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jihukřesťaKaduo místo,
když seNe.
přijde
na to, ženajsou
ny
snáší
už
dlouho
různé
nespravedlnosti
ny. Náboženská policie špicluje bohoslužby.
ze
bývalých muslimských
fulbských
Je strany
přísně zakázáno
obracet na křesťanství
guvernérů.
Nicméně
ti
uznávali,
že mnoa proto se pátrá především po konvertitech.
ho
křesťanů
má
dobré
vzdělání
a
zastávají
Když se na to přijde, hrozí zavření kostela.
významné
ve státnírizika
správě.
Většina
Konvertité pozice
se za velkého
mohou
jen
nejvyšších pozic byla ale obsazena muslimy
z kmene Fulbů. Od roku 2015, kdy byl guIndie
– Ani
dvou
vernérem zvolen
Mallam
Nasirpo
el-Rufai,
se
situace výrazně zhoršila a fulbští extrémisté
napadli
na jihu
tisíceútocích
křesťanů.
Dva roky
po státu
brutálních
na Starší
lidé
si
stěžují,
že
v
jižní
Kaduně
nikdy
křesťany ve svazovém státě Orissa nezažili
takový
útlak.
mnoho
těžce
postižených nedostalo
Lze
tyto
brutální
kvantifikovat?
žádnou pomoc.
CSIútoky
utečence
navštíKaždý
den
je
na
jihu
Kaduny
vilo a přineslo jim svojí pomocínapaden
naději křesťanský
dům nebo komunita. Sotva stíháme
a povzbuzení.
zaznamenat všechny útoky. Odhadujeme, že
jen Vv roce
2020 uprchlickém
bylo Fulbům vyplaceno
asi
menším
táboře
2,4
milionu
milionů jsme
Kč) jako
stranou
od CHF
osady(56
Tikkabali
po-výkupné
propuštění
duchovních a
tkaliza22letou
Banu.unesených
Se svojí rodinou
křesťanských
rodinných
příslušníků.
Fulbové
žije již dva roky v tomto nuzném tánásilně
„vyčistili“
více
než
120
křesťanských
boře. Vyprávěla nám, jak tehdy divesnických
a vysídlené
oblasti obsavoké hordykomunit
vyprovokované
hinduisty
dili. Vyvlastnili křesťanskou půdu o rozloze
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více než 4000 kilometrů čtverečních. Uzatajně scházet
domech.
Jsou-li odhaleni
vřeno
bylo 205pokostelů
a několik
křesťannáboženskou
policií, hrozí jim podle íránských
škol.
ských zákonů smrt.
Riskantní protest
O život se však nemusí obávat jen konvertité (je jich do roka popraveno několik
desítek), ale prakticky všichni křesťané. Tak
dopadl i představený největšího íránského
protestantského společenství, pastor Youcef Nadarkhani. V severoíránském městě
Rasht
bylk totiž
zatčen na
koncem
minulého
Jak se
pogromům
křesťany
staví
roku.
Justice
ho
nařkla
z
veřejného
šíření
guvernér el-Rufai?
křesťanství.
důvodem
zatčení
bylo
GuvernérůvDalším
postoj je
o to horší,
že nejde
o
to,
že
protestoval.
Ohradil
se
proti
tomu,
aby
nečinnost – guvernér je do celého problému
křesťanskéVděti
byly2020
vyučovány
Odzapletený.
srpnu
nechalkoránu.
zatknout
a
volával se anglikánského
při tom na článek
26 Všeobecné
obžalovat
biskupa
diecéze
deklarace
lidskýchOgunyemiho.
práv. Článek 26
zaručuje
Zaria
Abioduna
Ogunyemi
rodičům
právo
na
výchovu
dětí
podle
svých
veřejně kritizoval guvernéra za podíl viny
na
názorů. Bylvraždách
tedy ve askutečnosti
zavřen
pro
masových
ničení majetku
na jihu
své trvání na právu náboženské svobody.
Kaduny.
Nyní
mu hrozí
smrti, poněvadž
i ve věObzvláště
mětrest
překvapilo
guvernérovo
tezení
odmítá
změnit
své
názory.
Svým
levizní vystoupení v roce 2016, kdy dětem
útoky
zakazuje účast
na proti
hodinách
koránu,
neboť
fulbských
militantů
křesťanům
dosáhly
to
považuje
za
porušování
náboženské
svosmutného rekordu. Guvernér obvinil křesbody.
CSI
organizuje
jeho
podporu.
ťanské duchovní z organizování genocidy,
aby získali pomoc od zahraničních dárců.

El-Rufai také učinil kontroverzní tvrzení

o vraždění
Fulbů křesťany.
letech
žádná
pomoc

Ano, v únoru 2019 prohlásil, že křesťané z
vesnice Adara zavraždili 130 Fulbů, většinou
žen a dětí. Novináři ale zjistili, že to byli Fulbové, kteří vtrhli do vesnice a zabili 11 lidí.
Šéf kadunské policie Ahmad Abdulraman
potvrdil falešné svědectví el-Rufaie.
Guvernérovy výroky měly fatální následky:
během několika dní spáchaly fulbské milice
v Adara strašlivý masakr a zavraždily nejméně 800 lidí. Zároveň bylo zatčeno několik
křesťanských představených Adary. Po 120
dnech věznění byli propuštěni, protože proti
nim nebyly nalezeny žádné důkazy, které by
je usvědčily. Ani jeden fulbský bojovník nePomoc
Indii
byl předvolán,
abyCSI
se vzodpovídal
z genocidy

v Adara. Jako příslušník kmene Fulbů
napadly uprostřed noci jejich vesnici a přeje el-Rufai pod ochranou nigérijské vlápadly domy, ve kterých žili křesťané. Ty vydy a prezidenta Muhamada Buhariho.
plenily a nakonec zbořily. „Museli jsme utéct
Lze pronásledování zastavit?
do okolní buše a lesů. Vícero dnů jsme se
Nigérijská vláda by se měla konečv lesích ukrývali z obav před dalšími útoky.
ně otázce bezpečnosti vážně věnovat.
Teprve až se situace poněkud uklidnila,
Guvernér Nasir el-Rufai měl být obviosmělili jsme se opustit své skrýše“. Vláda
něn z napomáhání genocidě. A konečjim přidělila 25 kilometrů od jejich vesnice
ně, lidé, kteří odhalí násilné zločiny,
kousek země, kde si mohli vlastními silami
musí být lépe chráněni.
postavit utečenecký tábor. 20rodin (120 lidí)
Foto: Zástupci CSI předávají pomoc
žije v tomto provizoriu již více jak dva roky.
Jak může
pomoci mezinárodní
Utečenci
před stanem
„nejhorší je to, když přijde monsun, protože
společenství?
přináší opravdu vydatné deště.
Mezinárodní společenství by mělo
vyvíjet větší politický tlak na nigérijskou
Napjatá situace
vládu. Fulbští nomádi musí být prohlášeni za teroristickou skupinu. Zvláště naléhavá je doSituace se v Orisse nelepší. Zvlášť zlé
datečná pomoc obětem teroru.  
to bylo v okrese Kandhamal.
přišli
CSI – Křesťané
Reto Baliarda
nejen o střechu nad hlavou a všechen prostý majetek, ale
přišli také o práci, protože
Nigérie: Partner CSI čelí napadení
a vyhrožování
hindu by je nejraději úplně ze svého okolí
„Nic se nestane, aniž by to Bůh dovo- Boj s větrnými mlýny
vyhnali. Nanejvýš je zaměstnávají za denní
Tábor utečenců
lil.“ - Solomon Dalyop Mwantiri, právník
Pachatelé násilí nejsou takřka nikdy stív oblasti lidských práv z Jos ve státě Pla- háni: „Jen ve vzácných případech je něPřipojte se i vy zasláním protestní karty
požadujte
jeho propuštění.
teau
kdo azatčen.
Bez předchozího
vyšetřování
Obhájce lidských práv Solomon Dalyop je podezřelý odvezen k výslechu v Abuja a
Mwantiri z Jos ve střední Nigérii veřejně bez soudu propuštěn na svobodu. Útočníci
odsuzuje zločiny spáchané fulbskými jsou si vědomi beztrestnosti, a ještě se tím
muslimy na křesťanech a poukazuje na chlubí.“ říká. Solomon již zaznamenal řadu
odpovědné
CSI – Czech osoby.
RepublicOdvážný partner CSI příkladů tohoto nesprávného úředního pobyl proto napaden. Kvůli hrozbám smrtí stupu. Moc dobře si pamatuje Kangyang
20,- Kč
P. O. Box 8, 750 11
se skrývá, trpí, ale pokračuje v boji.
James. Mladá žena z Rimu (stát Plateau)
Přerov
Pokračující útoky fulbských muslimských byla opakovaně znásilněna dvěma Fulby.
extremistů přináší křesťanům v centrální Ni- Solomon jí poskytl právní pomoc. Pachatelé
gérii nepopsatelné utrpení. Smrt, devastace, byli sice zatčeni, ale příslušný soudce případ
zabírání půdy a nucené vysídlení je na den- odložil, protože oběť v den soudu rodila a
Mr. Mohammed
Javad
Larijani
ním pořádku. Solomon Dalyop, křesťanský nemohla
se k soudu
dostavit.
Office
of
the
Head
of
the
právník v oblasti lidských práv, výkonný řeSolomonova práce pro Judiciary
křesťanské oběRiyasat-e
Qazaiyeh
ditel Emancipačního centra pro oběti krizí v tiHowzeh
islámského
teroruQoveh
je náležitě
„oceněna“.
Nigérii (ECCVN), je hluboce otřesen.
Několikrát
uniklAve.,
smrti z rukou Fulbů.  
Pasteur St,těsně
Vali Asr
Před
časem
navštívil
vesnici Jol během přeSouth
of Serah-e
Jomhouri
padení: „Střely útočníků mě těsně minuly.“
Solomon Dalyop je neustále ohrožen Fulby,
Teheran 1316814737
bezpečnostními
silami i politiky, Těm se neIslamic
Írán protože prý tak
líbí
jeho Republic
hlášení oofútocích,
kriminalizuje Fulby jako etnickou skupinu.
26. ledna 2021 se ho policista (Fulb) na policejní stanici ptal, zda je jediným právníkem
Solomon Dalyop ve státě Plateau, který na ně neustále útočí.
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Strach
ho je
vysiluje
mzdu, což
úplné minimum, sotva k přežití.
Jak ke všemu došlo?
Solomon
„Nic se projížděli,
nestane,
Když
jsme nepochybuje:
okresem Kandhamal
Jak vůbec došlo k takovému násilí a poaniž
by to Bůhnás
dovolil.“
Nicméně
obtěžováupozorňovali
naši indičtí
průvodci,
že
gromům koncem srpna 2008? Stav mezi
ní
je nápadní
nesmírněa vysilující.
neustálém
jsme
nemusí se„Žiji
námv podařit
sekřesťany a hindu byl plný napětí už delší
strachu
a jsem
na hranici
psychických
sil.
tkání. Situace
je stále
napjatá.
Do této oblasdobu. Je to velký rozdíl, když přijedete ze
Kamkoliv
jsem
sledován.
V nejistotě
ti přijíždějí jdu,
cizinci
jen vzácně
a když,
tak jsou
špinavé a páchnoucí hindu ulice do křesžije
celá rodina.
Nemůžu
klidně státě
spát aOrissa
láme
to křesťané.
V celém
svazovém
ťanské části. Křesťané jsou zdatní obchodmi
vidím,
jakkostelů
jsou lidé
vražděni
bylosrdce,
tehdykdyž
zbořeno
400
a asi
5600
níci a podnikatelé a představují tedy velkou
nebo
úroda ničena
půda zabírádomů.vyháněni,
54000 křesťanů
museloa uprchnout
ze
konkurenci. Hindu v nich vidí nebezpečí.
na
nájezdníky,
by na obhajobu
křesťanů
svých
domovů.aniž
Doposud
je jich většina
ve
V oblasti však působí také velmi aktivní
někdo
zvedl hlas.
Chci být tím hlasem, ale
14 uprchlických
táborech.
skupiny maoistů. Chtějí nastolit extrémní
jsem nucen žít v izolaci a riskuji život, když
navštívím místo, kde došlo k útoku. Z domu
můžu vycházet jen v přestrojení.“
Demokracie v Nigérii je podle Solomona
těžce pokřivena náboženským fanatismem
a nepřátelstvím ke křesťanům.  Tím spíš je
vděčný za finanční a psychickou podporu ze
strany CSI.
Mezinárodní tlak je důležitý
Přes zastrašování a hrozby Solomon pokračuje v obhajobě křesťanských obětí. UtrKostely jsou obvykle prostinké,
pení křesťanů by nemuselo být tak velké,
ale pohled na zbořený kostel je smutný
kdyby
mezinárodní
A tak tonapříklad
v kandhamaském
tábořespolečenství
vypadá
donutilo nigérijskou vládu platit léčebné výVictor Markus je vděčný, že Solomonova
lohy obětí náboženského násilí z veřejných
organizace ECCVN pokryla
peněz. Mezinárodní tlak by mohl umožnit
Dear Mr. Lariani,
léčebné náklady
vnitřně vysídleným osobám návrat do vesnic
Protéza pro Victora Markuse
a komunit.
We are dismayed to learn that Pastor Youcef Nadarkhani from the city of Rasht, imprisoned since OctoVýše popsaný případ má přece jen pozitivDalší těžce postiženou skupinou jsou děti
ber 12, 2009, could be sentenced to death. He had protested the Goverment´s making the attendance
ní vyústění. Devatenáctiletý Christian Victor
a mládež, kterým útoky zmařily plány na stuof courses in Islam Mandatory for Christian school children. In doing so, he referred to article 26 of the
Markus ze státu Plateau utrpěl tak vážná
dium. Tito lidé by měli mít přístup ke stipenUniversal Declaration of Human Rights of the UN. Furthermore, the threat of punishment constitutes in
střelná zranění, že mu musela být kvůli zádiím. Solomon uvedl příklad: „Viktor Markus
particular a violation of religious liberty.
chraně života amputována pravá noha. Část
z Plateau byl při útoku Fulbů těžce zraněn a
We demand that pastor Youcef Nadarkhan is immediately relased and that human rights are adhered
nákladů na nemocnici hradí CSI. Victor je za
přišel o nohu. Viktor usiluje o přijetí na vysoto.
to velmi vděčný. Byl dva měsíce v nemocnici
kou školu, aby si splnil svůj sen.“
Yours sincerely and respectfully
Jos a nemohl odejít, dokud nezaplatil účet.
Traumatizovaný mladík už se dívá do budoucnosti s nadějí. Má protézu, se kterou se
učí chodit, a těší se na vysněné studium.
Reto Baliarda – CSI
Place, date / Místo, datum

Signature / Podpis

„ Kdo dává, dostává,

Jsme rozhořčeni, že pastorovi Y. N. z Rasht, uvězněnému 12. října 2009 hrozí trest smrti. Protestoval
mnohem víc přijme…“
proti tomu, že křesťanské školní děti byly donuceny navštěvovat islámské kurzy. Při svém protestu se
Assisi porušením
odvolával na článek 26 Deklarace lidských práv OSN. Navíc je sv.
jehoFrantišek
odsouzení zzásadním
náboženské svobody.
Žádáme okamžité prpuštění Y. N. a zaručení dodržování lidských práv v Íránu.
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komunismus. V Orisse byl známý hinduzené budovy katolického semináře, který
Pákistán:
Útěk před mučením
a znovu
nucenou
prostitucí
-kazatel, kněz
Swami Lakshmanananda.
může
bezpečně
navštěvovat 180 až
Ten
vejsem
svýchv kázáních
popouzel
nabytí
400 seminaristů.
v bezpečí
„Žila
neustálém
strachu,k že
mě Konečně
politické moci.
Prohlašoval,
že správný
Ind
V prosinci 2020 se Salmě podařilo uprchShahzad
najde.“
Salma Ashiq,
dříve vdamusí
být
hindu.
A
23.
srpna
byl
Swami
zabit.
TO VŠE
JE MOŽNÉ
JEN Shahzad
DÍKY
ná křesťanka
nout
a vrátit
se k rodině.
ale věI když
se
k
jeho
zabití
přihlásili
maoisté,
byli
VAŠÍ
ŠTĚDROSTI!
Unesená, znásilněná a donucená ke děl, kde jeho „manželka“ žije, a Salma byla
jako obětní
beránekSalma
vyhlédnuti
sňatku.
Křesťanka
Ashiqkřesťané.
má za nadále v nebezpečí: „Žila jsem v neustálém
Brutalitanejhorší
útoků je tři
dokumentována
na filmech.
Z Indie ještě
otcenajde
Palelyho:
že mězpráva
Shahzad
a opět unesebou
roky. Před pár
měsíci strachu,
se jí podařilo uprchnout. Místní partneři
Kde dělají
zůstává
pomoc?
CSI
vše,
co je v jejich silách, aby

Salmu
ochránili apopachatele
pohnali
k
Bezprostředně
pogromech
nastouzodpovědnosti.
pilo do Orissy mnoho pomocných organiSalmě
je 24
let a pochází
z dvacetizací,
abyAshiq
získaly
informace
a dokumentaci
milionového
Karáčí.
V
létě
2017
potkal
Sala přinesly první pomoc. Když se však udámu
osudze
jako
mnohosvětového
dalších mladých
loststejný
vytratila
stránek
tisku,
dívek
pákistánských
náboženských
menstáhlazse
i většina pomocných
organizací.
šin.
Muslim
Muhammad
Shahzad
ji unesl
Trvalo
velmi dlouho,
než přišla
finanční
podapora
donutil
ke sňatku.
začalo tříleindické
vlády. Salmě
Některétakuprchlické
táté
peklo,
byla vrelativně
domě svého
bory
bylykdy
zrušeny
brzo. „hostitele“
Další jsou
nucena
k prostituci.
Pokud
odmítla složité
sexuální
využívány
až doposud.
Extrémně
je
služby
poskytnout,
byla
surově
zbita.  Mladá
to pro rodiny, které přišly o doklady. Protože
žena
otěhotněla
a neví, nedostávají
kdo je otcem
jejího
se nemohou
prokázat,
žádnou
syna.
finanční podporu od státu. Než se podaří zajistit doklady náhradní, trvá dlouho. A proč:
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-

se,“Vříká.
S podporou
s roditěchto
dnech se CSI
vedebyla
otciSalma
Janu Medovi
či
odvezena
do schopen
bezpečí. přijímat trošku tekutrochu
lépe. Je
CSIvelmi
Anjum
Paul se snatéPartner
stravy, projektu
ale vypadá
sešle.
ží prostřednictvím
zrušit
Jak spolubratři,právníka
tak sestry
jsou vynucený
stále kosňatek
a předvést
Shahzalem něho
a lékařipřed
jsousoud
velmiúnosce
šťastní,
že asda
a
jeho
dva
komplice,
aby
byli
potrestáni
za
poň trochu pomohli Velké legendě našich
únos,
nucený
sňatek
a
sexuální
zotročování.
dnů. Obdivuji ho více teď v jeho bolesti, než
CestaNeztěžuje
k prosazení
spravedlnosti
pákisdříve.
si, nenaříká...
je je
to vobdivutánském
zkorumpovaném
právním
hodné... Chtělo
by se říci živý
svatý. systému
Vždy se
dlouhá
a obtížná.
Domoci
se práva
je zvláště
snaží vybavit
si osoby,
které
mu připomínátěžké
příslušníky
náboženských
menšin.
me a pro
nezlobí
se, když
mu nerozumíme,
co
Případ
mladé
nám chce
říci. ženy Salmy by policie vůbec
neřešila,
kdyby se
do věci nevložil
právník.
Pokračujeme
v modlitbách
za něho,
aby
Tři
pachatelé
jsou
v současnosti
vazbě,
dostal
potřebné
milosti
a sílu ve ve
svém
velale
není
vůbec
jisté,zdolání
že budou
shledáni
kém
utrpení
a pro
tétoněkdy
fáze života.
vinnými
a jak dlouho
vazbě. Pro
Děkujeme
CSI zazůstanou
podporuve
výstavby
koSalmu
je
ale
nesmírně
důležité
a
povzbudivé,
lejí sv. Moniky pro naše děvčata. Za první
že
volání
o pomoc
bylo
vyslyšeno.
darjejí
(bylo
to 15000
USD)
jsme
zahájili stavbu
Rabia
Anwar
nezávislejší
a nakoupili
potřebné
železo, ale nyní potřePodobný
osud
bujeme
betonovat,
pokud je voda (na těch
jako
jejich dívku
horáchSalmají jen vodu, co si nachytají
mu
potkal v mipři monsunu).
Rádi bychom věděli, zda můnulosti
i Rabiu
žeme počítat
s pokračováním podpory CSI
Anwar.
Také
(Ano, pošleme
dalších 15000 USD).
byla unesena a
Budeme provdáprůběžně informovat a zůstáváme
násilně
spojeni
v
modlitbě!
na. Od útěku
v J. P.
létě 2020 žije v
útulku.
Vzhledem k riziku
dalšího únosu je
pro Rabiu příliš
nebezpečné žít
doma. CSI financuje její studium na vysoké
škole, které musela přerušit v době čtyřletého zajetí. Rabia je vděčná, že bude nezávislejší. Rabia je zároveň šikovná švadlena a je
schopná si na své živobytí přivydělat.

KDO DÁVÁ, DOSTÁVÁ,

MNOHEM VÍC PŘIJME...
Salma Ashiq se synem

sv. František z Assisi

CSI – projektový manažer pro Pákistán
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Pákistán:
Nabíl situace
Masih na svobodě
Turecko
– Napjatá
pro křesťany

Po více než čtyřech letech věznění byl Nabíl Masih 18. března 2021 propuštěn na kauci. Ve vězení si odpykával desetiletý trest za na
„rouhání“.
Smlouvu z Lausanne z roku 1923. Tehdy
Nabíl před
zatčením
byly
menšiny věřících Řeků, Arménů a Židů
Nabílu
Masihovi
16 let,
byl
státem
uznány.bylo
Bylopouhých
jim povoleno
mítkdyž
vlastní
z rouhání
obviněn.
Nyní
dvacetiletý
muž
strávil
více
školy a kostely. Asyrští, katolíci a protestannež čtyřitéroky
natom
samotce.
rodině
na
už na
byli hůř.CSI
Na přispěla
jihovýchodě
země
soudní výdaje
a zároveň podpořilakřesťané
se svými
bojují syrsko-pravoslavní
užpodpoměsírovateli Nabíla
Masihapráva
zasíláním
protestních
lístků.
ce o uznání
na klášter
Mor Gabriel.
Nabíl
po
propuštění
Dnes už jich zbylo v syrském příhraničí jen
  1. března
2021 zbylo
oznáasi 3000
asi půl
milionu na počátku století.
meno, že
proV Nabeel
Tureckubude
žilo na
počátku 20. století kolem
puštěn na
kauci.
Trvalo té20%
křesťanů.
měř tři týdny,
než soud
kauci
Situace
jejich
malého zbytku, který ještě
uznal. 18. března byl již za tmy a potají Nabíl Masih
konečně čipronebyl vypuzen
„dobrovolně“ neemigroval
Kříž
a
půlměsíc
se
stále
hůře
snášejí
puštěn na svobodu.
je nanejvýš kritická. Článek 24 turecké ústaNabíl
a jeho rodina
byli odvezeni
na bezpečnévymísto.
Právní bitva
sice zaručuje
náboženskou svobodu, je
V Turecku
žije méně
než půl procenta
okřesťanů.
Nabíla ale
usiluje
všech
sil, aby
byl
však
masivně
omezován.
Právní uznání je
Ve pokračuje.
výkonu svéJeho
víry právník
jsou však
ze ze
mladý
křesťan
zproštěn viny
u soudu.
podmíněně zaručováno. Soukromě může
všech stran
omezováni.
Úřední
šikany a disCSI – projektový
v manažer
Turecku Pákistán
křesťan většinou svobodně žít
kriminace jsou běžné.
víru. Zachází se s ním ale jako s občanem
Kára pouličního obchodníka kodrcá na
Sýrie: Vítaná pomoc v době
vážné zdravotní krize
druhé kategorie. V povolání jsou křesťané
„kočičích hlavách“ ulice. Žena oblečená celá
znevýhodňováni,
přístuplékařská
k politickým
v černém
spěcháže
za můžeme
šera na trh.
Muži nosí
postižené
zemi jenemají
samozřejmě
po„Díky Bohu,
pokračovat
úřadům.
Církve
uznání
a bylo
jsou
plandavé
kalhoty,
vousy a modlitební
čepičmoc
nutná,
a to inemají
přesto,státní
že před
válkou
v naší práci.
Děkujeme
za solidaritu!“
tedy vystaveny
trvalému
násilí občanů.
ku.
MnozíCSI
z nich
jsou známí svojí zbožností.
syrské
zdravotnictví
považováno
za jednoVe
z
Partneři
v Damašku
skutečnosti
tedy
existují,
právně
však ne.
Když
se
ozve
muezinův
hlas,
jsou
vzápětí
Syrské zdravotnictví bylo před začát- nejlepších na Blízkém východě
Oprava
kostelůorganizace
je komplikovaná
mešity
ve vnitřním
Muslimové
kem války
v roceměstě
2011 plné.
považováno
za
Světovástarých
zdravotnická
(WHO)
a církevní majetek
je povoleno
využít jen
pro
ajedno
křesťané
po dlouhou
dobu žijívýchodě.
v tomto
z nejlepších
na Blízkém
odhaduje,
že průměrná
délka života
v Sýrii
faru
nebo
katechetu.
Procesí
jsou
zakázána
městě
vedle
sebe.
Za
fasádou
minaretů
Deset let konfliktu ho ale tvrdě zasáhlo. se ke konci roku 2020 snížila o 20 let. Více
a křesťanské
svátky nemohou
slaveny
aS mešit
jsou patrné
křesťanské dějiny.
polovina veřejných
nemocnicbýt
a zdravotvypuknutím
hospodářské
krize aMěspří- než
veřejně. zařízení
Křesťanství
je trvale
vytlačováno
to
nad Bosporem
se přece
dříve
jmenovalo
chodem
pandemie
se stav
zdravotního
nických
v zemi
není plně
funkční.
a tak často
slovně
vzpomínaná
Konstantinopol
bylo střediskem ortodoxie.
Třetina
je zcela
mimo
provoz. náboženská
systému ještě azhoršil.
svoboda je už dávno pohřbena.
Křesťané – utiskovaná menšina
Opakované zásahy proti křesťanům
První křesťanská společenství byla zaloV uplynulých letech se v Turecku opažena převážně apoštolem Pavlem na území
kovaly zásahy proti křesťanům i jejich kosdnešního Turecka. Dobytím Konstantinopotelům. Nacionalističtí extrémisté se zaměle v roce 1453 padla i východořímská říše
řovali především na duchovní – napadali je
a křesťané byli potlačováni. Oficielně je jich
nebo unášeli. Tak byl v roce 2006 zastřelen
dnes v Turecku méně než 0,5%. Podle záv Trabazonu italský kněz Andrea Santoro
kona platí náboženská svoboda a odluka
CSI pomáhá
těžce
nemocným
šestnáctiletým pachatelem. Kapucín byl
církve
od státu.
„V Turecku
majíSyřanům
náboženBěhem
dlouhodobého
působení
v Sýrii
11. března v Mersinu napaden nožem opět
ské
menšiny
více práv než
v Evropě“
ujišreagovala
CSIministerský
na podnětypředseda
a výzvy Recep
našich
mladíkem. V červenci 2006 bodl nožem jaťoval
turecký
potřebným
partnerů
v terénu.
Mnoho
bylo a je Lékařská
kýsi muž vpomoc
přístavním
městě Samsun franTayyip
Erdogan
před
třemiprojektů
lety v rozhovoru
Fatima (jméno
změněno)
se Brunissena.
obrátila na
zaměřeno
zdravotní
válkou
couzského
duchovního
Pierra
pro
časopisnaSpiegel.
Při pomoc.
tom se Ve
odvolával
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naše
partnery
Damašku
se slzami
v očích.
V dubnu
2007 vbyli
tři křesťané
– jeden
z NěJejí
manžel
bylzprávě
hospitalizován
s akutní
mecka
a dva
Turecka
– v jiho tureckém
bakteriální
meningitidou
neví, jak
bude
městě Malatya
mučeni aa ona
nakonec
zavražschopná
pokrýt
náklady
na případu
léčbu. 90
Syděni. Soudní
řízení
tohoto
se%stále
řanů
Fatimy
žije pod
chudoby
vleče.vč.
Letos
3. června
bylhranicí
zavražděn
před-a
denně
bojuje o holé
přežití.konference
Rodina bylaLuigi
před
seda turecké
biskupské
vypuknutím
konfliktu
vysídlena
z
Damašku.
Padovese v přístavním městě Iskederum.
Všechno
museli
opustit
je v nedoJako vikář
Anatolie
(jea tonávrat
převážná
část
hlednu.
asijského Turecka) byl pro tuto oblast nejNáš partner,
EPDC
(Patriarchální
rozvovyšším
zástupcem
papeže.
Jeho řidič
byl
jový
výbor
Sv. Efréma)
z Damašku,
zasáhl
zatčen,
poněvadž
ho zabil.
Podle prvních
vvýpovědí
roce 2020
ve prospěch
dvaceti
podobně
tureckých
soudních
úředníků
je
postižených
rodin.
Kromě
peněz
poskytuje
duševně vyšinutý. K tomuto prohlášení tutým
mladých
lidí pacientům
a jejich
reckých
soudních
znalců se
velmi rodinám
kriticky
důležitou
psychologickou
vyjádřil jeho
předchůdce podporu.
v úřadu, Ruggero

Franceschini. Znal šoféra a je si jistý, že
byl zcela normální. Turečtí soudci se totiž
k tomuto řešení už i dříve v případech napadení a vražd křesťanů uchylovali. Navíc se
ukázalo, že šofér byl skrytým příslušníkem
ultranacionální muslimské skupiny. Aby Ankara zamlžila , že v Turecku působí radikální
islamisté, kteří napadají křesťany, používá
této taktiky hojně. Nakonec to asi nemají
v hlavě v pořádku, jinak by nevraždili a nepáchali sebevražedné útoky.
syrským pravoslavným patriarchou Ignácem
Aphrem
II. trvale
a poskytuje
deseti
pacientům
CSI bude
sledovat
situaci
v Tuodpovídající
léčbu. Náklady
na léčbu
hradí
recku a zasazovat
se o ochranu
tamních
EPDC.
křesťanů.
Projektový manažer Sýrie
Sestra Marie-Rose
Čína – Kardinál Zen: Záleží na čínské vládě,
Sestra Marieaby změnila svoji falešnou politiku.-Rose z Homsu
ve
východní
Ghútě
s čínskou vládou. Jaká je odezva
těchto hlasů?
Katolická církev roste v Číně již roky a na
   Opravdovým
Kardinál Zen: Nevěřím, žeztělesněním
sám Svatý Storozdíl od stanoviska vlády se nenachází
aklec někdy takové prohlášení
v defenzivě. To se týká spíše „oficiální“ kativitvydal.
CSI vPapež
Sýrii
Benedikt XVI. sice několikrát
prohlásil,
že
tolické církve působící pod ochranou čínské
je sestra
Mariedobrý katolík bude zároveň-Rose
i dobrý
občan,
vlády jí zřízeného „Vlasteneckého sdružení“
– řeholniale je také jasné, že v Číně
není snaha
než katolické
„podzemní
církve“, která
se říce, která
kolem
Ghazal
žije díky
ledvině darované
od matky
o
k
náboženství
vstřícnou
politiku.
Náboženzení
státem
vyhýbá.
Základem
této
dvojkosebe
uprostřed
Těžký rok 2020
ská politika má své základy zmaru
v kulturní
revolulejnosti
je chování
vlády,
připouští
jen
šíří
víru,
Pro většinu
Syřanů
byl která
rok 2020
obzvlášci a od té doby se nezměnila.
Vláda
trvá na
jednu
národní
bez referují
ovlivňování
zvenčí.
lásku
a naději.
V
tě
těžký.
Našicírkev
partneři
o souběhu
své,
na
Římu
nezávislé,
vlastenecké
církvi
„Světová“
církev
na
čele
s
papežem
je
podle
době
nuceného
dvou hlubokých krizí. Dopady koronavirové
v rámci „Vlasteneckého sdružení“.
je
tohoto chování
nepředstavitelná.
EmeritníopuštěníOboje
Homsu
pandemie
byly ještě
znásobeny bezpreceprov katolíky
Svatý Otec moře
spomu hongkongskému
biskupovi,
kardinálu se
Tartu nanepřijatelné.
pobřeží Středozemního
dentní
hospodářskou krizí,
kterou významně
léhá nao to,
že anáboženství
nemá
politický
Josefovi Zendrakonické
Ze-kiun, bylekonomické
několikrát zamítnut
ženy
děti vyhnané
válkou
z doprohloubily
sankce starala
charakter.
Naše
působení
není
zaměřeno
vstup
do
země
pro
jeho
kritiku
tohoto
stavu.
movů.
uvalené na syrský lid Západem.
Patříme
jednoduše
ke katolické
VArozhovoru
pro místní
světovou
organizaci“Kirche
Od vládě.
začátku
letošního
roku pokračuje
ve
přesto naši
partneři
nepropadají proti
církvi, aktivitách
která je univerzální,
světová Ghúty.
církev
in Not“ (katolické
pomocné
dílo Církev
v oblasti východní
beznaději:
„Nepřerušili
jsme činnost
a byli svých
pod o   předměstí
vedením Svatého
Otce a které
nikolivbylo
do vzáv nouzi)
znovuschopni
apelujeposkytovat
na čínskouzdravotvládu, Jde
Damašku,
válpo
celou dobu
jemně
nezávislých
To také
aby
zvážila
své stanovisko.
Rozhovor
vedl kou
obzvláště
těžcenárodních
postiženo.církví.
Modleme
se
ní
služby.
Samozřejmě
jsme museli
přijmout
znamená,
že nadostatek
diecéznísil
úrovni
nemůže
být
André Stiefenhofer.
se tedy
podívat
ni, aby měla
i v této
těžké ponezbytná
opatření Pojďme
na ochranu
proti
CO- za
řízena „Vlasteneckým
sdružením“, ale CSI
jen
na situaci
církve v Číně
otecBohu
kar- válečné
době.                                Zdroj
VID-19
a přizpůsobit
styli když
práce.seDíky
papežem
jmenovanými
biskupy.
Vláda
musí
dinál
nezmiňuje
o
řadě
vězněných
věřících,
můžeme v naší práci pokračovat,“ říká s hrkněžíjeden
i biskupů:
dostí
z mladých zaměstnanců partner- těmto biskupům vrátit jejich plnou autoritu.
Není pravda, že nemáme problémy. Naoské organizace.
pak, je jich mnoho.
Otázka:
Eminence,
mezitím
se
ozvaly
také
Dialyzační jednotka
hlasy
Vatikánu, provozuje
které se zřetelem
na rosCSI vz Damašku
jen pár kroků
od
toucí katolickou
říkají, že
katolíci
Otázka: V médiích vidíme opakovaně obrázhradeb
Staréhocírkev
městav Číně
dialyzační
ambulanby
měli
v
„Říši
středu“
působit
bez
problémů
ci. Byla slavnostně otevřena v lednu 2018 ky plných katedrál, ve kterých katolíci slaví
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Etika ctnosti v díle
A. MacIntyrea

P. Dr. Ing. Ladislav HERYÁN, Th.D., SDB

Božský tanec
Richarda Rohra
P. Leoš RYŠKA, SDB

M

Zázraky v pralese

Od demokracie
k totalitě (Platon
stále aktuální)

prof. RNDr. Jan

Právo na bohoslužby KONVALINKA, CSc.
Od HIV ke covidu: co jsme
podle vlastního
si odnesli a co nám to vzalo
obřadu

P. Benedikt
Rudolf
MACHALÍK,
OPraem. M

Ě

D

prof. PhDr. Ing.

11:00↑ 11:15↓

S
Jan ROYT, Ph.D., DSc.
N Ikonografie Kristova dětství
Í
a Klanění třech králů
D
P. Tomáš
plk. gšt. v zál. PhDr. Eduard
A
HOFFMANN N
STEHLÍK, Ph.D., MBA
Petr VÁŇA
Lidice – příběh
Příběhy
soch
Ě

M

prof. Alexander TOMSKÝ
Šílenství davů – gender,
rasa a identita

V

22:00

Jiří TYMEL,
František BAUDISCH
Koncert pro dvoje varhany

E

(děkanský kostel N. M. n. Met.)

Divadlo Víti MARČÍKA
Labyrint světa
(divadelní představení)

Č

(divadlo pro děti i dospělé)

Marek HOLEČEK
Dotknout se nebe

21:30

20:00

18:15

16:15
16:30

16:00

16:45

Divadlo
Víti MARČÍKA
Sněhurka

prof. PhDr.
prof. PhDr. Pavel
Vladimír JUST, CSc.
KALINA, CSc.
Havel dramatik,
Jak pandemie
utvářely naše města
Havel myslitel
prof. RNDr. Petr
SLAVÍČEK, Ph.D.
Dušan MAJER
Věda o vědě – co ví
Poprvé na kometě
vědci na vědce
prof. MUDr. Cyril HÖSCHL,
prof. PhDr. Petr
DrSc., FRCPsych.
DANĚK, Ph.D.
Loutna česká – výjimečné Přirozené myšlení a logika
dílo hudebního baroka
vědeckého zkoumání

Biblické základy
přirozeného zákona

Mgr. Michal ŘOUTIL,
Ph.D.
Nevěřící, odejděte!

prof. Dr. David
ŠTORCH, Ph.D.
Antropocén a
budoucnost přírody

Pokusy lékařů na sobě
pro pokrok medicíny

B

prof. Ing. Mgr. Tomáš
MACHULA, Ph.D., Th.D.

P. doc. JUDr. Stanislav PŘIBYL, Ph.D., JCD., Th.D.

M

prof. MUDr.
Jan PIRK, DrSc.

12:45

M

Mgr. Roman CARDAL, Ph.D.

Vernisáž výstavy
„Poslední zapálí 0
vesnici“ a KONCERT
Jáchym TOPOL
Trnová dívka – horor a
humor doby kamenné
(autorské čtení)

Mgr. Jan ŠPILAR
Otcovství sv. Josefa

MUDr. Helena
MÁSLOVÁ
Antikoncepce
v souvislostech

O

Markéta KUTILOVÁ, Petr LINHART

Divadlo JEDL
Vše mé je tvé
(divadelní představení)

E

MERTA, HRUBÝ, FENCL
Koncert

17:45

P. ThLic. RNDr. Tomáš RESCHEL, Ph.D.

M

15:00

Markéta KUTILOVÁ

Válka o Náhorní Karabach

Mons. ThLic. Dominik
kardinál DUKA, OP
Pojetí člověka
v biblické zvěsti

Ř

Ensemble Inégal

A. V. Michna: Loutna česká
(koncert v děkanském kostele
v Novém Městě nad Metují)
E

táborák
0

PŘEDNÁŠKY A BOHOSLUŽBY JSOU NAHRÁVÁNY.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
Doporučujeme, abyste si před návštěvou zkontrolovali aktuální program na webu.

české vsi

Podporují: Královéhradecký kraj • Servisbal Obaly s.r.o. • Hronovský s.r.o. • KAMAT spol. s r.o. • AZUB bike s.r.o. • PRIMÁTOR a.s.
Kulturní a sportovní nadace města Náchoda • Nové Město nad Metují • Římskokatolická farnost N. Město nad Met. • Feinmetall CZ s.r.o.
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Mediální partneři: Televize NOE • CSI – Křesťanská mezinárodní solidarita • Náchodský SWING
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31. ročník AKADEMICKÝCH TÝDNŮ v termínu 24. 7. – 1. 8. 2021, CHATA HORALKA ve Sněžném v Orlických horách

Mše sv. (vstup zdarma)
Přestávka
Výdej stravy
0 Vstup ZDARMA
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Náhorním
Karaautoritu
v
reakci
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tila ze zřetele Boží království, ke kterému do
stížnost
policie
odmítla
právě utlačovaným křesťanům v totalitních
té doby upínala svůj zrak (nebo aspoň tvrdirežimech střední a východní Evropy, tento
la, že jej k němu upírá) a dostala se tím do
odpor se právě utlačovaným křesťanům jevil
napjatého vztahu k církvi. Odpovědí zvláště
nejen jako nepochopitelný, ale přímo jako
katolického, římského církevního vedení na
skandální. Nečiň jiným, co nechceš, aby oni
postoje teologů, kteří tento odmítavý postoj
činili tobě…
nesdíleli a usilovali o vzájemné porozumění
Tento odpor některých křesťanů vůči prámezi církví a společností, byla přísná disvu všech na svobodnou volbu náboženství,
ciplinární opatření. Vzniklé napětí a přímo
která je jednou z nejcennějších a těžce vydospor uvnitř církve vyústil do rozhodnutí svobytých svobod celé západní civilizace, nelze
lat církevní sněm, na němž bylo dosaženo
přejít mlčením. K jednoznačnému vyloučení
smíru alespoň v některých oblastech života
práva státu zasahovat do volby nábožena činnosti obou stran, jinde ale zůstalo dost
ství občanů došlo prvně v návrhu Ústavy
a dost třecích ploch a je zřejmé, že hlavním
nezávislých Spojených Států v roce 1787.
jablkem sváru je nadále pojetí osobních
Není náhodou, že tento opravdu historický
svobod občana ve vztahu k státu a k církvi.
krok byl učiněn nejdříve v Severní Americe,
Symptomatická byla v tomto ohledu dlouho
obývané do značné míry přistěhovalci, kteří
trvající nechuť podepsat Všeobecnou deklaShromáždění
starý světadíl opustili právě v touze uniknout
raci lidských práv, kterou
definitivněpastorů
překoBýt
tu
jeden
pro
druhého
v Evropě vládnoucí nesvobodě, v neposlednal až polský papež mnoho let po skončení
CSI začali
ještě před koronavirovou pandemií
budovat
pastorační
sítě v aspoň
šesti reginí Partneři
řadě nesvobodě
náboženské!
koncilu. V
občanské
společnosti,
na
onech
nejpostiženějších
útoky.
Vznikly
skupiny
až
200
pastorů,
kteří
se
učí,
jak
chránit
Na koncilu se nejčastěji dostával do opoZápadě, patří tato deklarace k pilířůmsebe,
desvé
kde požádat
o pomoc.
Jeden
ze zapojených
síti říká:systému.
„Nejcennější
zicečleny
vůči a
snahám
o zlepšení
vztahu
církve
mokraciepastorů
a jejího oprávního
Čím pro
to,
mě
je společná
modlitbaMsgre
a vzájemná
v těžkostech.
Vzájemnost
mi dodává
sílu
k moderní
společnosti
Marcelpodpora
Leže
náboženství,
spojující lásku
k Bohu
ne-a
odvahu
za nepřiznivých
okolností.“
Skupiny byly
vytvořeny spřed
pandemií
a pastoři
seplodit
mohfebvre, i misijní
arcibiskup
francouzského
oddělitelně
láskou
k bližnímu,
může
li
pravidelně
setkávat
a
vypůvodu ze senegalského Dakaru. Zastátak diskriminační pojetí svobody, která je záměňovat
si
své
zkušenosti.
val integralistický postoj, což v návaznosti
kladním rysem každé opravdové, nezištné
„Tato setkání byla nesmírně
na španělskou politickou stranu z přelomu
lásky?
cenná, protože útoky na nás
19. a 20. století označuje úsilí podřídit stát
a naše farníky pokračovaly v
v maximální možné míře církvi. Msgre Ledobě zákazu vycházení. Infebvre se se skupinou svých integralisticcidenty
jsou v době uzávěry
kých stoupenců po koncilu na protest proti
zaznamenány
jen zřídka a
prohlášení o náboženské svobodě odštěpil
pro znevýhodněné menšiny
od katolické církve s tím, že jde o krok neto znamená další zátěž,“ poslučitelný s jejím do té doby platným učením.
kračuje pastor.
Má mnoho sympatizantů i uvnitř dnešní katolické církve, kteří jej ale nehodlají následoSetkání přes Zoom
vat až k otevřené roztržce s Římem, i když

ROZŠIŘUJ
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Covid zhoršuje situaci pastorů
Jak topřišla
může
Kvůli znemožnění bohoslužeb
řada Bůh dopustit?
pastorů a jejich rodiny o příjmy, které v naprosté
většině
z darů
Pokračování
zepochází
Zpravodaje
0510návštěvníků
nikdy nezapomenu: „Buschi, je lepší jít
nedělních bohoslužeb. Také mnoho farníků ochrnutý do nebe, než se dvěma zdravýma
nyníPondělí
musí bojovat
o přežití,
a proto
nohama skočit do pekla.“
co pondělí
seděl Amsel
nanejsou
svém
schopni
pastorské
To nebyla žádná teoretická úvaha – překolečkovém
křeslerodiny
předepodporovat.
mnou. ByloPastoúžasřinéjsou
takjak
ještě
a bezbrannější
de mnou seděl ochrnutý muž. „Je lepší jít
vidět,
se zranitelnější
jeho obličej týden
po týdnu
vůči
útokům ajak
vykořisťování.
ochrnutý do nebe, než se dvěma zdravýproměňoval,
se z obličeje plného nenáFinanční
těžkosti
ma nohama skočit do pekla.“ Otřáslo to se
visti postupně
stal naslouchající a jednoho
V září
2020obličej.
došlo Je
v Indii
k uvolnění
mnou. Na hlučné ulici sedím vedle něho
dne
pokojný
to dlouhý
příběh,covijak
dových
opatření.
Od té–doby
bylo
vyškoleno
a říkám: „Amsele, Bůh tě vzal do školy, a ty
šel s jedním
přítelem
ne se
mnou
– pod
více
nežkříž
70 akřesťanů.
opravovat
ses něco naučil.“ Dokud se člověk jen ptá:
Ježíšův
modlil se Naučili
a vyznalse
svoje
hříchy
mobilní
a uvěřil:telefony,
Ježíš měvyrábět
přijímá!mýdlo nebo deter- „Jak to může Bůh dopustit?“ ještě se nic negent
– věci
obzvláště
potřebné
pan- naučil. „Amsele, ty ses v Boží škole naučil,
Ježíš
přijímá
hříšníky,
mě takyběhem
přijal, nebe
demie.
Jednou
z kúčastnic
kurzů
je blažený
Sumitra k čemu jsi potřeboval utrpení. Dotáhlo tě to
mi otevřel,
abych
Němu mohl
přijít
(jméno
změněno).
přišla o k Synu.“ Otec ho přitáhl k Synu, k Ježíši,
a s útěchou
zemřít:Před
Ježíšdvěma
přijímálety
hříšníky.
manžela,
sama se a tak se stal zachráněným dítětem Božím.
Krátce pastora
před tím,církve.
než seZůstala
Amsel odstěhodvěma
malými dětmi a –převzala
vedení konPřicházel jsi ke mně, Pane, můj Bože,
val z Essenu–Západu
dostal domeček
na
gregace.
Brzybrzy
ale odešel
muselana
kostel
zavřít
kvůli s utrpením i láskou, aby sis připravil mé srdsídlišti a pak
věčnost
– jsem
pandemii.
„Byla jsem
zoufalá
a nevěděla,
ce, abych se ti cele odevzdal.
ho ještě jednou
navštívil.
Tahle
návštěva co
je
vyrábí způsobem
a prodává vmýdlo
si
Jsem vděčná Bohu,
že vyslyšel
Vy všichniSumitra
jste nějakým
Boží
propočít.
mě nezapomenutelná.
Amsel
seděl nav
tísni
mé
modlitby.
Jsem
díky
školením
soběškole. Taky se učíte? Nechte se přitáhnout
svém kolečkovém křesle před domem na
stačná
a mohu
nakrmit
a pokračovat
ve k Synu, k Ježíši, ke svému Spasiteli! To je
sluníčku.
U domku,
veděti
kterém
bydlel, byl
službě
protak
sbor.
Děkuji
smysl všech těžkostí a temných chvil v životě.
schůdek,
jsem
se nadárcům!“
něj posadil a zeptal
Školení
Tímto se blížíme k závěru: když se stase: „Amsele, jak se ti vede?“
V mnoha
nete dítětem Božím, už vás všechno temné
„Jó,“ řekl, „skvěle! Člověče,
od téobcích
doby,
byly
pod den
vedením
a těžké nebude tolik tlačit, protože máte žico je Ježíš v mojí rodině,
je každý
... je
odborníků
vou naději na věčný život. Když mi jde ze
každý den,“ hledal slova,
„je každý denvytvojako
všeho hlava kolem, říkám si: „Člověče, vždyť
den před Vánoci! Od té řeny
doby, cosvépomocné
mám pokoj
skupiny,
které
se já tady nezůstanu. Já jdu do nebe!“ Jenom
s Bohem, se na mě směje
celý svět!“
A pak
schá- jak řeknu něco takového, už někdo vstane
přišla ta krásná věta: „...pravidelně
dokonce i dlažební
zí. Pak
Členové
skupin
a říká: „Ach, už je to tady. Faráři jenom utěkostky se na mě usmívají!“
vyprávěl
dál:
drobné
šují lidi nebem!“
„Víš, cítím, že už nebudushromažďují
dlouho žít. Smrt
ve
prostředky,
Jednoho dne jsem vstoupil do jednoho
mně sedí. Ale až přijdufinanční
na věčnost,
uvidím
jim umožňují
domku ve svém okrsku. Všichni tam chlasBoha. Pak padnu před které
Jeho trůnem,
budu
nakoupit
textil
šití tali. Jeden muž mě pozdravil slovy: „Pane
Ho chválit a říkat: „Děkuju
ti, že jsi
mi na
rozbil
nebo
pěstovat houby a prodávat své produk- pastore, nebe přenecháváme vám a špačpáteř!“
ty na
trhu.
kům!“ Tahle hezká věta pochází ze Zimní
„Amsele“,
říkám, „zbláznil ses? Jak to
Právní
pomocříct?“
po útocích
Ženy
se učí vyrábět
čistící
prostředky
pohádky
Heinricha
Heineho.
Na to
jsem mu
můžeš vůbec
Partneři
CSI také
v různýchjsem
indických
sva- řekl:
vedlivě
uvězněn
a matka
musí
„To je
od vás milé,
ale s– dětmi
jak mi se
můžete
Odpověděl:
„Nezbláznil
se. Jsem
zových
státech aprovozují
právní centra,
kde dlouhodobě
obejít
dostáváPose
přenechat něco,
cobez
vámživitele,
vůbec nepatří?
úplně střízlivý
při smyslech.
Kamaráde,
je
poskytována
rodinám
odborné
poradenství
a
kud vím, vy vůbec
nemáte
místo
v nebi, kteBůhpostiženým
mě často volal,
ale já jsem profesionální
Ho neslyšel. postiženým
právní
pomoc.
Zejména
ve venkovských
pomoc.
RodinyPokud
se také
ré byste mi mohl
přenechat.
todostávidím
Dál bych
býval běžel
do pekla,
bez Boha. psychologická
oblastech
se napadení
často
ze vají
do problémů,
pokuddojepekla.
někdoJak
vážně
zrasprávně,
jste na cestě
mi tedy
Ale On zasáhl
a ochromil
mě.neodvažují
Tak jsem nastrachu
z dalších
stížnost.
chcete přenechatněkdy
nebe?“odmítne poskytnout
šel Ježíše
a láskuútoků
Boží, podat
odpuštění
svýchDále
vin něn.  Nemocnice
postiženým
pomáhají
pracovníci.
Ve křesťanům
péči.  
Odpověděl
mi: „No jo, faráři jenom utěšua pokoj s Bohem.
Bezsociální
toho úrazu
bych běchvíli,
kdy do
je pekla!“
například
rodiny
CSI – projektový manažer pro Indii
jí lidiZdroj
nebem!“
žel přímo
Pakotec
přišla
věta,nesprakterou
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„Fakt? Opravdu to dělají? Já tedy ne. Já vám
jak můžeš tohle dopustit? Proč jsi mi vzal
Případy
intolerance
nebo
diskriminace
vůči
chci říct: Západ:
pokud si žijete
daleko od
Boha, jdemoje
syny?“
Počkám si. Za pár
let, až budu
te
cestou tam, kam
se Bůh LGBTI+
už ani nedívá. To
před Ním
Bůh mi řekne,
to udělal.
v souvislosti
s agendou
která
(a jejístát,
následovníci)
pod proč
hrozbou
trestu
je ztracenost.
Prosím
Skončím
slovy Paula
Gerhardta
a přál
od
října 2019 do
října vás,
2020obraťte se! Bůh
smrti
nutila katolíky
k zapření
víry. Množství
bych si, abyste
je mohli
se mnou.
vás má rád.
PoslalObservatoř
svého Syna.“
A pak jsem
Zdroj:  
vídeňská
intolerance
a mučedníků
je nám
tohoříkat
dokladem
(např. v
jim vysvětlil spasení
skrze Ježíše Krista.
Takstudující
sice dál Edmund
budu svéCampion
živobytí táhnout
diskriminace
křesťanů
Brně
a John
v tomhle světě,
aletehdejší
nemyslím
si, že bych měl
Ne, já bych
nechtěl
neobrácené
utěPřinášíme
překlad
několika
zpráv olidi
pronáOgilvie).
Ale ani
protikatolické
tyšovat slovy
o nebi. vNa
to ani nepomyslím.
zůstatnenapadlo
pod tímhletvrdit,
cizím že
stanem.
Dál si pošlasledování
křesťanů
současné
Evropě zve- rany
„nedostatek
víry v
Ale ti, kteřívídeňskou
patří Ježíši,
mají zcela intoleranjistou napu svou cestou, která
vede k mé
vlasti, vůči
kde
řejněných
Observatoří
transgenderismus
a námitky
svědomí
dějia na
věčný život,
a už
se neptají:
„Pane,
mě Otec utěší nade
vše
pomyšlení.
ce
diskriminace
proti
křesťanům
v Evropě.
transgenderismu
jsou
podle
našeho názoru
Jedná se o události z období od 2. 10. 2019 neslučitelné s lidskou důstojností a v rozpodo 17. 9. 2020 s tím, že byly vybírány pou- ru se základními právy ostatních“, jak to činí
K zamyšlení
a modlitbě
ze případy související s LGBTI+
agendou, současný
britský pracovní soud, viz níže.
které dosahují vyšší intenzity. Observatoř
Banka Barclays a onlinové platební
Modlete
se, aby
Kristus
indonéské
křesťany
Indonésie - Po
konfliktů
zaznamenala
za několika
tuto dobuměsících
12 případů
tohoplatformy
uzavřely
účty
křesťanských
zmocnil, aby seorganizací
uprostřed pronásledování
a právních
sporůmnoha
státní správní
v indoto
typu (kromě
dalších).soud
Z hlediska
nechali vést
jehoKingdom
příkladem věrnosti (2. Konéském
Bandungu zneplatnil
výnos
vydaný
států
jednoznačně
vede Velká
Británie
(8 Country:
United
rintským
1,8–9). July 25, 2020
31. prosince
2009, který
zakazoval
veškeré
případů),
po jednom
případu
je z Irska,
Špa- Date
of incident:
křesťanské
aktivity
batackého
společenství
nělska,
Belgie
a Finska.
Z hlediska
intenzity Category: Social Hostility / Intolerance
Eritreaagainst:
- Významný
Filadelfia
v osadě Jejalan
v Bekasi.
Rozhodse
jedná zejména
o ekonomické
vylučování
Attack
Faith eritrejský
/ Morals pastor, jehož
jméno
z bezpečnostních
důvodů
neuvádínutí nařizuje znejvyššímu
správnímu
úřední(vyhazování
práce, rušení
účtů v bankách,
Barclays
Bank upozornila
dvě křesťanské
me,
byl
po
pěti
letech
strávených
ve
vězení
kovi
vydat
sboru
povolení
ke
zřízení
místa
poškozování renomé společností, snaha organizace, které pomáhají lidem „kteří
dobpropuštěn
na svobodu.
Pastor bylpreferenbezpečk pořádání
bohoslužeb.
ourčeného
vyloučení
praktikujících
katolíků Členové
z poroty rovolně
hledají
změnu sexuálních
ně apřevezen
země
podle poslední
společenství
v uplynulých
měsících čelili
insoudu
rozhodujícího
o nezákonnosti
eutanácí
výrazu“, do
že jiné
jejich
účtya budou
zrušeny.
zprávykrok
se nacházel
v nemocnici.
Jeden eritenzivnímu
pronásledování,
včetnědětí
nedávzie),
státní ideologickou
indoktrinaci
pro- Tento
banky následoval
po kampani
na
trejský věřící
zprávuakomentoval:
násilného
při kterém
dva
tiného
vůli jejich
rodičůincidentu,
a zabraňování
veřejnému
sociálních
médiích
požadoval, „Děkujeme
aby banka
Bohu za propuštění
[tohoto]
z vězez nich utržili svých
zranění.
projevování
názorů.
ukončila
profesionální
vztahpastora
se společnostní, a
modlíme
aby (CIT)
se muavThe
*****Internatidostalo
OBohužel
uvedené vpovolení
křesťané
žádajíhysterií,
nejvyšatmosféře
davových
mi
Core
Issuesse,Trust
patřičné
lékařskéfor
péče.
Modlíme and
se také
za
šího správního
úředníkapostavení
Bekasi (pana
H.
zneužívání
monopolního
globálníonal
Federation
Therapeutic
Counpropuštění
dalších
křesťanů
uvězněných
pro
Sa‘duddina)
od roku
2008. Podle
vedoucích
mi
společnostmi
a mediálních
lynčů
se mož- seling
Choice
(IFTCC),
přičemž
obě skupiny
svou víruzv Krista.“
(Zdroj
Hlas mučedníků)
společenství
Sa‘duddin
jejich
žádost
zamítl
nost
debaty nebo
dokonce
ctění
základních
obvinila
propagace
„konverzní
terapie“.
v
návaznosti
na
nátlak
nepočetné
skupiny
principů právního státu jako je např. presu- V posledních týdnech se britská vláda zaČína - 20.
září bylo
zahájenoterapii“.
soudní přelíčeislamistů
používající
název
Fórum
islámské
mpce
neviny,
rovnosti
zbraní
apod.
stává vázala
zakázat
„konverzní
Vedouní vcharitativní
rámci procesu
s Liem Yunhuem
a Gaem
ummy
Rayačirou
Bekasi.
12. ledna
čím
dálJejalen
více pouze
chimérou,
jak 2010
jsme cí
organizace
Mike Davidson
Jianlim, dvěma
čínskými
křesťany
uvězněnýmuseli křesťané
dočasně
přestat pořádat
nakonec
mohli sledovat
na příkladu
údajné- zpochybňuje
použití
tohoto
výrazu:
„Termín
mi ve městě
Xuchang
v provincii
bohoslužby
své modlitebně
a přesunuli
ho
rasismu ve
slávistického
fotbalisty
Kudely. ‚konverzní
terapie´
se používá
jako Che-nan.
všeobecVýsledek
není znám.
Objese na nedaleký
u cesty,
kde je
Možná
že nejsouúzký
přílišpruh
daleko
od pravdy
ti, ná
fráze, přelíčení
která má zatím
zdiskreditovat
jakoukoli
vily se nicméně
zprávy,
že několik věřících,
před upozorňují,
sluncem a že
přívalovými
deštiléta
chránily
kteří
se padesátá
(v ja- pomoc,
již mohou
lidé poskytnout
osobám
kteřísmíšenou
přišli k soudu
vypovídat,
bylo zatčeno
jen deštníky.
Rev. Palti
Panjaitan
kémsi
sametovějším
vydání)
kvapemvyjádřil
blíží.
se
sexuální
přitažlivostí,
které
– včetně
již v minulosti
vězněnéhoTopastora
svou
radostsituace
ze skutečnosti,
společenství
Zejména
ve Velkéže
Británii
se zdá dávají
přednost
heterosexualitě.
může
Zhang Mingxuana
přezdívaného
„Bicykl“
konečně
narazilo
na spravedlivé
státní
předbýt
alarmující.
Dne
21. 12. 2016
byla
zá- zahrnovat
vyslechnutí,
formální poradenství
a
jeho
ženy.
Pastor
Zhang
s
manželkou
stavitele,
kteří
při
rozhodování
vycházejí
konem stanovena povinnost pro všechny nebo duchovní podporu.“
byli
po několika
hodinách
propuštěni.
Další
z platných zákonů.
(Zdroj:mzdu
Compass
Direct)
zaměstnance
pobírající
z veřejných
Návrh
skotského
zákona
proti činům
místní
křesťany,
včetně syna
obviněného
Liu
rozpočtů (včetně učitelů, zdravotníků pod.)
z nenávisti
ohrožuje
svobodu
slova a
Yunhuy, zadržela
policie cestou od soudu.
Poděkujte
Pánu, že
se úředníci
v tomto
přískládat
„Přísahu
věrnosti
britským
hodnobohoslužby
Podle posledních
zpráv jsou tito věřící stále
padě zachovali
čestně.nepochybně
Modlete se za
spratám“.
Tato přísaha
evokuje
Country:
United Kingdom
zadržováni.
(Zdroj:
ChinaAid)
vedlivé řešení
ostatních
případů
Přísahu
věrnosti
zavedenou
v obtěžování
16. století Date
of incident:
July
23, 2020
a pronásledování královnou
indonéských
křesťanů.
exkomunikovanou
Alžbětou
II., Category: Government Restrictions
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Attack
against:
Faith / Morals
Modlete
se za propuštění
zadržených křesArea
case: Governmental
/ Political
ťanů. ofVyprošujte
Liovi a Gaovi
trpělivost
justiční
výbor
navrhl nový
zákon
a Skotský
pevnou víru,
když
se setkávají
s protivenostvím.
trestných
nenávisti,
rozProstečinech
Boha,z aby
pastorakterý
Zhanga
šiřuje
stávající
zákona ododával
trestných
i nadále
zmocňoval
mu činech
smělostz
nenávisti
ke službě.týkající se rasy tak, aby zahrnoval
další „chráněné charakteristiky“, jako je náboženství,
sexuální
orientace a transsexuálTurkmenistán
- Pětačtyřicetiletý
pastor
ní
identita.
Křesťanské
a sekulární
skupiny
Nurlijev,
vedoucí
společenství
Světlo
světa
kritizovaly
návrh Mary,
zákona
a
v turkmenském
byljako
27. příliš
srpnaširoký
zatčen
subjektivní,
což potenciálně
narušuje
na základě obvinění
z podvodu,
které svoboby pro
du
vyznání. až pět let odnětí svonějprojevu
mohlo a
znamenat
24. července
2020
byla ukončena
konzulbody
a zabavení
majetku.
Jeho žena
Maja
tace
k novému
o trestných
a další
členovézákonu
společenství
stále činech
tvrdí, žez
nenávisti.
Návrh
zákona na
v současné
podobě
se obvinění
nezakládají
skutečnosti
a že
může
mítpřinutili
zásadnítrojici
důsledky
to, jak
mají
policisté
osob pro
sepsat
prohlákřesťané
a další jednat
ve veřejné
i soukrošení s nepravdivými
výpověďmi.
„Neprovinil
mé
sféře,
pokud
jde o témata
orise tím,
z čeho
jej obviňují,
a chci,sexuální
aby se vráentace
transsexuální
til domů.a Všechno
se to identity,
děje jen tedy
kvůli nově
jeho
chráněné
charakteristiky
podle zákona.
víře,“ prohlásila
Maja. Od okamžiku
zatčení
Křesťanské
skupiny
se s manželem
dosudvyjádřily
nemohlaznepokojení
ani jednou
nad
několika
aspekty
zákona. že je zadržosetkat.
Naposledy
se doslechla,
Nově
definované
pojmy
v návrhucele.
zákona
ván
v malé,
přeplněné
a zakouřené
Má
jsou
jakozdraví
příliš vvágní
subjekvážnékritizovány
obavy o jeho
těchtoapodmíntivní,
znamená,
že mohou
býtzdravotní
zneužikách, což
neboť
trpí cukrovkou
a jeho
ty.
Zvláště
nenávisti“
stav
by se zákaz
mohl „podněcování
zhoršit, pokudknedostane
je
pravděpodobně
v rozporu užívat.
se základními
léky,
které musí pravidelně
(Zdroj:
lidskými
Forum18)svobodami. Podle návrhu není totiž nutné pro trestnost činu, aby byl úmyslný
nebo
výhružný,
postačí
pouze, sílu
pokud
„přiVyprošujte
pastorovi
Nurlijevovi
a zdraspívá
k podněcování
Zákon
by
ví. Modlete
se za jehonenávisti“.
propuštění.
Modlete
se
soukromá
zařízení,
jako
se, vztahoval
aby Maja sna
rodinou
důvěřovala
Pánu,
že
jsou
domy
nebo kostely.
Příkladem
může
se o ně
nepřestane
starat ani
v tomto obtížbýt
že křesťané, kteří hovoří o biblických
némto,období.
pravdách, například o tom, že Ježíš je jedinou
cestou
považovat
za „vzbuzení
Indie - kV Bohu,
osadě lze
Patagunta
v indickém
spolnenávisti“
vůčiÁndhrapradéš
jiným náboženstvím.
Sekukovém státě
došlo nedávno
lární
skupiny,
spisovatelé,
umělci, novináři,
k útoku
na křesťanské
společenství
a zatčeherci,
a další
podobně
vyjádřili
obavy
ní pětikomici
křesťanů.
5. září
hinduističtí
radikáloohledně
škodlivého
potenciálu
zákona.
vé zdemolovali
budovu
používanou
k bohoSkupina,Následující
která se staví
zákonu,podali
Free
službám.
denproti
radikálové
to
Disagree
Scotland,
„Svoboda
stížnost
na dva
pastoryřekla:
a tři řadové
věřícíproze
jevu
je zásadní
právo,podle
kterénich
byničili
mělmíststát
společenství;
křesťané
omezovat,
pouze
k tomu má
pádné
ní chrámy a
sochypokud
hinduistických
božstev.
důvody.
PolicistéMusí
vzali zahrnovat
všech pět schopnost
věřících do občanů
vazby.
důkladně
diskutovat,
kritizovat
(Zdroj: All India
Christian
Council)a vyvracet
myšlenky, víry a praktiky. To může vést u některých lidí k tomu, že se jich to dotkne, ale

neexistuje
právo
dotčen nebo
necítit
Modlete se
za nebýt
bezodkladné
propuštění
se
uražen.“
těchto
věřících. Modlete se, aby dostali příSkotský
vládní
zákon
o trestných
činech
ležitost
směle
hovořit
o své
víře – navzdory
zokovům.
nenávisti
by mohl
kriminalizovat
řečtouto
jen
Modlete
se, aby
lidé stojící za
proto,
že je považována
za ze
urážlivou
pro
nespravedlností
činili pokání
svých skuturčité
lidi. Uzákonění
trestných
činů
ků a přijali
Krista jakonových
svého Pána
a Spasi„vzbuzování
nenávisti“
mohou vést k omezetele, podobně
jako Pavel.
ní svobody projevu a mohou mít ochromující
účinek
debaty obatackého
určitých otázkách.
Indie na
- Členové
křesťanského
Adopční a pěstounská
agentura
požaprotestantského
společenství
Filadelfia
v induje soudní
přezkum
úřadu,
donéském
Bekasi
byli rozhodnutí
11. září v průběhu
který její služby
zařadil
do nižšíosmi
kvality
bohoslužby
napadeni
skupinou
neCountry:
Kingdom
známýchUnited
útočníků.
Sborového staršího Asiu
Date
of incident:
May bodli
7, 2020
Sihombinga
útočníci
do břicha a když
Category:
Government
Restrictions snažila
se mu Rev.
Luspida Simanjuntak
Attack
against:
Faith / Morals
přispěchat
na pomoc,
zmlátili ji holí a způArea
case: Governmental
sobiliof
jí poranění
obličeje, hlavy a zad. Podle
Vrchní soud
v Leedsu
a 7. květposlední
zprávy
se oba provedl
křesťané6.zotavovali
na
soudní
přezkum opatření dozorového
v místní
nemocnici.
orgánu
(Úřad
pro standardy
vzděV srpnuOfsted
se stejné
společenství
staloveterčem
lání,
dětské služby
dovednosti –radikálů,
britský
podobného
útoku a
muslimských
vládní
orgán ústřední
správy ve
vzdělání,
kteří nesouhlasili
s pořádáním
bohoslužeb
1naz církevním
20 neministerských
orgánů)
pozemku. ústředních
Rev. Luspida
nicproti
Cornerstone
Adoption
méně společnosti
trvala na tom,
že na pořádání
bohoand
Fostering
Service
v severovýchodní
služeb
na otevřeném
prostranství
mají právo
Anglii.
Křesťanská
pěstounská
agentura
žaa prohlásila,
že bude
ve své misi
neohrolovala
vládní regulační
úřad výhrůžkám
za to, že snížil
ženě pokračovat
navzdory
nahodnocení
pěstounské
prováděné
mířeným proti
křesťanům.služby
Nedávný
násilný
společností
Cornerstone
z „dobré“
na „vyžaútok nicméně
zintenzivnil
obavy křesťanů,
duje
zlepšení“.
obhájců
lidských práv i mnoha dalších InDozorovýv orgán
snížils úpadkem
hodnocenísvobody
služeb
donésanů
souvislosti
agentury
z toho vyznání
důvodu,vže
považoval
náboženského
zemi.
(Zdroje:politiAsiku
pěstounské
aNews,
Jakartaagentury,
Globe) spočívající v umisťování dětí pouze do rodin praktikujících
evangelikálních
křesťanů, Asii
za aprotiprávně
Modlete se za uzdravení
Rev. Lusdiskriminační
vůči párům
osobProste
stejného
popidy a za dopadení
útočníků.
Boha,
hlaví.
V dosud
nepublikované
zprávě
Ofsted
aby tyto
členy společenství
obdařil
odvahou
uvedl,
že agentura
diskriminuje
tím,dostávají
že praa moudrostí,
když se
kvůli své víře
cuje
pouze ssituací
evangelickými
do obtížných
(Žalm 91, křesťanskými
Izajáš 26,3).
pečovateli v heterosexuálních manželstvích.
Na jednání
konaném radikálové
přes Skype
soudce
Somálsko
- Muslimští
zavraždili
Julian
Knowles řekl:
„Toto je velmi,
člena podzemního
křesťanského
hnutí vvelmi
Sodůležitý
obtížný
případ.“ Na
jednáníusiluCormálsku va rámci
pokračující
kampaně
nerstone
tvrdila,
že Ofsted
zneužil
pojící o úplnou
eliminaci
konvertitů
od své
islámu.
stavení
obviněním
z diskriminace.
Tvrdila,
Podle informací
místních
zdrojů radikálové
že
dozorového
byly
„zcela
ze námitky
skupiny al
Šabáb 21.orgánu
července
v půl
jeteoretické“
a žepronikli
neexistují
žádní Osmana
skuteční
denácté večer
do domu
stěžovatelé.
Abdulláha Fataho v Afgoye (30 kilometrů
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který
nazval
rozhod2019.
byl zaměřen
na vedení
její církvstalciTweet
nezabili,
poznamenal
jiný vedoucí,
odKřesťanský
Mogadišu) institut,
a zastřelili
ho před
zraky
jeho
nutí
Ofstedu
„těžkopádným“,
říká: „případ
ve
a se
zpochybnil
oficiální
sponzorování
manželky
a dětí.
Fataho byl křesťanem
již
který
společně její
se sedmi
dalšími
dočasně
má
pro let
Cornerstone
důsledky
a LGBT
akce „Pride
doprovázen
obrapřestěhoval
na blíže2019“,
neurčené
místo. (Zdroj:
mnoho
a intenzivněobrovské
se zapojoval
do aktibude
mít dalekosáhlé
pro další
or- zem
biblického
textu.
Compass
Direct)
vit malého
podzemníhodůsledky
křesťanského
spoleganizace.“
Poté, co se v listopadu 2019 zúčastnila
čenství, uvedly zdroje. Místní křesťané mají
The Rev.žeSheila
Bamber,
předsedkyně
dlouhého
rozhovoru,
čelilaženu
druPozvedejtepolicejního
v modlitbách
Fatahovu
podezření,
radikály
o Fatahově
vyznání
správní
rady společnosti
Cornerstone,
hému
ohledně
který před
a děti. výslechu
Modlete se
za ně,textu,
když truchlí
nad
někdo informoval.
Útočníci
také unesliuvedjeho
la
podle
Institute,
rozsudek
Ofs- více
nežsvého
16 letymanžela
napsala ao lidské
ztrátou
otce, asexualitě
proste
čtyři
dětiChristian
a manželku,
kteroužepozději
propustedu
je podmínkou,
„vážně chybný
a diskriminační“.
pro
křesťanskou
nadaci.
Pána,
aby do jejich
situace zasáhl a umožnil
tili pod
že své
děti nechá vychoUvedla,
že: „Ofsted
není
soudním
Ve Finsku
řada zákonů,
renávrat
dětí k existuje
matce. Modlete
se za které
všechny
vat
jako vojáky.
„Víme, že
si děti
odvedli,orgáaby
nem
a nenímozky,
vybavenzměnili
k tomu,
aby životní
činil definigulují
řeč, včetně
o „etnické
agitaci“
křesťanské
věřící,zákona
zejména
somálské
křes-jim vymyli
jejich
styl
tivní
právní prohlášení
o souladuaspolečnosti
za
trestný
čin, za který
je uložen
trest odnětí
ťany
muslimského
původu,
pro které
předz křesťanského
na muslimský
vyučovali
Cornerstone
se jeden
zákony
o rovnosti
z roku svobody
až na dva roky.
stavuje následování
Krista nesmírné riziko.
je Korán,“ uvedl
zdroj.
Jména unese2010
a zákonem
o lidských
roku
PolicieBoha,
se již aby
rozhodla
Proste
svou zastavit
církev vvyšetřování
Somálsku
ných dětí
jsou Alí Daud
(5 let),právech
FatumazSafia
1998.
Ofsted
tím(10)
jednal
nad
rámec
Räsänen
pro uvedený
a dospěla
posiloval
a pomáhal
místním text
křesťanům
vy(7), Šaríf
Ahmed
a Núr
Saíd
(15). svých paní
pravomocí
a nesprávně
použil
zákon. Tvrdíkdržet
závěru,
že neexistují
důvody pro stíhání.
intenzivní
pronásledování.
Podle zprávy
křesťanského
vedoucího,
který
me,
že července
tento rozsudek
vykazuje
vážně
chyb- Generální prokurátor však znovu zahájil vyse 22.
zúčastnil
Fatahova
pohřbu,
ný
a diskriminační
k naší službě.“
šetřování
trestné činnosti.
březnaa 2020
Kašmír - Zrakově
postižený2.křesťan
jeho
jeden
z příbuznýchpřístup
zavražděného
muže poSimon Calvert,
ředitele Křesťanpolicie
po prvním
listopadovém
výslechu
přítel obvinili
skupinu
opilých buddhistů
znamenal,
že se zástupce
na něj radikálové
zaměřili
ského
institutu,
poukázal
na to,
že Anglie
má ohledně
podruhé
vyslechla
paní
z únosu atweetu
fyzického
napadení.
K incidentu
právě kvůli
opuštění
islámu.
Incident
vyděsil
306
nezávislých
pěstounských
a Räsänen.
došlo 1. září ve městě Leh v severoindickém
všechny
věrné křesťany
v zemi agentur,
sužované
zeptal
se: „Proč
Ofsted trvá
na ovládají
tom, že neePaní Räsänen
je finskoua poslankyní
od
spolkovém
státě Džammú
Kašmír. Křesbezvládím,
kde většinu
území
nelívangelikálové
mít možnost
používat
je- roku
1995, předsedkyní
křesťanských
deťané distribuovali
humanitární
pomoc v obtostní povstalcimusí
s cílem
zlikvidovat
každého,
dinou
pěstounskou
mokratů
letech a2004–2015
v letech
lasti, kde vzáplavy
sesuvy půdya začátkem
kdo seanglickou
hlásí ke evangelikální
křesťanství. Vedoucí
předagenturu?“
2011–2015
ministryní
během
níž
srpna zničilybyla
stovky
domů avnitra,
připravily
o život
stavitelé křesťanského podzemního hnutí
Společnost
založena
v roce
a byla
odpovědná
přibližně
200 lidí. za církevní záležitosti ve
musejí
prchat byla
ze svých
domovů,
aby1999
je pojejí principy zahrnují „vyhledávání trvalých Finsku.
domovů se dvěma milujícími rodiči, kde děti V reakci na policejní vyšetřování uvedla:
mohou růst a rozvíjet se podle svých nejlep- „Nikdy jsem si nemyslela, že budu čelit
Jen pár slov na závěr
ších schopností“. I když jsou všichni pečo- trestnímu vyšetřování za sdílení své hluvatelé křesťany, tvrdí, že všechny děti „mají boce zakořeněné víry. Přišlo to jako úplné
Moc vám všem děkujeme za vaše
modlitby, dary a podporu.
zjevně právo zvolit si, čemu věří“.
překvapení. Jako křesťan a demokraticky
Přeji
vám
usebraný
advent
jako
přípravu
na oslavu
narozenin
V roce 2008, poté, co vstoupily v platnost zvolený poslanec
jsem často
slyšela věci,
našeho
nové zákony o rovnosti, Komise pro
rovnost Spasitele.
se kterými nesouhlasím – někdy velmi silZnovu
pokud ně.
potřebujete
o darech,
a lidská
právaupozorňujeme,
zpochybnila politikužespolečObčas jsem potvrzení
se cítila uražena.
Věřím, že
musíme
adresu.
nosti Cornerstone, která spočívá
pouzemít
v Vaši
nejlepší
odpovědí na tuto otázku je více denáboru evangelikálních Váš
křesťanských
baty, ne cenzura.
s úctoupěsa poděkováním
FKTato policejní vyšetřování
tounů. Charita dokázala úspěšně reagovat vyvolávají obavy z omezení svobod, které
přednesením sporu k soudu.
jsou zaručeny naší ústavou a mezinárodFinská poslankyně čelila policejnímu
ními smlouvami o lidských právech. Hlavní
PODĚKOVÁNÍ
DÁRCŮM
vyšetřování za dopis svému
církevnímu
hrozbou
pro svobodu náboženského vysboru ohledně LGBTI+ agendy a za 16 let znání a svobodu projevu je to, že tato práva
textkteří
o lidské
nevyužíváme.
Doufám,
že Miškovská,
tato vyšetřování
Miroslav Adlt, Ivan Klabal,
Eugenie
Marie RaSrdečné starý
díky těm,
přispělisexualitě
převodem z účtu
Country:
Finland
trestné
nepovedou
k autocenzuře
dikovská, činnosti
Marie Dolistová,
Jan Blahuta,
Elena Cásková,
v srpnu a září:
Date
incident:Roman
March
2, 2020
mezi
využívat
právaMartin
bez
Václav křesťany.
Pikeš, MonikaBudu
Zechovská,
Martinsvá
Janousek,
DanielaofNováková,
Duba,
Margita Sabová, Milan
2. března
2020
čelila poslankyně
finského
ohledu
naJan
policejní
vyšetřování.
Matuškovič,
Malý, Veronika
Nováková,Povzbuzuji
Irena MuhloHolec,
Mgr. Petra
Macíčková,
Jana Šandrejová,
Marcel
parlamentu
vý- ostatní,
aby udělali
vá, Ing. Jaroslav
Záleský,totéž.“
Ivo Křižka, Tomáš Bayer, Josef
Turičík, Jarmila Päivi
Vávrová,Räsänen
Mgr. Jana policejnímu
Herzánová, Vojtěch
slechu
kvůli tweetu,
zveřejnila
v červnu
Lorcan
zástupce
ADF InterHurbiš,
JanaPrice,
Světlá, právní
Jan Benda,
Hana Borková,
Libuše
Macek, Zdenka
Boráková,který
Arcibiskupství
pražské,
Mgr.
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national
a člen
týmu Dubský,
podporujícího
její Kácapřípad, uvedl:
„Evropský
soudLudmila
pro lidská
práva
poBerhanová,
Jolana Žiklová,
Stillová,
Jaroslava
Michalčíková,
Mgr.Zdeněk
Ing.Vladislava
tvrdil,
žeBorek
právo
na PhDr.Jana
svoboduMančalová,
projevu nechrání
populární
myšlenky,
ale také
ty, Hessokteré
Kašicová,
Eva Pavelková,
E.+J. Tojšlovi,
Marta
lová, Ing.
Tichý,
František pouze
zpochybňují
současný
Můžete
podpořit
projevu
paníVinklerová,
Räsänen,
ať užKurečková,
s jejími
vá, Jiří Kostera,
Antonie
Milada
Felner, Mgr. Bohumil
Poláček,stav
Dušan...Zeman,
Vladimír
Be- svobodu
postoji
nebo ne.
Pokud
chceme
pro sebe,
musíme jiS.+F.
rozšířit
na ty,
se
Mojmír Pospíšil,
Marie Macháňová,
Fouskovi,
Josef
nák, Olgasouhlasíte,
Michalová, Ing.Pavel
Kohout,
Farnost
Hodonín,mít svobodu
kterými
nesouhlasíme.
Tolerance
obousměrná
ulice.Josef
Vyhánění
různým přesvědčeWimmer,
Kopecký,lidí
AnnasKrčmářová,
Vlasta Hálová,
Jaroslav Štefka,
Markéta Salvetová,
Ing.DanieljeŽingor,
SeMiloslava
Herynková,mezinárodním
Anežka Kovaříková,
Grimoním
z veřejného
náměstíVáclav
neníPikeš,
jen porušením
chráněných
a Magda
evropským
verin Jelínek,
Jiřina Tvarochová,
Josef Fojtík, práv
vá, Maria Rybárová, Olga Říhová, Josef Kratěna, ChruJosef Soukop,
Nováková,
Petra Macíčková,
právem,
aleDaniela
ochuzuje
našeMgr.
společnosti.“
dinovi,
Anna Klímková,
Marie
Hamerníková,
Jana Šandrejová, Marcela Křížová, Radovan Schindler,
Pro Zpravodaj
CSI
zpracoval
PetrSalesiánská
Kosinka
provincie Praha, Věra Hánová, Emilie Harantová, Helena
Zdislav Doležal, Petra Tomanová, Roman Duba, Margita
PODĚKOVÁNÍ
DÁRCŮM
Francová,
Zdeněk Řezníček, Jiřina Horáková, Alena FiliSabová, Vladimír Stoklas, René Hornová,
Zdenka Borákopová, Věra Janů, Mgr. Jindřich Kozák, Věra Frydrychová,
vá, P. Josef Šich, Arcibiskupství pražské, Kongregace ŠeSrdečné
těm, kteří
přispěli
období
Jana, Maňnlová,
manželé
Kulihovi,
JarmilaMančalová
Zizlerová, Růžena
Purkrábková,
Josef Stoklásek,
dých
sester, díky
Mgr. Miroslav
Adlt, Ivan
Klabal, vMarie
Kozo- PhDr.
1.2.2021
doRadikovská,
31.3.2021
Jana, Matúšů
Mazurová
Ludmila,
Jindřich Plaček,
BohumilaAnežka,
Ministrová,
PhDr.Karel
Gleisvá, Eugenieod
Miškovská,
Marie
Jan Beránek, Marková
Mgr.
Adlt Miroslav,
Badalová
Nina,Petrásková,
BěhanováMUDr.
Lud- Michalcová
Jitka, Michalčíková
Libuše,
Michalová
ner, Jiřina Kopečná,
Ludmila Výšková,
Ing.Otakar
KopecJan Blahuta,
Ondřej Lehovec,
Božena
mila, Benák Vladimír, Benda Jan, Beneš Alfons, Dr Olga,
Michl Jindřich,
Mikulášková
Jaroslava,
Mináký, MUDr.Vojtěch
Weinberger,
Matuškovi,
Marie Frantová,
Jarmila Baboráková-Švehláková, JUDr. Emil Zavadil, ZdeBeránek Alois, Bezděk Jan, Biernát Josef, Bittner Jo- řová Jitka, Miškovská Eugenie, MUDr. Kopečná Eva,
Ludmila Čekovská, Marie Jelínková, Jan Václavík, Jan Toněk Kupka, Elena Cásková, Irena Muhlová, Ing.Jaroslav
sef, Blahuta Jan, Blechová Marie, Boráková Zden- Mühlová Irena, RNDr. Musílek Martin, Ing Navrátimek,Lenka,
Anna Gebauerová,
Naďa Dubnová,
MartaNesrstová
Hessová,
Záleský, IvoBoška
Křižka,Jaroslav,
P. Václav Bouchal
Málek, JanPavel,
Szczurko,
Martin lová
ka,MUDr
Bouchner
Mgr Nedvědová
Marie, Ing
Martin Mgr
Šnajdar,
MarieJan,
Knotková,
Vaněk, Marek
Janousek,Breindl
Monika Barbara,
Zechovská,Brich
ŘKF Václav,
Chlum u Třeboně,
Jan Pavla,
Zdeněk,
Brůna FranNeudert
NeužilPřemysl
Jan, Nováková
VeMachala,
Hilda Turečková,
Jiřina Zemanová,
Pincovi,Eva,
SeMalý, Veronika
Nováková,
Mgr. Josef
Vlček, Cabejšková
Jana Světlá, ronika,
tišek,
Burget Radek,
Busková
Milada,
PharmDr.
Ondráčková
Marie, Oravová
verovi,Palúch
Květoslava
Šimonová,
Františka
Chutná,PavelkoJaroslav
Olga Michalová,
Jan Benda,
HanaMgr.
Borková,
Ba- MUDr
Horká
Marie, Coufalík
Václav,
ČaňoTomáš
Miroslav,
Ivan,
Mgr Papicová
Ludmila,
Daňková
Eliška,
Ing Dlouhá
Nicole,
Doležel vá
Januška,
Olga Ševčíková,
Marta Čechová,
DolEva, Petřina
Milan, Pietaková
Halina, Hedvika
Plecháčová
yer, Magdalena
Knorková,
Miroslav
Cano,Mgr
Mgr.Zdeněk
Karel,
Radek,
Ing. Dosoudil
Pavel,
Jaroslava,
Miroslaníčková,Podestátová
Hermína Balnarová,
KristaPohunková
Valná, Eva Slámová,
Dubský,Doležel
Ing.Vladislava
Kácalová,
Ing. Borek
Tichý,DostaPhDr. Zdena,
líkovi
Ladislav aFrantišek
Libuše, Felner,
Duba Roman,Mgr.
Dubský va,
P. Mgr.
Poláček
Bohumil,
PhDr.
Poláková
Jolana,
Marie
Ludvíková,
Ludmila
Vokatá,
Jiřina
Šmejkalová,
CeJana Mančalová,
Mgr. Bohumil Poláček,
Zdeněk,
Dudková
Ludmila,
ErharPetr, Bc.Stanislav
Pořízek Raszka,
MiroslavJinřich
a Šárka,
Pozděcilie Hovadíková,
Caletka,
Jan
Dušan Zeman,
Vladimír
Benák,Eliáš
Josef Petr,
Hurbiš,Mgr
Lesy
ČR, Pomkla
tová Jitka, Ing Fajmon Vladimír, Felner František, nová
obec vJosef
Jeseníku,
Kozák,Anna,
HanaPravoslavná
Kadeřábková,církevní
Jolana Žiklová,
Bílek,
MUDr. Bernarda Dvořáková, Zdeněk Kuráň, Jan Mokrý,
Fenclová Marie, Fojtů Zdeněk, P. Franta Jan, Frol- Procházková Marie, Prokop Tomáš, Ptáček Bořivoj,
Marie Peterková, Jitka Lišková, Hedvika Hobzová, Anna
Anděla Švecová, Miluše Marešková, Markéta Salvetová,
ková Noela, Fujáková Růžena, Gajdoš Milan, Ga- Radikovská Marie, Raszyková Ludmila, Regner OtaTomková,
Mičulková,
ŠlosaroOtakar
Regner,
Dušan
Kaláb,
Ing.
Daniel
Žingor,
Petr
Solzur Richard, Geržová Jana, Gleisner Karel, Hamin- kar,
RomerŽídkovi,
Pavel,Cecilie
Rybářová
Jana,Stanislava
Řičánková
Blanvá, Říha
EliškaFrantišek,
Zapletalová,
Jaroslava
Sedláčková,
Štěpánka
dán, Jarmila
Prusková.
gerová
Jana,
Hána Vojtěch, Hana a JUDr. František ka,
Řihák
Hynek,
Řk farnost
KosteMalečková,
Drahomiř
Budinská,
ŘKF Louňovice
p.BlaníBorkovi, Mgr. Hanák Martin, Handl Josef, Hanová lec
nad Orlicí,
Řk farnost
Louňovice
pod Blaníkem,
kem,farnost
Mgr. Marcela
Blažena
Landkamerová,
Ing.
Díky také
všem, kteří
přispěli
dary poštovními
pou- Řk.
Jana,
Hanzlíková
Alžběta,
Harsová
Marie, Hašková
Louny,Uhrová,
Sarofin
Andrej,
Saska Tomáš,
Dominika,
Herynková
Jaroslav Kališ,
LucieSedlák
Seidlerová,
Anežka
kázkami nebo
jinak: Miloslava, Hofman František, Sasková
Helena,
Josef,
SestryŠváčková,
Voršilky Anna
PraHolá
Holečková
Běla, Holomková
Hana, ha,
Schreiber
Václav,
MUDr Skovajsa
Petr,Drahomíra
Slámová
Zbranková,
Vlastimil
Měchura,
Marta Železná,
Marie Jaroslava,
Zochová, Helena
Minďáková,
Božena Beldová,
Ing
Holub,
Vítězslav
Ing F.+K.
Horák
Martin, AnežHun- Eva,
Slánský
Stanislav,
P. Smolen
Štěpán,
SmolíkoVoláková,
Františka
Evanžinová,
Marie
Tefrová,
Václav
Blanka
Řičánková,
MartinCSc,
Šnajdar,
Poláškovi,
čová
Marie, Hurbiš
Josef,
Chalupecký
Daniel, ChaJana,Marie
Smyčková
Dana,Josef
Soběslavová
Hana,Beneš,
Sojka
Provod,
Mahdalová,
Hradský, Alfons
ka Kovaříková,
P. Vladimír
Jedlička,
Zdena Kozelková,
Lu- vá
lupski Michal, Chvatíková Jiřina, Jandáček Milan, Bohumír,
Sokolová
Anna,Brůna,
Sovadina
Pavel Bouchal,
František
Josef Václav,
Bublan, Spolek
Anděla
děk Synek, Hana Kolářová, Jiřina Horáková, Kamil Kuliha,
Janoušek Martin, Jargus Jan, Jarkovská Ludmila, Mariánské pouti, Srbovi, Stančíková Eva, Stoklásek
Kolářová, Helena Kacálková, Závalovi, ŘKF Kdousov,
Běla Holečková, Marta Hlostová, Marie Skotnicová, Jana
Jebousek Josef, Jelínek Severín, Jelínková Alena, Josef, Straková Mária, Stulová Anna, Suchánek
ŘKF Velký
Újezd, Josefa Faicová, Františka Nesvadbová,
Janatová, Pavel Ján,
Kábrt,Jeřábek
Robert Kovarik,
Valná,
Bo- Aleš,
Jendrichovský
Bedřich,Krista
Ježová
Marie,
Svrčina Miroslav, Synková Marie, Šebelová
Bohumila
Pavlíková,
Božena
AlenaJosef,
Kavanová,
žena
Nemethová,
Karel
Kotyza,
Josef
Králík,
Ladislav
ZaJílek Petr, MUDr. Jiříčková Barbora, Jónová Veroni- Vladimíra, Ševčíková
Olga, Kaniová,
P.Mgr. Šich
ŠiroMartin
Horák,
Josef
Pecen,
Jana Krajíčková,
Dagmar
pletal,
J.+F.
Mencovi,Gabriel,
Jaroslava
Jarolímková,
Karel
Bečič- ká
ka,
Mgr
Juchelka
Ing.
Kadlec Jiří,
Kaletová
Silvie,
Škoda
Pavel,
Šopíková
Zdenka, Štajnar
Fešárková,Thomas
Pavel Kábrt,
AdolfIng
Bedřich
ka, Jaroslava
Vomelová,
AnnaKašicová
Klímková, Jaroslava,
ŘKF Starý Jičín,
Jana,
Mgr Karasz
Martin,
Mgr Metoděj,
Dominik,
TichýStroner,
Borek, Zdenka
Tobola
Kaška
Pavel, Kašková
dominikánů
Kunzová,
Marie Skotnicová,
Karel Palata,
Marie
PoulíčkoBlanka Kavanová,
Miroslav Jana,
Svrčina,Klášter
Veronika
Temňáko- Petr,
Mgr Tomášková
Veronika,
Utíkalová
Marie,
VaPraha,
P. Klíma
Jan,
Kofroň
Hana, lerovi
Tomáš
a Renata,
Vančíkovi
Jaroslava
a Alois,
vá, Jiřina
Janoušková,
Jana
Rybářová,
Marie Hronková,
vá, Božena
Votíková,
Josef
Lačko,Vít,
JosefKolářová
Pátik, Jaroslava
Kolečkářová
Anna,Horáková,
KonečnáFrantiška
Jana, Konečná
Marie,
Veronika,
Vávrová
Jarmila,
Večeřová
Marie Polcrová,
František
Novotný,
Vladimír
Polcar,Jiřina,
Marie
Podestátová, Jiřina
Evanžinová,
Vít Váňová
Kongregace
Sester
Nejsvětější
svátosti
České
Bu- Vejtasová
Jana,
Veselá
Jitka, Vítovi Jan a Henrieta,
Grecmanová,
Vlasta
Pavlíková.
Procházka, Jiřina
Zemanová,
Josef Kříž,
Arnošt
Korchan,
dějovice,
Mgr Kopečný
Vojtěch,
Kosařová
Eliška,
Anna Gebauerová,
Anna Vaňková,
Jaroslav
Machka,
Jitka Vítovi Zdeněk a Pavlína, P. Mgr. Vlček Josef, VoláPaed Dr Kotyza Karel, Kovár Andrej, Bc. Kozelková ková Drahomíra, Vondrák Luděk, Vrbenský Pavel,
Děkujeme také všem, kteří nechtějí být uváděni nebo
Lišková, Marek Machala, Václav Číhal, Luděk Vondrák,
Zdenka, Krejčová Jana, Kudla Martin, Kudrnovská PhDr. Weinberger Jan, Ing. Záleský Jaroslav a Jitka,
jejichž jména
nebyla čitelná nebo jsou dárci anonymVáclav
Uhlík,
ŘKF
Starý
Jičín,
Drahomiř
Budinská,
Antonín
Růžena, Kvapil Martin, Kysilková Vlasta, Lazební- Záleský
Pavel, Zálešák Josef, Ing. arch. Žalud Staní
Novosad,
JiříLičman
Vančura,
Ema
Trunčíková,
AlfonsLoub
Beneš,
ček
Lukáš,
Jan,
Lišková
Jitka, Ing.
Jo- nislav,
Žárská Marie, Ing Žingor Daniel, Žlebek Jiří,
Augustin
Jarolímek,
Pavel Ing
Bouchal,
JosefDavid
Bílek,aJarmila
sef,
P. Lukáček
Andrej,
Macíček
Petra,
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Køesanská
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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Køesanská
Křesťanskámezinárodní
mezinárodnísolidarita
solidarita - CSI
P. O.
Box
P. O.
Box
8 11
549750
01 Nové
Město nad Metují
11 PØEROV

P.P.
708 03/2002
OP 2019/05333
751 51 Přerov 1

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.
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Křesťanská mezinárodní solidarita - CSI
P.
O. Box 11
Potøebné
spojení na Køesanskou meziná549
01solidaritu:
Nové Město nad Metují
rodní

Tel:
491 470 084
Křesťanská
mezinárodnísolidarita
solidarita
- CSI
Křesťanská
mezinárodní
- CSI
737
852
11 903 T-Mobile
P. O.
O. Box 8
e-mail:
csi.czechrepublic@gmail.com
750
549 11
01 Přerov
Nové
Město nad Metují
Internet: www.csi-cr.cz

Tel: 581 203 438
777 966 180 Vodafone
Česká 605
republika
413 050 T-Mobile
ČSOB Československá obchodní banka
e-mail:
csi@csi-cr.cz
č.ú. 0278125043 / 0300
Internet: www.csi-cr.cz
Bankovní spojení:

Slovenská republika
Prima
banka
Bankovní
spojení:
č.ú.
837
035 3002/5600obchodní banka
ČSOB
Československá
č.ú. 0278125043
03007035 3002
IBAN: SK75
5600 0000 /0083
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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.

