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Výroční konferenceSlovo
CSI úvodem
a Otevřený den české CSI
Drazí přátelé CSI!

mnoha
čísel našeho
Výroční konference
(dále AC)
Na začátku
roku 2021 mi dovoltestránkách
krátké ohlédnutí
za rokem
minulým.zpravoAčkoliv

daje,čínského
např. 4/2010).
mu jednoznačně dominovala pandemie
viru, pronásledování křesťanů
Cílem konference CSI, jak v zahajovacím
- Přenesením
a událostí
do
nikterak nepolevilo. I přes deklarování
lidského těchto
bratrstvístarostí
křesťanů
a muslimů,
projevu vyjádřil jejísílil
(mezinárodní)
útlak v zemíchprezident
islámu i na jeho krvavých
hranicích.
Vzpomeňme
o obvědomí našim
lidem,
abychompokus
co nejvíce
pan Herbert Meier,
bylo genocidy
zdokonalit
činnost
novení
Arménů,
džihádistické
násilí
Burkině
mohliprotikřesťanské
s trpícími sdílet
to, vcoNigérii,
se děje
v jea zlepšit spolupráci
a
porozumění
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Faso, Mosambiku, Kongu,
mnoha
dalšíchRozšiřováním
afrických zemích.
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srdcích.
těchto
inforvšemi složkami celé
„rodiny“
národních
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a dalšíchanáboženských
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dílo
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organizačních
záležitostí,
a mnohá další
pronásledovánímezinárodní
(např. v Indii) solidarity.“
se děla za víceméně nezájmu
zpráv o situaci
v pobočkách
a uskutečnězápadních
médií, politiků
a veřejnosti.
Pro nás důležitým bodem bylo též oceV loňském
odešel
z čela CSI
její dlouholetý
mezinárodní prezident Herbert Maier. Již před
ných
akcích,roce
měla
konference
zřetelné
dunění
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15
lety pronesl
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západních
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„Je potřeba
znovu si
ujasnit svoje
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tomu
stála
Evropa
po
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- Především
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s
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Herberta
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v reakci na
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a finanční
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– CSIi vúčinně
a především
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Eibnera
a
vlnu islámského teroru vyzval muslimy, aby se do dvou
týdnů zřekliprezentace
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osm
pomáhá lidem trpícím pronásledování
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týdnů a došlo jen k malému pokroku. Přistoupení kGunara
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hodnot“
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strany
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stará se osdělení:
sirotky Do
a opuštěné
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dr. Romana
Jocha
uveA dán...)
ještě organizační
lednovéhoděti,
čísla Zpravodaje
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každoročně
potvrzejsou
následnými
oběťmi
řejníme
ve zpravodaji
příštím.
ní okteré
darech.
I letos
mám dárce,
jejichž konfliktů
adresu neznám.
Prosím
tedy ty z Vás,
kdo jste v roce 2020
a pronásledování,
organizuje potvrzení,
a doručuje
poslali
dar anonymně a potřebujete
sdělte miMoc
svoujeadresu.
třeba poděkovat paní Miroslavě
humanitární
pomoc
až konkrétním
trpícím
Naše
organizace
má smlouvu
s Českou
poštou o Jurenkové.
výhodné poštovném.
abychom
i nadále
ZajistilaOvšem
perfektní
občerstvení
lidským
přemohli
posílat bytostem
Zpravodajepři
na katastrofách,
jednotlivé adresy
levně,nejen
potřebujeme
odběratelů.
Prosím
Vás
na AC,dostatek
ale především
agapé
na OD.
humanitárních.
s lidmi,
tedy,devším
abyste Vy,
kdo ZpravodajSetkání
neodebíráte
zvážili jeho
odebírání
a popřípadě
upozornili
na problém
Musím
poděkovat
ovšem
i dalším
– své
i svékteří
přátele.
Vám.
bez Děkuji
ohledu
na svá rizika rozdávají
ženě, paní Žákovské, paní Ondrákové, paní
CSI
v loňském
díky Vašim
darům rozvíjela
projekty va mnoha
koutech světa
a
potraviny
a roce
prostředky
pro štědrým
přežití jsou
Monice své
Kahancové
všem dalším,kteří
připředstavu
o její činnosti
můžete udělat
i z četby Zpravodaje,
pro postižené
silnousivzpěrou.
(Informace
ložili ruku k který
dílu. držíte v ruce. Děkuji Vám za
zájem,
modlitby i finanční
dary. Přeji
Vám požehnaný rok 2021!
o záchranných
projektech
a o zajišťování
Kahancová
pomoci byly uváděny ve zprávách jednoPetr Vaďura je moderátor,Monika
který již
podruhé
tlivých poboček, fotograficky i na titulních
dostává CSI do Českého rozhlasu. Rozho-
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vory byly natočeny během Otevřeného dne
ným způsobem v různé intenzitě asi sto
Arménie:
Mají
arménští křesťané
v Náhorním Karabachu
a vysílány
ČRo1, KT,
23.10.2010
miliónů křesťanů, což je obrovské číslo.

budoucnost?

Moderátor: Ve dnech 14. až 16. října proPo více než 25 letech křehkého příměběhla v pražských Emauzích konference
ří byli arménští křesťané v Náhorním
mezinárodní organizace nazvané KřesťanKarabachu znovu napadeni ázerbájdská mezinárodní solidarita, která je známa
žánsko-tureckými silami. CSI poskytuje
pod zkratkou CSI. Zástupci jednotlivých náhumanitární pomoc vysídleným osobám.
rodních poboček se na ní radili, jak lépe orZástupci CSI se také aktivně zúčastnili
ganizovat svou pomoc do zemí, v nichž jsou
dvou mírových demonstrací v Curychu a
z jakýchkoli důvodů pronásledováni křesťaŽenevě.
né. V sobotu navštívil veřejnou část konfeDne 27. září 2020 zahájily ázerbájdžánrence i Petr Vaďura se svým mikrofonem.
ské ozbrojené síly vojenskou ofenzívu na
Konference Křesťanské mezinárodní soNáhorní Karabach (v arménštině „Arcach“),
lidarity se zabývala problematikou pronáhistorickou domovinu arménských křesťanů.
sledování křesťanů ve světě. Co je vlastně
Tisíce žen, dětí a starších lidí musely opustit
Křesťanská mezinárodní solidarita? Odpovídomovy a hledat ochranu v Arménii. Většina
dá předseda české pobočky František Komladých mužů z Náhorního Karabachu byla
pečný:
povolána k obraně vlasti.
Co dál?
Křesťanská mezinárodní solidarita je organizace na obranu lidských práv a té
části, která se týká náboženské svobody.
Předpokládáme, že náboženská svoboda
je vždycky to první, co bývá porušováno
a co potom rozpoutá řetěz nesvobody.
Jedním z hostů konference byl biskup Václav Malý. Pane biskupe, vy sledujete porušování lidských práv ve světě obecně.
V čem je specifikum náboženského pronásledování?
Také tato rodina musela opustit domov

Ázerbájdžánská armáda při ofenzívě v
Pronásledování
křesťanů
světě je
Náhorním
Karabachu
počítalaves podporou
z
různých
důvodů.
Jednak
z
ideologicTurecka a džihádistických povstalců ze Sýkých
– topostižení
je především
těch komurie.
Mnozí
arménštívkřesťané
jsou
nistických
nebo
postkomunistických
potomky těch, kteří přežili genocidu Arménů
jako
Severní
Korea,
Čína,
vzemích,
Osmanské
říšijepřed
více než
100 lety.
A
Kuba;
potom
z
důvodů
náboženských
genocida Arménů pokračuje i dnes. CSI byla
– dvakrát
především
v některých
již
nucena
zasahovat muslimských
proti této názemích, nejkřiklavější
jsou Karadnes
boženské
čistce; poprvépřípady
v Náhorním
v
Pákistánu,
v
Saúdské
Arábii,
v
Egyptě,
bachu na počátku 90. let a před několika lety
Nigérii, městě
v Súdánu;
aV
potom
z důvodů
vvsyrském
Aleppo.
obou případech
sociálních
– John
např.Eibner
v Jižnía Americe,
kdy
ředitel
CSI dr.
jeho kolegové
kazatelé
nebo
kněží
se
zastávají
bezosobně poskytovali obětem život zachraňuzemků
a vzbuzují nelibost latifundistů
jící
pomoc.
a„Také
častojsme
přicházejí
o život.
Dá se ve
říci,prože
apelovali
na veřejnost
na naší planetě je pronásledováno růz-

A jak můžeme my v Čechách těmto lidem
spěch ohrožených křesťanů v krizové oblaspomoci?
ti,“ uvedl Eibner.
Budoucnost arménských křesťanů v NáPředevším modlitbou. A mně chybí, že
horním Karabachu je po několika týdnech
se málokdy např. v přímluvách objevuútoků s více než 1000 mrtvých a po příměří
je toto téma. Ale neměli bychom zůstat
dohodnutém Ruskem nejistá.
jenom u modlitby, měli bychom, pokud
Pomoc CSI vysídleným osobám
možno, posílat materiální pomoc nebo
Ve spolupráci s partnery v arménském
solidarizační dopisy. Věřme tomu, že to
hlavním městě Jerevanu poskytla CSI postipomáhá, protože i diktatury nebo potlaženým lidem Náhorního Karabachu rychlou
čující režimy reagují na to, pokud ten
pomoc. Potraviny, teplé zimní oblečení a
člověk se stane ve světě známým. A přitopný olej byly distribuovány lokálně. Zodrozeně je také dobré se vydat i do těchto
povědní lidé se navíc všemožně snažili ubyzemí a ty křesťany navštívit. Já sám vím,
tovat tisíce lidí, kteří uprchli. Pomoci se dojak to bylo pro mě důležité před rokem
stalo např rodině Mkrtičianových ze Shashi.
1989, když mě navštěvovali křesťané
Brzy ráno 27. září je vylekalo bombardová– dá se říci – z celého světa a řekli: „My
ní Ázerbájdžánem. V obavě o život opustili
o vás víme.“ To byla obrovská duchovní
všechny své věci a uprchli autem do Armévzpruha a obrovská duchovní posila.
nie. Cestou se nepřestávali modlit, aby unikli
explozím dopadajících bomb. Manžel Soni
Česká pobočka Křesťanské mezinárodní soMkrtičianové zůstal v Náhorním Karabachu,
lidarity vydává jednou za dva měsíce zpraaby bojoval za vlast.
vodaj, ve kterém informuje o pronásledování
křesťanů. Pane Kopečný, děláte i něco konkrétního pro ty pronásledované?

Jednak jsou to protestní karty – máme
na ně kladné odezvy, prostě se nám podaří dostat ty lidi z vězení ven. Nemalou pomoc, kupodivu, i z té naší České
republiky poskytujeme ve formě financí.
Roky se CSI angažovalo přímým výkupem otroků v severním Súdánu, kam
byli zavlečeni ze Súdánu jižního během
dlouholeté občanské války. Teď oficiálně
žádní otroci nejsou (je Rodina
jich tam
pochoMkrtičianů
pitelně
stále
desetitisíce)
a
starostové
John Eibner promluvil na shromáždění v
z jejich vesnic je vyhledávají a CSI je
Curychu
potom
vykupuje. Ti otroci
se na
vracejí
bez
Ázerbájdžánsko-turecký
útok
Náhorní
ničeho,
čili
se
jim
dává
taková
první
poKarabach vysídlil některé Armény i do Švýmoc – dostanou
kotlík
nanáměstí
vaření, Parade
trochu
carska.
8. října 2020
se na
prosa, srp,
plachtu,
aby se měli
pod150
co
Square
v Curychu
shromáždilo
kolem
schovat.
A
pak
máme
ještě
svého
lékaře
lidí. Velkými transparenty upozorňovali na
– také za
penízev našich
dárců.
utrpení
Arménů
Náhorním
Karabachu a
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rozdávali kolemjdoucím informační letáky.
Írán
– Pastorovi
P. Petrosyan, jeden
z organizátorů,
varoval
před humanitární katastrofou, pokud Náhorní Karabach
padne
rukou Ázerbájdžánu.
V Íránu je
pro do
křesťany
nebezpečno.
„Pak
budou
všichni
násilně
Kromě
vyčlenění
seArméni
zpravidla
musívyhnáni
obávat
ze
svých
domovů,“
řekl
Dr. Johnučenci
Eibner,
kteo svůj
život.
Islámští
umírnění
veřejrý
byl
jedním
z
pozvaných
hostů.
Generální
ně prohlašují, že nevěřící jsou druhořadí obředitel
CSI
jednoznačně
varoval:
„Nesmíme
čané se
značně
omezenými
právy.
dopustit
další
genocidu Arménů!“
Dr. Eibner
V Íránu
je odhadem
0.5% křesťanů.
Mají
vyzval
švýcarskou
abypodle
ochraňovala
přísně zakázáno
žít vládu,
otevřeně
své víry.
oběti
v Náhorním
Karabachu.
Na záIslám války
je státní
náboženství:
všechny zákony
věr
své řečiseujistil
přítomné Armény,
že je
a předpisy
řídí islámským
právem šaría.

CSI podpoří.

hrozí
smrti
Ženevatrest
– více než
500 demonstrantů

16. října 2020 se v Ženevě konal pokojný
protest
proti turecko-ázerbájdžánským
útotajně scházet
po domech. Jsou-li odhaleni
kům.
náboženskou policií, hrozí jim podle íránCSI byla
jedním
ských
zákonů
smrt.z oficiálních podporovatelů shromáždění a byla na místě zastoupena
manažerem
komunikace Joelem VeldkamRiskantní protest
pem, který upozornil na nevědomost a lhoO život
se kolem
však nemusí
konstejnost,
která
situace obávat
Arménůjen
panuje.
vertité (je jich do roka popraveno
několik
Zdroj
- CSI
desítek), ale prakticky všichni křesťané. Tak
dopadl i představený největšího íránského
I když jsou protestantská společenství stáprotestantského
pastor YouArménští
křesťané
–
poražení
ve Vysokéspolečenství,
hře 21. století
tem neuznaná, jsou více méně tolerována
cef Nadarkhani. V severoíránském městě
a „Oficiální
bedlivě sledována.
Arménštína
a asyrští
křes- ázerbájdžánská vítězná šestitýdenní válka
reakce Západu
válku ÁzerRasht byl totiž zatčen koncem minulého
ťané
jsou
uznávanou
náboženskou
menšibájdžánu a jeho spojenců proti nejstarší- (mezi
zářímhoa 9.
listopadem)
za ovládnuroku. 27.
Justice
nařkla
z veřejného
šíření
nou.přežívajícímu
Je jim úředněkřesťanskému
zaručena náboženská
mu
národu tíkřesťanství.
Náhorní Karabachu
– malého zatčení
nezávislého
Dalším důvodem
bylo
svoboda.
počítat s velkým
ome- satelitu sousední Arménie.
na
světě Přesto
je jenmusí
nenápadným
rituálním
to, že protestoval. Ohradil se proti tomu, aby
zováním,za
diskriminací
proEibner
svoji víru.
apelem
mír.“ John
– mezináVíce než 100
000 vyučovány
lidí – přibližně
dvě Odtřekřesťanské
děti byly
koránu.
rodní prezident CSI
tiny
populace
– bylo
uprchnout
ze
volával
se při tom
na nuceno
článek 26
Všeobecné
Vyčlenění
Ázerbájdžánskými raketami poničená svých
domovů.
Velká
část
Náhorního
Karadeklarace lidských práv. Článek 26 zaručuje
katedrála
arménské
v bachu
nyní na
okupována
Ázerbájdžánem.
Křesťané,
ať jsou apoštolské
jakéhokoliv církve
vyznání
rodičůmjeprávo
výchovu dětí
podle svých
Šuše
v Náhorním
Karabachu
je opuštěná
by bylo
více, kdyby
sepro
do
názorů. Byl
tedy mnohem
ve skutečnosti
zavřen
jsou úřady
omezováni
a společensky
vyčle- Ztraceno
aňováni.
bez života.
současného
arci- konfliktu
nezapojilo
Tradičnísvobody.
ochránsvé trvání
na právuRusko.
náboženské
Sotva Vyhlídky
seženou práci
nebo přijdou
biskupa
Pargeva
Martirosyana,
že zde
le- ce
arménských
křesťanů
příměří
za
o místo, když
se přijde
na to, že jsou
křesťaNyní
mu hrozí trest
smrti, dosáhl
poněvadž
i ve větos
nebo
v
dohledné
budoucnosti
oslaví
podpory
vojenských
mírových
sil.
zení odmítá změnit své názory. Svým dětem
ny. Náboženská policie špicluje bohoslužby.
Vánoce,
nulové.
Městona
bylo
důkladPodaří se
někdy
vysídlencům
ze starozakazuje
účast
na hodinách
koránu,
neboť
Je přísnějsou
zakázáno
obracet
křesťanství
ně
„očištěno“
od
arménské
křesťanské
bylé
vlasti
vrátit
do
svých
domovů?
Budou
a proto se pátrá především po konvertitech.
to považuje za porušování náboženské
svopopulace.
ještě
někdy
v katedrále
v Šuše a dalších
body.
CSI
organizuje
jeho podporu.
Když se na to přijde, hrozí zavření kostela. se
Konvertité se za velkého rizika mohou jen podobně vyprázdněných a znesvěcených
chrámech konat křesťanské bohoslužby,
nebo budou přeměněny na mešity? Obnoví
Ázerbájdžán
válku opomoc
další arménské úzeIndie – Ani po dvou letech
žádná
mí? To jsou otázky, které tíží srdce a mysl
arménských křesťanů.
Dva roky po brutálních útocích na
křesťany ve svazovém státě Orissa
mnoho těžce postižených nedostalo
žádnou pomoc. CSI utečence navštívilo a přineslo jim svojí pomocí naději
a povzbuzení.

V menším
uprchlickém
John Eibner
hovoří natáboře
demonstraci
stranou od osady Tikkabali jsme vpoCurychu
tkali
22letou
Banu.
Se svojí
rodinou hluboOsud
katedrály
v Šuše
symbolizuje
žijetrauma,
již dva které
roky nyní
v tomto
nuzném
tá- náké
postihlo
arménský
boře.Národ,
Vyprávěla
nám,první
jak vtehdy
di- přijal
rod.
který jako
roce 301
voké hordy
vyprovokované
hinduisty
Krista.
Bezprostřední
příčinou
traumatu je

4

Pomoc Poničená
CSI v Indii katedrála v Šuše

Tyto otázky ale nebudou zodpovězeny pří- arménských
obyvatel
města
napadly uprostřed
noci
jejichSumgait
vesnici poblíž
a přemo v místě konfliktu. Náhorní Karabach leží Kaspického
Mezi žili
mrtvými
byli Ty
blízcí
padly domy, moře.
ve kterých
křesťané.
vypřímo v ohnisku dlouhotrvajícího geopolitic- příbuzní
arcibiskupa
Martirosyana.
Masakr
plenily a nakonec
zbořily.
„Museli jsme
utéct
kého konfliktu, kterému Kipling říkal „Velká nastartoval
řetězovou
násilí,
do okolní buše
a lesů.reakci
Vícero
dnů která
jsme vyse
hra“. Jde o soutěž mocností o vliv na roz- ústila
v plnohodnotnou
letechútoky.
1991
v lesích
ukrývali z obavválku
před vdalšími
sáhlém, strategicky důležitém, převážně tur- až
1994. až
Letošní
válkou Turecka
ÁzerbájTeprve
se situace
poněkuda uklidnila,
kickém muslimském území táhnoucím se od džánu
Náhornímu
bylVláda
tento
osměliliproti
jsme
se opustitKarabachu
své skrýše“.
Anatolie až po provincii Sin-ťiang v západní proces
znovu25
obnoven.
jim přidělila
kilometrů od jejich vesnice
Číně.
kousek země, kde si mohli vlastními silami
Velká hra začala v polovině 19. století jako
postavit utečenecký tábor. 20rodin (120 lidí)
soutěž Británie a Ruska o imperiální nadvlážije v tomto provizoriu již více jak dva roky.
du.
Dnes před
pokračuje
jako soutěž mezi SpojeUtečenci
stanem
„nejhorší je to, když přijde monsun, protože
nými státy, Ruskem a Čínou, z nichž každý
přináší opravdu vydatné deště.
je spojen s řadou menších států. Za posledních 25 let dosáhl Ázerbájdžán bohatý na
Napjatá situace
ropu vojenské nadvlády nad Arménií tím, že
Situace se v Orisse nelepší. Zvlášť zlé
se stal klíčovým strategickým partnerem v
to
bylo
v okrese Kandhamal. Křesťané přišli
rámci alianční sítě Washingtonu.
nejen
o
střechu nad hlavou a všechen proArméni již dlouho patří mezi největší postý majetek, ale přišli také o práci, protože
ražené ve Velké hře. Arcibiskup Martirosyan
hindu by je nejraději úplně ze svého okolí
správně uvádí nedávnou šestitýdenní válku
vyhnali. Nanejvýš
je zaměstnávají
denní
Tábor
utečenců
Klášter Dadivank
– budeza
zničen?
do kontextu s probíhajícím procesem „genoOficiální reakce Západu na válku Ázercidy“, která začala masakry Arménů v Osbájdžánu
a jeho spojenců
proti nejstaršímu
manské
říšise
na ikonci
19. století aprotestní
vyvrcholila karty
Připojte
vy zasláním
a požadujte
jeho propuštění.
během první světové války velkou genoci- přežívajícímu křesťanskému národu na světě je jen nenápadným rituálním apelem za
dou Arménů.
mír. Nikdo z geopolitických hráčů nevolal v
reakci na násilí proti civilnímu obyvatelstvu
po „humanitárním“ vojenském zásahu ve
CSI – Czech Republic
prospěch křesťanů v Náhorním Karabachu,
20,- Kč
P. O. Box 8, 750 11
tak jak zasáhli proti Miloševičovi, Kadáfímu
Přerov
nebo Asadovi.
Někteří apelovali na nenásilné akce, jako
je zastavení vojenské pomoci Ázerbájdžánu
a Turecku, pozastavení jejich účasti na fóMr. Mohammed
Javadpráva
Larijani
rech
NATO a uznání
Náhorního Karabachu
Office ofna
thesebeurčení.
Head of thePožadavky
Judiciary ale pocházely
z malé
arménské
diaspory a
Howzehhlavně
Riyasat-e
Qoveh
Qazaiyeh
V katedrále Ghazanchetsots v Šuše od hrstky aktivistů za lidská práva, a nebyly
Pasteur St, Vali Asr Ave.,
Protiarménské náboženské etnické čistky široce prezentovány.
South
of Serah-e Jomhouri
se nevyhnuly ani Zakavkazsku, kde pokraNapříklad Británie se vzhledem k podříčovaly i po skončení války. Arméni byli ma- zené roli, kterou hraje v alianční síti NATO
1316814737 zájmům v ázerbájdsakrováni v roce 1918 v ázerbájdžánském aTeheran
silným ekonomickým
hlavním městě Baku a pak v Šuše v roce žánských
ropnýchofaÍrán
plynových polích, neIslamic Republic
1920. Proces genocidy byl pozastaven až překvapivě zdráhá poškodit svůj energetics uvalením sovětské moci na počátku 20. ký sektor kvůli 150 000 převážně chudých,
let. V roce 1988, kdy byl Sovětský svaz na vysídlených arménských křesťanů, kteří
pokraji zhroucení, propukl znovu masakrem nemají co nabídnout, kromě příkladu své
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silné
víry.
Mělo tosotva
ale být
jinak.
mzdu,křesťanské
což je úplné
minimum,
k přežití.
V
rocejsme
2019okresem
přijal britský
premiérprojížděli,
v plném
Když
Kandhamal
rozsahu
zprávu
biskupa
těžké situaci
upozorňovali
nás
naši Trura
indičtíoprůvodci,
že
pronásledovaných
křesťanů.
Zavázal
se,seže
jsme nápadní a nemusí
se nám
podařit
„poskytne
ochranu
zranitelným
křesťanským
tkání. Situace
je stále
napjatá. Do
této oblaskomunitám“
a tento
závazeka se
stane
„priti přijíždějí cizinci
jen vzácně
když,
tak jsou
oritou
zahraniční
politiky
Spojeného
to křesťané.
V celém
svazovém
státě královOrissa
ství“.
bylo tehdy zbořeno 400 kostelů a asi 5600
To se54000
loni nakřesťanů
podzim nestalo,
ačkoliv Ázerdomů.
muselo uprchnout
ze
bájdžán
vysídlil Doposud
velkou část
křesťanského
svých domovů.
je jich
většina ve
obyvatelstva
z Náhorního
14 uprchlických
táborech. Karabachu. Možnosti boje proti pronásledování navržené ve

zprávě
Trura, například sankcionoJak ke biskupa
všemu došlo?
vání
osob
odpovědných
za kruté
zločiny
Jak
vůbec
došlo k takovému
násilí
a po-a
předložení
rezolucesrpna
na ochranu
gromům koncem
2008? ohrožených
Stav mezi
křesťanských
komunit
Radě
bezpečnosti
křesťany a hindu
byl plný
napětí
už delší
OSN,
použity.
dobu. nebyly
Je to velký
rozdíl, když přijedete ze
Tato rezignace
na zodpovědnost
špinavé
a páchnoucí
hindu ulice naznačudo křesje,
že implementace
ťanské
části. Křesťanépolitických
jsou zdatnídoporučeobchodní
Trura bude
na úkor tedy
ohrožených
nícibiskupa
a podnikatelé
a představují
velkou
starověkých
podléhat
konkurenci. křesťanských
Hindu v nichkomunit
vidí nebezpečí.
imperiální
V oblasti logice
však Velké
působíhry.
také velmi aktivní
Dr.
John Eibner
- mezinárodní
prezident
CSI
skupiny
maoistů.
Chtějí nastolit
extrémní

Irák: Kdy bude skutečná náboženská svoboda?
V důsledku zákona z roku 1972, jehož
platnost byla potvrzena v článku 26 nového zákona o občanských průkazech z roku
2016, je každý rok automaticky „obráceno
na islám“ mnoho dětí. Jedná se o do očí bijící porušení svobody svědomí a omezení
práv dětí.
Právní nadřazenost islámu
Kostely
jsou obvykle
prostinké,
Partnerská
lidskoprávní
organizace CSI –
ale pohled na zbořený
kostel je
A tak to v kandhamaském táboře vypadá
Chammurapi
již roky usiluje
o smutný
změnu tohoto
zákona. Ve vzácné shodě změnu odmítá jak
sunnitské, tak i šíitské oddělení pro náboženské záležitosti: „Vaše žádost je v rozpoDear Mr. Lariani,
ru s článkem dva nové ústavy. Tento článek
mimo
uvádí,
že jeimprisoned
zakázáno
přijímat
We are dismayed to learn that Pastor Youcef Nadarkhani
fromjiné
the city
of Rasht,
since
Octozákony,
které
jsou
v
rozporu
s
přikázáními
ber 12, 2009, could be sentenced to death. He had protested the Goverment´s making the attendance
islámu.“
of courses in Islam Mandatory for Christian school children.
In doing so, he referred to article 26 of the
Podle druhé
části
téhož článku
je sice
Universal Declaration of Human Rights of the UN. Furthermore,
the threat
of punishment
constitutes
in
zakázáno
„přijímat
zákony,
které
porušují
particular a violation of religious liberty.
principy
demokracie“,
ale tato
část
často
We demand that pastor Youcef Nadarkhan is immediately
relased
and that human
rights
arejeadhered
ignorována.
to.
Foto: Zadní strana
totožYoursiráckého
sincerely průkazu
and respectfully
nosti. Druhý řádek
Pascale Warda
označuje křesťanRomin Ishaq nikdy nezapomene na šok,
ské náboženství
když zjistila, že je na matričním úřadu reVážný důvod k
gistrována jako muslimka. Dnes dvacetileté
emigraci
Place, dateod
/ Místo,
datumbylo sděleno, že její
Signature / Podpis
křesťance
narození
Romin žije v
matka, která ji v dětství opustila, konvertovamanželství s křesJsme
že pastorovi
N. z Rasht, uvězněnému
12. října 2009 hrozí trest
smrti. Protestoval
la
na rozhořčeni,
islám. Podle
iráckého Y.
občanského
záťanem
a má tři
proti tomu,
křesťanské
děti byly stávají
donuceny navštěvovat islámské kurzy. Při
svém
protestu
se
koníku
se že
nezletilé
dětiškolní
automaticky
děti.
„Naše
manodvolával pokud
na článek
26 Deklarace
lidských
práv OSN. Navíc je jeho odsouzení zásadním
porušením
muslimy,
jeden
z jejich rodičů
konverželství bylo
v círknáboženské
svobody.
tuje
na islám.
Přesně to se stalo Romin, aniž
vi zaregistrováno
Žádáme
by
o tomokamžité
věděla.prpuštění Y. N. a zaručení dodržování lidských práv v Íránu.
bez
problémů,
„Je ohroženo přežití celých komunit.“
Pascale Warda
Ačkoli je v irácké ústavě zakotvena náboženská svoboda, náboženské menšiny
stále trpí širokou škálou právní diskriminace. Pascale Warda, dlouholetá partnerka CSI a bývalá ministryně irácké vlády,
sdílí jejich obavy.
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protože
můj průkaz
totožnosti
v té hindudobě
komunismus.
V Orisse
byl známý
uváděl,
jsem Swami
křesťanka.“
Na úrovni ob-kazatel,žekněz
Lakshmanananda.
čanského
právakázáních
to ale je popouzel
jinak. Podle
zákoTen ve svých
k nabytí
na
se muslimská
žena nemůže
provdat Ind
za
politické
moci. Prohlašoval,
že správný
nemuslima.
Jinými
slovy:
můj manžel
musí být hindu.
A 23.
srpna„Buď
byl Swami
zabit.
musí
na islám,
nebo
bude naše
I kdyžkonvertovat
se k jeho zabití
přihlásili
maoisté,
byli
manželství
za neplatné,“
upřesjako obětníprohlášeno
beránek vyhlédnuti
křesťané.
ňuje
Romin.
Brutalita
útoků je dokumentována na filmech.
Protože Romininy děti jsou oficiálně muslimy,
měly by pomoc?
být také jako muslimové reKde zůstává
gistrovány. Romin se tomu snaží vyhnout,
Bezprostředně po pogromech nastouale to má pro děti zničující důsledky. „Naše
pilo do Orissy mnoho pomocných organiděti jsou školního věku. Nemají však ID, a
zací, aby získaly informace a dokumentaci
proto nemohou chodit do školy. Trpíme tím
a přinesly první pomoc. Když se však udánesmírně,“ stěžuje si matka tří dětí. Krátce
lost vytratila ze stránek světového tisku,
poté, co jsme se setkali, mi Romin oznámila,
stáhla se i většina pomocných organizací.
že se svou rodinou opouští Irák. Od té doby
Trvalo velmi dlouho, než přišla finanční podjsem o ní neslyšela.
pora indické vlády. Některé uprchlické táRominin příběh není nějaký ojedinělý incibory byly zrušeny relativně brzo. Další jsou
dent. Mnoho křesťanů je v matričním úřadu
využívány až doposud. Extrémně složité je
oficiálně registrováno jako muslimové. Tento
to pro rodiny, které přišly o doklady. Protože
registr nelze změnit. Je povoleno konvertose nemohou prokázat, nedostávají žádnou
vat na islám. Je však nezákonné, aby musfinanční podporu od státu. Než se podaří zalim konvertoval na jiné náboženství nebo se
jistit doklady náhradní, trvá dlouho. A proč:
stal ateistou.
v tomto regionu převažují radikální hindu,
kteří nemají žádný zájem křesťanům pomoci. Tak zůstávají ve své bídě a nouzi sami.
CSI se stará
Při své první pomocné akci mohlo CSI
předat potraviny a oblečení 20 rodinám
v táboře Tikkaballi, aby tak snadněji překonali už třetí monzun v provizorním obydlí.
CSI dále pomohlo obnovit značně poško-

zené budovy katolického semináře, který
může znovu bezpečně navštěvovat 180 až
400 seminaristů.
TO VŠE JE MOŽNÉ JEN DÍKY
VAŠÍ ŠTĚDROSTI!
Z Indie ještě zpráva otce Palelyho:
V těchto dnech se vede otci Janu Medovi
trochu lépe.
Je schopen
trošku
tekuKlášter
arménské
církve přijímat
poničený
Al Kaidou
té stravy, je
alenutná
vypadá velmi sešle.
Reforma
Jak spolubratři,
tak sestry
stále koOrganizace
pro lidská
práva jsou
Chammurapi,
lem
něho
a
lékaři
jsou
velmi
šťastní,
že askterou jsme založili v roce 2005, zaznamepoň trochu
pomohli
Velké
legendě
našich
nává
každý rok
mnoho
případů
porušování
dnů. Obdivuji
více teď v jeho
bolesti, než
lidských
práv. ho
Pomáháme,
kde můžeme,
a
dříve. Neztěžuje
je tovytvořila
obdivuvytrvale
vyvíjíme si,
tlaknenaříká...
na vládu, aby
hodné...
Chtělokterý
by seskutečně
říci živý svatý.
se
právní
rámec,
zaručíVždy
svobosnaží
vybavit si vosoby,
du
náboženství
Iráku. které mu připomínáme
a nezlobí
se, když
mu nerozumíme,
co
Samotná
změna
zákonů
ale nebude donám chcek říci.
statečná
tomu, aby různé náboženské koPokračujeme
modlitbách
za něho,Musí
aby
munity
v naší zemiv nadále
koexistovaly.
dostal
potřebné milosti
a sílu ve svém
velbýt
doprovázena
vybudováním
atmosféry
kém
utrpení
a
pro
zdolání
této
fáze
života.
vzájemné tolerance. Jde o daleko složitější a
Děkujeme CSI
podporu
dlouhodobější
úkol,za
který
musí výstavby
být spojenkos
lejí sv. Moniky
pro naše
děvčata.
důkladnou
reformou
školních
osnov. Za první
dar (bylo to 15000 USD) jsme zahájili stavbu
a nakoupili potřebné železo, ale nyní potřebujeme betonovat, pokud je voda (na těch
jejich horách mají jen vodu, co si nachytají
při monsunu). Rádi bychom věděli, zda můžeme počítat s pokračováním podpory CSI
(Ano, pošleme dalších 15000 USD).
Budeme průběžně informovat a zůstáváme
spojeni v modlitbě! J. P.
Jezídské děti, které přežily Islámský stát
V moderním iráckém státě žijí příslušníci řady národů, kultur a náboženství. Jsou
nositeli a dědici tisícileté historie. Irák je
kolébkou civilizací, domovinou Abrahama.
Jsme na to hrdí! Je nejvyšší čas, abychom
tuto rozmanitost oslavili v praxi. V opačném
případě křesťanům, jezídům, Mandejcům a
dalším náboženským menšinám nezbývá
než opustit Irák.
sv. František
z Assisi
Pascale
Warda - spoluzakladatelka
partnerské organizace Chammurapi z Iráku

KDO DÁVÁ, DOSTÁVÁ,

MNOHEM VÍC PŘIJME...
Setkání Chammurapi a CSI v Karakoš
(2017)
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Irák: Arcibiskup
varujesituace
Evropu před
islámem
Tureckoz Mosulu
– Napjatá
proradikálním
křesťany

Najib Michael Moussa, mosulský arcibiskup, varoval Evropu před radikálním islámem. „V Iráku i na Středním východě jsme všechno
ztratili.
Nepřeji zsi,
aby1923.
i Francie
na Smlouvu
z Lausanne
roku
Tehdya
Evropa postupně ztrácela všechno,“ prohlásil.
byly menšiny věřících Řeků, Arménů a Židů
V rozhovoru
propovoleno
NationalmítCatholic
státem uznány.
Bylo jim
vlastní
Register
arcibiskup
z
Mosulu
varoval
školy a kostely. Asyrští, katolíci
a protestanparlament
před „silou temnoté už Evropský
na tom byli
hůř. Na jihovýchodě
země
která je „ztělesněna
v lidech,
kteří
bojujíty“,
syrsko-pravoslavní
křesťané
už měsídaleko
odna
Boha,
daleko
lidstva
ce o jsou
uznání
práva
klášter
MorodGabriel.
od všeho,
co tvoří
podstatu
Dnesauždaleko
jich zbylo
v syrském
příhraničí
jen
náboženství.“
asi 3000
z asi půl milionu na počátku století.
Řekl,
nedávných
cestách
po
V Turecku
žiloženapřipočátku
20. století
kolem
uprchlických
táborech
v
Turecku
našel
20% křesťanů.
„několik
tisícmalého
džihádistů
infiltrovaných
Situace
jejich
zbytku,
který ještě
rodin, které
se snaží dostat
do Evnebyldo
vypuzen
či „dobrovolně“
neemigroval
Kříž
a
půlměsíc
se
stále
hůře
snášejí
ropy. „Turecko všem uprchlíkům dává naději, že
se
dostanou
do
Evropy,“
uvedl.
„Problém
je nanejvýš kritická. Článek 24 turecké ústamigrantů
je nejen
ale iprocenta
politický. Používá
k politickým
účelům,“ dodal.
vy sicesezaručuje
náboženskou
svobodu, je
V Turecku
žijehumanitární,
méně než půl
Mluvil také
nedávných
Francii
a dalších
evropských
zemích.
Podle
masivně
omezován.
Právní
uznání
je
křesťanů.
Veovýkonu
své útocích
víry jsoudžihádistů
však ze vevšak
něj
existují
které „chtějí
a destabilizovat
systémSoukromě
a lidská práva
podmíněně politický
zaručováno.
můžev
všech
stranzemě,
omezováni.
Úřednínapadnout
šikany a disEvropě“,
k tomuto
„protože
je to většinou
nejjednodušší
způsob,
v Turecku
křesťan
svobodně
žít
kriminaceajsou
běžné.účelu se zneužívá náboženství,
jak Kára
schovat
politické
motivy“.
„Cílem
osob
zapojených
do
tohoto
druhu
násilí
je
destabilizace
víru.
Zachází
se
s
ním
ale
jako
s
občanem
pouličního obchodníka kodrcá na
bezpečnosti
západních
aby secelá
islám skutečně
šířil snadněji“,
vysvětlil.
druhé kategorie.
V povolání
jsou křesťané
„kočičích hlavách“
ulice.zemí
Ženatak,
oblečená
Michael
poznamenal,
že
když
vyrůstal
v
Mosulu,
šaría
se
ve
skutečnosti
nepraktikovala
znevýhodňováni, nemají přístup
k politickýma
v černém spěchá za šera na trh. Muži nosí
90
%
žen
nenosilo
závoj.
Ale
nyní
se
škodlivé
ideologie
vracejí
a
šíří
na
mnoha
školách,
doúřadům. Církve nemají státní uznání a jsou
plandavé kalhoty, vousy a modlitební čepičkonce
i po zEvropě.
„A my
je necháme,“
stěžoval si
arcibiskup.
„Tyto
fanatické
sítěobčanů.
by nemohly
tedy
vystaveny
trvalému
násilí
Ve
ku. Mnozí
nich jsou
známí
svojí zbožností.
vzkvétat,
kdybymuezinův
evropské země
uměly
prosazovat
zákon,“ prohlásil.
skutečnosti
tedy existují, právně však ne.
Když se ozve
hlas, jsou
vzápětí
Upozornil,
že odmítnutí
kořenů Evropy
problém
ještě je
zvětšuje.
„Evropa
Opravatento
starých
kostelů
komplikovaná
mešity
ve vnitřním
městěkřesťanských
plné. Muslimové
udělala
chybu,
se odřízla
od vsvých
duchovních
a kulturních
tímpro
se
a církevní
majetek je kořenů,
povolenoprotože
využít jen
a křesťané
po když
dlouhou
dobu žijí
tomto
oslabila.
Stromsebe.
bez kořenů,
které hominaretů
vyživují, nutně
faru uschne.“
nebo katechetu. Procesí jsou zakázána
městě vedle
Za fasádou

a křesťanské svátky nemohou být slaveny
a mešit jsou patrné křesťanské
dějiny.
Měs- zima
Sýrie:
Těžká
před námi
veřejně. Křesťanství je trvale vytlačováno
to nad Bosporem se přece dříve jmenovalo
a tak častovslovně
vzpomínaná
„Jsme v nekončící
krizi.“ George,
partTureckem
říjnu 2019
vysídlilanáboženská
podle OSN
Konstantinopol
a bylo střediskem
ortodoxie.
svoboda20jednů
už dávno
ner CSI v Sýrii
během
téměř pohřbena.
180 000 lidí ze severu
Sýrii postižené
sérií pohrom
hrozí jedna
země. Zároveň v Libanonu vypukla finančKřesťané
– utiskovaná
menšina
Opakované
protivyvolala
křesťanům
z nejtvrdších zim od začátku konfliktu.
ní
a politická zásahy
krize, která
otřes celé
První křesťanská společenství byla zalo„Pokud nedojde k žádným drastickým
syrské ekonomiky. Již tak dost děsivá situaV uplynulých letech se v Turecku opažena převážně apoštolem Pavlem na území
změnám, budeme mít letos moc těžkou
ce se zhoršila pandemií COVID-19 a jejími
kovaly zásahy proti křesťanům i jejich kosdnešního Turecka. Dobytím Konstantinopozimu,“ říká George *, Armén z Aleppa a partnásledky. K tomu se přidaly zpřísněné ametelům. Nacionalističtí extrémisté se zaměle v roce 1453 padla i východořímská říše
ner CSI od roku 2013.
rické sankce z června minulého roku (zákon
řovali především na duchovní – napadali je
a křesťané byli potlačováni. Oficielně je jich
V současnosti jsou splněny všechny předCaesar), které dále omezují přístup Sýrie na
nebo unášeli. Tak byl v roce 2006 zastřelen
dnes v Turecku méně než 0,5%. Podle zápoklady, aby byla tato zima jednou z nejmezinárodní trh a dovoz zboží každodenní
v Trabazonu italský kněz Andrea Santoro
kona platí náboženská svoboda a odluka
temnějších v nedávné syrské historii. Sýrie,
potřeby.
šestnáctiletým pachatelem. Kapucín byl
církve od státu. „V Turecku mají nábožendesetiletým konfliktem těžce poničená, se
Kombinace všech nepříznivých faktorů
11. března v Mersinu napaden nožem opět
ské menšiny více práv než v Evropě“ ujišběhem roku ponořila do bezprecedentní
způsobila kolaps syrské libry a raketový vzemladíkem. V červenci 2006 bodl nožem jaťoval turecký ministerský předseda Recep
hospodářské a humanitární krize.
stup cen. K říjnu 2020 vzrostla cena koše
kýsi muž v přístavním městě Samsun franTayyip Erdogan před třemi lety v rozhovoru
Sestup do pekla
základních potravin meziročně o 244 % a
couzského duchovního Pierra Brunissena.
pro časopis Spiegel. Při tom se odvolával
Vojenská ofenzíva „Zdroj míru“ zahájená
většina rodin není schopna pokrýt životní
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náklady,
tak čelí
volbě
mezi koupí
V dubnu a2007
byli obtížné
tři křesťané
– jeden
z Něpotravin,
nebo
životně
mecka a léků,
dva elektřiny
z Turecka
– vdalších
jiho tureckém
důležitých
potřeb.
OSN odhaduje,
v dubměstě Malatya
mučeni
a nakonecžezavražnu
2020
téměř
46 procent
Syřanů se
nemělo
děni.
Soudní
řízení
tohoto případu
stále
pravidelný
přístup
k přiměřenému
a vyváževleče. Letos
3. června
byl zavražděn
přednému
množstvíbiskupské
potravin. Toto
číslo je dnes
seda turecké
konference
Luigi
pravděpodobně
ještě
vyšší.
Padovese v přístavním městě Iskederum.
Jako vikář Anatolie (je to převážná část
asijského Turecka) byl pro tuto oblast nejvyšším zástupcem papeže. Jeho řidič byl
zatčen, poněvadž ho zabil. Podle prvních
výpovědí tureckých soudních úředníků je
duševně vyšinutý. K tomuto prohlášení tureckých soudních znalců se velmi kriticky
vyjádřil jeho předchůdce v úřadu, Ruggero

ženy:
„Jelikož základní
školya nejsou
schopFranceschini.
Znal šoféra
je si jistý,
že
ny
oleje, obávám
byl získat
zcela dostatek
normální. topného
Turečtí soudci
se totiž
se,
že rodiče
už už
nebudou
děti v zimě
do
k tomuto
řešení
i dříve své
v případech
napaškoly
dodává George,
který
v Sýrii
dení aposílat,“
vražd křesťanů
uchylovali.
Navíc
se
koordinuje
CSI.
ukázalo, žedětské
šofér programy
byl skrytým
příslušníkem
Trvalý
závazekmuslimské skupiny. Aby Anultranacionální
Společně
s ,místními
partnery
a sradikální
přichákara zamlžila
že v Turecku
působí
zející
zimou
zintenzivňujeme
naše používá
úsilí o
islamisté,
kteří
napadají křesťany,
poskytování
účinné Nakonec
humanitární
pomoci
v
této taktiky hojně.
to asi
nemají
Sýrii.
Trvalejší
řešení
tíživé
situace civilistů
v hlavě
v pořádku,
jinak
by nevraždili
a nese
ale dostaví
s šířením
povědomí o ničipáchali
sebevražedné
útoky.
vých důsledcích ekonomických sankcí, které
poškozují
CSI budezvláště
trvalenejslabší
sledovata nejohroženější
situaci v Tuskupiny
Proto
CSI v reakci
na
recku a obyvatel.
zasazovat
se ose
ochranu
tamních
výzvy
našich partnerů zasazuje o reformu
křesťanů.
sankcí působením na politické elity.
Sestra Marie-Rose, dlouholetá partnerČína – Kardinál Zen: Záleží
čínské
vládě,
ka CSI vna
Sýrii,
nám do telefonu
řekla svou
okouzlující francouzštinou:
aby změnila svoji falešnou
politiku.„Na začátku války byl strach, vysídlení. Nyní je chudoba.
Toto je další válka, kterou prožíváme.“ Válkterá je
méněJaká
viditelná,
ale která
vyžadus čínskou
vládou.
je odezva
těchto
hlasů?
Katolická církev roste v Číně již roky a na ka,
stejnou Zen:
solidaritu.
Kardinál
Nevěřím, že sám Svatý Storozdíl od stanoviska vlády se nenachází je
Hélène
ReyPapež
- CSI
lec někdy takové prohlášení
vydal.
v defenzivě. To se týká spíše „oficiální“ ka* Jméno
změněno
Benedikt XVI. sice několikrát
prohlásil,
že
tolické církve působící pod ochranou čínské
dobrý katolík bude zároveň i dobrý občan,
vlády jí zřízeného „Vlasteneckého sdružení“
ale je také jasné, že v Číně není snaha
než katolické „podzemní církve“, která se řío k náboženství vstřícnou politiku. Náboženzení státem vyhýbá. Základem této dvojkoská politika má své základy v kulturní revolulejnosti je chování vlády, která připouští jen
ci a od té doby se nezměnila. Vláda trvá na
jednu Tým
národní
církev
bez ovlivňování
zvenčí.
EPDC
(Partriarchal
Development
své, na Římu nezávislé, vlastenecké církvi
„Světová“
církev
na
čele
s
papežem
je
podle
Committee Saint Ephrem) z al-Hasakah,
v rámci „Vlasteneckého sdružení“. Oboje je
tohoto
chování
nepředstavitelná.
Emeritnípartner CSI, distribuuje teplé oblečení a připro katolíky nepřijatelné. Svatý Otec spomu
hongkongskému
biskupovi,
krývky
lidem vysídleným
tureckou kardinálu
armádou
léhá na to, že náboženství nemá politický
Josefovi
Ze-kiun, byl několikrát
zamítnut
zeZen
severovýchodní
Sýrie (únor
2020)
charakter. Naše působení není zaměřeno
vstup do země pro jeho kritiku tohoto stavu.
Chybí
topnýpro
olejsvětovou
– školníorganizaci“Kirche
docházka ohroproti vládě. Patříme jednoduše ke katolické
V rozhovoru
žena
církvi, která je univerzální, světová církev
in Not“ (katolické pomocné dílo Církev
„V
Sýrii může
býtapeluje
v zimě velmi
chladno,
ze
pod vedením Svatého Otce a nikoliv do vzáv nouzi)
znovu
na čínskou
vládu,
jména
ve vnitrozemí,“
uvádí George.
jemně nezávislých národních církví. To také
aby zvážila
své stanovisko.
RozhovorChlad
vedl
proniká
do kostí ve Pojďme
špatně izolovaných
buznamená, že na diecézní úrovni nemůže být
André Stiefenhofer.
se tedy podívat
dovách,
vecírkve
kterých
se většinou
topí
naftou.
řízena „Vlasteneckým sdružením“, ale jen
na situaci
v Číně
i když se
otec
karJenže
Sýrie přišla
o přístup
k ropným
popapežem jmenovanými biskupy. Vláda musí
dinál nezmiňuje
o řadě
vězněných
věřících,
lím
nai severu
těmto biskupům vrátit jejich plnou autoritu.
kněží
biskupů:země. Ta okupují americké a
kurdské jednotky. Ve spojení se zpřísněním
Není pravda, že nemáme problémy. Naoamerických
sankcí se
prudcese
snížily
dodávpak, je
mnoho.
Otázka: Eminence,
mezitím
ozvaly
také
„ jich
Kdo
dává, dostává,
ky
ropyz aVatikánu,
ceny prokteré
obyvatele
prudce na
vzrosthlasy
se zřetelem
rosmnohem víc přijme…“
ly.“
toucí katolickou církev v Číně říkají, že katolíci
Otázka: V médiích vidíme opakovaně obrázFrantišek
z Assisi
realitou
takébez
těžce
zasabyŠkoly
měli vjsou
„Říšitouto
středu“
působit
problémů
ky plných sv.
katedrál,
ve kterých
katolíci slaví
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mše svaté a modlí se. Nesvědčí to o velké
Ale je velmi silně kontrolována státem.
Sýrie: Joel Veldkamp
o sankcích
toleranci státu?
Podzemní církev se vyhýbá státní kontrole.
Kardinál
Kostely
jsou opravdu
otevřeve stálém
Vláda
může
„RežimZen:
bude
ten poslední,
kdo
bude Proto
Pro je
většinu
Sýrienebezpečí.
skončila válka
před
čtyřné,
také bylotrpět.
několik
nových,
a kráskdykoliv
uvěznit nyní
její ničí
kněze.
Protoekonomiku
nemůže
sankcemi
Vždy
bude velkých
mít k dispozici
mi lety. Sankce
syrskou
ných
kostelůnemocnice,
postaveno, jiné
byly Sankce
opraveny.
podzemní
církev v Šanghaji
seminář,
ani
potraviny,
banky.
na mít
a američtí
představitelé
v jiných
kontextech
Věřící
mohou chodit
na bohoslužby,
zpívat
stavět
kostely.
V severní
je tomu
jinak.
něj dopadnou
až poté,
co zničí všechny
upřímně
řeknou,
že to jeČíně
cílem
sankcí.
Jak
aostatní
slavit liturgii.
Ale církev není jen to. Církev
Tam
jsou tato
velká„velmi
společenství
Syřany.“
vypadá
účinná podzemní
strategie“církútomusí
být také
organizamít ekonomiku“
kostely a jsou
podzemní
jen
Minulou
nocorganizována.
jsem mluvil s Tato
jedním
z mých ve.
ku Mohou
na „celou
v praxi?
Příbuzní
ce
se musí občas
měnit,
ale to má svá pravivmého
duchovním
zatímcotřídy
v Šanghaji
nejlepších
syrských
přátel.
přítele zsmyslu,
vyšší střední
neúprosdla,
která
byla daná
Ježíšem ale
Kristem.
Ježíš
slouží
mše po
bytech a aopravdu
„v podNyní
přebývá
v zahraničí,
jeho rodina
ně sklouzli
k chudobě
nemoci,žijíkam
je již
vybral
apoštoly
jako poblíž
základyDamašku.
pro svoji Celá
círzemí“.
Věřící
se nemohou
veřejně
stále žije
ve městě
předešly
miliony
Syřanů. Můj
přítelscházet
uzavřel:
kev.
Mezi
je hlavouStav
svatý
Petr.
Myjednes
nesmějí
cestovat.
Zkrátka,kdo
trpíbude
řadou
omerodina
mánimi
COVID-19.
jeho
otce
váž- a„Režim
bude
ten poslední,
sankcemluvíme
papeži
biskupech jako
ale Vždy
přestobude
se odmítají
podrobit
státní
ný. Lékařio ho
chtěliahospitalizovat,
alepředon to zení,
mi trpět.
mít k dispozici
potraviny,
stavených
církvi.známo,
Ale v Číně
dnes řídí círJe ale
patrné,
že obě
roviny
katoodmítl. Je vdobře
že nemocnice
ne- kontrole.
nemocnice,
banky.
Sankce
na něj
dopadnou
kev
sdružení“.
A směrnice
pro
lické
církve
Číně
jsou utiskovány
různými
mají„Vlastenecké
vybavení, které
by nemocným
skutečně
až poté,
co vzničí
všechny
ostatní Syřany.“
Je
„Vlastenecké
sdružení“
dává získat
vláda. tolik
Biskupomohlo, a snaží
se pouze
po- způsoby.
stále jasnější, že to je cíl.
pové
nesmějí
kontaktovat
třebnénapříklad
peníze. Můj
přítelvolně
mi řekl,
že se na
Joel Veldkamp působí v Sýrii od vypukpapeže.
To jehněval,
proti zvyklostem
a není to plná
Jakou budoucnost církve v Číně
svého otce
že nebyl opatrnější,
ale Otázka:
nutí války
svoboda.
uvědomil si, že to není fér. Jeho otec musí vidíte, bude-li tento stav pokračovat?
každý den čekat ve frontě na chleba a nikdo Kardinál Zen: To záleží na vládě. Když uzná
Otázka:
Nezměnilo
se chování
čínskéRodina
vlády
katolickou církev jako světovou organizaci
ve frontách
nerespektuje
rozestupy.
ke
katolické
roku
1955?třídy, a přes- a dovolí papeži jmenovat biskupy, katolíci
mého
přítelecírkvi
je z od
vyšší
střední
Kardinál
Zen: Ne potravin
podstatně.
Můžeme
třese spojí a nebudou dál žádné problémy. Poto nemá dostatek
a přístup
k dobré
ba
poznamenat,
že seje dříve
při
tom vystoupí podzemní církev na veřejnost a
zdravotní
péči. Pokud
jejich nesmělo
situace takomši
vzpomenout
Svatého
Otce.Oblast
To je Sýrie,
nyní
stane se normální církví. Záleží tedy jen na
vá, jak
je na tom zbytek
Sýrie?
povoleno,
ale já vmého
tom nevidím
žádnou nikdy
velvládě, zda změní svoji nesprávnou politiku.
kde žije rodina
přítele, nebyla
kou
změnu a v žádném
případě
to nestačí.
bombardována
režimem,
Američany
nebo Podzemní církev se nenechá přinutit, aby se
Papež
neníTrpí
jentím,
duchovní
ale
řídila příkazy vlády. Takové struktury jsou
Ruskem.
že je představený,
záměrně zničena
skutečná
hlava církve.Trumpův
Nemůžeme
vše co
nezákonné a proti učení církve. Oficiální círsyrská ekonomika.
odcházející
se
událo proto
považovat
za žádnou
velkou
kev je naproti tomu už ve spojení se Svatým
vyslanec
v Sýrii
řekl: „Zvýšili
jsme izolační
změnu,
když
je dnes
povoleno
věřícím
a sankční
tlak
na Asada,
udrželi
jsmevzpostra- Otcem. Ten po ní nežádá, aby se ke složité
menout
při mši
papežovo
jméno. Toapřece
nachází,
tegii žádné
pomoci
při rekonstrukci
země situaci, ve které se církev v Číně
Joel Veldkamp
zdaleka
nestačí.
Biskupům
je třeba
je zoufalá.
Vidíte,
co se stalo
se povolit,
syrskou vyjadřovala. Ta se nicméně snaží krok po
Pro pracovat
americkou
pobočku
CSI jsem
začal
aby
mohli
papeže
a mluvit
s ním.
kroku
na tom,
aby situaci
změnila.
librou?
Vidíte,
conavštěvovat
se stalo s celou
ekonomipracovat
v rocecírkev
2011.nebude
Předtímchtít,
jsemnení
rok
Akou?
naopak,
Číny velmi
aby mohli
jezdit
biskupoPokud
to státní
Byla do
to tedy
účinná
strategie.“
učil
angličtinu
v
syrském
hlavním
městě
vé z venku a mluvit se svými bratry v úřadě.
žádné řešení.
Damašku. Po začátku revoluce (jaro 2011)
To ale není povoleno. Ani já nesmím přijet
jsem musel
odejít.aby
S těžkým
srdcemdokájsem
do Číny a navštívit tamní biskupy. To však
Otázka:
Je naděje,
čínské vedení
opouštěl
syrské
přátele.
Práce
pro
CSI
mi
není normální.
zalo tak zásadně změnit svůj názor?
umožnila
zůstat
v
kontaktu
se
Sýrií
a
mým
Kardinál Zen: Dnes už věřím, že čínské vepřátelům
pomoci.
Cesty
CSIjsou
dosvětem
Jižního
Otázka: V Číně je tedy církev na dvou rodení
má dnes
ve vládě
lidi, skteří
Súdánu,
Egyptave
a Nigérie
mi umožnily
vinách: úředně uznávaná církev v rámci
protřelí
a Iráku,
znají situaci
světě. Musí
přece
nahlédnout,
jak rozsáhlé
je je
celosvětové
ná„Vlasteneckého sdružení“ a tak zvaná církev
pochopit,
že katolická
církev
všude stejná.
boženské
podzemní. Jak se k sobě obě chovají?
Je
to jednopronásledování.
zda v USA, v Německu, Francii,
Po vtřech
na plný
Kardinál Zen: Třeba v Šanghaji jsou obě
Itálii,
Angliiletech
nebozaměstnání
kdekoliv jinde.
Pročúvaby
zek
v
CSI
jsem
pokračoval
v
práci
najako
čásoddělené, ale neválčí – každá jde svou cestedy nemohla být církev také v Číně,
tečný úvazek.
Získal
jsem magisterský titul v
tou. Oficielní církev má samozřejmě více
kdekoliv
jinde ve
světě?
oboru Middle East Studies v Chicagu a přeLéky pro
Syřany
(2013)
možností. Má velký seminář
a pěkné
kostely.
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stěhovalNyní
se do
Ženevy,
jsem od
na shora
místní Otázka:
na řadě je
němčina!
Příští
rok bude mít „Kirche in Not“
Otázka:
je však
Čínakde
na rozdíl
univerzitě obhájil
z historie.vládou.
Do CSI jako
Jsem
hrdýna
na 4.
to, mezinárodním
že pracuji pro organizaci,
jmenovaných
zemídoktorát
s komunistickou
hosta
kongresu
jsem se vrátil
v srpnu
Jsem
která spojuje
politickou
s vůlí Vajed„Setkání
světové
církve“nezávislost
ve Würzburku
Nevěříte,
že vláda
má2020.
strach,
abyzodpovědkatolická
ný za mezinárodní
nat. Záběr
CSI je široký
– od osvobozování
církev
podobně jakokomunikaci.
v Polsku nezpůsobila
šeho
následovníka
na biskupském
stolci
Pocházím
z Iowy, USA. Pocházím z křes- votroků
v Súdánu
až poJana
práciTong
pro zapomenuté
pád
komunismu?
Hongkongu,
biskupa
Hon. Bude
ťanské rodiny
víra je středem
mého
života. moci
křesťany,
jako
je tomu svůj
v Náhorním
vyjádřit
svobodně
názor? KarabaKardinál
Zen:aMožná
se opravdu
obávají,
Stále
seobavy
učím cizí
jsem se na- Kardinál
chu. Takových
nenířekne
mnoho!
Zen: organizací
Samozřejmě
svůj náale
tyto
jsoujazyky.
zcela Zatím
neopodstatněné.
učil arabsky,
arménsky.
Další zor. Už vícekrát se kriticky
Joelvyjádřil
Veldkamp
– CSI
k čínské
Vždyť
na rozdílfrancouzsky
od tehdejšíasituace
v Polsku
náboženské politice a stojí za tím. Zastáje počet věřících v Číně velmi malý, proto
Súdán:
Potraviny provávíce
nežpozici,
šestjakou
tisícjsem
rodin
stejnou
zastával já,
zde vidím Jižní
velmi malou
pravděpodobnost.
a
naše
názory
na
církev
v
Číně
jsou shodné.
Jižní Súdán již několik měsíců trpí nejen zdravotní krizí způsobenou pandemií. Velmi mne těší, že jste jej pozvali!
Projektový manažer CSI Franco Majok se
v Jižním Súdánu obvykle zdržuje asi dva
Náboženská svoboda v Evropě
týdny, během nichž koordinuje návrat
osvobozených otroků. Kvůli korona krizi
(Od
regiozůstal
eius religio
k Deklaraci
ale Cuius
tentokrát
v oblasti
skoro Digčtyři obvykle mocnější a bohatší vrstva se svou
nitatis
humanae
2. Vatikánského
sněmu)
měsíce.
Je znepokojen
důsledky
epide- situací spokojená a po změně stavu příliš
miologických omezení a hrozbou hlado- netouží. O tu usiluje spíše část chudší a její
Přednáška
otce Petra Koláře na prvním
nespokojenost je živnou půdou reformních
moru.
Otevřeném
dnu Mezinárodní
křesťanské
soidejí. Tak tomu bylo i v tehdejší církvi a proto
CSI: Obvykle
jezdíš do Jižního
Súdánu
lidarity
16.
října
v
Praze
Emauzích.
pětkrát až šestkrát ročně, abys během se například Jan Hus, ale i jiní, pozdější redvou týdnů koordinoval příjem cca 350 formátoři, obraceli především na tyto vrstvy
Nejsme příliš vzdáleni
době,
kdy v západosvobozených
otroků ze
Súdánu.
Podaři- obyvatelstva. O náboženské svobodě v naníločásti
skorodo
každý
narozený
člověk
se tiEvropy
odcestovat
Jižního
Súdánu
ješ- šem novověkém slova smyslu po celé patbyl
automaticky
křesťanem
jedinou
trvalou,
tě před prvním letošním „lockdownem“? nácté století přitom ale nebyla a ani nemohla
i když
ohroženou
často
potíranou
Franco
Majok: aAno,
v únoru
2020výjimjsem dost dobře být řeč – k jednotnému křeskou
bylatýdny
židovská
obec.
Až do Reformace
ťanství v Evropě tehdy neexistovala žádná
byl dva
v Jižním
Súdánu.
bylo
křesťanství
v
naší
části
Evropy
jednotreálná alternativa. Tolerované židovství jí
Ale letos v létě jste tam byl dlouho?
né;Ano,
jehopřijel
vztahy
křesťanství
východnímu
jsemketam
28. června
2020, poté, nemohlo být, a nic dalšího nebylo na dosah.
byly
naproti
tomu
skoro od
počátku
co se
uvolnilo
omezení.
Zůstal
jsem napjaté
v Jižním Alternativa vznikala postupně a vlastně zceaSúdánu
vzájemné
pozice
se
postupně
vyhrocovaaž do předposledního osvobození la nechtěně: I v křesťanském starověku dolyotroků
až k nesmiřitelnosti
jejímisenásilnými
důcházelo
keřídí
sporům,
ty ale
byly
a 18. října 2020sjsem
vrátil do BosFranco uvnitř
Majokcírkve
osobně
distribuci
životně
sledky.
změnu bydliště.
v naší části
Evřešeny na synodální a koncilní
úrovnipomoci
uvnitř
tonu – Rozhodující
mého současného
Rozhodl
důležité
ropy
kterádalší
má své
V 15. století,
na konci
středověku,
jsemnavodila
se zůstataž
takReformace,
dlouho, protože
ces- církve.
Jak pandemie
dopadá
na Jižní
Súdán?
intelektuální
kořeny
v
Anglii
(Wyclif,
“jitřenka
se
už
ale
tuto,
do
té
doby
obvyklou
metodu
ta ze Spojených států do Jižního Súdánu by
Jižní Súdán není koronavirem vážně
postiReformace“),
která
ale, jak
známo, odtud
sporů,
nepodařilo
uplatnit,
ač
se o to
se už nemusela
podařit.
V současné
době řešení
žen. Do dnešního dne v důsledku pandemie
zasáhla
Prahu,jen
kdevelice
vzplálmálo
po upálení
mnozí zlidí
rozvaděných
křesťanůMěsíc
snaje k dispozici
letů a tyJana
jsou zpočátku
několik desítek
oficiálně zemřelo.
Husa
v
Kostnici
první
z
velkých
ozbrojených
žili.
Tentokrát
ovšem
spor
probíhal
jinak,
než
velmi rychle rezervovány. Navíc bych se po trvající omezení ale značně poškodilo hosstřetů,
poznamenaly
minulosti,Omezení
nikoliv už byla
meziod
dvěma
skupinami
návratukteré
z USA
ocitl v Jižnímdalších
Súdánuzhruba
ve čtr- vpodářství.
té doby z velké
150
let našich
dějin. A konečně, méně ces- biskupů
a teologů,
mezi
zřejmě příliš
silnáctidenní
karanténě.
části zrušena,
ale ale
školy
zůstávají
zavřené.
Jablkem
křesťanských
svárů
ovšem
nenou
institucí
na
jedné
straně
a
nižším
klérem
tování snižuje riziko nákazy Covidem-19.
Mezinárodní letový provoz je přísně kontrobyla
náboženská
pravápoměrně
podoba
slován.
oporou v prostých laických křesťanech na
Takže
jsi byl svoboda,
„nucen“ ale
zůstat
církve
Kristovy
na Súdánu.
této zemi.Jak
Nespokojenost
druhé.
Byl spor
od zdola nahoru,
tedy
dlouho
v Jižním
ses s tím vy- straně
Během
svého
dlouhodobého
pobytu
se
stavem církevní instituce byla všeobecná
“vertikálně“,
mezirozsáhlou
“vrchností“ distribuci
a jejími “podpořádal?
jste realizovali
poa oNeměl
nápravu
jak její nejvyšší
předřízenými“.
teologických sporů, které jej
jsemusilovali
s tím absolutně
žádné potíže.
travin. Co Do
se stalo?
stavitelé,
tak se
i nižší
klérus
a křesťanští
a mohly
vypadat jako
hlavní
Narodil jsem
v Jižním
Súdánu
a mám laitam provázely
Podařilo se
nám zachránit
mnoho
lidí třecí
před
ci.
V lidských
plocha,
mísily prvky
se
spoustu
přátel.společenstvích ovšem bývá
hladem.seBěhem
naší sociální,
srpnovéo kterých
a zářijové
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distribuční
kampaně
se nám
podařilo
mnoho nemluvilo,
alespoň
ne na
úrovni dodat
uče- potraviporážka římské církevní instituce a ztráta
ny
6060
hladovějícím
rodinám.
místní tým se
naných
debat
(srv. Husovy
spiskyMůj
o simonii!).
dosavadní
církevní jednoty. Práva na volbu
sazuje
zoufalé ženy,
a děti. Viděl
lidi,
Dalším pro
předmětem
sporumuže
byla konkrétní
po- jsem
náboženství
výslovně dosáhli jen mocní,
kteří
zhroutilicírkevní
hlady ainstituce
bez našíapomoci
by zemřeli.
dobase
tehdejší
její vztah
k opravdové náboženské svobodě ještě bylo
je současná
situace
v oblastiprozásobování
k Jaká
politické
moci, i o něm
se – s výjimkou
daleko. Ale byl to první krok na cestě k ní!
potravinami?
blému tří papežů - mluvilo jen okrajově. Byly
Níže postavení členové společnosti se
V ale
současné
doběvnení
situace
naléhavě
zlá. Očekátak
zanedbány
podstatě
oba
rozhodujímuseli přizpůsobovat svému panstvu a tak
vám
alesporu
nedostatek
potravin
v oblasti
Bahr-el-Ghazal.
cí body
a za těchto
okolností
byla
skuněkdy i dvakrát za život a bez ohledu na
Letos
mnohem
méně nesnadná,
než obvyklene-li
a zemědělci
tečná pršelo
reforma
církve velmi
vlastní přání a přesvědčení museli měnit násklízeli
úrodu jen z 20 % osetých ploch.
nemožná.
boženskou příslušnost. První krok však byl
Zdrojučiněn
- CSI a s dalším rozvojem měst, průmyslu
To byla situace uvnitř křesťanské církve,
„ Kdo dává, dostává,
hlavní náboženské instance tehdejší Evroa přes odpor vládců, v souladu se společenpřijme…“
py,mnohem
ve zlomovém víc
období
mezi středověkem
skými potřebami, se vazby na uložená náa novověkem.
Už průběh
husitských válek
boženství dále rozvolňovaly. Dobrým příklasv. František
z Assisi
v první polovině 15. století napovídal, že předem tohoto vývoje v Habsburské monarchii
konání krize nebude snadné, zvláště pokud
je Toleranční patent Josefa II. z roku 1781.
se o ně bude usilovat silovými prostředky.
Umožnil v zemi existenci tří nekatolických
V období čekání na reformní církevní sněm
vyznání, ačkoliv sám byl oficiálně pevně
došlo k několika tápavým a nedůsledným
propojen s římskokatolickou církví. Nicméně
dohodám, které ale nakonec utonuly ve
- přes přísně stanovené podmínky a přes
zmáhajícím se ideovém chaosu – významné
nové zdůraznění dosavadního výsadního
jsou mezi nimi zvláště dva pokusy o dohodu
postavení katolické církve - znamenaly ko: Jednání s odbojnými Čechy na Bazilejském
nec jejího monopolu v habsburské monarsněmu (1534) a ještě těsně po opožděném
chii. Vlastní motivace tohoto kroku nebyla
Tridentském sněmu (1555) dohodnutý
náboženská, ale hospodářská a společenAugsbugský mír, který by byl mohl ze sposko-politická a ani tentokrát se ještě nejedru vymanit alespoň státní moc tehdejších
nalo o zrovnoprávnění všech křesťanských
monarchů, všemožně provázaných s mocí
konfesí, ale o první, právně dosti omezené
církevní. Poslední ze zmíněných pokusů ale
rozhodnutí tolerovat v říši i jiné než jen katonakonec přece jen ukázal cestu k řešení,
lické náboženství prostých lidí.
i když vlastně směrem, na který asi původPodobný vývoj probíhal i v zemích s přeně sotva někdo pomyslel. A bylo “zapotřevládajícím nekatolickým vyznáním. Opravdu
bí“ celého jednoho století násilností i válek,
dovršen byl v Evropě až koncem 20. stolenež tato cesta byla nalezena a přijata. Jejich
tí - ještě na jeho konci se například stávalo
závěrečným aktem byla strašlivá Třicetiletá
každé dítě švédských luteránů, narozené
válka, ze které nevzešel žádný jasný vítěz
ve Švédsku, automaticky, ještě před křtem
a kterou prohráli především prostí lidé, která
švédským luteránem! V Českých zemích se
ale vytvořila nesmělý předpoklad k postupevangelíkům dostalo úplného zrovnoprávnému prosazování náboženské svobody
nění s katolíky až po vzniku samostatného
jako toho, co zbylo, když žádná z válčících
Československa po 1. světové válce.
stran nebyla tak silná, aby ostatní porazila
Katolická církev v Evropě v průběhu toa vnutila jim svou vůli. Poznenáhlu se v důhoto vývoje postupně ztrácela své předsledku koncepce Vestfálského míru (1648)
nostní postavení i privilegia a nelze se tedy
pomalu, ale stále zřetelněji prosazovala zádivit, že jej pojímala jako sobě nepřátelský.
sada Augsburgského míru cuius regio, eius
Jejím argumentem bylo tvrzení, že „Právo je
religio (čí vláda, toho i náboženství). Implina straně pravdy, omyl žádná práva nemá“
citně je tím v naší části Evropy uznána exis- jinými slovy řečeno, mýlící se, od katolické
tence i jiného, než “římského“ křesťanství,
církve odloučení křesťané, se pro své omyly
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žádných práv nemohou dovolávat. Implicitoznačena skupina teologů uvnitř katolické
Súdán
| Jižní
Súdán:
trýznění
strachu
ně tím je ostatním
konfesím
upíráno
právoRoky
církve,
kteří se a
snažili
vyvést svou církev
prohlašovat
vůbec
za „církve“
v pravém někdo
z patové
situace
v jejíma vztahu
k rodící
se
„Děkuji, žese
jste
dosáhli
mého propuštěz rodiny
sledoval
kontroloval,
kdyby
slova
smyslu;
jsou Jel
to prostě jen zbloudilí he- se
novověké
společnosti.
úsilí
ní.“
Adior
Alnong
chtěla oobčanské
své děti postarat.
AdiorJejich
po celou
retici.
Pro
křesťany
tímto názorem
nakonec
vyústilo do
sněmu,
Adior
Alnong
Jels strávila
téměř byl
20 Tolet dobu
nezažívala
jen2. Vatikánského
extrémní ponižování
patent
těžko
pochopitelný
a přímoi otrokářskou
na kterém se
katoličtí
biskupové
celého
vleranční
otroctví.
20 let
neustálého
fyzického
rodinou:
„Neustále
mězsužoval
nepřijatelný.
Octli
se tak ovšem
v přímém
světa pokusili
o mě
proslulé
„aggiornamento“,
slovního
týrání
a neustálého
strachu,
že ji hrozný
strach, že
Mohamed
zabije, kdykonfliktuzabije.
s nastupující
modernou
jejím bych
kterénesplnila
budoucí okamžitě
papež Jan
XXIII.
vyhlásil
už
otrokář
Je šťastná,
že ji CSIa osvojeho
rozkazy.“
Poni„novým“ důrazem na důstojnost jednotlivce žovaná
jako benátský
patriarcha
místní
bodila.
a trápená
žena se za
aniprogram
neodvažovala
a na jeho práva. Někdy se tento vztah církve snít,
diecézní
synody
v rocežít1957.
konciže bude
někdy
životSvolání
svobodného
ke společnosti přirovnává k nepochopení, člověka.
lu s tímto programem oznámil v lednu 1959,
s jakým často reagují rodiče na nepoddajjen tři měsíce po svém zvolení papežem
nost svých dospívajících dětí. Okřídlené hesa jako teologické poradce k němu přizval
lo moderny „rovnost – volnost – bratrství“ je
i některé do té doby šikanované a za moale zcela v souladu s evangeliem, takže je
dernisty považované teology, čímž zdůraznil
vlastně prastaré. Nic na tom nemění ani tesvůj záměr otevřít okna a dveře ostrému větror, rozpoutaný jeho protagonisty, ostatně
ru, vanoucímu za hradbami církve.
v příkrém rozporu s jeho obsahem.
Koncil byl zahájen v roce 1962 a za tři
Součástí úsilí o nezávislost jednotlivce
roky svého trvání vypracoval řadu textů,
v otázkách víry a církevní přináležitosti byly
z nichž tři přímo či nepřímo vyjadřují nový
v Evropě také sílící snahy o odluku církve od
vztah katolické církve k soudobému světu
státu. Na Apeninském poloostrově nabyly
a k moderní společnosti. Jsou to pastorální
Adior
si na
únos
do severního
tyto
snahy
formu
proslulého
hnutí Súdánu
Risorgikonstituce Gaudium et spes (o církvi v dnešvzpomíná
velice
nezřetelně.
28letá papežbývalá
mento, jehož
cílem
bylo nahrazení
ním světě), prohlášení Nostra aetate (o pootrokyně
ale nikdy
nezapomene,
špatně
ského státu,
vedeného
výlučně jak
vysokými
měru církve k nekřesťanským náboženstvím
scírkevními
ní otrokářhodnostáři,
zacházel. Její
majitel
Mohamed
státem
laickým.
Jeho
a jmenovitě k židům) a prohlášení Dignitatis
Ali
žil v súdánské
Jebel Dar.
Měl čtyvyvrcholením
byl vesnici
vstup italského
vojska
do
humanae (o náboženské svobodě). Je přířiŘíma
manželky
mnoho
dětí.seKvůli
pleti
v roce a1870,
a když
Řím tmavé
po lidovém
značné pro tehdejší situaci v katolické církvi,
byla
Adiorootrokářovými
dětmi
šikanována
hlasování
rok později stal
hlavním
městem
že při hlasování o těchto textech a o dekreaItálie,
zesměšňována.
„Bylastát
jsem
pro něexistopáchpřestal papežský
prakticky
tu ke hromadným sdělovacím prostředkům
noucím
otrokem.
To mě hluboce
zraňovalo,“
vat resp.
zůstal omezen
na papežskou
re(Inter mirifica) se projevil největší odpor
vzpomíná
zidenci veAdior.
Vatikánu. Papež se prohlásil za
koncilních otců. Jestliže se počet negativVyčerpávající
dřina
vatikánského vězně.
ních hlasů pohyboval u ostatních textů mezi
dojnou
kozu, startovací
balík
Jako
byla
den nucena
tvrdě
Jeotrokyně
příznačné,
žekaždý
ve stejném
roce vrcholil
2Adior
a 36,dostala
zde bylo
odmítavých
hlasů (postuppotraviny
pracovat.
dívka
musela uklízet
dům,
právě ve Mladá
Vatikánu
1.Vatikánský
sněm,
na
ně) 75, 88 a 78. Velkou výjimkou abylo
hlasovděčnosti
prát
a žehlit
celé širšídogma
rodiny.o Ale
kterém
papežoblečení
Pius IX. prosadil
pa- Srdce
vání o plné
dekretu
Inter mirifica: 164 negativních
O to víc byla překvapena, když ji v červenpředevším
pravidelněpřes
celé
hodiny
nosila
pežské neomylnosti,
odpor
významné
hlasů!
v Jebel Dar
oslovilbyl
arabský
vodu.
Na biskupů,
konci dne
byla často
úplně vyčer- ci 2020
menšiny
zvláště
středoevropských,
Text na
o trhu
náboženské
svobodě
mnopracující apro
CSI. Spolu
s dalpaná,
protože
musela nosit
příliš těžká
vědra osvoboditel
ale také
francouzských
či zástupců
východhokrát přepracován
hlasování
o něm
se
osvobozenými
otroky
pak přivedl
Adior
vody.
ních církví. Z celkového počtu účastníků šími
konalo
až v průběhu
posledního
zasedání
do země1965),
původu,
do Jižního
Súdánu.
Děti
otrokyně
sněmu
(774) nakonec, po tolerovaném od- zpět
(7. prosince
v předvečer
slavnostnítak šťastná,
že budu
žít jako svobodAdiorřady
nikdy
nikdo
za tvrdou
práci nepodějezdu
členů
sněmu,
hlasovalo
pro tuto „Jsem
ho závěru
koncilu ve
svatopetrské
bazilice.
člověk vedlouhé
své vlasti.
Děkuji
CSI vzbudilo
a lidem,
koval.
Naopak:
„Mohamed
na měubránit
neustále
předlohu
535 biskupů.
Je těžké
se ný
V průběhu
debaty
o něm
CSI podporují.
Umožnili
jste mé
osvokřičel
a bezdůvodně
mě bil.“utužit
Jako otcovskou
mladá do- kteří
pocitu,
že tu jde o pokus
pozornost
vystoupení
pražského
arcibiskuspělá
porodila
dvěna
děti,
jejichžmladých,
otec je jeden
autoritu
v reakci
revoltu
tedy bození.“
pa, kardinála Berana, který se v důsledku
CSI
zo pokus
Mohamedových
Rozšířenácírkevní
rodina
utužit do tésynů.
doby vládnoucí
politické situace v zemi Reto
mohl Baliarda
zúčastnit- pránedovolila
Adior,
aby byla někdy
se
autoritu vůči
„modernistům“.
Toutosama
hanlivě
vě jen této závěrečné fáze koncilu. Ve svém
svými
dětmi. nálepkou
Otec dětítaké
vždybyla
zařídil,
zabarvenou
brzyaby
natoji
projevu se s celou vahou své osobnosti člo-
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věka pronásledovaného pro své přesvědčespolečně s ním namítají, že koncil prohlášePákistán: Boj proti nuceným
sňatkům a islamizaci
ní vyslovil pro ničím neoslabené prohlášení
ním o náboženské svobodě místo aby hájil
mladých
dívek
náboženské svobody. Svůj postoj opíral
pravdu proti lži a omylu, staví obojí prakticky
výslovně o neblahé, dosud trvající následky
na stejnou úroveň, činí obojí stejně možným
„Pro mě se
CSI stala
paprskem
naděje.“ Rabia
Anwar, osvobozená
křesťanka
někdejšího
násilného
vnucování
katolického
a přijatelným.
Konzervativně
a vlastně logicV Pákistánu
jsou mladéčeských
dívky z náboženských
oběťmi
únosů, nucené
islamizanáboženství
obyvatelstvu
zemí. Boj
ky menšin
trvají také
na středověkém
pojetí
vlády
ce
a sňatku.
Jen za loňský
rok bylov zaregistrováno
více než
případů.
Počet nehlášekřesťanů
o náboženskou
svobodu
komu(panovníka)
„z 160
milosti
Boží“ (zprostředkovaných
všakEvropy
mnohonásobně
vyšší. Na
nisty případů
ovládanéječásti
probíhal právě
népřípadech
církví). Sadaf Khan a Rabia Anwar vidíme
katastrofální
důsledky
únosů
mladých křesťanských
dívek.
Jde semoderny
o dívky nezletilé,
v době
konání koncilu
a odpor
některých
Od nástupu
novověké
mají tito
mladší
16 let.
málokdy
zjednají
a tak
se stávají
spolupachateli
těchto
koncilních
otcůÚřady
proti jen
jejímu
obecnému
při-nápravu,
křesťané
pocit,
že evropská
společnost
ztrazločinů.
znání všem lidem bez rozdílu, a ne pouze
tila ze zřetele Boží království, ke kterému do
Verdikt vetéprospěch
mučitele
právě utlačovaným křesťanům v totalitních
doby upínala
svůj zrak (nebo aspoň tvrdibylžepřípad
Sadafyupírá)
Khan.a Čtrnáctiletou
křesrežimech střední a východní Evropy, Obdobný
tento
la,
jej k němu
dostala se tím
do
ťanku
vzdálenývztahu
sousedk Mubashir
Abbas 6.zvláště
února
odpor se právě utlačovaným křesťanům
jevilunesl
napjatého
církvi. Odpovědí
2019.
byla ještě římského
téhož dnecírkevního
donucena vedení
přestoupit
nejen jako nepochopitelný, ale přímo
jakoDívka
katolického,
na
na islám
provdána.
Rodiče
mohli jen
díky
skandální. Nečiň jiným, co nechceš, aby
oni apostoje
teologů,
kteřídívky
tentoseodmítavý
postoj
pomoci z nesdíleli
CSI obrátit
na právníka.
Případ
se dostal
činili tobě…
a usilovali
o vzájemné
porozumění
před
soudmezi
5. června
Dívka bylabyla
zcela
zahalená
Tento odpor některých křesťanů vůči
prácírkví2020.
a společností,
přísná
disa z držení ciplinární
těla byla znát
úzkostVzniklé
a strach.
vu všech na svobodnou volbu náboženství,
opatření.
napětí a přímo
K soudu se
dostavil
jejívyústil
„manžel“,
který ji unesl,
která je jednou z nejcennějších a těžce vydospor
uvnitř také
církve
do rozhodnutí
svo-a
čekající
budovou.
Khanbylo
musela
u soubytých svobod celé západní civilizace,dav
nelze
latpřed
církevní
sněm,Sadaf
na němž
dosaženo
du svědčit.smíru
Řekla,
že je šťastně
z vlastní
vůle provdapřejít mlčením. K jednoznačnému vyloučení
alespoň
v některých
oblastech
života
ná za Mubashara
Soudce
Ahmad
práva státu zasahovat do volby nábožena činnostiAbbase.
obou stran,
jindeMushtaq
ale zůstalo
dost
ani neprojevil
zájem
podívat
dívce
do tváře.
Stačil
ství občanů došlo prvně v návrhu Ústavy
a dost
třecích
plochse
a je
zřejmé,
že hlavním
oddacíjablkem
list, na kterém
dívky
18 let a
nezávislých Spojených Států v roce mu
1787.
sváru je
je uveden
nadále věk
pojetí
osobních
ukvapeně svobod
rozhodl občana
ve prospěch
mučitele.
Není náhodou, že tento opravdu historický
ve vztahu
k státu a k církvi.
Sadaf Khan
je nadále vbyla
zajetí
svéhoohledu
únosce.
Partkrok byl učiněn nejdříve v Severní Americe,
Symptomatická
v tomto
dlouho
nerkteří
projektu
CSI nechuť
Anjum podepsat
Paul se nevzdává,
a předloobývané do značné míry přistěhovalci,
trvající
Všeobecnou
deklažil případ raci
opatrovnickému
soudu.
řízenípřekostále
starý světadíl opustili právě v touze uniknout
lidských práv,
kterouSoudní
definitivně
probíhá. nal až polský papež mnoho let po skončení
v Evropě vládnoucí nesvobodě, v neposledOsudný den
Rabie
ní řadě nesvobodě náboženské!
koncilu.
V občanské společnosti, aspoň na
Anwar
je poněkud
odlišný.kDívka
je nejNa koncilu se nejčastěji dostával doPříběh
opo- Rabie
Západě,
patří
tato deklarace
pilířům
desourozenců.
Otec
(stavební
dělník)Čím
a matzice vůči snahám o zlepšení vztahu mladší
církve ze tří
mokracie
a jejího
právního
systému.
to,
ka dělali
pro to, aby jejich
nejmladší
mohla
k moderní společnosti Msgre Marcel
Le- vše
že náboženství,
spojující
lásku dcera
k Bohu
nepo deseti letech
povinné
školníkdocházky
febvre, misijní arcibiskup francouzského
oddělitelně
s láskou
bližnímu, navštěvovat
může plodit
Devatenáctiletá
začala
studovat
původu ze senegalského Dakaru. vysokou
Zastá- školu.
tak diskriminační
pojetíRabia
svobody,
která
je závysokou školu
předrysem
čtyřmikaždé
roky. opravdové,
Každý den dojížděla
val integralistický postoj, což v návaznosti
kladním
nezištné
školním autobusem
do 34 kilometrů vzdáleného města
na španělskou politickou stranu z přelomu
lásky?
Bahawalpur.
19. a 20. století označuje úsilí podřídit
stát
v maximální možné míře církvi. MsgreRáno
Le- 31. března 2016 se Rabia jako obvykle rozloučila se svými rodiči, aniž by tušila, že je neuvidí další
febvre se se skupinou svých integralisticčtyři
Školní po
autobus
toho
dne nejel. Proto Rabiu vzal na motocykl Rehman
kýchroky.
stoupenců
koncilu
na osudného
protest proti
Ali,
bratr jejíonejlepší
kamarádky
Myzy.
prohlášení
náboženské
svobodě
odštěpil
zpátečnícírkve
cestěs zastavili
u Rehmanova
odNa
katolické
tím, že jde
o krok ne- domu na sklenici vody. V domě žije i Rabiina
kamarádka
Myza.doRehman
Ali Rabiuučením.
v domě zamkl. Pod pohrůžkou, že zabije jejího bratra
slučitelný s jejím
té doby platným
aMá
otce,
donutil
Rabiu, aby isiuvnitř
ho vzala
a konvertovala
k islámu. Rabia neměla jinou možnost
mnoho
sympatizantů
dnešní
kanež
se církve,
podrobitkteří
strašlivému
osudu. následotolické
jej ale nehodlají
vat až k otevřené roztržce s Římem, i když
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Laxní policie
Jak věk
to Rabie
může
Bůh
V oddacím listu je uveden
17 let.
Nikdodopustit?
nechtěl vidět rodný list. Úředník matričního úřadu se Rabie zeptal, zda přestoupila na islám a provdala se z vlastní vůle. Pod
velkým
tlakem
skutečnosti
potvrdila. Dokumenty,
Rabia podepsala,
zaslány
Pokračování
zeobě
Zpravodaje
0510
nikdy které
nezapomenu:
„Buschi, byly
je lepší
jít
rodičům. Bezmocní a zoufalí rodiče se s neštěstím,
které do
postihlo
dceru,
museli
smířit.
ochrnutý
nebe,jejich
než se
dvěma
zdravýma
Neočekávali
policie
opravdunohama
se dočkali
jen do
konstatování,
že to je dobré,
skočit
pekla.“
Pondělí cožádnou
pondělípomoc
seděl od
Amsel
na asvém
když
dívka přijala
To nebyla žádná teoretická úvaha – překolečkovém
křesleislám.
přede mnou. Bylo úžasRoky
hrůzy
de mnou seděl ochrnutý muž. „Je lepší jít
né vidět,
jak se jeho obličej týden po týdnu
Rabii čekalyjak
čtyři
roky. Uvězněna
v doměochrnutý
musela vykonávat
rodinu
únosce zdravýotrocké
do nebe,pro
než
se dvěma
proměňoval,
setěžké
z obličeje
plného nenápráce
a únosce jistal
soustavně
sexuálně
zneužíval. Pokus
o útěk nepřicházel
v úvahu,
protožetobyla
ma nohama
skočit do pekla.“
Otřáslo
se
visti postupně
naslouchající
a jednoho
hlídána
nepřetržitě.
Pokud
dívka příběh,
odvážilajak
zeptat,
jestli může
zatelefonovat
rodičům,
byla něho
zbita.
mnou.
Na hlučné
ulici sedím
vedle
dne pokojný
obličej.
Je tose
dlouhý
křesťanské
víry
týče,
„Byl jsem
donucena
následovat
islám
odříkávat
a říkám:
„Amsele,
Bůh tě vzal
doaškoly,
a ty
šelCos se
jedním
přítelem
– ne
seRabia
mnouříká:
– pod
modlitby.
Aleave
svém
jsemsvoje
byla vždy
večer
jsemse
sečlověk
modlilajen
za ptá:
své
ses něcoKaždý
naučil.“
Dokud
Ježíšův kříž
modlil
sesrdci
a vyznal
hříchykřesťankou.
rodiče,
je Bůh
chránil a dodal jim potřebnou„Jak
sílu.to
Boha
jsem
prosila,ještě
aby mi
může
Bůhtaké
dopustit?“
se dal
nic sílu
nea uvěřil:aby
Ježíš
mě přijímá!
uniknout
z tohoto
pekla amě
jednoho
dne se
znovunaučil.
sejít se„Amsele,
svou rodinou.“
ty ses v Boží škole naučil,
Ježíš přijímá
hříšníky,
taky přijal,
nebe
k čemu jsi potřeboval utrpení. Dotáhlo tě to
mi otevřel, abych k Němu mohl přijít blažený
k Synu.“ Otec ho přitáhl k Synu, k Ježíši,
a s útěchou zemřít: Ježíš přijímá hříšníky.
a tak se stal zachráněným dítětem Božím.
Krátce před tím, než se Amsel odstěhoPřicházel jsi ke mně, Pane, můj Bože,
val z Essenu–Západu – dostal domeček na
s utrpením i láskou, aby sis připravil mé srdsídlišti a pak brzy odešel na věčnost – jsem
ce, abych se ti cele odevzdal.
ho ještě jednou navštívil. Tahle návštěva je
Vy všichni jste nějakým způsobem v Boží
pro mě nezapomenutelná. Amsel seděl na
škole. Taky se učíte? Nechte se přitáhnout
svém kolečkovém křesle před domem na
k Synu, k Ježíši, ke svému Spasiteli! To je
sluníčku. U domku, ve kterém bydlel, byl
smysl všech těžkostí a temných chvil v životě.
schůdek, tak jsem se na něj posadil a zeptal
Tímto se blížíme k závěru: když se stase: „Amsele, jak se ti vede?“
nete dítětem Božím, už vás všechno temné
„Jó,“ řekl, „skvěle! Člověče, od té doby,
a těžké nebude tolik tlačit, protože máte žico je Ježíš v mojí rodině, je každý den ... je
vou naději na věčný život. Když mi jde ze
každý den,“ hledal slova, „je každý den jako
všeho hlava kolem, říkám si: Rabia
„Člověče,
vždyť
den před Vánoci! Od té doby, co mám pokoj
s matkou
já tady nezůstanu. Já jdu do nebe!“ Jenom
s Bohem, se
na nedbalosti
mě směje celý svět!“ A pak
Svobodná
díky
jak řeknu
něco
takového,
už někdoRehmavstane
přišla
ta krásná
„... dokonce
dlažební
7. června
2020věta:
během
postního iměsíce
ramadán
se stalo
něco
neočekávaného.
a říká: „Ach,
už je to tady.
Faráři
utěkostky
se napříslušníci
mě usmívají!“
vyprávěl
novi
rodinní
tohoPak
rána
dlouho dál:
spali a zapomněli
zamknout
místnost,
vejenom
které byla
lidi bušícím
nebem!“ srdcem se vykradla z domu.
„Víš, cítím,
že už nebudu
žít. odvahu
Smrt vea s šují
Rabia
uvězněna.
Sebraladlouho
veškerou
divoce
Jednoho
jsem vstoupil
jednoho
mně sedí.
až pláče,
přijdu když
na věčnost,
Ještě
dnes Ale
matka
mluví o uvidím
prvním setkání
s dceroudne
po dlouhých
letechdoodloučení.
domku ve svém okrsku. Všichni tam chlasBoha. Pak
před Jeho trůnem, budu
Radost
bylapadnu
nepopsatelná.
tali. před
Jeden
mužmučitelem.
mě pozdravil
slovy:
„Pane
HoRabia
chválit
a říkat:
„Děkuju
že jsi mi
musela
rychle
najítti,řešení,
jakrozbil
se ochránit
svým
Zůstat
doma
bylo
pastore,zpět.
nebeDíky
přenecháváme
vám projektu
a špačpáteř!“
příliš
nebezpečné. Rehman ji určitě bude chtít odvléci
pomoci partnera
kům!“na
Tahle
hezká věta
pochází
ze Zimní
říkám,
„zbláznil
ses?seJak
to matkou
CSI„Amsele“,
Anjum Paula
Rabia
nyní žije
svou
bezpečném
místě
v Bahawalpuru.
pohádky aHeinricha
Heineho.
Na to vjsem
mu
můžeš vůbec
říct?“ právníka prohlášena za neplatnou
Svatba
byla s pomocí
náboženská
příslušnost
Rabiině
řekl: „To je od vás milé, ale – jak mi můžete
Odpověděl:
„Nezbláznil
jsem se. Jsem
rodném
listu je už
zase křesťanská.
přenechat
něco, co ve
vám
vůbec
úplně
a soukromého
při smyslech.učitele,
Kamaráde,
Rabiastřízlivý
má nyní
který jí pomáhá
pokračovat
studiu
a nepatří?
chce se Postát
kud „Pro
vím, vy
nemáte
místo v nebi,
kteBůh mě často
volal, ale
jsem Ho
neslyšel.
učitelkou.
Je vděčná
za já
pomoc,
které
se jí dostalo:
měvůbec
se CSI
stala paprskem
naděje.
ré byste mi mohl přenechat. Pokud to vidím
Dál bych
býval běžel
pekla,
bez Boha.
Jsem
spokojená
a Bůh do
je se
mnou.“
správně, jste na cestě do pekla. Jak mi tedy
Ale On změnit
zasáhl a
ochromil mě. Tak jsem naSnaha
zákon
chcete
přenechat
nebe?“
šelPartner
Ježíšeprojektu
a lásku CSI,
Boží,Anjum
odpuštění
vin
Paul,svých
spolupracuje
za podpory
ze strany
CSI s různými zájmoOdpověděl
mi:dívek
„No jo,
jenom
utěšua pokoj
s Bohem.
toho
úrazu bych
vými
skupinami
na Bez
změně
zákona,
který běby zvýšil minimální
věk
profaráři
vstup
do manželjí lidi nebem!“
žel přímo
do 18
pekla!“
přišla věta,
kterou dívkám
ství
ze 16 na
let, aPak
tak poskytl
ohroženým
větší právní ochranu.
Zdroj - CSI
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„Fakt? Opravdu to dělají? Já tedy ne. Já vám
jak můžeš tohle dopustit? Proč jsi mi vzal
Nigérie:
Islámské
a podpora
odvážných
chci říct:
pokud si žijete
daleko odútoky
Boha, jdemoje syny?“
Počkám si. Zasvědků
pár let, až budu
te„Vláda
cestou je
tam,
kam se Bůh už
ani nedívá.
To
před Ním
stát, aBůh
mi řekne,Aby
pročbyl
to propušudělal.
spoluviníkem
vražd.“
Dr. Obakolikrát
zatkly
vyslýchaly.
je ztracenost.
slovy podepsat
Paula Gerhardta
a přál
diah
Mailafia Prosím vás, obraťte se! Bůh
těnSkončím
z vazby, musel
slib mlčenlivosbych
si, abyste
je mohli
říkat se
vás
má rád.
Poslal
svého podává
Syna.“ Azprávy
pak jsem
Každý,
kdo
v Nigérii
o ti.
V obavě
o život
a svobodu
se mnou.
nyní ukrývá
jim vysvětlil vraždění
spasení skrze
Ježíše Krista.
sice dálmístě.
budu své živobytí táhnout
masovém
křesťanů
džihádis- na Tak
neznámém
v tomhle světě, ale nemyslím si, že
bych Kim
měl
já bych nechtěl
lidi utěty, Ne,
je ohrožen.
Bývalý neobrácené
vysoce postavený
Masara
šovat slovy
o nebi.
Na to aani
nepomyslím.
zůstat pod tímhle cizím stanem.
DálKim,
si pošlabankéř
Obadiah
Mailafia
novinář
MasaMasara
noAleKim
ti, kteří
patří
Ježíši, mají
zcela jistou
pu svou cestou, která vede
k mé
kde
ra
mají
takovou
zkušenost.
CSI nase
vinář
zevlasti,
svazovéději na na
věčný
život, a užprezidenta.
se neptají: „Pane,
mě Otec utěší nade vše pomyšlení.
obrací
nigérijského
ho státu Plateau,
byl také 21. září
vyslýchán
StátK zamyšlení a modlitbě
ní bezpečnostní
službou, protože
Modlete se, aby Kristus indonéské
Indonésie - Po několika měsících konfliktů
publikovalkřesťany
text o
zmocnil, aby se uprostřed
pronásledování
a právních sporů státní správní soud v indoplánech
vůdců isnechali vést
jeho příkladem
věrnostina(2.křesKonéském Bandungu zneplatnil výnos vydaný
lámských
fulbských
milicí zaútočit
rintskýmzemědělské
1,8–9).
31. prosince 2009, který zakazoval veškeré
ťanské
komunity v regionu.
křesťanské aktivity batackého společenství
Varování před genocidou
Eritrea
- Významný
eritrejský
pastor, jehož
Filadelfia v osadě Jejalan v Bekasi. RozhodKřesťanská
mezinárodní
solidarita
(CSI)
jméno z bezpečnostních
důvodů
neuvádínutí nařizuje nejvyššímu správnímu úřednívýslovně
odsuzuje výhružky
Dr. Mailafiovi
me,
byl ponigerijské
pěti letechúředníky,
strávených
veukončili
vězení
kovi vydat sboru povolení ke zřízení místa
a
vyzývá
aby
propuštěn na svobodu.
Pastor bylkritických
bezpečurčeného k pořádání bohoslužeb. Členové
pronásledování
a zastrašování
Obadiah Mailafia
ně převezen
do jiné
země
a podle poslední
společenství v uplynulých měsících čelili inhlasů.
Společnost
CSI,
znepokojená
nárůsObadiah Mailafia, bývalý náměstek guzprávy
se nacházel násilí
v nemocnici.
Jeden
eri-v
tenzivnímu pronásledování, včetně nedávtem
náboženského
v Nigérii,
vydala
vernéra nigérijské centrální banky, v rozhlatrejský2020
věřícívarování
zprávu komentoval:
„Děkujeme
ného násilného incidentu, při kterém dva
lednu
před genocidou
a vysovém rozhovoru uvedl, že ničivé útoky isBohu za
propuštění
[tohoto]
pastora z vězez nich utržili zranění.
zvala
stálé
členy Rady
bezpečnosti
OSN,
lámských milicí pasteveckého kmene Fulbů
ní, a plnili
modlíme
aby se mu
v *****
dostaloo
O uvedené povolení křesťané žádají nejvyšaby
své se,
povinnosti
podle
Úmluvy
na usedlé převážně křesťanské farmáře v
patřičné lékařské péče. Modlíme
za
šího správního úředníka Bekasi (pana H.
genociděse ztakéroku
centrální oblasti země jsou součástí politické
propuštění dalších křesťanů
uvězněných
pro
Sa‘duddina) od roku 2008. Podle vedoucích
1948.
John Eibner
agendy a mají znaky genocidy.
svou víru v Krista.“ (ZdrojzHlas
společenství Sa‘duddin jejich žádost zamítl
CSImučedníků)
zdůrazňuje,
Mailafia dále řekl, že pachatelé dostávav návaznosti na nátlak nepočetné skupiny
že Obadiah Maijí hmotnou a politickou podporu od nigérijČína - 20. září bylo zahájeno
islamistů používající název Fórum islámské
lafia soudní
popsalpřelíčerealitu
ského státu. „Vláda je spoluviníkem vražd,“
ní v rámci procesu s Liemetnických
Yunhuem a Gaem
ummy Jejalen Raya Bekasi. 12. ledna 2010
nábopoznamenal. Odmítá verzi, kterou často ciJianlim, dvěma čínskými křesťany
museli křesťané dočasně přestat pořádat
ženskýchuvězněnýčistek v
tuje i prezident Buhari a západní média, a
mi ve městě Xuchang v jižní
provincii
bohoslužby ve své modlitebně a přesunuli
části Che-nan.
státu Kapodle které je vraždění v centrální Nigérii výVýsledek přelíčení zatímduna
není aznám.
Objese na nedaleký úzký pruh u cesty, kde je
v centrální
sledkem sporu mezi „zemědělci a nomády“
vily se nicméně zprávy, že
několik
věřících,
před sluncem a přívalovými dešti chránily
Nigérii.
Nyní
platí
ohledně využívání půdy. „Ti, kdo toto tvrdí,
kteří přišli k soudu vypovídat,
bylocenu
zatčeno
jen deštníky. Rev. Palti Panjaitan vyjádřil
vysokou
za
jsou spolupachateli genocidy,“ řekl. Koneč– včetně již v minulosti vězněného
pastora
svou radost ze skutečnosti, že společenství
to, že říká pravdu.
ným cílem je vypudit domorodé obyvatele z
Zhang Mingxuana přezdívaného
konečně narazilo na spravedlivé státní předOběti„Bicykl“
teroru
území jejich předků a přeměnit centrální Nia
jeho
ženy.
Pastor
Zhang
s
manželkou
stavitele, kteří při rozhodování vycházejí
gérii na pastviny pro fulbské pastevce. „To, Fulbové už zavraždili více lidí než Boko
byli po několika hodinách propuštěni. Další
z platných zákonů. (Zdroj: Compass Direct)
co se děje, je pokračování džihádu. Cílem je Haram
místní křesťany, včetně syna obviněného Liu
zničit lidi a připravit je o jejich zemi.“
Rozsah násilí páchaného fulbskými miliYunhuy, zadržela policie cestou od soudu.
Poděkujte Pánu, že se úředníci v tomto příKrátce po svém rozhlasovém rozhovoru cemi ve střední Nigérii je srovnatelný s náPodle posledních zpráv jsou tito věřící stále
padě zachovali čestně. Modlete se za spraDr. Mailafia čelil výhrůžkám smrtí a byl varo- silnými činy spáchanými mnohem známější
zadržováni. (Zdroj: ChinaAid)
vedlivé řešení ostatních případů obtěžování
ván, že se proti němu obrátil i bezpečnostní teroristickou skupinou Boko Haram. Podle
a pronásledování indonéských křesťanů.
aparát. Nigerijské bezpečnostní síly ho ně- Globálního indexu terorismu (2019) byli v
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roce
2018
extremisté
zodpovědní
za
Modlete
sefulbští
za propuštění
zadržených
křesvětšinu
obětí terorismu
vysídlení
ťanů. Vyprošujte
Liovi vaNigérii,
Gaovio trpělivost
300
000 lidí
nemluvě.
a pevnou
víru,
když se setkávají s protivenstvím. Proste Boha, aby pastora Zhanga
i nadále zmocňoval a dodával mu smělost
ke službě.
Turkmenistán - Pětačtyřicetiletý pastor
Nurlijev, vedoucí společenství Světlo světa
v turkmenském Mary, byl 27. srpna zatčen
na základě obvinění z podvodu, které by pro
něj mohlo znamenat až pět let odnětí svobody a zabavení majetku. Jeho žena Maja
a další členové společenství stále tvrdí, že
se obvinění nezakládají na skutečnosti a že
policisté přinutili trojici osob sepsat prohlášení s nepravdivými výpověďmi.
„Neprovinil
President
Buhari
se tím, z čeho jej obviňují, a chci, aby se vráNásilí
til domů. Všechno se to Nigérie:
děje jen kvůli
jeho
víře,“
prohlásila
Maja.
Od
okamžiku
zatčení
Ve státu Imo ve jihovýchodní Nigérii
se sunesen
manželem
dosud nemohla
ani jednou
byl
pomocný
biskup arcidiecéze
setkat.
Naposledy
se
doslechla,
že
je zadržoOwerri Moses Chikwe a jeho řidič.
Ozbrován
v
malé,
přeplněné
a
zakouřené
cele.
Má
jenci přepadli biskupův automobil
v nevážné
obavy
o
jeho
zdraví
v
těchto
podmínděli 27. prosince v noci. Zprávu potvrdil
kách, neboť
trpí cukrovkou
a jeho zdravotní
tamní
arcibiskup
Victor Obinna.
stav
by
se
mohl
zhoršit,
pokud
Třiapadesátiletý biskup Chikwenedostane
byl uneléky,
kterédvěma
musí pravidelně
užívat. do
(Zdroj:
sen před
dny, při návratu
své
Forum18) vzdálené asi dvě míle od centra
rezidence,
města Owerri. „Únosy jsou bohužel na mnoVyprošujte
sílu a zdraha
místech pastorovi
Nigérie naNurlijevovi
denním pořádku.
To,
ví. se
Modlete
se za jeho propuštění.
Modlete
co
stalo pomocnému
biskupovi, ukazuje,
se, velmi
aby Maja
s rodinou
důvěřovala situace
Pánu, žev
jak
špatná
je bezpečnostní
se
o
ně
nepřestane
starat
ani
v
tomto
Nigérii. Opakovaně upozorňujeme naobtížstav
ném období.
nejistoty,
v němž se nacházíme,“ řekl arcibiskup Obinna pro Vatican News.
Indie
- V kněží
osadě aPatagunta
v indickém
spolÚnosy
církevních
zaměstnanců
kovém
státě
Ándhrapradéš
došlo
nedávno
nejsou v Nigérii výjimečné. Jejich pachatelé
k útoku nausilují
křesťanské
společenství
a zatčezpravidla
o získání
výkupného.
ní
pěti
křesťanů.
5.
září
hinduističtí
radikáloDžihádisté opět útočili na vigilii
véTragicky
zdemolovali
budovu
používanou
k bohoskončilo
několik
atentátů spáchaslužbám.
Následující
den
radikálové
podali
ných
džihádisty
z Boko
Haram
v severovýstížnost
na
dva
pastory
a
tři
řadové
věřící
ze
chodním nigérijském státě Borno. O vánoční
společenství;
křesťané
podle
nich
ničili
místvigilii zaútočili na dvě křesťanské vesnice. K
ní chrámy
a sochy
dalšímu
útoku
došlohinduistických
o neděli Svatébožstev.
rodiny.
Policisté
vzali
všech
pět
do vazby.
Celkem zahynulo více nežvěřících
dvacet lidí.
Spálili
(Zdroj:
All India
Christian
Council)
také
několik
kostelů
a unesli
jednoho kněze.
Při nedělním útoku se islamisté přestrojili
za dělníky, aby se dostali do centra vesnice

John
Eibner
Modlete
se píše
za nigérijskému
bezodkladné propuštění
prezidentovi
těchto věřících. Modlete se, aby dostali příVýhružky,
kterým
čelí
Obadiah
a
ležitost
směle
hovořit
o své
víře –Mailafia
navzdory
Masara
přiměly
generálního
ředitele
okovům.Kim,
Modlete
se, aby
lidé stojící za
touto
CSI
Dr. Johna Eibnera
napsatzeznepokojený
nespravedlností
činili pokání
svých skutdopis
nigérijskému
prezidentovi
Buharimu.
ků a přijali
Krista jako
svého Pána
a SpasiEibner
poznamenal:
„Je zřejmé, že něktetele, podobně
jako Pavel.
ří lidé v bezpečnostních službách se snaží
umlčet
práv,
kteří říkají
Indie - obránce
Členové lidských
batackého
křesťanského
pravdu
o krizi v centrální
Nigérii.
Toto zastraprotestantského
společenství
Filadelfia
v inšování
má zastavit
donéském
Bekasi informování
byli 11. zářío skutečném
v průběhu
stavu.“
bohoslužby napadeni skupinou osmi neEibner doufá,
žeSborového
„nigérijskástaršího
vláda bude
známých
útočníků.
Asiu
chránit
základní
právabodli
obránců
lidských
práv
Sihombinga
útočníci
do břicha
a když
aseodvážných
aktérů občanské
společnosti
mu Rev. Luspida
Simanjuntak
snažila
ve
střední Nigérii“.
přispěchat
na pomoc, zmlátili ji holí a způ- CSI
sobili jí poranění obličeje,Reto
hlavyBaliarda
a zad. Podle
poslední zprávy se oba křesťané zotavovali
teroristů
roste
v místní nemocnici.
V
srpnu
se
stejné
společenství
stalo
terčem
Shafa. Potom zahájili
palbu, spálili
domy,
vepodobného
radikálů,
řejné
budovy útoku
i kostel,muslimských
vyrabovali obchody
s
kteří nesouhlasili
s pořádáním
bohoslužeb
potravinami
a lékárny
a poté zamířili
do dvou
na církevním
Rev. Alade.
Luspida„Chonicdalších
vesnic pozemku.
Azare a Tashan
méně
trvala
na
tom,
že
na
pořádání
bohodili od domu k domu a rozsévali smrt a zkáslužeb
otevřeném
prostranství
majíuprchli
právo
zu,“
říkánajeden
z svědků
útoku. Lidé
a
prohlásila,
že
bude
ve
své
misi
neohrodo buše, ale nezbylo jim než přihlížet, jak
ženějejich
pokračovat
hoří
domy. navzdory výhrůžkám namířeným
křesťanům.
Nedávný
násilný
Aktivita proti
teroristů
z Boko Haram
v posledútok
nicméně
zintenzivnil
obavy
křesťanů,
ních týdnech sílí. Útočí na křesťanské koobhájcůale
lidských
práv oi celkovou
mnoha dalších
Inmunity,
usilují také
destabilidonésanů
v souvislosti
svobody
zaci
na severu
Nigérie. sV úpadkem
polovině prosince
náboženského
v zemi.
Asiunesli
344 žákůvyznání
gymnázia,
aby(Zdroje:
si od státu
aNews,
Jakarta
Globe)
vynutili změnu politiky vůči členům tohoto
hnutí. Studenti byli po týdnu zadržování proModlete Odhaduje
se za uzdravení
Asii
a Rev.deseLuspuštěni.
se, že za
poslední
pidy
a
za
dopadení
útočníků.
Proste
Boha,
tiletí zahynulo v této zemi rukou džihádistů
aby než
tyto 36
členy
obdařil
odvahou
více
tisícspolečenství
lidí a 2 miliony
musely
opusa moudrostí,
když se kvůli své víře dostávají
tit
své domovy.
do obtížných situací (Žalm
91,
Izajáš 26,3).
Johana
Bronková
– RV
Teror Boko Haram se šíří za
Somálsko
- Muslimští radikálové zavraždili
hranice
Nigérie
člena
podzemního
křesťanského
v SoV posledních letech
se desítkyhnutí
let trvající
málsku
v
rámci
pokračující
kampaně
usilunásilí teroristů Boko Haram soustředilo do
jící o úplnou eliminaci
konvertitů
od islámu.
severovýchodní
části země
a rozšířilo
se i
Podle
informací
místních
zdrojů
do sousedního Kamerunu, Čadu aradikálové
Nigeru.
ze skupiny
Šabáb
21. července
v půl jeMgr.
ObioraalIke,
ředitelka
Katolického
indenácté
večer
pronikli
do
domu
Osmana
stitutu pro rozvoj, spravedlnost Peace and
Abdulláha
Fataho vv Afgoye
(30 zaslaném
kilometrů
Caritas
(CIDJAP)
prohlášení
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společnosti
Fides
uvádí: „Za
deset
let bylo
nábožensky
motivovaným
zabito
nezabili,
poznamenalvraždám
jiný vedoucí,
od Mogadišu)
a zastřelili
ho před
zraky
jehokvůlivstalci
více
než 100
000 lidí,
což jebyl
nejvíce
ze všech
světa
v této době,“
žalujedalšími
Mgr. Obiora
Ike.
manželky
a dětí.
Fataho
křesťanem
již zemí
který
se společně
se sedmi
dočasně
„Nigérie
není
ve válce sse
jinou
zemí a do
nikdy
nebyla.
Severní části
země
s teroristickou
přestěhoval
na blíže
neurčené
místo. organi(Zdroj:
mnoho let
a intenzivně
zapojoval
aktizací
Boko Haram,
fulbskými
pastevci (dnes
Compass„bandité“)
Direct) a někteří muslimští nábovit malého
podzemního
křesťanského
spole-nazývanými
ženští
fanatici,
příklad
politiků,
kteří se v roce 2000 pokusili násilně a v rozporu s
čenství,
uvedlynásledovali
zdroje. Místní
křesťané
mají
federální
ústavou
podkopat
demokracii
v Nigérii Pozvedejte
a prosadit zákon
šaría ve 12Fatahovu
státech země.“
v modlitbách
ženu
podezření,
že radikály
o Fatahově
vyznání
- Fides
a děti. Modlete se za ně, kdyžZdroj
truchlí
nad
někdo informoval. Útočníci také unesli jeho
ztrátou svého manžela a otce, a proste
čtyři děti a manželku, kterou později propusPána,
aby do jejich situace zasáhl a umožnil
tili pod podmínkou, že své děti
vychoKnechá
zamyšlení
a
modlitbě
návrat dětí k matce. Modlete se za všechny
vat jako vojáky. „Víme, že si děti odvedli, aby
„Shlédni,
Bože
můj,životní
a odpověz
4 zejména somálské křeskřesťanské13:
věřící,
jim vymyli Hospodine,
mozky, změnili
jejich
styl mi!“  Žalm
ťany muslimského původu, pro které předz křesťanského na muslimský a vyučovali
Západní
stavuje následování Krista nesmírné riziko.
je Korán,“Papua
uvedl jeden zdroj. Jména uneseOd dětí
anexe
Papuy
v roce
realizuje
Indonésie
v této
provincii
miProste
Boha,
aby etnicko-náboženskou
svou církev v Somálsku
ných
jsou
Alí Daud
(5 1969
let), Fatuma
Safia
grační
strategii.
Převážně
křesťanští
Papuánci
jsou
už
ve
městech
v
menšině.
V
posledních
posiloval a pomáhal místním křesťanům vy(7), Šaríf Ahmed (10) a Núr Saíd (15).
několika
desetiletích
byly zabity
desítkykterý
tisíc Papuánců.
Rada církví
v Papui ve svém prohládržet intenzivní
pronásledování.
Podle zprávy
křesťanského
vedoucího,
šení
ze
začátku
července
2020
označila
rasismus
a
nespravedlnost
za jádro papuánského
se 22. července zúčastnil Fatahova pohřbu,
problému.
Rada požaduje
autonomní
status
se statusem
indonéské
provincie
Kašmír - Zrakově
postižený
křesťan
a jeho
jeden z příbuzných
zavražděného
muže
po- srovnatelný
Aceh,
která
má
například
vlastní
vlajku
a
vlastní
vládu.
Na
druhé
straně
v
Papua
je
zakázápřítel obvinili skupinu opilých buddhistů
znamenal, že se na něj radikálové zaměřili
na
tradiční
a místní
Indonéská
vláda by
měla zahájit
jednání
z únosu
a fyzického
napadení.
K incidentu
právě
kvůli morgensternská
opuštění islámu. vlajka
Incident
vyděsilstrany.
svšechny
ULMWPvěrné
(Sjednocené
za osvobození
prostřednictvím
neutrálního
došlo 1. Papue)
září ve městě
Leh v severoindickém
křesťanyhnutí
v zemi
sužované Západní
zprostředkování.
spolkovém státě Džammú a Kašmír. Křesbezvládím, kde většinu území ovládají nelíťané distribuovali humanitární pomoc v obtostní povstalci s cílem zlikvidovat každého,
Súdán
lasti, kde záplavy a sesuvy půdy začátkem
kdo se hlásí ke křesťanství. Vedoucí předDlouholetý
súdánský diktátor
Umar al-Bašír
před
více stovky
než rokem
Nováovláda
srpna
zničily
domůsvržen.
a připravily
život
stavitelé
křesťanského
podzemního
hnutí byl
podnikla
první
kroky
k
ukončení
diskriminace
křesťanů.
přibližně 200 lidí.
musejí prchat ze svých domovů, aby je poUmar al-Bašír se k moci dostal převratem (30. června 1989), kterým svrhl premiéra Sádika
al-Mahdího a rozpustil vládu. Dva roky po nástupu do funkce vyhlásil v celé zemi kromě jihu
právo šaría. Za jeho vlády vyvrcholila druhá súdánská občanská válka proti jihu a kvůli jeho
Jen začal
párkonflikt
slovv na
závěr
extrémistické proislámské politice
Dárfúru.
14. července 2008 jej prokurátor
Mezinárodního trestního tribunálu (ICC) obvinil z válečných zločinů, genocidy a zločinů proti
Moc
vám všem
děkujeme
vaše
modlitby,
a podporu.
lidskosti
spáchaných
v provincii
Dárfúr. 4.za
března
2009
vydal souddary
na prezidenta
zatykač pro
Přeji
vám
usebraný
advent jako přípravu na oslavu narozenin
válečné
zločiny
a zločiny
proti lidskosti.
Protestní kartou jsme v jednomnašeho
z minulých
Zpravodajů uvítali zlepšení situace v oblasti
Spasitele.
lidských
práv,
o
které
se
snaží
nová
civilní
súdánská
vláda. Vyzvali
jsme vládu,
aby všem
Znovu upozorňujeme, že pokud potřebujete
potvrzení
o darech,
občanům poskytla svobodu náboženského
vyznání
a
zejména
aby
zrušila
trest
smrti
za odmusíme mít Vaši adresu.
padlictví (čl. 126 trestníhoVáš
zákoníku).
S
potěšením
jsme
přijali
oznámení
súdánské
vlády,
že
s úctou a poděkováním FK
tento článek zruší. Nově by měl být stíhán ten, kdo někoho obviní z apostaze.
Evropská unie

Ján Fígeľ

PODĚKOVÁNÍ
DÁRCŮM
Bývalý předseda
slovenské KDH, Ján Figeľ, byl v roce

2016 jmenován prvním zvláštním zástupcem EU pro svobodu náboženského
vyznání
svědomí
mimo
EU. Hrál
důleMiroslav
Adlt, IvanaKlabal,
Eugenie
Miškovská,
Marie
RaSrdečné díky těm, kteří přispěli převodem
z účtu
žitou
roli
při
propuštění
a
odchodu
pákistánské
křesťansky
dikovská, Marie Dolistová, Jan Blahuta, Elena Cásková,
v srpnu a září:
Asie Milan
Bibi z Pákistánu
osvobození
pracovníka
Václav Pikeš,aMonika
Zechovská,českého
Martin Janousek,
Martin
Daniela Nováková, Roman Duba, Margita Sabová,
Hlasu
mučedníků
PetraJan
Jaška
Súdánu.
V červnu
2020
Matuškovič,
Malý, ze
Veronika
Nováková,
Irena MuhloHolec, Mgr. Petra Macíčková, Jana Šandrejová,
Marcel
Evropská
oznámila
svůj záměr
ukončit
jeho
mandát.
vá, Ing.
Jaroslav Záleský,
Ivo Křižka,
Tomáš
Bayer,
Josef
Turičík, Jarmila Vávrová, Mgr. Jana Herzánová,
Vojtěch komise
Po ostré
změnila
Hurbiš,
Jana názor:
Světlá, Mandát
Jan Benda,bude
Hanapokračovat.
Borková, Libuše
Macek, Zdenka Boráková, Arcibiskupství pražské,
Mgr.kritice
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Berhanová, Jolana Žiklová, Ludmila Stillová, Jaroslava
Michalčíková, Mgr.Zdeněk Dubský, Ing.Vladislava KácaPODĚKOVÁNÍ
DÁRCŮM
Kašicová,
Eva Pavelková, E.+J. Tojšlovi, Marta Hessolová, Ing. Borek Tichý, PhDr.Jana Mančalová,
František
vá, Jiří Kostera, Antonie Vinklerová, Milada Kurečková,
Felner, Mgr. Bohumil Poláček, Dušan Zeman, Vladimír BeIrena,
Mgr Nedvědová
Marie,
Nekuda
Jan,Mgr
Srdečné
díky těm,
kteříKohout,
přispěli
v období
Mojmír
Pospíšil,
Marie Macháňová,
S.+F.
Fouskovi,
Josef
nák,
Olga Michalová,
Ing.Pavel
Farnost
Hodonín, vá
Nood 1.10.2020
do 30.11.2020
Wimmer, Jan,
Josef Neužil
Kopecký,Jan,
AnnaNováková
Krčmářová,Daniela,
Vlasta Hálová,
Jaroslav Štefka,
Markéta Salvetová,
Ing.Daniel Žingor, Se- Neudert
váková Veronika, Novosad Antonín, Oravová Eva,
Mgr.
Adlt
Miroslav,
Bartoš
Ladislav,
Běhanová
Miloslava
Herynková,
Anežka
Kovaříková,
Magda
Grimoverin Jelínek, Jiřina Tvarochová, Václav Pikeš, Josef Fojtík,
Jana, Mgr Pala Josef, Mgr Papicová
Ludmila,
Benák
Vladimír,
Jan,
Bezděk Pachnerová
vá, Maria Rybárová, Olga Říhová, Josef Kratěna, ChruJosef Soukop,
Daniela
Nováková,Benda
Mgr. Petra
Macíčková,
Jan, Biernát Josef, RNDr Bílek Petr, Bittner Josef, Ludmila, Pavlíková Bohumila, Petřina Milan, Pledinovi, Anna Klímková, Marie Hamerníková, Salesiánská
Jana Šandrejová, Marcela Křížová, Radovan Schindler,
Blahuta Jan, Blechová Marie, Boráková Zdenka, cháčová Zdena, Podestátová Jaroslava, Podešvoprovincie
Věra Hánová,
Emilie Harantová,
Helena
Zdislav
Doležal,
Petra
Tomanová,
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Duba,
Margita
vá
Emilie,Praha,
Pohunková
Miroslava,
P. Mgr. Poláček
MUDr Boška Jaroslav, Boudný Jaroslav, Bouchal
Francová,
Zdeněk
Řezníček,
Jiřina
Horáková,
Alena
FiliSabová,
Vladimír
Stoklas,
René
Hornová,
Zdenka
BorákoBohumil,
PhDr.
Poláková
Jolana,
Polcar
VladiPavel, Bouchner Zdeněk, Breindl Barbara, Brůpová,Pomkla
Věra Janů,
Kozák,
Věra Frydrychová,
vá, P.
Josef Šich,Brychta
Arcibiskupství
Še- mír,
PetrMgr.
Bc,Jindřich
Pořízkovi
Miroslav
a Šárka,
na
František,
Petr, pražské,
BudskýKongregace
Pavel, Burget
Anna,
Pravoslavná
církevní
obec v
Jarmila Zizlerová,
Růžena
Purkrábková,
Josef Stoklásek,
dých sester,
Mgr. Miroslav
Adlt,Marie,
Ivan Klabal,
MarieVáclav,
Kozo- Pozděnová
Radek,
Cabejšková
Horká
Coufalík
Procházkovi
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Procházková
Jindřich Plaček,
Bohumila Vít
Ministrová,
PhDr.Karel
Gleisvá, Eugenie Jitka,
Miškovská,
Marie Radikovská,
Jan Beránek,
Coufalová
Mgr Čaňo
Miroslav, Daňková
Eliš- Jeseníku,
Provazník
Przeczek
Eliška,
Dlouhá
Nicole,
Doležel
Radek,
Dolníčková
ner, Jiřina
Kopečná, Jiří,
Ludmila
Výšková,František
Ing.OtakaraKopecJan Ing
Blahuta,
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Lehovec,
Božena
Petrásková,
MUDr. Marie,
Ptáček Bořivoj,
Radikovská
Marie,
Raszyková
Hedvika,
Dostalíkovi LadislavJUDr.
a Libuše,
Doubková
ký, MUDr.Vojtěch
Weinberger,
Matuškovi,
Marie
Frantová,
Jarmila Baboráková-Švehláková,
Emil Zavadil,
Zde- ka,
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Marie Jelínková, Jan Václavík, Jan Toněk Kupka,
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Ing.Jaroslav
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Dubský
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mek, Anna
Gebauerová,
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Marie
Knotková,
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Vaněk, Marie
Marek
Janousek, Monika Zechovská, ŘKF Chlum u Třeboně, Jan Praha,
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z
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ka, Ing Fajmon Vladimír, Felner František a MaMachala,
Hilda
Turečková,
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Zemanová,
Pincovi,
SeMalý,
Veronika
Nováková,
Mgr.
Josef
Vlček,
Jana
Světlá,
Kroměříž,
Severovi,
MUDr
Skovajsa
Petr,
Slámečriana, Fialová Anna, Frolková Noela, Frydrychová
verovi,Marie,
Květoslava
Šimonová,Štěpán,
FrantiškaSobek
Chutná,Oldřich,
Jaroslav
Olga Michalová,
Benda, Hana
Hana Borková,
Ba- ková
P. Smolen
Věra,
FujákováJan
Růžena,
a JUDr.Tomáš
František
Januška,
Olga Ševčíková,
Marta
Čechová,
Hedvika
Dolyer, Magdalena
Knorková,
Miroslav
Cano, Mgr.Zdeněk
Bohumír,
Stöhrová
Marta,
Stoklásek
Josef,
Borkovi,
Mgr. Hanák
Martin,
Hanousková
Eliška, Sojka
Mária, Stránský
Anna,
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Valná, Eva
Slámová,
Dubský, Ing.Vladislava
Kácalová, Marie,
Ing. Borek
Tichý, PhDr.
Hanušová
Marie, Harsová
Hašková
Do- Straková
Synek
Luděk,
Šerý Jiřina
Lukáš,
P.Mgr. Šich
Marie Petr,
Ludvíková,
Ludmila
Vokatá,
Šmejkalová,
CeJana Mančalová,
František
Felner, Mgr. Miloslava,MUDr
Bohumil Poláček, boda
minika,
Havelka
Jan, Herynková
Šimíček Marek,
Miroslava,
ŠiHlaváčová
cilie Hovadíková,
StanislavŠindelářová
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Dušan Zeman,Ludmila,
Vladimír Holečková
Benák, Josef Běla,
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Horák
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Hořínková
Jiřina,
Kozák, Hana Kadeřábková, Jolana Žiklová, Josef Bílek,
MUDr. Bernarda Dvořáková, Zdeněk Kuráň, Jan Mokrý,
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Chlápek Tomáš, Immanuel Mariae, Jaceník Ján,
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Ludmila,
Záleský
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Pecen, Jana
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dostává,
Otakar, Kotrncová Jaroslava, Koval Marie, Kovář
ka, Jaroslava
Vomelová,
Anna
Klímková,
ŘKF Jana,
Starý Jičín,
Jan,
Kozák Jan,
Kraus
Milan,
Krejčová
Kru- Fešárková, Pavel Kábrt, Adolf Bedřich Stroner, Zdenka
mnohem víc přijme…“
Blanka
Kavanová,
Miroslav
Svrčina,
Veronika
žík
Václav,
Kučera
Pavel,
Kudla
Martin,TemňákoKudrna Kunzová, Marie Skotnicová, Karel Palata, Marie Poulíčková,
Jiřina
Janoušková,
Jana Rybářová,
Marie Hronková,
sv. František
z Assisi
vá, Božena
Votíková,
JosefKvapil
Lačko, Josef
Pátik,
Jan,
Kurková
Terezie,
Martin,
IngJaroslava
Larisch
Marie Polcrová, František Novotný, Vladimír Polcar, Marie
Podestátová,
Jiřina Horáková,
Vít
Vilém,
Lazebníček
Lukáš, Františka
Ličman Evanžinová,
Jan, Linhartová
Veronika,
Jiří,Ing.
Loub
Grecmanová, Vlasta Pavlíková.
Procházka,
JiřinaLiška
Zemanová,
Josef
Kříž,Josef,
Arnošt LudvíkoKorchan,
vá
Ing Macíček
David Jaroslav
a Petra,
Malantová
AnnaMarie,
Gebauerová,
Anna Vaňková,
Machka,
Jitka
Helena,
PhDr.Machala,
Mančalová
Jana, Děkujeme také všem, kteří nechtějí být uváděni nebo
Lišková, Marek
VáclavJana,
Číhal, Marková
Luděk Vondrák,
Matúšů
Anežka,
Michalcová
Jitka,Budinská,
Michl Jindřich,
jejichž jména nebyla čitelná nebo jsou dárci anonymVáclav Uhlík,
ŘKF Starý
Jičín, Drahomiř
Antonín
Ing Mikeš Pavel, Mikulášková Jaroslava, Minářová
ní
Novosad, Jiří Vančura, Ema Trunčíková, Alfons Beneš,
Jitka, Miškovská Eugenie, MUDr. Molnár Vladimír,
Augustin
Jarolímek,
Pavel
Bouchal,
Josef
Bílek,
Jarmila
Moravcová Ludmila, MUDr. Kopečná Eva, Mühlo-
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Křesťanskámezinárodní
mezinárodnísolidarita
solidarita - CSI
P. O.
Box
P. O.
Box
8 11
549750
01 Nové
Město nad Metují
11 PØEROV

O.P.

CZECH
REPUBLIC
CZECH
REPUBLIC

Zpravodaj CSI je adresátům zasílán s jejich
souhlasem a adresy v žádném případě
Prosba
neposkytujeme třetím osobám.

Dárci a pøíznivci, kteøí posílají svùj
Křesťanská
mezinárodní
penìžní dar
poprvé, solidarita (CSI) je
dobrovolné
sdružení
lidí, kteří
a laskavì neziskové
oznámí svou
adresu.
chtějí
nenásilným
způsobem
diplomatickými
Vedení
CSI dìkuje
za porozumìní.

prostředky pomáhat hájit právo na vyznání
Křesťanská
mezinárodní
je
Køesanská
mezinárodní
solidarita (CSI)
(CSI)
je
tak,
jak je to vyhlášeno
ve solidarita
Všeobecné
dekladobrovolné
neziskové
sdružení
lidí,
kteří
dobrovolné
neziskové
sdružení
lidí,ve
kteøí
chtìjí
raci
lidských
práv OSN,
zvláště
Článku
chtějí nenásilným
způsobem
diplomatickými
nenásilným
zpùsobem
diplomatickými
prostø18.
prostředky
pomáhat
hájit právo
na vyznání
tak,
edky
pomáhat
hájit právo
na vyznání
tak, jak
je

Potřebné
spojenívena
Křesťanskou
mezijakvyhlášeno
je to vyhlášeno
Všeobecné
deklaraci
lidto
ve Všeobecné
deklaraci
lidských
národní
solidaritu:
skýchOSN,
práv zvláštì
OSN, zvláště
ve Článku
práv
ve Článku
18. 18.
Křesťanská mezinárodní solidarita - CSI
P.
O. Box spojení
11
Potøebné
na Køesanskou mezinárodní01solidaritu:
549
Nové Město nad Metují
Tel:
491 470mezinárodní
084
Křesťanská
mezinárodní
solidarita
- CSI
Křesťanská
solidarita
- CSI
Box852
11 903 T-Mobile
P. O.
O.737
8
750
e-mail:
csi.czechrepublic@gmail.com
549 11
01 Přerov
Nové
Město nad Metují
Internet: www.csi-cr.cz

Tel:
491
470203
084438
Tel:
581
Bankovní
spojení:
737
852
903180
T-Mobile
777
966
Vodafone

Česká
republika
e-mail:605
csi@csi-cr.cz
413 050 T-Mobile
ČSOB
Československá
obchodní banka
Internet:
www.csi-cr.cz
e-mail:
csi@csi-cr.cz
č.ú. 0278125043 / 0300

Bankovní spojení:

Internet:republika
www.csi-cr.cz
Slovenská
Česká
republika
Prima
banka
Bankovní
spojení:
ČSOB
Československá
banka
č.ú.
837
035 3002/5600obchodní
ČSOB
Československá
obchodní banka
č.ú.
0278125043
/
0300
IBAN: SK75
5600 0000 /0083
č.ú. 0278125043
03007035 3002
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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
Za redakci
úpravu zpravodaje zodpovídá
Ing.
MonikaaKahancová.
Ing. František Kopečný.
MK ÈR E 12619
Tisk - TiskárnaPøerov
Smolas.r.o.
Tisk EURO-PRINT

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

