let o více než 20 milionů, počet
křesťanů však jen o asi půl milionu. Takže
procento křesťanů v egyptské populaci se
snížilo. Před dvaceti lety bylo 15 až 20 %,
nyní jen asi 12 %. Podobné lze pozorovat
i v Sýrii. Izrael a palestinské oblasti: dobrá
zpráva je, že v Izraeli se lidé obracejí ke
křesťanství, ale mnoho palestinských křesťanů opouští zemi. V této oblasti vzrostl za
posledních 20 let počet obyvatel o 4,5 milionu, ale žádný nárůst počtu křesťanů. V Íránu
před 20 lety bylo 1/4 milionu křesťanů s arménským nebo asyrským původem, dnes
z nich zbylo jen 100 000. A nejradikálnější
a nejtragičtější příklad na blízkém Východě
– Irák, kde Organizace Open Doors pracuje již více než 20 let. Již 18 let projíždím
Irákem alespoň jednou za rok. Na různých
místech Iráku máme své týmy a denně s nimi komunikujeme. Když předchozí řečník
uvedl, že je to zde katastrofa, není to žádné
přehánění. Před dvaceti léty zde bylo, řekl

bych osm set tisíc až milion křesťanů. A kolik jich zde zůstalo? Méně než 350 000. To
znamená, že v průběhu 20 let 60 % iráckých
křesťanů zemi opustilo. A bude-li to s takovou rychlostí pokračovat, dá se očekávat,
že za dalších 20 let nebude existovat žádný
irácký křesťan. A když se podíváme na zbylých 350 000 blíže, vidíme, že jsou to uprchlíci ve vlastní zemi. A to z dobrých důvodů.
V zemi proti sobě bojují o vliv dvě znepřátelené frakce islámu, Šíité a Sunnité. Každá
z nich ale nenávidí křesťany. Je to obrovská
nenávist, která byla ale importována z jiných
zemí. To je jedno z vysvětlení proč za časů
Saddáma Husajna v zemi byla relativní stabilita. Násilí nezačalo hned v roce 2001, ale
až v roce 2004. Rok po pádu Husajnova
režimu byl v Iráku relativní klid, protože Iráčané sami nebojovali navzájem proti sobě
ani proti křesťanům. Během roku však přišlo
do země množství džihádistických bojovníků
ze sousedních zemí. Írán vyslal své lidi, aby
posílili šíitské hnutí, potom ze Saudské Arábie přišli wahhábisté a přirozeně i al-Káida
vyslala své islámské bojovníky. Např. před
dvěma lety byl bojovníky al-Káidy unesen
náš spolupracovník. Díky Bohu přežil a podařilo se mu vrátit. Když ale podával zprávu
o svém zajetí, říkal, že v táboře islámských
bojovníků bylo jen velmi málo lidí ze samotného Iráku. Většina byla z Alžírska, Tuniska,
Jemenu a Saudské Arábie. A těm byl osud
iráckých křesťanů lhostejný, ani neznali
historii země. Chtěli křesťanství v Iráku zlikvidovat, na druhé straně se snažili z křesťanské menšiny dostat co nejvíce peněz.
Jak myslíte, že vypadá nyní život křesťanů
v Bagdádu nebo v Mosulu? Může se každý
den stát, že islamistická skupina zatluče na
vaše dveře a máte na vybranou: buď do 24
hodin opustíte dům a islamisté vás nechají odnést jen to, co máte na sobě, nebo co
stačíte unést v rukou. Druhá možnost je, že
vezmou vaši ženu nebo dceru do prostituce.
Třetí možností je veřejné přihlášení se k islámu. Z toho důvodu křesťané utíkají ze země.
Slyšeli jsme podobná svědectví od mnoha
a mnoha iráckých křesťanů. Dokonce i sa-

motné Spojené národy potvrdili, že v Iráku
narůstá značné násilí proti tamním křesťanům. Jeden starý pár z Mosulu, kde muž byl
starší než 80 let, vyprávěl, že jednoho zlého
dne na jeho dům zatloukli islamisté a chtěli
po nich, aby do 24 hodin opustili dům, protože jsou křesťané. Starý muž namítal, že je již
starý, aby jednoduše mohl odejít, celý život
prožil v Mosulu, ať ho nechají v domě v klidu
umřít. To jednoho z teroristů tak rozhněvalo,
že vzal kladivo a hřebík, který mu zatloukl
do hlavy. Starý muž upadl do bezvědomí a
tak ho na chodbě našla jeho manželka. Naštěstí přežil a druhý den utekli. Když jsem se
s ním setkal, byly stopy zranění dodnes na
něm vidět.
Dva dny předtím, než jsem odjel do Německa, jsem četl zprávu svého spolupracovníka o lidech, kteří nedávno utekli. Podle
jejich svědectví islamisté přišli ke dveřím
jejich domu a řekli:chceme vaši dceru, protože jeden z naší skupiny ji chce za ženu.
Náš křesťanský bratr nechápal jejich žádost
a řekl: nemám žádnou dceru, která by se
mohla vdávat, určitě se mýlíte. Ale islamisté
řekli, vůbec se nemýlíme. Křesťan řekl, vždyť
mám jen jednu dceru a té je sedm roků.
A teroristé řekli, však právě to je ta, kterou
chceme. Teď je tato rodina na útěku. A další příklad: Jiný bratr, který bydlí v Damašku.
Ten byl manažerem restaurace. Z ničeho
nic přišli k němu teroristé a řekli: víme, že jsi
křesťan, a tobě patří restaurace. Máš peníze a musíš tedy sponzorovat naši revoluci.
Zítra přijdeme a dáš nám 50 tisíc US dolarů. Křesťan se jim pokoušel vysvětlit, že mu
restaurace nepatří, že je tam pouze manažerem, že nemá tolik peněz. Teroristům se
nelíbila jeho odpověď a unesli jeho šestnáctiletého syna. Následující den se vrátili: máš
pro nás peníze? Ale bratrovi se podařilo vypůjčit si jen 17 tisíc. Teroristé odmítli peníze
vzít, řekli, že to nestačí. Odešli a za tři hodiny přijelo před dům auto, otevřely se dveře
a vypadla mrtvola jeho šestnáctiletého syna.
Měl bych takových příkladů na tříhodinovou
přednášku. Nebudu dál pokračovat, ale to,
co se děje v Iráku, je něco opravdu hroz-
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ného. Krize zde je vleklá a stále pokračuje.
Je pravda, že nyní je v Iráku více stability,
než přede dvěma nebo třemi lety. Ale v této zemi neexistuje žádná bezpečnost pro
křesťany. I americký časopis Time o tom
letos napsal. Přinesl plán města Bagdádu
a tam bylo vyznačeno, kde před sedmi lety
bydleli sunnité, šíité a křesťané. A ukázal
i další plán se situací, jaká je dnes. Americká
propaganda chtěla ukázat, jak se jí podařilo dosáhnout mírové koexistence mezi šíity
a sunnity. A to je pravda, Bagdád byl rozdělen mezi sunnity a šíity. Ale na novém plánu
Bagdádu není už žádné místo pro křesťany.
To je důvodem, proč se křesťané nevracejí
do Bagdádu nebo Mosulu. Mnoho lidí prchá
z Iráku do Sýrie. Irácký ministr, říká, že křesťané se chtějí vrátit, ale v Sýrii je zadržují, to
je propaganda. Díky Bohu, dosud v Iráku ale
existuje relativně bezpečná oblast pro křesťany. Je to na severu, v místech kde žijí Kurdové. Ti mají svoji nezávislost uvnitř Iráku.
Mají své politické strany, vlastní policii, své
bezpečnostní síly a dokonce do určité míry
i vlastní armádu. To je místo, kde jsou křesťané v bezpečí. A je ještě jedna malá oblast
v blízkosti Kurdistánu, tzv. rovina v okolí Ninive, kde také mohou křesťané žít. V ostatních částech Iráku je to pro křesťany stále
obrovské drama. Uprchlíci žijí v nepředstavitelné bídě, jak v Iráku, tak i mimo Irák.
Jak již bylo řečeno, mnoho křesťanských
uprchlíků žije v Sýrii. Chtěl bych říct, že za
to Sýrii patří mohutný potlesk. Chtěl bych vyzvednut velikou pohostinnost Syrské vlády
vůči uprchlíkům z Iráku, protože v době, kdy
Iráčané utíkali ze své země do Sýrie, nebyla
k dispozici žádná mezinárodní finanční pomoc. A iráckých uprchlíků do Sýrie bylo 1,5
až 2 miliony. Celkový počet obyvatel Sýrie je
asi 20 milionů. Do země tedy přibylo téměř
10 % obyvatel. Představte si: to je, jakoby
do Česka přibyl 1 milion uprchlíků nebo 8
milionů do Německa. To je obrovské zatížení pro zemi, ale Sýrie všechny uprchlíky
přijala a nezavřela své hranice. Představte si, co by 8 milionů uprchlíků v Německu
udělalo s ekonomikou, s trhem. Ceny domů
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a pozemků v Sýrii enormně kvůli uprchlíkům
vzrostly. Uprchlíci musí nějak přežít, ale
v Sýrii již před příchodem uprchlíků byly obrovské problémy s nezaměstnaností. Z toho
důvodu nesmějí být uprchlíci zaměstnáváni. V současné době mnoho Iráčanů v Sýrii
již vyčerpalo své peníze a chybí jim k přežití nejzákladnější potřeby. Již předchozí
řečník zmínil, že Spojené národy se svými
prostředky nezacházejí příliš čestně vůči
křesťanským uprchlíkům z muslimského
světa. Velkým problémem je, že velká část
zaměstnanců OSN jsou muslimové, a ti jsou
přirozeně ke svým spoluvěrcům štědřejší
než ke křesťanům. Tito lidé potřebují vaši
pomoc. Mluvilo se v předchozí přednášce
o pomoci z Ameriky, 550 mil. US dolarů.
To je neuvěřitelné množství peněz. Ale tyto
peníze nebyly rozdělovány nevládním organizacím. Ty plynuly především americkým
pomáhajícím organizacím, na prvním místě
americké vládní organizaci s názvem US
AID, a ti odmítli dávat peníze křesťanské
pomáhající organizaci uvnitř Iráku. A ve skutečnosti měli velké problémy spravovat tak
velké peníze. Za to ale nikdo nemůže vinit
křesťanské organizace, protože ty žádné
peníze od těch organizací nedostaly. V Iráku
je skutečně mnoho křesťanských pomáhajících organizací, a je smutné říct, že mezi
sebou zápasí. Ale současně všechny se
snaží pomáhat potřebným lidem. V té zemi
jsou obrovské potřeby. Uprchlíci nepotřebují jen potraviny, ale také duchovní pomoc.
Většina z nich prožívá obrovskou osobní
krizi. Obrovský rozsah potřebných služeb
těmto lidem je traumatizující. Také se snažíme dodat křesťanský duchovní materiál.
Jeden bratr mi ukazoval exemplář arabské
bible, kterou rozšiřujeme v Iráku. Je to velká
kniha, která má mnoho obrázků, z jednoduchého důvodu, Arabové neradi čtou, a tak
se snažíme udělat ji pro Iráčany přitažlivou.
Vzhledem k nebezpečné situaci v Iráku je
obtížné takovou bibli vlastnit, proto se scházejí rodiny dohromady a studují tu bibli spolu. Vznik této bible je složitý. Byla navržena
věřícími v Dánsku, vytištěna v Číně, financo-

vána věřícími z jižní Afriky a z Anglie. Dopravena do Iráku věřícími z Libanonu, a iráčtí
věřící se zabývají její distribucí. To ukazuje,
že jsme opravdu jedno v Kristu, a že si umíme navzájem pomáhat.
3. trend: Tím se dostávám ke třetímu
hlavnímu trendu na blízkém Východě. Připomínám, že prvním byl ohromný nárůst
islámského radikalismu, fundamentalismu,
druhým bylo vystěhovalectví tradičních křesťanů. Ale třetí trend je zcela opačný.
Oproti silnému proudu nárůstu islámského fundamentalismu existuje spodní
protiproud. Ve všech muslimských zemích
se objevuje silný rostoucí zájem muslimů
o křesťanskou víru. A nejen to, v každé jednotlivé muslimské zemi teď existuje domácí
křesťanská církev. Když jsem před dvaceti
lety začínal projíždět těmito zeměmi, v žádné z nich nebyla domácí křesťanská církev
a to už dávno není pravda. V mnoha zemích
jsou tyto skupiny opravdu malé, v Ománu
nebo Kataru je rodilých věřících dnes skutečně jen hrstka, v jiných částech počet
věřících pomalu stoupá. Např. v Mauretánii
za dvacet let narostl počet ze třiceti na tisíc.
Mezi Kurdy v severním Iráku z pěti v roce
1991 na dnešních tisíc. Nejvíc v této oblasti vyniká Írán-z tehdy 10 tisíc dnes 100 tisíc
a snad i víc obrácených muslimů. Uvedu příklad: íránský pastor byl dotázán mulahem.
Kolik lidí jsi nám ukradl? Pastor odpověděl,
že 10 tisíc. Protože z bezpečnostních důvodů byl v době íránské revoluce každý pas-

tor omezen na 10 tisíc věřících. Ale mulah
se usmál, a řekl: „my oba víme, že to bylo
víc než 10 tisíc!“ Pán v této zemi působí
podivuhodně! To nám poskytuje naději do
budoucna. Před 100 lety byla v Číně sotva
jedna křesťanská náboženská obec. Dnes
je tam zhruba 100 milionů věřících. Před sto
lety byla sotva jedna obec v Koreji. Dnes
je jedna čtvrtina křesťanů. A světlo vychází
i v Íránu. Uvedu příklad. Známe jednoho
bratra, kterému říkáme skandinávský Ali.
Jako muslim odešel do severských zemí,
aby tam vydělal peníze. Jediným cílem bylo
vydělat hodně peněz. Byl v jedné skandinávské zemi, peněz vydělal opravdu hodně,
ale šťasten nebyl, byl tam beznadějně sám.
Po několika letech, téměř blízko sebevraždy,
šel jednou kolem kostela, a zavolal, Isa, Ježíši, jestli existuješ, přijď a pomoz mi. A Ježíš
se mu opravdu zjevil. Ali mu nabídl celý svůj
život. S nadšením přijal novou víru. Když
na své dovolené přijel do rodného města,
vyprávěl o tom svým příbuzným a získal ke
konci dovolené 11 nových věřících. Příští rok
už to bylo 47, když se naposledy vrátil, bylo
jich již 107. Když ajatolláh Chomejní přišel
k moci, chtěl celou zemi udělat islámskou
a islám exportovat i do ostatních zemí, a nyní
se v této zemi tisíce lidí obracejí na křesťanskou víru. Lidé v této zemi potřebují vaši
modlitbu, aby zůstali silní. A nezapomínejte, na blízkém východě je mnoho otevřeno,
a lidé nacházejí cestu ke Kristu.
Přeložil: Ing. Pavel Nohel

Islám, svoboda a lidská práva
Přednáškové turné znalce islámu Marka A. Gabriela po Švýcarsku získalo díky
otevřeným diskusím a ve spojení s aktivitou „minarety“pozornost a výbušnost.
Bývalý imám objasňoval posluchačům
obsah islámu.
Ve světě je každý desátý křesťan diskriminován, pronásledován nebo mu přímo
hrozí smrt. Tři ze čtyř pro víru pronásledovaných jsou křesťané. Obzvláště silné je

pronásledování v islámských zemích. Proto
CSI již dlouho plánovala přednáškové turné
odborníka na islám, bývalého imáma Gabriela, a to kolem „neděle za pronásledovanou
církev“ od 4. do 16. listopadu. Bylo jaksi navíc, že se turné protklo s aktivitami iniciativy
„minarety“ a získalo na návštěvnosti.
Z jednoho imáma křesťan
Marek vyrůstal v přísně věřící mohame-
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dánské rodině na jihu Egypta a byl už odmalička uváděn do islámu. Už ve dvanácti
letech dokázal bezchybně recitovat celý
korán. Později studoval dějiny islámu a stal
se profesorem na proslavené univerzitě Al-Azhar v Káhiře. Pro své studie a rostoucí
radikalizaci některých svých přátel, začal
být k islámu kritický. Za božího přičinění se
k němu jednoho dne dostala bible. Poselství
bible, které se tolik liší od koránu, ho tak fascinovalo, že se rozhodl konvertovat na křesťanství. Když se to dověděla rodina a přátelé, přestal si být v Egyptě jist svým životem.
Pro muslima je totiž nejtěžším hříchem zříci
se islámu. Proto tajně opustil Egypt.
Ježíš a Mohammed
Už více jak 10 let žije bratr Gabriel ve
Spojených státech. Studuje bibli a křesťanství velmi intenzivně a napsal několik knih
na téma islám a křesťanství (v němčině vyšly: Ježíš a Mohammed, Islám a terorismus
a Motivy islámského terorismu). Ve svých
přednáškách vyzvedává Gabriel velmi jasně
rozdíly mezi islámem a křesťanstvím. Nemůže dodneška pochopit na Západě rozšířené
přesvědčení, že je možné s islámem vést
dialog. Učitelé islámu totiž jednoznačně kladou požadavek, že islám je poslední a dokonalé náboženství. Mnohé články víry v koránu navíc nejsou vůbec kompatibilní s naším
pojetím demokracie. Také Všeobecná deklarace lidských práv, založená přece na
křesťanském obraze člověka, není pro ně
závazná. Zákony, které jsou v rozporu s islámem nelze tolerovat. Podle islámu jsou“nevěřící“, tj. nemuslimové, lidé druhé třídy.
Jsou proto právem diskriminováni a hojně
přímo pronásledováni (my to přece dobře
známe z dob komunismu). Z tohoto pohledu
je pak chování mohamedána k jevům jako
náboženská svoboda, rovnoprávnost pohlaví, obřízka dívek, sňatky z donucení nebo
terorizmus vidět jako zcela řádné (sem patří
i otroctví povolené v době války a džihád je
permanentní, takže opět jim vytýkáme něco,
co v jejich pojetí majitelů absolutní pravdy, je
správné). Marek ukazuje, jak učitelé islámu
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jsou většinou zcela v opaku s poselstvím bible. Také jasně dokazuje, že Alláh není v žádném případě totožný s biblickým Bohem.
Rady Marka A. Gabriela
Marek povzbuzuje své posluchače, aby
udělali důležitý krok. Nesmíme mít před
muslimy žádný strach. Bývají to totiž také
zcela normální lidé, kteří mají často upřímnou a hlubokou touhu po Bohu. Je třeba,
abychom jako křesťané zaujali jasné stanovisko k učení islámu. Nemůžeme však
zároveň stejně brát muslimy jako lidi. Jsou
zajatci svého vlastního učení, které je připravilo o řadu práv a svobod. Jejich duchovní
vůdcové se snaží udržet je v jedné řadě. Je
tragické, že jsou si muslimové svojí vírou
tak jistí, zvláště když pozorují rozpadající se
západní křesťanství a úpadkovou kulturu západu. Tak Gabriel volá naléhavě především
k návratu k naší identitě. Vždyť právě křesťanské poselství svobody, lásky a odpuštění
je odpovědí na šířící se islám v naších zemích.
V islámských zemích pronásledovaní
křesťané jsou pro nás příkladem a výzvou.
Jsou hotovi pro svou víru a své přesvědčení
přinášet oběti a platit často vysokou cenu.
Toto statečné a důsledné chování přináší
bohaté plody požehnání. Marek Gabriel je
vděčný CSI za vytvořený prostor a podporu jeho činnosti. Je velmi důležité, abychom
se pravidelně za pronásledované modlili,
podporovali je a dodávali jim odvahu svými
hlasy.
Děkujeme srdečně Marku Gabrielovi
a jeho ženě Unji za jejich vzácné nasazení
a přejeme jim požehnání od Pána.
PS: Stanovisko Písma k původu islámu
viz 1J, 4, 1-3. FK

K zamyšlení a modlitbě
Alžír
(Hlas mučedníků) Skupina čítající přibližně 50 muslimů zabránila konvertitům od islámu uspořádat vánoční shromáždění, které
mělo proběhnout 26. prosince ve městě Tizi-Ouzou v severním Alžírsku. Když se členové společenství Tafat sešli, aby se zúčastnili
společné bohoslužby, postavila se proti nim
skupina odpůrců, kteří zablokovali dveře
do modlitebny. „Tato země je zemí islámu!
Jděte se modlit někam jinam,“ prohlašovali
údajně někteří z nich a vyhrožovali pastorovi zabitím. Vetřelci setrvali před budovou
až do 28. prosince. Někteří z nich se vlámali dovnitř, odcizili mikrofony a reproduktory a přerušili přívod elektřiny do objektu.
Věřící se v minulosti scházeli v malé pronajaté budově, v listopadu se však přesunuli
do nových prostor, které téměř 350 účastníků bohoslužeb dokázaly pojmout. Několik
týdnů před znemožněním uspořádání vánoční bohoslužby místní obyvatelé podepsali petici, ve které vyjádřili svůj nesouhlas
s existencí křesťanského společenství poblíž
svých domů a žádali vydání zákazu činnosti.
Místní orgány seznámily s peticí představitele společenství, křesťané však údajně nemají
v plánu na dokument nijak reagovat. Společenství patří k oficiálně uznané Alžírské protestantské církvi. (Zdroj: Compass Direct)
Modlete se, aby se místní křesťané nepřestali hlásit ke své víře. Modlete se, aby alžírské
orgány podporovaly svobodu náboženského vyznání. Modlete se také za pokračování
služby křesťanských společenství v Alžírsku
a za zvěstování evangelia po celé zemi.
Čína
Od poloviny prosince 2009 se šíří neověřené zprávy o stavu Gao Zhishenga,
křesťanského obhájce lidských práv, dlouhodobě pronásledovaného státními orgány.
Policista, který Gaa poprvé zadržel v únoru 2009, nedávno jeho bratru Zhiyiovi řekl,
že se Gao 25. září „ztratil na procházce“.

Je to vůbec poprvé, co nějaký představitel
čínského režimu naznačil, že by se Gao již
nemusel nacházet ve vazbě, a posílil tak
obavy o možném zhoršení jeho zdravotního
stavu. Některé nepotvrzené zprávy dokonce
naznačují, že Gao mohl ve vězení zemřít na
následky surového týrání. Čínské orgány se
nicméně odmítly k místu jeho současného
pobytu oficiálně vyjádřit. Bob Fu, prezident
ChinaAid (partnerská organizace Hlasu
mučedníků) komentoval aktuální situaci následovně: „Máme všechny důvody čínské
orgány podezírat, že zatajují nějaké velmi
závažné skutečnosti. Rodina má plné právo
vědět, co se s Gaem stalo. Je nepravděpodobné, že by se vězeň v zařízení se zvýšenou ostrahou ‚ztratil na procházce‘, aniž by
se jednalo o snahu zatajit skutečný stav.“
Gaova žena byla zprávou o manželově údajném zmizení viditelně šokovaná a jeho dcera Gege je bledá a již několik měsíců kvůli
obavám o otce trpí chronickou únavou. Když
se bezprostředně před Vánoci doslechla, že
by otec mohl být mrtev, zhoršil se její zdravotní stav natolik, že si vyžádal hospitalizaci. Podle poslední zprávy je ošetřována
v nemocnici v New Yorku. (Zdroj: ChinaAid)
Modlete se za získání informací o tom, kde
se Gao v současnosti nachází a také za zodpovědné řešení situace čínskými orgány.
Egypt
(Hlas mučedníků) 8. ledna došlo ve
městech Nag Hammadi a Bahjora na jihu
Egypta k dalším násilnostem – pouhé dva
dny poté, co bylo při odchodu z půlnoční
mše zavražděno šest křesťanů a muslimský
člen ochranky. Zástupy muslimů vykřikujících „Alláh je velký“ a „není Boha kromě Alláha“ vyzbrojené meči, plynovými bombami
a zápalnými lahvemi rabovaly a vypalovaly
domy, obchody a automobily patřící křesťanům. Mary Om Boktor Kyrollos, koptská
křesťanka, se udusila v hořícím domě. Podle očitých svědků útočníci přerušili přívod
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vody a elektřiny a když požárníci konečně
dorazili na místo, zjistili, že mají prázdné
nádrže. Ve dnech bezprostředně následujících po zmíněné střelbě před kostelem
došlo k několika střetům mezi křesťany
a muslimy a také mezi křesťany a policisty.
Modlete se za uklidnění situace v těchto problémových oblastech Egypta. Modlete se,
aby křesťané odpovídali na příkoří láskou
dle Kristova příkladu a útočníkům odpustili.
Modlete se za všechny, kdo truchlí nad ztrátou svých blízkých.
Indie
Ve spolkovém státě Tamilnádu na jihu
Indie byly v rozmezí pouhých dvou dnů napadeny tři kostely. 29. listopadu explodovala nálož v kostele ve městě Thammathukonam, která vážně poškodila obvodovou zeď
budovy. Ještě ten den radikálové v Konamkade poškodili sochu sv. Františka Xaverského, zatímco se členové místního společenství připravovali na adventní průvod.
O den později hinduističtí výtržníci rozbili okna kostela v Suluru a naházeli dovnitř
několik kamenů. Později byly na místě nalezeny kanystry s naftou a benzínem a také
pruhy bavlněné látky, naznačující, že útočníci měli v plánu budovu zapálit.
Modlete se, aby křesťané v Tamilnádu
nepodléhali strachu z útoků, ale zůstávali
smělými Ježíšovými svědky. Modlete se také
za předvedení pachatelů násilností před
soud.
New Delhi, 11. listopadu – dalších šest
osvobozených v minulém týdnu obžalovaných z násilností proti křesťanům ve svazovém státě Orissa zbavuje křesťany důvěry
v justici, především prokurátorům.Těchto
šest propuštěných v minulém týdnu zvýšilo
počet propuštěných na 121 z celkem 127
obžalovaných hindu-extrémistů z násilností
v Orisse. „Oběti násilí jsou znechuceny
rostoucím počtem propouštěných, protože nemají ani naději ani motivaci vyšetření
a potrestání viníků vrchním soudem“, sdělil
Compass právník Bibhu Dutta Das z vrchního soudu. Dodal, že osvobozující rozsudky
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jsou výsledkem nedostatečné práce policie:
„Je to vědomé krytí fundamentalistů“.
Compass direct
Kanadská organizace Hlasu mučedníků (Voice of the Martyrs) je jedním z členů iniciativy Religious Liberty Parthership
(RLP), společného projektu křesťanských
organizací z více než dvanácti zemí, které společně usilují o rozšíření povědomí
o problematice porušování náboženské
svobody ve světě. Dva roky po rozpoutání pouličních násilností namířených proti
křesťanům v distriktu Kandhamal v indickém spolkovém státě Oríssa se RLP stále
intenzivně zajímá o osudy tamějších věřících a vyzývá ke společným modlitbám za
spravedlnost, smíření a pokoj v této oblasti.
RLP vás vyzývá, abyste pamatovali na naše
trpící bratry a sestry v Orísse a modlili se
za ně, zejména v období vánočních svátků.
Ve svých společenstvích můžete o Vánocích
použít následující modlitbu Mgr. Raphaela
Cheenatha, katolického arcibiskupa z Kataku-Bhuvanéšvaru v Orísse: „Dobrotivý Otče,
Pane vší země, vzdáváme Ti chválu za dar
Ježíše Krista, kterého jsi poslal na svět, aby
strhl zdi rozdělení a nenávisti. Smiluj se nad
všemi, kdo v Orísse trpí pro Tvé jméno. Daruj jim pokoj a spravedlnost, o které tolik usilují, a strhni zdi hořkosti a nenávisti v Orísse. Potěšuj sirotky, dávej radu zkroušeným,
zaopatři ty, kdo přišli o všechno. Daruj jim
milost, aby dokázali odpustit, a s pevnou jistotou doufat ve tvou laskavou přízeň. Nedopusť, abychom na své bratry a sestry zapomněli, když budeme slavit příchod Knížete
pokoje a vyhlížet jeho slavný návrat.“
Za letošní rok bylo v indickém státě Karnataka zničeno 56 křesťanských kostelů.
Sajan George, předseda Globální rady indických křesťanů, řekl, že protikřesťanské
incidenty v Karnatace a dalších státech, kde
vládne strana Bharatiya Janata, narůstají;
důvodem je rostoucí náboženská netolerance. Vláda nekoná svou povinnost: nechrání
křesťanské menšiny a nedrží na uzdě hin-

duistické radikály, řekl George. Těm dává
najevo, že si mohou dovolit cokoli, aniž by
proti nim zasáhla spravedlnost. Protikřesťanské násilí v Indii zuří zejména v posledních dvou letech: stát Orissa zasáhla zvláště
silná vlna v roce 2008. Radikální hinduisté
tvrdí, že křesťané nutí lidi ke konverzím, ale
křesťané namítají, že jejich sociální služby prostě přitahují lidi k víře. V červnu se
v Mumbai konal křesťansko-hinduistický
summit, který podle předsedy Papežské
rady pro mezináboženský dialog otevřel novou kapitolu vzájemných vztahů; předseda
nicméně připustil, že za dialog jsou odpovědné především místní komunity. V říjnu
kardinál Oswald Gracias, mumbajský arcibiskup, mluvil o strachu z konverzí v indické
společnosti a o tom, že některé státní úřady
chtějí zavést zákony proti konverzím. Zdůraznil, že pokud by některé konverze byly
nucené, nemají pro Církev žádný význam:
Pro křesťany je konverze především proměna srdce, řekl.
25.11.2009, Zenit
Irák
(Hlas mučedníků) 11. ledna byl v iráckém
Mosulu zastřelen pětasedmdesátiletý křesťan. Bezprostředně poté, co se Hikmat Sleiman vrátil ze svého obchůdku se smíšeným
zbožím, začala na něj střílet skupina útočníků. Muž na místě zemřel. Místní křesťané
vnímají jeho vraždu a sérii dalších útoků na
věřící v uplynulých měsících jako důkaz
„etnických čistek“ s cílem vyhnat křesťany
z oblasti. (Zdroj: AsiaNews) Vyprošujte útěchu všem, kdo truchlí nad ztrátou Hikmata.
Modlete se, aby útočníci poznali Pána jako
svého Spasitele. Proste za naplnění křesťanů v Mosulu Kristovým pokojem i v tomto
nelehkém období.
17. ledna byl v iráckém Mosulu zastřelen dvaapadesátiletý křesťan Sadalláh Jusif
Džordžis. Sadalláh vlastnil obchod s ovocem
a zeleninou nedaleko svého domu a zanechal po sobě manželku a dvě dcery. Jeho
vražda je zatím posledním incidentem v sérii
nedávných útoků na příslušníky křesťanské

komunity v tomto městě. (Zdroj: AsiaNews)
Vzdejte Pánu chválu za Sadalláhův život
a víru. Proste Boha, aby jeho milované uprostřed smutku naplnil pokojem převyšujícím
každé pomyšlení (Filipským 4,7). Modlete
se, aby se mosúlští křesťané v souvislosti
s útoky nenechali přemoci pocity strachu
a zoufalství, ale díky Kristově milosti nalezli
odvahu k pokračování ve službě.
23. prosince v ranních hodinách došlo
k dalším dvěma samostatným útokům na
kostely v iráckém Mosulu. Přibližně v 11 hodin dopoledne byla odpálena nálož nedaleko syrského pravoslavného kostela sv. Tomáše. Na jiném místě ve městě přišli tři lidé
o život (jeden křesťan a dva muslimové),
když před kostelem sv. Jiří chaldejské církve explodovala další nálož ukrytá ve vozíku
s ovocem. Tyto incidenty jsou zatím posledními v sérii pumových útoků, ke kterým ve
městě došlo v uplynulých měsících, například
26. listopadu nebo 15. prosince. Útoky provedené pouhé dva dny před Vánocemi ještě
zintenzivnily obavy příslušníků křesťanské
komunity v Mosulu, mnozí iráčtí věřící jsou
však přesto pevně odhodláni Kristu sloužit.
„Poselství pokoje a naděje, zvěstované anděly, zůstává i nadále naším vánočním přáním pro celou zemi,“ prohlásil Louis Sako,
arcibiskup z Kirkúku. „Chceme společně
přinášet pokoj a naději do srdcí všech iráckých mužů a žen.“ (Zdroje: AsiaNews, AFP)
Modlete se za všechny, kdo při těchto útocích ztratili své milované, a také za uzdravení zraněných. Proste, aby iráčtí věřící zůstávali v Ježíšově přítomnosti, uchovávali si
jeho pokoj a nechali se jím vést ke sdílení
Boží pravdy s muslimskými bližními.
Írán
Tři íránští křesťané jsou stále pohřešováni – od 24. prosince, kdy je společně
s dalšími dvanácti věřícími zadrželi příslušníci bezpečnostní policie v Pakdaštu. Křesťané byli zatčeni v domě, ve kterém se členové
jejich domácího společenství sešli ke společné oslavě Vánoc. Po týdnu bez jakýchkoli
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zpráv se příbuzní obrátili na policii a dožadovali se informací o stavu zadržených. Bylo
jim sděleno, že křesťané budou ještě ten den
propuštěni, místo toho však byli tajně převezeni do nechvalně proslulé věznice Evin
v Teheránu. Dvanáct z nich bylo propuštěno 4. ledna. Podle posledních zpráv nejsou
o stavu a místě zadržování zbývajících tří
(Maryam Jalili, Mitra Zahmati, Farzan Matin)
k dispozici žádné informace. Příslušníci bezpečnostních složek rovněž uskutečnili razie
v domech zadržených křesťanů a zabavili
jim knihy, počítače, seznamy telefonických
kontaktů, CD, DVD a další křesťanské materiály. (Zdroj: Farsi Christian News Network)
Modlete se, aby všichni tři věřící byli bez
újmy propuštěni. Modlete se také za to, aby
byli pro policisty smělým svědectvím o Kristově lásce a odpuštění. Modlete se za respektování svobody náboženského vyznání
v Íránu.
Jemen
(Hlas mučedníků) Jemenské orgány
údajně začaly vyjednávat o propuštění šesti
křesťanských rukojmích – pětičlenné rodiny z Německa a britského technika – kteří
byli uneseni společně s dalšími třemi ženami loni v červnu. Těla tří žen, Rity Stumpp
(26), Anity Gruenwald (24) a Eom Young-sun (33), byla nalezena krátce po únosu.
O situaci Johannese (37), jeho ženy Sabriny (37), dětí Lydie (5), Anny (3) a Simona (1) ani Anthonyho nebyly donedávna
k dispozici žádné informace. Únosci požadují
výkupné ve výši 2 milionů amerických dolarů, imunitu, záruku volného pohybu a příslib,
že nebudou vydáni do sousední Saúdské
Arábie. (Zdroje: Middle East Concern, AFP)
Modlete se za úspěch vyjednávání o propuštění těchto křesťanů. Proste za ochranu
a zdravotní stav unesených věřících. Modlete se, aby únosci díky jejich svědectví přišli
k poznání Ježíše Krista.
Malajsie
(Hlas mučedníků) Devět církevních budov v Malajsii se nedávno stalo terčem série
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žhářských útoků vyprovokovaných náboženskými neshodami mezi muslimy a křesťany kvůli užívání slova „Alláh“. Výrazem
„Alláh“ označují malajsky hovořící křesťané
Boha již několik set let. Mnozí muslimové
jsou však přesvědčeni, že by tento výraz
měl být vyhrazen pro muslimy, neboť jeho
používání následovníky jiných náboženství by podle nich mohlo způsobit zmatek
a potenciálně vést ke konverzím. Útokům,
které začaly 8. ledna, předcházelo rozhodnutí nejvyššího soudu z 31. prosince, které
zneplatnilo vládní zákaz používání slova
„Alláh“ křesťany. Vláda se proti rozhodnutí
odvolala. Jedna z budov, modlitebna společenství Metro Tabernacle Church v Desa
Melawati, byla při požáru vážně poškozena.
Vyprošujte malajským křesťanům nadpřirozené vedení, když musí čelit opozici. Proste Boha, aby zaopatřoval a povzbuzoval
všechny, kdo byli nedávnými útoky postiženi. Modlete se, aby nárůst pronásledování
vedl k nárůstu smělosti malajských věřících
(Skutky 4,29–31).
Nigerie
(Hlas mučedníků) Při pouličních střetech muslimů s křesťany v nigerijském Jos
17. ledna přišlo o život nejméně 100 lidí,
stovky dalších utrpěly zranění a bylo vypáleno několik obytných domů a budov sloužících k náboženským účelům. Násilnosti
údajně vyprovokovali muslimští mládežníci,
kteří narušili průběh bohoslužby v kostele společenství sv. Michaela v nedalekém
městě Nasarawa Gwong. Muslimové pokračovali v útocích, přičemž vypálili modlitebny společenství Kristovy apoštolské církve,
Assemblies of God, tři kostely Nigerijské
církve Kristovy a dvě budovy Západoafrické evangelikální církve. Na místo byly vyslány jednotky nigerijské armády, které se mají
pokusit v oblasti znovu nastolit pořádek,
mnozí křesťané se však stále obávají dalších střetů. (Zdroje: Compass Direct,
Christian Solidarity Worldwide). Modlete se
za opětovné nastolení zákona a pořádku
v oblasti. Modlete se, aby se křesťané

nemstili a neuchylovali se k dalšímu násilí, ale milovali své bližní Kristovou láskou.
Proste Boha, aby křesťany v Jos posiloval,
aby zůstali pevní ve víře (1. Petrův 5,8–10).
Modlete se za všechny, kdo při nepokojích
přišli o své blízké a o majetek.
Pákistán
Muslimští zaměstnavatelé 15. prosince
otrávili trojici křesťanských bratrů v pákistánském městě Gujranwala kvůli jejich víře
a nárokování dlužné mzdy. Bratři přestali pracovat pro Ferozewala Pul Banquet &
Marriage Hall, kde uklízeli odpadky, protože
nedostávali výplatu. Poté co jim zaměstnavatelé přislíbili vysokou mzdu s vánočními
prémiemi a příplatky za přesčasy, vrátili
se zpátky, nárokovaná mzda jim však byla
znovu odepřena. Ostatní zaměstnanci navíc
uráželi jejich víru a titulovali bratry hanlivými
výrazy. Když se křesťané dožadovali dlužných mezd, dočkali se jen vyhrožování vážnými následky, pokud nebudou pokračovat
v práci. Majitel haly se správcem objektu
poté všechny tři přinutili vypít jed. Příbuzní byli kontaktováni až poté, co dva z bratrů zemřeli (devětadvacetiletý Imran Masih
a pětadvacetiletý Irfan Masih). Podle poslední zprávy se třetí z bratrů, třiadvacetiletý
Aakash Masih, nachází v kritickém stavu.
Policisté na stanici Peoples Colony zaprotokolovali obvinění majitele haly a správce
budovy z vraždy a podvodného jednání.
Compass Direct
Naveed Masih, křesťan, kterého zadrželi a fyzicky týrali policisté v návaznosti na
útok islamistů na křesťany v pákistánské
osadě Gojra v srpnu 2009, byl nedávno
propuštěn na kauci. Dvaatřicetiletý Naveed a jeho bratr Nauman (25) byli zadrženi
začátkem září na základě obvinění z „účasti
na ozbrojených nepokojích a šíření strachu
používáním střelných zbraní“, Naveed byl
později nařčen, že jednoho muslimského
útočníka zabil. Jeden z muslimů obviněných
z účasti na útoku se s Naveedem nejprve
pokusil uzavřít dohodu. Poté co křesťan

odmítl přijmout úplatek výměnou za stažení svého svědectví klíčového svědka, obvinil jej muslim z vraždy. Láhaurský vrchní
soud rozhodl o Naveedově propuštění na
kauci 23. prosince. Bratři žádali o tuto možnost již v říjnu, tehdy však byl propuštěn
pouze Nauman. (Zdroj: Compass Direct)
Vzdejte Pánu díky za Naveedovo propuštění
na kauci. Modlete se za jeho bezpečí, neboť
se stále obává o svůj život. Modlete se za
zrušení obvinění vznesených proti Naveedovi a Naumanovi
Zástup muslimů v pákistánském Islámábádu 28. prosince surově napadl křesťanského muže trpícího schizofrenií a jeho
rodinu. Dvaatřicetiletý Shumail Aleem byl
obviněn z rouhání poté, co v rozhovoru
s jiným křesťanem poznamenal, že v nedalekém obchodě nepouštějí v televizi film,
protože muslimové slaví svátek Ashura.
(V tento den šíitští muslimové truchlí nad
smrtí Muhammadova vnuka, zatímco sunnitští muslimové si připomínají údajný půst
Mojžíše, který měl být vyjádřením vděčnosti za vysvobození Izraelitů z Egypta.)
Přestože Shumail svou poznámkou zjevně
podpořil rozhodnutí majitele obchodu žádný film nepouštět, majitel (Naveed) začal
Shumaila mlátit a dožadoval se vysvětlení,
proč zneuctil jméno Muhammadova vnuka.
Když se Shumailovi ten den vrátili domů,
zjistili, že jim někdo rozházel část věcí kolem domu. Od souseda se dozvěděli, že
se po Shumailovi sháněla skupina přibližně dvaceti mužů v doprovodu několika policistů, protože jej Naveed nařkl z rouhání.
Když Shumailův otec Mansoor dovedl syna
na policejní stanici, aby záležitost kolem obvinění vyjasnili, napadlo je nejméně deset
rozlícených muslimů, kterých se na místě
nakonec shromáždilo více než sto. Shumailova sestra Elishba (20) se je snažila bránit,
útočníci ji však udeřili do hlavy kovovou tyčí.
Muslimové dívku nepřestali mlátit ani poté,
co upadla do bezvědomí, přičemž jí zlomili
nohu. Zranění způsobili také Mansoorově
ženě, švagrové a dalšímu synovi, Shazirovi.
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Zbili také Shazirovu ženu, které navíc vytrhli
z náruče malou dcerku a hodili ji na zem.
Dítě neutrpělo žádné vážné zranění. Elishba
se při lékařském ošetření probrala z bezvědomí, podle posledních zpráv však stále
trpí intenzivními bolestmi. Členové skupiny
údajně podplatili lékaře, aby nezveřejňovali
zprávu o jejím stavu a také policisty, aby příbuzné donutili stáhnout obvinění a vyrovnat
se mimosoudně. (Zdroj: Compass Direct)
Modlete se za uzdravení všech zraněných.
Přimlouvejte se za spravedlivé vyřešení
případu místními orgány. Proste Boha, aby
chránil tuto rodinu a další křesťany v oblasti.
Dva pákistánští křesťané, Imran Masih
(21) a Knusni Masih (24), byli postřeleni za
to, že se odmítli obrátit k islámu. K incidentu došlo na svatbě v osadě Chak 297-JB
v provincii Paňdžáb. Krátce poté, co věřící
dorazili na svatbu, obklíčila je skupinka ozbrojených muslimských mladíků, kteří začali
střílet do vzduchu, jak je na vesnických svatbách zvykem. Jeden z muslimů však vyhrožoval, že Imrana a Knusniho zastřelí, pokud
neodříkají islámské vyznání víry. Křesťané
odmítli a místo toho odříkali Žalm 91. Rozzuření muslimové střelili oba věřící do hrudníku. Podle poslední zprávy jsou křesťané
ošetřováni v nemocnici a lékaři doufají, že

se zotaví bez následků. Policisté dosud
nezatkli pachatele, kteří prohlásili, že se
jednalo o nehodu. (Zdroj: Compass Direct)
Vzdejte Pánu chválu za to, že se Imran
a Knusni směle přihlásili ke své víře. Modlete
se za jejich úplné uzdravení a zotavení.
Modlete se, aby nalezli útočiště pod jeho křídly (Žalm 91,4). Modlete se, aby pachatelé
činili pokání a poznali Pána.
Šestadvacetiletý křesťan, kterého muslimové zmlátili za to, že v červenci 2009
údajně spálil několik veršů z Koránu a další
knihy v arabštině, byl nedávno odsouzen
k doživotnímu odnětí svobody. 11. ledna
soudce odsoudil Imrana Masiha podle paragrafu 295-B pákistánského trestního řádu,
známého jako „zákon proti rouhání“. Masih
podle něj materiály spálil s úmyslem „vyvolat
náboženskou nesnášenlivost a urazit cítění
muslimů“. Imranovi bylo navíc vyměřeno 10
let odnětí svobody a pokuta ve výši 100 000
rupií (přibližně 21 000 korun) podle paragrafu 295-A trestního řádu. (Zdroj: AsiaNews)
Modlete se za zneplatnění tohoto soudního
rozhodnutí. Proste, aby Bůh Imrana a jeho
rodinu v tomto období povzbuzoval. Modlete
se za zrušení zákona proti rouhání v Pákistánu.

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
Srdečné díky těm, kteří přispěli převodem z účtu v prosinci 2009 a lednu 2010
MUDr. Magdalena Truhlářová. Josef Olšák, J. L., Severin
Jelínek, P. Václav málek,Markéta Salvetová, Petr Brychta,
Ing. Daniel Žingor, Jaroslav Boudný, Josef jebousek, Jiřina
Magnusková, David Plášek, Roman Duba, Vladimír Benák,
Eliška Hanousková, Jan Krutský, Anna marková, Vladimír
Letocha, Zdeněk Čermák, Radim Piprek,Anna maixnerová,
Sylva Potůčková, veronika Doležalová, Alena Tomanová,
Dušan Zeman, Mgr. Bohumil Poláček, Tomáš Bayer, Mariana Felnerová, PhDr. Jana Mančalová, Ing. Borek Tichý,
Ing. Vladislava Kácalová, Mgr.Zdeněk Dubský, Krista švejnohová, Mgr. Iveta Černá, Jan Beránek, Gabriel Juchelka,
Stanislav Grubhoffer, Hana Borková, Hana Čermáková, Jan
benda, Eva Bumbová, Miroslava Kutalková, Charita sv.Vojtěcha Slavičín, Martina Tonarová, Veronika Nováková, MUDr.
Anna Velková, Jan Malý, Anna Julinová, Jana Sarofinová,
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Jitka Fejfarová, Monika Zechovská, Ivo Křižka, Ing. Jaroslav
Záleský, Irena Muhlová, Mgr.Martin Kolář, cásková Elena,
Josef Vintr, Markéta Zelinková, Mgr.Miroslav Cano, Lékárna „U Naděje“, Irena Hamzová-Pulicarová, Olga Michalová,
Pavel Vachek, Jan maixner, Jan Blahuta, ŘKfarnost Hutisko,
marie Dvořáková, Jana Světlá, Marie Radikovská, Eugenie
Miškovská, Ivan Klabal, Ing. Jiří Solař, Mgr. Miroslav Adlt,
Soňa Minarčíková, Vojtěch Macek, Jiří David, Zdenka Boráková, Marie Legnerová, Ing.Jaromír Sedlák, Ota Pacholík,
JUDr. Jiří Fleischer, Jaroslava Pupová, Magdalena Knorková, Ing. Jiří Potoček, Karel Mýl, Eva Kadlecová, Pavlína Lacinová, MUDr. Marie Hlaváčková, Pharm. Dr. Lubomír Vylíčil,
Petr Zemánek, Markéta Tomečková, Albert Mikula, Vít Kuba,
Miroslav Louman, Spol.pom.řádu sv.Lazara, Jana Šandrejová, Libuše Michalčíková, Mgr. Petra macíčková, Marcel
Turičík, Daniela Nováková, Ing. Petr Wanderburg,

Díky také všem, kteří přispěli dary poštovními poukázkami nebo jinak:
Anna Zajícová, Lidie pendeliková, Kamil kuliha, Emilie harantová, Helena Minďáková, Anastázie mačková, Marie
Šeligová, F.+K. Poláškovi, Marie Michalíková, Ludvík Dřímal, Ludmila Bártová, Zdena Troblová, František Novotný,
Růžena Bartošová, Josef Stoklásek, Anna Ondrůjová, Eva
Spěváková, Eliška Zapletalová, Mojmír Pospíšil, Miroslav
pořízek, MUDr.Ludmila zítková, Marie Sedláčková, Radka
pelzmanová, František Čápek, PhDr.Vojtěch Cekota, Zdeněk Jun, Marie Orlíková, Eliška Daňková, Marie Kadlecová,
Marie Hamerníková, Marie Rýznarová, Josef Pátík, Františka
Stratilová, Eva Šádková, Marie Vítková, Marie cabejšková,
Marta Hlouchová, František Mejzlík, Anna Klímková, Helena
Bičanová, Krista Valná, Bohumila Ministrová, Jan Jiříček,
Pavla Pumprlová, Jana Zázvorková, Zdenka Svobodová,
Jana Krajíčková, Alena Frajtová, Jarmila Krajčová, Marie
Šouláková, Anežka Nováková, Jiřina Horáková, Dagmar
Jandorová, Jaroslava Kašicová, Marie Popková, Dobroslava Mikšánková, Eva Procházková, Eduard Tomeček, RNDr.
Martin musílek, Marie zemanová, Jarmila Zizlerová, Anežka
Zikmundová, Jaroslava Podestátová, Miroslav valíček, Pavel
Škoda, Helena Dobrovolná, Marta Čechová, Miloslava Nemravová, Ludmila Vokatá, Radim Vondráček, Josef haman,
Jaroslav Duda, Josef jambor, Resmije Štiberová, Ing.Karel
Lavický, Stanislav Řehák, Růžena Míčková, Jarmila Bergerová, Františka Křížková, Marie Valentová, Bořivoj Ptáček,
Augustin Mario Petřík, Vaculovičovi, PhDr. Jan Stříbrný,
Ludmila Kolaříková, Jana Marková, Věra Urbánková, Marie
Vašinová, Jana Pavlíčková, Petr Piprek, Václav Číhal, A.+J.
Dastíkovi, Marie Puldová, Jan Farkaš, Jiří Hořínek, Marek
Machala, Eliška Mužíková, Marie Balíková, Vilma Růžičková,
Ema Trunčíková, Salesiánská provincie Praha, Blanka Petrovická, Marie Machynková, Václava Gregorková, Jitka Minářová, Karla Müllerová, Jiří halouzka, P. Alois jargus, Marta
Holubová, Květuše Čermáková, Marie Stěhulová, František
Hlouch, Alžběta Hanzlíková, Anna Kolečkářová, Jindřich
Caletka, Alena Kavanová, Ing.Jan Kadlec, Ing.Václav brůna,
Ing.Jaroslav záleský, Marie Ocelková, Stanislav Schindler,
Zuzana Benešová, Dalibor Kameník, Jarmila Domesová, Jan
Václavík, Jiří Ondruš, Josef Kříž, Jiří Kostera, Jiří Hruška, Jolana Žiklová, Antonín Mareš, Věra Lodrová, Ladislav zapletal, Metoděj Štajnar, Mrtin Halama, Milan Geiger, Salesiáni
Litomyšl, Anna Fialová, Alena Frajtová, Barbora Suchecká,
Marie Balíková, Marie Páralová, Holasovi, Jiřina Horáková,
Marie Zelbová, Antonín Dostál, Karel Palata, Václav Zdráhal,
Anna Klímková, Ludmila Kateřiňáková, Drahomíra Voláková,
Marie Pokorná, Jaroslav Bukvička, Ludmila Holubová, Josef Lačko, Resmije Štiberová, Miluše Procházková, Ludmila
Doležalová, Hana Kolářová, Bohumila Šuláková, Přemysl
Vaněk, Anděla Jargusová, Jan Tomek, Závalovi, Kateřina
Macháčková, Jiřina Zemanová, Václav Kotrba, Věra Janů,
MUDr.Marie Vrbová, Jiřina Kopečná, Václav Schreiber,
František Foral, Stanislav Slánský, Růžena Buchtová, Josef

Bublan, Jan Klement, Růžena Míčková, Uršula Dřevjaná,
František Klapetek, Arnošt Korchan, Františka Číhalová,
Anna Zbranková, Běla Holečková, Blechovi, Božena Bradnová, Michal Baďura, Alena Frajtová, Helena Teplová, Marie
Bajajová, Anna Tomková, Elfrída Prasková, Vaculovičovi,
Marie Kášková, P. Jaroslav Kopecký, Agnesa Vlasková, Božena Jašková, Libuše Kampasová, Dagmar fešárková, Stanislav vaněk, Marie Pilná, Jarmila Polášková, Hana Soběslavová, Martin Slunečko, Milan Strnad, Františka Evanžinová,
Marie Knotková, Marie Skotnicová, Marie Ruspaggiari, Věra
Frydrychová, Jiřina Voldánová, Karel Exner, Tomáš Prokop,
Josef Sedlák, Vladimír Polcar, Jaroslav Januška, Štěpán
Knopf, Františka Nesvadbová, Jarmila Prusková, Gizela
Gutknechtová, Rudolf Prandner, Marie Očenášková, Jana
Krajíčková, Věra Hájková, Alois Sekanina, Marie Poulíčková, Dr.Karel Dolista, Marta Železná, Josefa Faicová, Eliška
Przeczková, Stanislav Schindler, Miroslav Pořízek, Zdenka
Kozelková, Jakub Šťastný, Irena Schwarzová, Libuše Dostalíková, Marie Šebestová, P. Jan Baščavský, Marie Páralová,
Jiří Buchta, Veronika Temňáková, Mgr.František Zeman,
Marta Hessová, Ing.Jaroslav Záleský, Miloslava Herynková,
Holasovi, Cecilie Mičulková, Marie Synková, Zdenka Kunzová, Vlasta Hradská, Milada Busková, Marie Továrková, Vlastimil Měchura, František Dubrava, Jana Rybářová, Oldřich
Vzorný, Hedvika Dolničková, Marta Vojáčková, Josefina Ševčíková, Eva Součková, Lenka Himlová, Marija Chuveschuk,
Marie Polcrová, Jitka Lišková, Luděk Vondrák, ŘKfarnost
Tovačov, Hana Kadeřábková, Daniela Nováková, Marcel
Turičík, Mgr.Petra Macíčková, PhMr.Zdeněk Křivský, Roman
Duba, Jana Šandrejová, Jiří Badal, P.Hubert Šula, Dagmar
Heinzová, Marcela Křížová, Mgr. Miroslav Adlt, Zdenka Boráková, JUDr.Jiří Fleischer, Jana Homolová, Ivan Klabal,
Eugenie Miškovská, Marie Radikovská, Dr. Ludmila Martinková, Božena Petrásková, ŘKfarnost?, Jan Szczurko, Jan
Blahuta, ŘK farnost Jeseník, Martin Kvapil, MUDr.Oldřich
Kramoliš, P. Pavel Mikuš, Sylva Potůčková, Elena Cásková,
René Snopek, P.Josef Šich, Irena Muhlová, Ing. Jaroslav
Záleský, Ivo Křižka, Jaroslav kašpařík, Monika Zechovská,
Jana Světlá, Ing. Jaroslav Branžovský, Hana Čermáková,
Jan malý, MUDr. Anna Velková, Tomáš Pacinek, Tomáš
Bayer, Veronika Nováková, Martin Janoušek, Jan Benda,
Hana Borková, Jitka Závodná, Jiřina Chvatíková, Jaroslav
Vejmola, Josef Matura, Josef Hurbiš, Mgr. Zdeněk Dubský,
Ing.Vladislava Kácalová, Ing. Borek Tichý, PhDr. Jana Mančalová, Mariana Felnerová, Mgr.Bohumil Poláček, Dušan
Zeman, Jiří Orsag, Marie Procházková, Vladimír Benák, Mgr.
Josef Vlček, Helena Třísková, Věra Perutková, Ing. Vladimír
Fajmon, Josef Stolař, Ing.Daniel Žingor, František Pospíšil,
Markéta Salvetová, Jiří Pacalt, Marie Krechlerová, Ing. Jola
Červenková, Marie Kozová, Marie Jelínková, Jana Hlaváčová, Arnoštka Dobšová, Petr Procházka.
Děkujeme také všem, kteří nechtějí být uváděni nebo
jejichž jména nebyla čitelná nebo jsou dárci anonymní
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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
777 966 180 Vodafone
605 413 050 T-Mobile
e-mail: csi@csi-cr.cz
Internet: www.csi-cr.cz
Bankovní spojení:
ČSOB Československá obchodní banka
č.ú. 0278125043 / 0300
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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 zodpovídá
sIng. František Kopečný.
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.

