Trpí-li jedna část, trpí s ní části všechny!
Trpí-li jedna část, trpí s ní části všechny!
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se dějenásilí,
v je„Přestože se v Sýrii za posledníchmohli
několik
let výrazně
a zlepšit spolupráci
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O své dojmy
se podělil
Paveluvalené
Nohel
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několik všichni
desítek účastníci.
tisíc zbývá.
kých práv, čl.18.) a zasazuje se na náMěli možnost
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proti
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Ženevské
úmluvy
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derní
války.“
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pomoci?
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John Eibner.
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nástrojem.
momentálně
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které
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mezinárodní
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daří dostat ty lidi z vězení Putin
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hádistů.
Marie
nutně
potřebovala
transplanby tyto
sankce podporoval.
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signatáři
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Korea,
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a který
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sociálních
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kdy amoc
– dostanou
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zločinů.
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ničí syrskou
ekonomiku.
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také
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Chrání syrská vláda křesťany ve své
na naší planetě je pronásledováno růz-
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vlastní zemi?
– Pastorovi
Křesťané v SýriiÍrán
mají větší
náboženskou
svobodu než v kterékoli jiné zemi na BlízkémV východě,
tvořínebezpečno.
sunnité. Tak
Íránu jekde
provětšinu
křesťany
tomu
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dobu nedávné
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vyčlenění
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musí války
obávatv
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vládou.
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veřejské
čistky křesťanů
jsou normou
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ně prohlašují,
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obkde
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omezenými
právy.ovládaná
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Organizujete
adresovanou
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jsou kampaní.
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Všemohoucího.
Ať tozaručena
dopadnenáboženská
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nou. Je jim úředně
povinností
CSI
postavit
se
za
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svoboda. Přesto musí počítat s velkým
omezováním, diskriminací pro svoji víru.
Vyčlenění
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Nabil Antaki
Je přísně zakázáno obracet na
křesťanství
a John
Eibner
a proto se pátrá především po konvertitech.
Jižní
Súdán
Súdán:
Když
se na
to přijde,– hrozí
zavřeníDalších
kostela.
Konvertité
se
za
velkého
rizika
jen
Křesťanská mezinárodní mohou
solidarita

(CSI) pomohla dalším 300 lidem uniknout
z otroctví vIndie
Súdánu–a Ani
vrátit po
se domů
do
dvou
Jižního Súdánu, kde mohou začít nový
život.
Dva roky manažer
po brutálních
útocích Majok
na
Projektový
CSI Franco
byl
křesťany
ve
svazovém
státě
Orissa
v Jižním Súdánu, aby dohlížel na druhou
mnoho akci
těžce
letošní
napostižených
osvobození nedostalo
otroků, která vyžádnou
pomoc.
CSI
utečence
navští-Během
vrcholila ve dnech
22.
a 23. května.
vilo
a
přineslo
jim
svojí
pomocí
naději
dvou dnů se 150 bývalých otroků
vrátilo do
a povzbuzení.
okresu
Aweil North a stejný počet do okresu
Aweil East. Okresy leží nedaleko hranic se
V menším uprchlickém táboře
Súdánem.
stranou od osady Tikkabali jsme poObr.6
tkali 22letou
Banu. Se
svojí
Všichni
osvobození
– 183
ženrodinou
a 117 mužů
žije
již
dva
roky
v
tomto
nuzném
tá– obdrželi kozu, sadu pro přežití, motyku
na
boře.
Vyprávěla
nám,
jak
tehdy
obdělávání půdy, 20 kg čiroku a 20di-kg podvoké hordy
vyprovokované
hinduisty pozemnice
olejné.
Množství poskytnutých
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Pokud by byly sankce zrušeny, vrátilo

hrozí
trestsyrských
smrtiuprchlíků z Evroby se mnoho

py zpět do vlasti?
O tom
pochybuji.
Někteří uprchlíci
by se z
tajně
scházet
po domech.
Jsou-li odhaleni
politických
důvodů
bálihrozí
vrátit.jim
Jinípodle
si již zvykli
náboženskou
policií,
íránna
život,
který smrt.
nabízí více příležitostí a bezských
zákonů
pečí. Pravděpodobnější je, že se uprchlíci
vrátí
do sousedního
Turecka, Libanonu,
Riskantní
protest
Jordánska a Iráku. Zrušení sankcí by však
život se podmínky
však nemusí
konjistěOvytvořilo
pro obávat
sníženíjen
dalšího
vertité ze
(jeSýrie.
jich do roka popraveno několik
exodu
desítek), ale prakticky všichni
křesťané.
Tak
Reto Baliarda
– CSI
dopadl i představený největšího íránského
protestantského společenství, pastor Youcef Nadarkhani. V severoíránském městě
Rasht byl totiž zatčen koncem minulého
roku. Justice ho nařkla z veřejného šíření
křesťanství. Dalším důvodem zatčení bylo
to, že protestoval. Ohradil se proti tomu, aby
křesťanské děti byly vyučovány koránu. Odvolával se při tom na článek 26 Všeobecné
deklarace lidských práv. Článek 26 zaručuje
rodičům právo na výchovu dětí podle svých
názorů. Byl tedy ve skutečnosti zavřen pro
„ Kdo dává, dostává,
své trvání na právu náboženské svobody.
přijme…“
Nynímnohem
mu hrozí trestvíc
smrti,
poněvadž i ve vězení odmítá
své názory.
Svým dětem
sv.změnit
František
z Assisi
zakazuje účast na hodinách koránu, neboť
to považuje za porušování náboženské svo300
z otroctví
body.lidí
CSIosvobozeno
organizuje jeho podporu.

Projektový manažer CSI Franco Majok byl v
Jižním Súdánu, aby dohlížel na druhou letošní
akci na osvobození
která vyvrcholila
letech
žádná otroků,
pomoc
ve dnech 22. a 23. května. Během dvou dnů
se 150 bývalých otroků vrátilo do okresu Aweil
North a stejný počet do okresu Aweil East.
Okresy leží nedaleko hranic se Súdánem.
Všichni osvobození – 183 žen a 117 mužů
– obdrželi kozu, sadu pro přežití, motyku na
obdělávání půdy, 20 kg čiroku a 20 kg podzemnice olejné. Množství poskytnutých potravin bylo vzhledem k současné potravinové krizi v Jižním Súdánu vyšší než obvykle.
Zdravotnický tým ošetřil třetině navrátilců
různá onemocnění a zranění.
„Nevyskytly se žádné problémy a vše proběhlo hladce,“ hlásil po osvobození otroků s
Pomoc
CSI byli
v Indii
úlevou Franco.
„Lidé
šťastní.“

Utečenci před stanem

urážena.
V období sucha
nosila
vodu aa uklínapadly uprostřed
noci jejich
vesnici
přezela
Když
vyrostla,
Ajong Ty
svým
padlydům.
domy,
ve kterých
žilibyla
křesťané.
vypánem
znásilňována
porodila
plenily aopakovaně
nakonec zbořily.
„Museli a
jsme
utéct
dvě
děti. Po
setkání
s osvoboditelem
otrodo okolní
buše
a lesů.
Vícero dnů jsme
se
ků
byla Ajong
spolu
s jedním
ze svých
dětí
v lesích
ukrývali
z obav
před dalšími
útoky.
osvobozena.
dítěponěkud
jsem nechala
u
Teprve až se„Druhé
situace
uklidnila,
arabského
pána.
Měla jsem
velký strach
a
osmělili jsme
se opustit
své skrýše“.
Vláda
myslela
jsem 25
si, že
si pro mě
přijde
a zajim přidělila
kilometrů
odpán
jejich
vesnice
bije
mě,“země,
řekla: „Jsem
jsem v Jižním
kousek
kde si ráda,
mohliže
vlastními
silami
Súdánu,
ale stále myslím
dítě, které
postavit utečenecký
tábor.na20rodin
(120jsem
lidí)
nechala
u svého
arabského
pána.“
žije v tomto
provizoriu
již více
jak dva roky.
„nejhorší je to, když přijde monsun, protože
přináší opravdu vydatné deště.
Napjatá situace

Situace se v Orisse nelepší. Zvlášť zlé
to bylo v okrese Kandhamal. Křesťané přišli
Hladová propast
nejen o střechu nad hlavou a všechen proDalším důvodem k oslavám byl začátek
stý majetek, ale přišli také o práci, protože
období dešťů, které letos přišlo brzy a přihindu by je nejraději úplně ze svého okolí
neslo zemědělcům po ničivém suchu naději.
vyhnali. Nanejvýš je zaměstnávají za denní
Tábor utečenců
„Většina
úrody zasychá, je to velmi děsivá
situace,“ řekl Franco: „Nastává čas hladové
propasti. CSI bude v červnu jednat o distriPřipojte se i vy zasláním protestní karty a požadujte jeho propuštění.
buci čiroku.“
Ajong a Bol
Dvěma osvobozenými jsou také Ajong Kenyang Akoon a Bol Akech Marol.

CSI – Czech Republic
P. O. Box 8, 750 11
Přerov

Ajong
Čtyřiatřicetiletá Ajong byla v době zajetí otrokáři tak mladá, že si je téměř nepamatuje. Na brutální zacházení, kterého se jí jako
otrokyni dostalo, si však vzpomíná až příliš
dobře. V období dešťů pracovala celé dny
na pánově farmě bez nároku na mzdu. Přestože tvrdě pracovala, byla pravidelně bita a

20,- Kč

Bol
Padesátiletý Bol pásl dobytek, když byl
Araby napaden a spolu s dalšími zajat. Poté,
co byl odvlečen na sever, byl nasazen na
Mr. Mohammed Javad Larijani
práci na dobytčí farmě. Byl stále hladový a
Officesám.
of theVHead
of the
Judiciaryo Bohu a
často
osamění
přemýšlel
Howzeh
Riyasat-e
Qoveh
QazaiyehVyhledal
věří, že Bůh vyslyšel jeho modlitby.
ho
totiž člověk,
vykupuje otroky. Bol je
Pasteur
St, Valikterý
Asr Ave.,
schopen
odpustit a zapomeSouth of svému
Serah-epánovi
Jomhouri
nout na kruté zacházení, ale říká: „V otroctví
jsem ztratil nejlepší část svého života, je mi
Teheran 1316814737
padesát let a nemám rodinu ani nic, co bych
Islamic
Republic
Írán
mohl
nazývat
svýmofvlastním.“
V letošním roce už CSI vrátila 600 bývalých otroků do jejich domovů v Jižním Súdánu a v následujících měsících plánuje další
osvobozovací akce.
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mzdu, což je úplné minimum, sotva k přežití.
Jak ke všemu došlo?
Mozambik:
Těžké
trauma zJak
islámských
útoků
Když jsme okresem
Kandhamal
projížděli,
vůbec došlo k takovému násilí a poupozorňovali
naši indičtí
průvodci,
že
gromům koncem
srpna 2008? Stav mezi
„Často námnás
nezbývá
než plakat
s vyTraumatizující
události
jsme nápadní
a nemusí
nám podařit
sekřesťany
a hindu
plnýpodporovaná
napětí už delší
sídlenými
lidmi.“
LesleyseHarper,
provozní
Organizace
Pro byl
Visão
ze
tkání.
Situace
je
stále
napjatá.
Do
této
oblasdobu.
Je
to
velký
rozdíl,
když
ze
manažerka Pro Visão
strany CSI neúnavně pomáhá přijedete
uprchlíkům.
ti přijíždějí
cizinci jen vzácně
a když,
tak jsou
špinavé a páchnoucí
hindu ulice
Útoky džihádistů
v severním
MosambiManažerka
Lesley Harperová
uvádí:do
„Z křestoho,
to křesťané.
V celém
svazovém státě
ťanské
zdatní obchodku
neustávají.
Traumatizovaní
lidé,Orissa
kteří co
jsmečásti.
viděli Křesťané
a slyšeli vjsou
posledních
dnech a
bylo tehdy
zbořeno
400 kostelů
5600
níci a podnikatelé
představují
unikli
smrtícím
útokům,
hlásía asi
nejhorší
týdnech,
mě mrazí.a Jeden
mladýtedy
muž,velkou
který
domů.
54000
křesťanů
muselo
uprchnout
ze
konkurenci.
Hindu
v
nich
vidí
nebezpečí.
zvěrstva. CSI pomáhá na místě.
se stal svědkem stínání hlav, děkuje Bohu,
svých domovů. Doposud je jich většina ve
V oblasti
však
působí
velmi
aktivní
že
se mu se
ženou
i třemitaké
malými
dětmi
po14 uprchlických táborech.
skupiny
maoistů.Jiný,
Chtějí
nastolit
extrémní
dařilo
uprchnout.
který
se s přáteli
přestěhoval z jihu Mosambiku na sever za prací, unikl stětí jen díky tomu, že označil Alláha
za jediného pravého Boha. Tři z jeho přátel
byli sťati.“
Jiný pastor se spolu se svými věřícími a
mnoha dalšími zdržuje na hranicích s Tanzanií a mosambická vláda jim odmítá povolit
přechod. „Lidé jsou zoufalí a nemají kam jít.
Dva pastoři, kterým jsme poskytli finanční
pomoc, řekli: „Zůstáváme, abychom pomohli
našim lidem. To je naše poslání!“
jsou obvykle
prostinké,
Koncem března 2021 se město Palma v Kostely
Díky finanční
podpoře
CSI může společale pohled
na zbořený
kostel je
smutnýpotraviseverní
Cabo Delgado
terčem nost
A tak to provincii
v kandhamaském
táboře stalo
vypadá
Pro Visão
distribuovat
týdenní
ničivých útoků. V severním Mozambiku od nové balíčky lidem v uprchlických táborech.
roku 2017 útočí islámská džihádistická sku- Kromě toho organizace nabízí programy zopina. Brutální útoky si vyžádaly nejen mnoho tavení po traumatu a vyučuje děti v improviDear Mr. Lariani,
obětí na životech, ale donutily k útěku více zovaných školách.
než 10 000 lidí, křesťanů i muslimů. Žijí u
We are dismayed to learn that Pastor Youcef Nadarkhani
the city ofstraně:
Rasht, imprisoned
since Octofotofrom
na protější
Pastoři podporovaní
příbuzných, v provizorních táborech nebo se
ber 12, 2009, could be sentenced to death. He had protested
the Goverment´s
making the attendance
CSI se snaží
navzdory traumatickým
zkušeskrývají v lesích.
of courses in Islam Mandatory for Christian school children.
doing
so, he referred to article 26 of the
nostemInšířit
naději
foto uprchlického tábora
Universal Declaration of Human Rights of the UN. Furthermore, the threat of punishment constitutes in
particular a violation of religious liberty.
We demand that pastor Youcef Nadarkhan is immediately relased and that human rights are adhered
to.
Yours sincerely and respectfully

Place, date / Místo, datum

Signature / Podpis

Jsme rozhořčeni, že pastorovi Y. N. z Rasht, uvězněnému 12. října 2009 hrozí trest smrti. Protestoval
proti tomu, že křesťanské školní děti byly donuceny navštěvovat islámské kurzy. Při svém protestu se
odvolával na článek 26 Deklarace lidských práv OSN. Navíc je jeho odsouzení zásadním porušením
náboženské svobody.
Žádáme okamžité prpuštění Y. N. a zaručení dodržování lidských práv v Íránu.
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Prázdné
sliby katolického semináře, který
zené budovy
Provincie
Cabo
Delgado navštěvovat
je bohatá na 180
přírodmůže znovu
bezpečně
až
ní
zdroje
– zlato, rubíny a vzácné dřevo. Kro400
seminaristů.
mě toho v oblasti probíhá příprava jednoho
zTO
největších
projektů JEN
těžbyDÍKY
zemního plynu
VŠE JE MOŽNÉ
na
světě.
Většinově muslimská provincie je
VAŠÍ
ŠTĚDROSTI!
ale paradoxně jednou z nejchudších oblastí
Mosambiku.
je negramotZ Indie ještěMnoho
zprávaobyvatel
otce Palelyho:
ných a nemá placenou práci. Pracovní místa
V těchto dnech se vede otci Janu Medovi
slibovaná energetickými společnostmi nikdy
Kde zůstává pomoc?
trochu lépe. Je schopen přijímat trošku tekunevznikla. Nábor mladých a rozhněvaných
Bezprostředně po pogromech nastouté stravy, ale vypadá velmi sešle.
mužů bez perspektivy je pro džihádistické
pilo do Orissy mnoho pomocných organiJak spolubratři, tak sestry jsou stále koorganizace snadný úkol.
zací, aby získaly informace a dokumentaci
lem něho a lékaři jsou velmi šťastní, že asCSI – vedoucí projektu
a přinesly první pomoc. Když se však udápoň trochu pomohli Velké legendě našich
lost vytratila ze stránek
světového
tisku,
Obdivuji ho
více teď v jeho bolesti, než
Pákistán:
Jsem
Bohudnů.
nesmírně
vděčný
stáhla se i většina pomocných organizací.
dříve. Neztěžuje si, nenaříká... je to obdivu„Dozorci
ke mně
jako kepodzví- vhodné...
Mekce).Chtělo
Po propuštění
na kauci
březTrvalo
velmise
dlouho,
nežchovali
přišla finanční
by se říci živý
svatý.18.
Vždy
se
řeti.“
Nabeel Masih,
pákistánský
křesťan,
na
2021
se bude
muset
Nabeel
pravidelně
pora indické
vlády. Některé
uprchlické
tásnaží
vybavit
si osoby,
které
mu připomínákterý
byl zrušeny
uvězněnrelativně
na základě
k soudu,
který
nachází v arebory byly
brzo.obvinění
Další jsouz dostavovat
me a nezlobí
se, když
muse
nerozumíme,
co
rouhání
álu
využívány až doposud. Extrémně složité je
námvěznice,
chce říci.aby prokázal, že se neskrývá.
věznění
na základě
ob- Žalobce
požadoval,
aby za to byl
toPo
pročtyřech
rodiny, letech
které přišly
o doklady.
Protože
Pokračujeme
v modlitbách
za odpovědný
něho, aby
vinění
z rouhání
byl Nabeel
Masih propušmístní
Soudce
podavelkým
se nemohou
prokázat,
nedostávají
žádnou
dostal soud.
potřebné
milosti
sílu vetlakem
svém souveltěn
na kauci
(o případu
informovali
hlasil.
Nabeela pro
je tak
ještě této
vícefáze
vystaven
finanční
podporu
od státu. jsme
Než se
podaří zakém utrpení
zdolání
života.nevjistit
předešlých
Zpravodajích).
V rozhovoru
bezpečí,
že proti
bude stát
celé okolí.
doklady náhradní,
trvá dlouho.
A proč:
Děkujeme
CSIněmu
za podporu
výstavby
kopro
CSI popisuje
dvacetiletý
křesťan
svůj Policejní
ochrana,
kterou
partneřiZa
CSI
pov tomto
regionu převažují
radikální
hindu,
lejí sv. Moniky
proonaše
děvčata.
první
smutný
každodenní
život
ve vězení.
Je žádali,
mutonebyla
kteří nemají
žádný zájem
křesťanům
pomodar (bylo
15000 poskytnuta.
USD) jsme zahájili stavbu
šťastný,
že se může
vrátit
rodině.
Jsme
vděční železo,
za vaše
ci. Tak zůstávají
ve své
bíděkea své
nouzi
sami.
a CSI:
nakoupili
potřebné
alepropuštění.
nyní potřeJak
jstebetonovat,
prožil poslední
roky
vetěch
věbujeme
pokud čtyři
je voda
(na
zení?
CSI se stará
jejich horách mají jen vodu, co si nachytají
Masih:
dny věděli,
ve vězení
byly
přiNabeel
monsunu).
RádiPrvní
bychom
zda můPři své první pomocné akci mohlo CSI
velmi
Byl jsem
zavřený sám
v cele, CSI
kde
žeme zlé.
počítat
s pokračováním
podpory
předat potraviny a oblečení 20 rodinám
jsem
mít jen
deku,15000
sklenici
a talíř, žád(Ano,směl
pošleme
dalších
USD).
v táboře Tikkaballi, aby tak snadněji překoné osobní věci. Nemohl jsem spát. Jídlo bylo
nali už třetí monzun v provizorním obydlí.
Budeme průběžně informovat a zůstáváme
tak špatné, že jsem ho pozřel jen s přemáCSI dále pomohlo obnovit značně poškospojeni v modlitbě! J. P.
háním. Kvůli obvinění z rouhání se mi ostatní vězni vyhýbali. Nikdo se mnou nemluvil.
Chovali se ke mně jako ke zvířeti, slovně i
fyzicky mě týrali.
Jaké okamžiky vám daly naději?
Při nástupu do vězení jsem uměl sotva
číst a psát. Chtěl jsem se naučit obojí, hodně jsem se za to modlil a Bůh mé prosby
vyslyšel. Dvakrát týdně jsem dostával deNabeel Masih byl jako nezletilý uvězněn setiminutové lekce urdštiny. Kromě toho
za rouhání a v roce 2018 odsouzen k deseti byly domácí úkoly. Tímto způsobem jsem
letům vězení. Na Facebooku údajně zveřej- se naučil trochu
číst a psát. Četl jsem Bibli
sv. František z Assisi
nil obrázek, na němž je zobrazena prasečí a moje důvěra v Boha sílila.
hlava na Kaabě (ústřední muslimské svatyni
Byl jste na samotce. Jaký byl váš denní
komunismus. V Orisse byl známý hindu-kazatel, kněz Swami Lakshmanananda.
Ten ve svých kázáních popouzel k nabytí
politické moci. Prohlašoval, že správný Ind
musí být hindu. A 23. srpna byl Swami zabit.
I když se k jeho zabití přihlásili maoisté, byli
jako obětní beránek vyhlédnuti křesťané.
Brutalita útoků je dokumentována na filmech.

KDO DÁVÁ, DOSTÁVÁ,

MNOHEM VÍC PŘIJME...
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V šest hodin mě vzbudili. Byl mi podán čaj,
Především chci s Boží pomocí pracovat
Turecko
– Napjatá
pro akřesťany
který připomínal
hnědou břečku.
Po snídanisituace
pro mou rodinu
zajistit jí lepší život. Chci
jsem se modlil. Někdy jsem četl, ale hlav- jim tak vynahradit utrpení, které si prožili běně jsem hodně spal, protože jsem byl sám hem
mého věznění.
Máz rodina
nemá
tolik
na Smlouvu
z Lausanne
roku 1923.
Tehdy
a neměl jsem co dělat. Dny ubíhaly v plá- peněz,
abych
mohl
chodit
do
školy,
proto
si
byly menšiny věřících Řeků, Arménů a Židů
či, spánku a nicnedělání. Ve dvanáct hodin najdu
státemnějakou
uznány.práci.
Bylo jim povoleno mít vlastní
jsme měli oběd a v pět hodin večeři.
školy a kostely. Asyrští, katolíci a protestanKaždý pátek mě rodina směla na dvacet
té už na tom byli hůř. Na jihovýchodě země
minut navštívit.
bojují syrsko-pravoslavní křesťané už měsíJaká byly vaše největší přání nebo sny
ce o uznání práva na klášter Mor Gabriel.
ve vězení?
Dnes už jich zbylo v syrském příhraničí jen
Mým největším přáním bylo znovu vidět
asi 3000 z asi půl milionu na počátku století.
rodinu a být jim nablízku. V té době jsem si
V Turecku žilo na počátku 20. století kolem
skutečně uvědomil hodnotu rodiny.
20% křesťanů.
Kříž a půlměsíc se stále hůře snášejí

V Turecku žije méně než půl procenta
křesťanů. Ve výkonu své víry jsou však ze
všech stran omezováni. Úřední šikany a diskriminace jsou běžné.
Kára pouličního obchodníka kodrcá na
„kočičích hlavách“ ulice. Žena oblečená celá
v černém spěchá za šera na trh. Muži nosí
plandavé kalhoty, vousy a modlitební čepičJak
jste zprožíval
o vašem
proku.
Mnozí
nich jsouzprávu
známí svojí
zbožností.
puštění?
Když se ozve muezinův hlas, jsou vzápětí
Když mi
Anjum
oznámil,
mešity
ve právník
vnitřním Naseem
městě plné.
Muslimové
že
budu propuštěn
na kauci,
jsem
a křesťané
po dlouhou
dobu nemohl
žijí v tomto
jíst
ani vedle
spát radostí
a zároveň
městě
sebe. Za
fasádou strachem.
minaretů
Obava,
sepatrné
něco na
poslední chvíli
pokazí,
a mešit že
jsou
křesťanské
dějiny.
Měsbyla
velice
silná.
Patnáct
dní
od
oznámení
to nad Bosporem se přece dříve jmenovalo
kKonstantinopol
definitivnímu propuštěním
bylo těžších
než
a bylo střediskem
ortodoxie.
čtyři roky věznění.
Jak se teď
cítíte na svobodě?
Křesťané
– utiskovaná
menšina
Radost z opětovného setkání s rodinou je
První křesťanská
společenství
byla zaloobrovská.
Při vzpomínce
na poslední
čtyapoštolem
na území
řižena
rokypřevážně
se ale chvěji.
JsemPavlem
moc vděčný,
že
dnešního
Turecka.oslavil
Dobytím
Konstantinopojsem
Velikonoce
s rodinou.
V prvé
le v roce
padla
říše
řadě
děkuji1453
Bohu,
ale ii východořímská
CSI. Moje radost
a
a křesťané
potlačováni.
Oficielně je jich
vděčnost
sebyli
dá slovy
těžko vyjádřit.
dnes
v Turecku
Podle
záVěděl
jste, že méně
se zanež
vás0,5%.
modlí
mnoho
kona
platí
náboženská
svoboda
a
odluka
lidí?
církve
státu.(partner
„V Turecku
náboženAno, od
Hanook
CSI) mají
mi během
náské menšiny
více
práv než
v Evropě“
vštěv
ve vězení
neustále
říkal,
že se zaujišmě
ťoval po
turecký
předseda
Recep
modlí
celémministerský
světě mnoho
lidí. Jsem
za to
Tayyip
Erdogan před třemi lety v rozhovoru
moc
vděčný.
pro
Spiegel.
Při tom se odvolával
Jakčasopis
vidíte svou
budoucnost?

8

Situace jejich malého zbytku, který ještě
nebyl vypuzen či „dobrovolně“ neemigroval
je nanejvýš kritická. Článek 24 turecké ústavy sice zaručuje náboženskou svobodu, je
však masivně omezován. Právní uznání je
podmíněně zaručováno. Soukromě může
v Turecku křesťan většinou svobodně žít
víru. Zachází se s ním ale jako s občanem
druhé kategorie. V povolání jsou křesťané
znevýhodňováni, nemají přístup k politickým
úřadům. Církve nemají státní uznání a jsou
tedy vystaveny trvalému násilí občanů. Ve
skutečnosti tedy existují, právně však ne.
Oprava starých kostelů je komplikovaná
pravidelně
dostavovat
k soua Musíte
církevníse
majetek
je povoleno
využít jen
pro
du.
je velká
obtíž?
faruTo
nebo
katechetu.
Procesí jsou zakázána
strach. svátky
Moji nepřátelé
mi být
mohou
kdya Mám
křesťanské
nemohou
slaveny
koli
něco Křesťanství
udělat. Mimojedomov
já a má
veřejně.
trvale jsem
vytlačováno
rodina
v nebezpečí.
a tak často
slovně vzpomínaná náboženská
U soudu
se dávno
potkáváte
s bývalými sousvoboda
je už
pohřbena.
sedy, kteří Vás udali. Jak to snášíte?
Cítím velký zásahy
vztek, ale
takékřesťanům
smutek. Tito lidé
Opakované
proti
mi zničili čtyři a půl roku života. Soudit je ale
V uplynulých
letech
v Turecku opanebudu
já, je bude
souditseBůh.
kovaly zásahy
proti
křesťanům
i jejich
kosZdroj CSI – projektový
manažer
telům. Nacionalističtí extrémisté
se
zaměpro Pákistán
řovali především na duchovní – napadali je
nebo unášeli. Tak byl v roce 2006 zastřelen
v Trabazonu italský kněz Andrea Santoro
šestnáctiletým pachatelem. Kapucín byl
11. března v Mersinu napaden nožem opět
mladíkem. V červenci 2006 bodl nožem jakýsi muž v přístavním městě Samsun francouzského duchovního Pierra Brunissena.

V dubnu 2007 byli tři křesťané – jeden z NěFranceschini. Znal šoféra a je si jistý, že
Náhorní Karabach: Podporujeme
Rehabilitační centrum
mecka a dva z Turecka – v jiho tureckém
byl zcela normální. Turečtí soudci se totiž
ve
Stěpanakertu
městě Malatya mučeni a nakonec zavražk tomuto řešení už i dříve v případech napaděni.
Soudní řízení
se stálea Děti
dení se
a vražd
křesťanů
uchylovali. Navíc se
„Pomáháme
takétohoto
dětempřípadu
s tělesným
zdravotním
postižením
vleče.
Letos
3.
června
byl
zavražděn
předukázalo,
že
šofér
byl
skrytým
příslušníkem
duševním postižením.“ Vardan TadevoNa začátku roku 2000 se řediteli
centra
seda turecké
konference
Luigi
ultranacionální
muslimské skupiny.
Anssian,
vedoucíbiskupské
rehabilitačního
střediska
Vardanu
Tadevossianovi
podařiloAby
otevřít
Padovese
kara zamlžila
v Turecku
působí
ve
městě v přístavním městě Iskederum. dveře
skupině, že
obyvatel,
která
mu radikální
byla obJako
vikář Anatolie
(je to Lady
převážná
část
islamisté,
kteří lidem
napadají
křesťany, používá
Rehabilitační
centrum
Coxové
zvláště
blízká:
se zdravotním
postižeasijského
Turecka)
byl
pro
tuto
oblast
nejtéto
taktiky
hojně.
Nakonec
to asi
nemají
otevřela Caroline Coxová v hlavním měs- ním. Proto byla zřízena mateřská
škola
pro
vyšším
zástupcem
papeže.Stěpanakertu
Jeho řidič bylv děti
v hlavě
v pořádku,
by nevraždili
a netě
Náhorního
Karabachu
s tělesným
nebojinak
kognitivním
postižením
zatčen,
poněvadž
ho zabil.
Podle prvních
sebevražedné
roce
1998.
Od té doby
se centrum
snaží apáchali
pro děti
zaměstnancůútoky.
centra.
výpovědí
tureckých
soudních
úředníků
je
pomáhat lidem v regionu, ze kterého v
Rehabilitační centrum pečuje o přibližně
duševně
K tomuto
prohlášení
tuCSIdětí.
bude
trvale
sledovat
situaci
v Turoce
2020vyšinutý.
uprchly tisíce
křesťanů.
Nedáv70
„Naše
centrum
je jediné
v Arcachu,
reckých
soudních
se velmi
kriticky
reckuposkytuje
a zasazovat
ochranu
tamních
no
centrum
získaloznalců
podporu
také od
CSI.
které
léčbusea opodporu
dětem
s těvyjádřil
předchůdce
Ruggero
křesťanů.
V dobějeho
otevření
centra vseúřadu,
obyvatelé
Ná- lesným
a mentálním postižením,“ upozorňuhorního Karabachu postupně vzpamatová- je Tadevossian.
vali z války. Ta na počátku 90. let vedla k
Během války na podzim roku 2020 ztratila
Čína – Kardinál Zen: Záleží
na čínské vládě,
faktické nezávislosti Náhorního Karabachu vláda republiky Arcach téměř 70 % území,
aby
změnila
svoji
falešnou
politiku.
(republika Arcach).
které předtím ovládala.
Centrum se vrátilo ke
Centrum je první institucí nabízející v regio- svému původnímu účelu – léčbě válečných
nu fyzioterapii. Zpočátku se zaměřovalo na zraněných. Současně zůstává zachována
s čínskou
vládou. Jaká
je „Snažíme
odezva těchto
Katolická
církev roste
v Číně jižzraněných.
roky a na
fyzickou
rehabilitaci
válečných
péče
o postižené
děti.
se hlasů?
zraněKardinál
Zen: Nevěřím,
že sám
Svatý která
Storozdíl od
stanoviska
vlády se
nenachází
Později
rozšířila
svou činnost
o péči
o další né
posílit fyzicky
i psychicky.
Po válce,
lec někdy
takové
prohlášení
vydal.
Papež
v defenzivě.
se týká spíše
„oficiální“ kapacienty,
kteříTo
fyzioterapii
potřebují.
nás
připravila
o naději,
je to ještě
důležitější,“
Benedikt
XVI. sice několikrát prohlásil, že
tolické církve působící pod ochranou čínské
řekl
Tadevossian.
dobrý
katolík
bude zároveň
i dobrý občan,
vlády jí zřízeného „Vlasteneckého sdružení“
Centrum
je jednou
z partnerských
organiale jes nimiž
také CSI
jasné,
že v Číněv souvislosti
není snahas
než katolické „podzemní církve“, která se řízací,
spolupracuje
o k náboženství
vstřícnou
politiku.
Náboženzení státem vyhýbá. Základem této dvojkonedávným
konfliktem
o Náhorní
Karabach.
ská
politika
má
své
základy
v
kulturní
revolulejnosti je chování vlády, která připouští jen
CSI – vedoucí projektu Náhorní Karabach
ci a od té doby
nezměnila.
Vládatvořením
trvá na
jednu národní církev bez ovlivňování zvenčí.
foto:se
terapie
výtvarným
své, na Římu nezávislé, vlastenecké církvi
„Světová“ církev na čele s papežem je podle
v rámci
„Vlasteneckého
sdružení“. Oboje je
tohoto chování nepředstavitelná. Emeritní„ Kdo
dává, dostává,
pro katolíky nepřijatelné. Svatý Otec spomu hongkongskému biskupovi, kardinálu
mnohem
víc přijme…“
léhá
na to, že náboženství
nemá politický
Josefovi Zen Ze-kiun, byl několikrát zamítnut
sv.
František
z Assisi
charakter. Naše působení
není zaměřeno
vstup do země pro jeho kritiku tohoto stavu.
proti vládě. Patříme jednoduše ke katolické
V rozhovoru pro světovou organizaci“Kirche
terapie
výtvarným
církvi, která je univerzální, světová církev
in Not“ (katolické
pomocné
dílotvořením
Církev
Obr.17
pod vedením Svatého Otce a nikoliv do vzáv nouzi) znovu apeluje na čínskou vládu,
Děti
zdravotním
postiženímRozhovor vedl
jemně nezávislých národních církví. To také
aby se
zvážila
své stanovisko.
Na
začátku
roku 2000
se řediteli
centra
Var- znamená, že na diecézní úrovni nemůže být
André
Stiefenhofer.
Pojďme
se tedy
podívat
danu
Tadevossianovi
podařilo
řízena „Vlasteneckým sdružením“, ale jen
na situaci
církve v Číně
i když otevřít
se otecdveře
karskupině
obyvatel,
která
mu
byla
obzvláš- papežem jmenovanými biskupy. Vláda musí
dinál nezmiňuje o řadě vězněných věřících,
tě
blízká:
lidem se zdravotním postižením. těmto biskupům vrátit jejich plnou autoritu.
kněží
i biskupů:
Proto byla zřízena mateřská škola pro děti s Není pravda, že nemáme problémy. Naotělesným
nebo kognitivním
pro pak, je jich mnoho.
Otázka: Eminence,
mezitímpostižením
se ozvaly ataké
děti
zaměstnanců
centra.
hlasy z Vatikánu, které se zřetelem na rosRehabilitační
centrum
o přibližně
70 Otázka: V médiích vidíme opakovaně obráztoucí katolickou
církev vpečuje
Číně říkají,
že katolíci
dětí.
„Naše
centrum
je
jediné
v
Arcachu,
kteby měli v „Říši středu“ působit bez problémů
ky plných katedrál, ve kterých katolíci slaví
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mše svaté a modlí se. Nesvědčí to o velké
Ale je velmi silně kontrolována státem.
Nigérie: Pastor zajatý teroristy
byl po osmi měsících
toleranci státu?
Podzemní církev se vyhýbá státní kontrole.
propuštěn
na
svobodu
Kardinál Zen: Kostely jsou opravdu otevřeProto je ve stálém nebezpečí. Vláda může
né,
také
bylo
několik
nových,
velkých
a
kráskdykoliv
její kněze.
Protohonemůže
16.6. 2021
Zongem uvěznit
dlouze hovořil.
„Právě
přivezli
ných
kostelů postaveno,
jiné byly
opraveny.
podzemní církev
seminář, proani
Nigerijský
pastor Polycarp
Zongo
une- mít
z nemocnice,
kde sev Šanghaji
podrobil lékařské
Věřící
mohou
chodit
na
bohoslužby,
zpívat
stavět
kostely.
V
severní
Číně
je
tomu
jinak.
sený militantní skupinou Islámský stát hlídce,“ řekl.
azápadoafrické
slavit liturgii. Ale
církev není
jen to. Církev
jsou velká
společenství
církprovincie
(ISWAP)
se po Tam
Zongovo
propuštění
potvrdilpodzemní
ve zprávě
ve
musí
takéměsících
organizována.
Tato
organizaMohou
mít kostely
a jsou
podzemní
jen
téměřbýt
osmi
v zajetí
dostal
zpět ve.
skupině
WhatsApp
také
starší
církve COce
musí občas
měnit,
ale to má svá
pravivCIN:
duchovním
smyslu,
zatímco Polycarpem
v Šanghaji
na se
svobodu.
O jeho
osvobození
informo„Mluvil jsem
s pastorem
dla,
která
byla
daná
Ježíšem
Kristem.
Ježíš
slouží
mše
po
bytech
a
opravdu
„v podvali členové jeho církve.
Zongem asi před pěti minutami vžijíMaiduguvybral apoštoly jako základy pro svoji círzemí“.
Věřící
se
nemohou
veřejně
scházet
ri. Byl propuštěn. Bohu budiž sláva,“ napsal
kev. Mezi nimi je hlavou svatý Petr. My dnes
astarší
nesmějí
cestovat.
Zkrátka, trpí řadou omecírkve
John Temlong.
mluvíme o papeži a biskupech jako předzení, ale přesto se odmítají podrobit státní
stavených v církvi. Ale v Číně dnes řídí církontrole. Je ale patrné, že obě roviny katokev „Vlastenecké sdružení“. A směrnice pro
lické církve v Číně jsou utiskovány různými
„Vlastenecké sdružení“ dává vláda. Biskuzpůsoby.
pové například nesmějí volně kontaktovat
papeže. To je proti zvyklostem a není to plná
Otázka: Jakou budoucnost církve v Číně
svoboda.
vidíte, bude-li tento stav pokračovat?
Kardinál Zen: To záleží na vládě. Když uzná
Otázka: Nezměnilo se chování čínské vlády
katolickou církev jako světovou organizaci
ke katolické církvi od roku 1955?
a dovolí papeži jmenovat biskupy, katolíci
Kardinál Zen: Ne podstatně. Můžeme třese spojí a nebudou dál žádné problémy. Poba poznamenat, že se dříve nesmělo při
tom vystoupí podzemní církev na veřejnost a
mši vzpomenout Svatého Otce. To je nyní
stane se normální církví. Záleží tedy jen na
povoleno, ale já v tom nevidím žádnou velvládě,
zda změní
nesprávnou
politiku.
Reverend
Zongosvoji
byl unesen
19. října
2020
kou změnu a v žádném případě to nestačí.
Podzemní
se nenechá
přinutit,
aby se
cestou na církev
konferenci
v Gombe.
V listopadu
Papež
není jenorganizace
duchovní Islámský
představený,
příkazy
vlády.
Takové
Teroristická
stát ale
zá- řídila
prezident
COCIN
pastor
prof. struktury
Dacholomjsou
Daskutečná
hlava
církve.působí
Nemůžeme
vše co
nezákonné
proti učení
církve. Oficiální
círpadoafrické
provincie
na severovýtiri uvedl, žeateroristé
požadovali
za jeho prose
událo
proto považovat
za známá
žádnouúnosy
velkoua kev
je naproti
tomu užvýkupné.
ve spojeníVyjednávání
se Svatým
chodě
Nigérie.
Je nechvalně
puštění
„neúnosné“
změnu,
když
je dnes apovoleno
věřícímduchovzpoOtcem.
Ten po níza
nežádá,
aby se ke složité
zabíjením
křesťanů
křesťanského
ale pokračovalo
zprostředkování
nejmemenout
situaci,
které seorganizací.
církev v Číně nachází,
venstva.při mši papežovo jméno. To přece
novanouvenevládní
zdaleka
nestačí.
Biskupům
je třeba
povolit,v vyjadřovala.
Ta je
seodštěpeneckou
nicméně snaží frakcí
krok po
Polycarp
Zongo,
pastor Církve
Kristovy
ISWAP, která
teaby
mohli papeže
navštěvovat
a mluvit
ním.
kroku
pracovat
na tom,
abyHaram,
situaci popravila
změnila.
národech
(COCIN),
byl propuštěn
14.s červroristické
organizace
Boko
A
Číny aby mohli
jezdit biskupoto státní
církev den
nebude
chtít,
není
nanaopak,
spolu sdounesenými
humanitárními
pra- Pokud
11 křesťanů
na Štědrý
2019.
Koncem
vé
z venku
mluvit se
svými bratry v úřadě.
řešení.
covníky
a a
bývalým
zaměstnancem
nigerij- žádné
loňského
roku zavraždili předního duchovníTo
ale přístavního
není povoleno.
Ani já nesmím přijet
ského
úřadu.
ho, reverenda Lawana Andamiho.
doPastor
Číny aanavštívit
To všakz Otázka: Je naděje, aby čínské vedení
dokáaktivistatamní
John biskupy.
Pofi byl jedním
Zdroj
CSI
není
těch,normální.
kteří zprostředkovávali vyjednávání o zalo tak zásadně změnit svůj názor?
Zongově propuštění. John Pofi uvedl, že se Kardinál Zen: Dnes už věřím, že čínské veOtázka: V Číně je tedy církev na dvou rodení má dnes ve vládě lidi, kteří jsou světem
vinách:
úředně uznávaná
církev nebo
v rámcidiskriminace
protřelí a znají situaci
světě. Musí přece
Případy
intolerance
vůči ve
křesťanům
„Vlasteneckého sdružení“ a tak zvaná církev
pochopit, že katolická církev je všude stejná.
v souvislosti s agendou LGBTI+ od října
Přinášíme překlad dalších několika zpráv
podzemní. Jak se k sobě obě chovají?
Je to jedno zda v USA, v Německu, Francii,
2019 do října 2020 (zdroj vídeňská Ob- o pronásledování křesťanů v současné EvKardinál Zen: Třeba v Šanghaji jsou obě
Itálii, v Anglii nebo kdekoliv jinde. Proč by
servatoř intolerance a diskriminace křes- ropě zveřejněných vídeňskou Observatoří
oddělené, ale neválčí – každá jde svou cestedy nemohla být církev také v Číně, jako
ťanů)
intolerance a diskriminace proti křesťanům
tou. Oficielní církev má samozřejmě více
kdekoliv jinde ve světě?
pokračování z minulého Zpravodaje
v Evropě. Jedná se o události z období od
možností. Má velký seminář a pěkné kostely.
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Unitedrok
Kingdom
2. 10. 2019
17. Čína
9. 2020
s tím,odže
byly Country:
Otázka: Příští
bude mít „Kirche in Not“
Otázka:
Nyní do
je však
na rozdíl
shora
incident:
27, 2020 kongresu
vybírány pouze
případy
související vládou.
s LGB- Date
jmenovaných
zemí
s komunistickou
jako of
hosta
na 4.January
mezinárodním
Government
/ Social
TI+ agendou,
kterémá
dosahují
intenzity. Category:
„Setkání světové
církve“Restrictions
ve Würzburku
VaNevěříte,
že vláda
strach,vyšší
aby katolická
Hostility
/
Intolerance
Observatoř
zaznamenala
za
tuto
dobu
12
církev podobně jako v Polsku nezpůsobila
šeho následovníka na biskupském stolci
against:biskupa
Faith Jana Tong Hon. Bude
případů
tohoto typu (kromě mnoha dalších). Attack
pád
komunismu?
v Hongkongu,
case:svobodně
Governmental
Z hlediskaZen:
států
jednoznačně
vede
Velká Area
moci of
vyjádřit
svůj názor?
Kardinál
Možná
se opravdu
obávají,
Soudce Zen:
BrianSamozřejmě
Doyle, předseda
EmployBritánie
případů),
po jednom
případu je z Kardinál
řekne svůj
náale
tyto (8
obavy
jsou zcela
neopodstatněné.
Tribunals
Wales
(PraIrska, na
Španělska,
a situace
Finska. vZ Polsku
hledis- ment
zor. Už
vícekrátinseEngland
kriticky and
vyjádřil
k čínské
Vždyť
rozdíl od Belgie
tehdejší
covního
soudu
v Anglii
a Walesu,
jen
ka počet
intenzity
se jedná
zejména
ekonomické
náboženské
politice
a stojí
za tím.dále
Zastáje
věřících
v Číně
velmio malý,
proto
základě
stížnosti
Chrisvylučování
(vyhazování
z práce, rušení účtů „Pracovní
vá stejnousoud“),
pozici,najakou
jsem
zastával
já,
zde
vidím velmi
malou pravděpodobnost.
Legal
Center
vyšetv bankách, poškozování renomé společnos- tian
a naše
názory
na (CLC)
církev vznovu
Číně zahájil
jsou shodné.
chování
Martina Kutí, snaha o vyloučení praktikujících katolíků z řování
Velmi mne
těší, zaměstnavatele
že jste jej pozvali!
poroty soudu rozhodujícího o nezákonnosti rreina během vysoce sledovaného procesu
eutanázie), státní ideologickou indoktrinaci se Sarah Kuteh v roce 2017.
Náboženská
svoboda v Evropě
dětí proti vůli jejich rodičů
a zabraňování veřejnému projevování svých názorů.
Bohužel
v atmosféře
davových
hysterií,
(Od
Cuius regio
eius religio
k Deklaraci
Digobvykle mocnější a bohatší vrstva se svou
zneužívání
monopolního
postavení
globální- situací spokojená a po změně stavu příliš
nitatis
humanae
2. Vatikánského
sněmu)
mi společnostmi a mediálních lynčů se mož- netouží. O tu usiluje spíše část chudší a její
nost debaty otce
nebo Petra
dokonce
ctění na
základních
Přednáška
Koláře
prvním
nespokojenost je živnou půdou reformních
principů právního
státu, jako křesťanské
je např. presuOtevřeném
dnu Mezinárodní
soidejí. Tak tomu bylo i v tehdejší církvi a proto
mpce neviny,
zbraní apod. stává se například Jan Hus, ale i jiní, pozdější relidarity
16. říjnarovnosti
v Praze Emauzích.
čím dál více pouze čirou chimérou, jak jsme formátoři, obraceli především na tyto vrstvy
nakonec
mohli
příkladu
Nejsme
přílišsledovat
vzdáleni na
době,
kdy v údajnézápadobyvatelstva.
O náboženské
svobodě
v na-v
Sarah Kuteh
byla z nemocnice
NHS
hočásti
rasismu
slávistického
ní
Evropy
skoro každýfotbalisty
narozený Kúdely.
člověk Kentu
šem novověkém
po sestra
celé patpropuštěnaslova
jako smyslu
zdravotní
na
Možná
že nejsou
příliš daleko
od pravdy
ti, základě
byl
automaticky
křesťanem
- jedinou
trvalou,
nácté století
přitomže
alesnebyla
a anihovořila
nemohlao
stížností,
pacienty
totalita
(v jakémsi
sa- své
ikteří
kdyžupozorňují,
ohroženoužease
často
potíranou
výjimdost křesťanské
dobře být víře,
řeč –a kdala
jednotnému
jednomu křespacimetovějším
vydání)obec.
kvapem
kou
byla židovská
Až blíží.
do Reformace entovi
ťanství kopii
v Evropě
neexistovalaprocesu
žádná
Bible.tehdy
Po jednodenním
bylo křesťanství v naší části Evropy jednot- vreálná
alternativa.
Tolerované
židovství že
jí
březnu
2017 soudce
Kurrein potvrdil,
né; jeho vztahy ke křesťanství východnímu propuštění
nemohlo být,paní
a nicKuteh
dalšíhobylo
nebylo
na dosah.
„spravedlivé“.
byly naproti tomu skoro od počátku napjaté Později
Alternativa
vznikala
a vlastně
zcev roce
2019postupně
jeho rozsudek
potvrdil
a vzájemné pozice se postupně vyhrocova- odvolací
la nechtěně:
I
v
křesťanském
starověku
dosoud.
ly až k nesmiřitelnosti s jejími násilnými důcházelo
uvnitř soudce
církve ke
sporům,v ty
ale byly
Rozhodnutí
Kurreina
tomto
přísledky. Rozhodující změnu v naší části Ev- padu
řešenybylo
na zpochybněno
synodální a koncilní
uvnitř
v řaděúrovni
stížností
od
ropy navodila až Reformace, která má své
církve.které
V 15.vyvrcholily
století, na slyšením
konci středověku,
CLC,
vrchního
intelektuální kořeny v Anglii (Wyclif, “jitřenka
se už ale
do té doby
obvyklou
metodu
soudu
lonituto,
v listopadu.
Andrea
Williams,
geReformace“), která ale, jak známo, odtud
řešení sporů,
ačstížnost
se o to
nerální
ředitelnepodařilo
CLC, podaluplatnit,
formální
zasáhla Prahu, kde vzplál po upálení Jana předsedovi
zpočátku mnozí
z rozvaděných
křesťanů snatribunálu
pro zaměstnanost,
že
Husa v Kostnici první z velkých ozbrojených
žili.
Tentokrát
ovšem
spor
probíhal
jinak, než
chování soudce Kurreina bylo „nespravedstřetů, které poznamenaly dalších zhruba livé“,
v minulosti,
nikoliv
mezi dvěma
protože
„byl už
během
slyšenískupinami
nápadně
150 let našich dějin.
biskupů a teologů,
ale Kuteh
mezi zřejmě
silnepřátelský
vůči paní
a jejímpříliš
zástupJablkem křesťanských svárů ovšem ne- cům“.
nou institucí na jedné straně a nižším klérem
byla náboženská svoboda, ale pravá podoba
s CLC
oporou
v prostých
laických
křesťanech
na
tvrdí,
že soudce
Kurrein
narušil pocírkve
Kristovy
na
této
zemi.
Nespokojenost
straně
druhé.
Byl
spor
od
zdola
nahoru,
tedy
dání
právníka
paní
Kuteh
Pavla
Stroilova
a
Soudce pracovního soudu prozkoumal
se
stavem
církevní
instituce
všeobecná
“vertikálně“,
“vrchností“
jejími “podkřížové mezi
výslechy
svědků a„extravagantřízení
ve věci
Sarah
Kuteh byla
(zdravotní
ses- jeho
atryo vyhozené
nápravu usilovali
před- ně
řízenými“.
teologických
které
jej
častými Do
zásahy“
a tónem,sporů,
který byl
„zcez prácejak
za její
to, nejvyšší
že s pacienty
stavitelé,
tak
i
nižší
klérus
a
křesťanští
laiprovázely
a
mohly
vypadat
jako
hlavní
třecí
la
nepřijatelný“;
následně
i
neoprávněným
hovořila o víře)
ci. V lidských společenstvích ovšem bývá
plocha, se mísily prvky sociální, o kterých se
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osobním
útokem na
pana Stroilova
v písemmnoho nemluvilo,
alespoň
ne na úrovni
učeném
rozsudku
skončení
ných debat
(srv.zveřejněném
Husovy spiskypoo simonii!).
jednání
soudu.
Dalším předmětem
sporu byla konkrétní poStížnost
bylacírkevní
původně
zamítnuta
doba
tehdejší
instituce
a jejídvěma
vztah
dozorovými
orgány,
jak se
předsedou
Pracovk politické moci,
i o něm
– s výjimkou
proního
tak i- mluvilo
ombudsmanem
pro jmeblémusoudu,
tří papežů
jen okrajově.
Byly
nování
v justici (Justicial
Appointments
and
tak ale zanedbány
v podstatě
oba rozhodujíConduct
Ombudsman,
dále
jen „justiční
omcí body sporu
a za těchto
okolností
byla skubudsman“),
ale církve
CLC a velmi
pan Stroilov
zpochybtečná reforma
nesnadná,
ne-li
nili
výsledek v žalobě u High Court (Vrchní
nemožná.
soud)
přezkum.
To pro
bylasoudní
situace
uvnitř křesťanské církve,
Poté,náboženské
co předseda
Pracovního
soudu
a
hlavní
instance
tehdejší
Evrojustiční
ombudsman
zamítli
CLC
py, ve zlomovém
období
mezistížnost
středověkem
proti
soudci Kurreinovi,
se pan Stroilov
a novověkem.
Už průběh husitských
válek
snažil
svou
zahájenímžesoudv prvníobhájit
polovině
15. pověst
století napovídal,
přeního
přezkumu
u Vrchního
konání
krize nebude
snadné,soudu.
zvláštěSoudce
pokud
Johnson
původně
odmítlsilovými
povolení
soudního
se o ně bude
usilovat
prostředky.
přezkumu.
Poukázal
na to, žecírkevní
případ již
byl
V období čekání
na reformní
sněm
přezkoumán
předsedou
Pracovního
soudu,
došlo k několika
tápavým
a nedůsledným
dvakrát
ombudsmanem
a dvěma
různými
dohodám,
které ale nakonec
utonuly
ve
soudci
Vrchního
soudu, chaosu
a v průběhu
těchto
zmáhajícím
se ideovém
– významné
přezkumů
nebylzvláště
zjištěno,
žepokusy
by bylooobvinění
jsou mezi nimi
dva
dohodu
soudce
Kurreina
panem
Stroilovovem
prav: Jednání
s odbojnými
Čechy
na Bazilejském
divé.
sněmu (1534) a ještě těsně po opožděném
Poté, co pansněmu
Stroilov (1555)
obnovil žádost,
aby
Tridentském
dohodnutý
přezkoumání
bylo který
provedeno
ústním
jedAugsbugský mír,
by bylna
mohl
ze sponání,
však soudce
Supperstone
že
ru vymanit
alespoň
státní mocnaznačil,
tehdejších
hodlá
udělit povolení
k obnově
řízení. To
zase
monarchů,
všemožně
provázaných
s mocí
přimělo
Pracovního
církevní. předsedu
Poslední ze
zmíněnýchsoudu,
pokusů aby
ale
souhlasil
opětovným
zahájením
nakonec spřece
jen ukázal
cestuvyšetřovák řešení,
ní
chování
soudce
Kurreina
procesu,
jakož i
i když
vlastně
směrem,
na vkterý
asi původjeho
útokuněkdo
na pana
StroilovaAv rozsudku.
Preně sotva
pomyslel.
bylo “zapotřezident
rovněž
souhlasil
s úhradou
nákladů
na
bí“ celého
jednoho
století
násilností
i válek,
právní
zastoupení
Stroilova.
než tato
cesta bylapana
nalezena
a přijata. Jejich
Pavel Stroilov
řekl:byla
„Soudce
nesmí
zneužízávěrečným
aktem
strašlivá
Třicetiletá
vat
svého
postavení
a důvěry,
muvítěz
veválka,
ze které
nevzešel
žádnýkteré
jasný
řejnost
osobním
útokem
nalidé,
profesioa kteroudává,
prohráli
především
prostí
která
nálního
advokáta
vykonávajícího
práci,
ale vytvořila
nesmělý
předpokladsvou
k postupnatož
vznesl velmi
vážné obvinění
proti
nému aby
prosazování
náboženské
svobody
osobě,
anižco
byzbylo,
existovaly
V
jako toho,
když jakékoli
žádná zdůvody.
válčících
zájmu
zachování
transparentnosti
spravestran nebyla
tak silná,
aby ostatnía porazila
dlnosti
je jim
nezbytné
zajistit
řádnou se
kontrolu
a vnutila
svou vůli.
Poznenáhlu
v důsoudců.
Proto byl tento
případ veden.“
sledku koncepce
Vestfálského
míru (1648)
pomalu, ale stále zřetelněji prosazovala záRodiče
ve Walesu ztrácejí
právo
neposísada Augsburgského
míru cuius
regio,
eius
lat
své (čí
děti
do hodin
výchovy
religio
vláda,
toho sexuální
i náboženství).
ImpliCountry:
United
Kingdom
citně je tím
v naší
části Evropy uznána exisDate
January
21, 2020
tenceofi incident:
jiného, než
“římského“
křesťanství,
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Category:
Government
Restrictions
porážka římské
církevní
instituce a ztráta
Attack
against:
Morals
dosavadní
církevní
jednoty. Práva na volbu
Area
of case: výslovně
Educationdosáhli
/ Governmenta
náboženství
jen mocní,
Podle záměrů,
které byly
poprvé ještě
navrženy
k opravdové
náboženské
svobodě
bylo
na
vládní
konzultaci
v loňském
roce, krodiče
daleko.
Ale
byl to první
krok na cestě
ní!
dětíNíže
navštěvujících
waleské společnosti
školy již nebupostavení členové
se
dou
mítpřizpůsobovat
zákonné právo
odmítnout
museli
svému
panstvu účast
a tak
svých
na povinném
„vztahynaa
někdy dětí
i dvakrát
za životpředmětu
a bez ohledu
sexuální
výchova“
(RSE), jakož
na nábovlastní přání
a přesvědčení
muselii měnit
náženské
výchově
(RE). První krok však byl
boženskou
příslušnost.
učiněn a s dalším rozvojem měst, průmyslu
a přes odpor vládců, v souladu se společenskými potřebami, se vazby na uložená náboženství dále rozvolňovaly. Dobrým příkladem tohoto vývoje v Habsburské monarchii
je Toleranční patent Josefa II. z roku 1781.
Umožnil v zemi existenci tří nekatolických
vyznání, ačkoliv sám byl oficiálně pevně
propojen s římskokatolickou církví. Nicméně
Antonia
Tullystanovené
z kampaně
Safe at a
School
- přes
přísně
podmínky
přes
(Bezpečí
ve škole) dosavadního
toto rozhodnutí
nazvala
nové zdůraznění
výsadního
„zásadním
porušením
rodičovských
postavení katolické
církve
- znamenalypráv“
koa
uvedla,
rodiče vev Walesu
budou
„beznec
jejího že
monopolu
habsburské
monarmocní
chránitmotivace
své děti“ tohoto
před výukou
chii. Vlastní
kroku LGBT+
nebyla
a
dalších citlivých
záležitostí. „Jea tospolečenohromunáboženská,
ale hospodářská
jící
krok velšské
vlády“;
dále uvedla,
„88,7
sko-politická
a ani
tentokrát
se ještěženejedprocent
z
těch,
kteří
v
loňském
roce
odponalo o zrovnoprávnění všech křesťanských
věděli
naale
jejich
veřejnou
konzultaci,
uvedlo,
konfesí,
o první,
právně
dosti omezené
že
rodiče by
měli mítv možnost
stáhnout
své
rozhodnutí
tolerovat
říši i jiné než
jen katoděti
tříd LGBT+“.
Dále dodala,
že „rodiče
lickéznáboženství
prostých
lidí.
jsouPodobný
úplně ignorováni.
Velšská
vláda účinně
vývoj probíhal
i v zemích
s přepřevzala
dětívyznáním.
a dospívajících
vládajícímvzdělávání
nekatolickým
Opravduv
citlivých
intimních
oblastech
lidských
vztadovršen abyl
v Evropě
až koncem
20. stolehů
sexuality.
je úkol
rodičů, nestávalo
státu.
tí - a
ještě
na jehoTokonci
se například
Zásadně
je rodičům
upíráno
právonarozené
vychovákaždé dítě
švédských
luteránů,
vat
své děti v automaticky,
souladu s jejich
vlastní
ve Švédsku,
ještě
předvírou
křtema
hodnotami.“
švédským luteránem! V Českých zemích se
Velšská vláda
navrhla,
že „lekce
RSE buevangelíkům
dostalo
úplného
zrovnoprávdou
přiměřené
a vývojovému
staněnívždy
s katolíky
až pověku
vzniku
samostatného
vu
žáka“, ale návrhy
jsou
v rozporu
s dlouhoČeskoslovenska
po 1.
světové
válce.
dobou
vzdělávací
vevVelké
Británii.
Katolická
církevkonvencí
v Evropě
průběhu
toPokud
jde o povinnou
hoto vývoje
postupně náboženskou
ztrácela své výchopředvu,
odpostavení
vstupu nového
vzdělávacího
pronostní
i privilegia
a nelze se tedy
gramu
platnost
od jako
roku sobě
2022 nepřátelský.
bude název
divit, žev jej
pojímala
změněn
na „Náboženství,
hodnoty
a etika“.je
Jejím argumentem
bylo tvrzení,
že „Právo
tvrdili,
že nucená
účast
naVelšští
straněhumanisté
pravdy, omyl
žádná
práva nemá“
na
náboženské
výchově
a
odnětí
práva
na
- jinými slovy řečeno, mýlící se, od katolické
odstoupení
hrozíkřesťané,
porušením
církve odloučení
semezinárodního
pro své omyly

práva.
judikatura
opakovaně
žádných„Mezinárodní
práv nemohou
dovolávat.
Implicitpotvrzuje,
že jurisdikce,
které upíráno
zbavují právo
práva
ně tím je ostatním
konfesím
na
neúčast při
výuce,v jsou
naprohlašovat
se náboženské
vůbec za „církve“
pravém
konec
shledány
v rozporu
lidskými
právy
slova smyslu;
jsou
to prostěsjen
zbloudilí
hena
svobodu
náboženského
vyznáníbylnebo
retici.
Pro křesťany
s tímto názorem
Topřesvědčení,
protože
vede k indoktrinaci
leranční patent
těžko to
pochopitelný
a přímo
mladých
lidí proti
Od školského
nepřijatelný.
Octlivůli
se rodičů.“
tak ovšem
v přímém
zákona
1944 majímodernou
rodiče právo
odekonfliktuz roku
s nastupující
a jejím
jmout
svédůrazem
děti z náboženské
výchovy
a ko„novým“
na důstojnost
jednotlivce
lektivních
náboženských
v souladu
a na jeho práva.
Někdy seúkonů
tento vztah
církves
jejich
vlastními hodnotami.
ke společnosti
přirovnává k nepochopení,
s jakým často reagují rodiče na nepoddajPokus
o vyloučení
zbožných
katolíků
nost svých
dospívajících
dětí. Okřídlené
hes-z
porot
rozhodujících
vině –
zabratrství“
nezákonlo moderny
„rovnost – ovolnost
je
nou
eutanazii
ale zcela
v souladu s evangeliem, takže je
Country:
Belgium Nic na tom nemění ani tevlastně prastaré.
Date
of incident: January
14, 2020 ostatně
ror, rozpoutaný
jeho protagonisty,
Category:
Social Hostility
/ Intolerance
v příkrém rozporu
s jeho obsahem.
Attack
against:
Faith
/ Morals
Součástí
úsilí
o nezávislost
jednotlivce
Area
of case:
Private
v otázkách
víry
a církevní přináležitosti byly
Obhájcetaké
jednoho
ze třío lékařů,
kteří byli
v Evropě
sílící snahy
odluku církve
od
souzeni
nezákonnoupoloostrově
eutanazii, přiznal,
státu. NazaApeninském
nabyly
že
profily
potenciálních
porotců
tytoprohledával
snahy formu
proslulého
hnutí Risorgina
sociálních
abynahrazení
vyloučil „oddané“
mento,
jehož médiích,
cílem bylo
papežkatolíky.
Waltervedeného
Van Steenbrugge
prohlásil,
ského státu,
výlučně vysokými
že
by byl „špatným
právníkem“,
pokud nevycírkevními
hodnostáři,
státem laickým.
Jeho
loučí
lidi, kteří byl
jsouvstup
„extrémně
katoličtí“,
vyvrcholením
italského
vojska nado
příklad
vyjádřili
mariánskou
Říma v pokud
roce 1870,
a když
se Řím pooddanost
lidovém
nebo
dříveo rok
vyjádřili
názor,
že eutanazie
je
hlasování
později
stal hlavním
městem
vražda.
Itálie, přestal papežský stát prakticky existovat resp. zůstal omezen na papežskou rezidenci ve Vatikánu. Papež se prohlásil za
vatikánského vězně.
Je příznačné, že ve stejném roce vrcholil
právě ve Vatikánu 1.Vatikánský sněm, na
kterém papež Pius IX. prosadil dogma o papežské neomylnosti, přes odpor významné
menšiny biskupů, zvláště středoevropských,
ale také francouzských či zástupců východních církví. Z celkového počtu účastníků
sněmu (774) nakonec, po tolerovaném odPřibližně
60 lidísněmu,
bylo předvoláno
pojezdu
řady členů
hlasovalo jako
pro tuto
tenciální
poroty věci
smrti ubránit
Tine Nys.
předlohu člen
535 biskupů.
Je těžké
se
Nys,
autistická
žena,
která zemřela
na eutapocitu,
že tu jde
o pokus
utužit otcovskou
nazii
v roce
2010.na
Jejírevoltu
příbuzní
tvrdí, žetedy
její
autoritu
v reakci
mladých,
stav
nedosahoval
standardu
požadovaného
o pokus
utužit do té
doby vládnoucí
církevní
pro
eutanazii
v Belgii, a že Touto
se kvůli
neúautoritu
vůči „modernistům“.
hanlivě
spěšnému
snažila
ukončit
zabarvenouvztahu
nálepkou
také
byla svůj
brzy život.
nato

Belgické
vyžaduje,
osoba
měla
označenaprávo
skupina
teologůaby
uvnitř
katolické
„neustálé
a nesnesitelné
utrpení“,
je
církve, kteří
se snažili vyvést
svoukteré
církev
„nevyléčitelné“.
z patové situace v jejím vztahu k rodící se
Smrt Nysobčanské
byla prvním
případem,
co úsilí
byli
novověké
společnosti.
Jejich
lékaři
v Belgii
stíháni
nezákonnou
eutanakonec
vyústilo
do 2. za
Vatikánského
sněmu,
nazii.
na kterém se katoličtí biskupové z celého
Jeden
právníko řekl
Het Nieuwsbladovi,
že
světa
pokusili
proslulé
„aggiornamento“,
praxe
online zkoumání
potenciálních
porotkteré budoucí
papež Jan
XXIII. vyhlásil
už
ců
není
neobvyklá
a nemyslí
že je „natolik
jako
benátský
patriarcha
za si,
program
místní
divné,
že synody
pan VanvSteenbrugge
by v této
věci
diecézní
roce 1957. Svolání
koncivyloučil
velmi
oddané oznámil
katolíky“.v Jiný
lu s tímto
programem
lednuprávník
1959,
však
s tím,
že zvolení
„je to přílišné
dojen třinesouhlasil
měsíce po
svém
papežem
mýšlení
závěrů“. „Jak
víte jistě,
že katolíci
a jako teologické
poradce
k němu
přizval
nebo
křesťané
proti
eutanazii? aA za
co lidé,
i některé
do téjsou
doby
šikanované
mokteří
majípovažované
jinou víru? Ve
skutečnosti
může být
dernisty
teology,
čímž zdůraznil
isvůj
ten největší
ateista
protiaeutanazii.“
záměr otevřít
okna
dveře ostrému větru, vanoucímu za hradbami církve.
Požadavek
Koncil bylrodičovského
zahájen v rocesouhlasu
1962 a zavytři
volal
debatu
ve španělské
autoroky veřejnou
svého trvání
vypracoval
řadu textů,
nomní
Murcia
z nichžoblasti
tři přímo
či nepřímo vyjadřují nový
Country:
Spain církve k soudobému světu
vztah katolické
Date
of incident:
January 20,
2020
a k moderní
společnosti.
Jsou
to pastorální
Attack
against:
Faith et
/ Morals
konstituce
Gaudium
spes (o církvi v dnešArea
of case:
Anti-Religion
humanism
ním světě),
prohlášení
Nostra or
aetate
(o pogroups
/ Education
/ Governmental
měru církve
k nekřesťanským
náboženstvím
politika
zaměřená
na potvrzení
roa Nová
jmenovitě
k židům)
a prohlášení
Dignitatis
dičovské
ve španělských
školách
v
humanaeautority
(o náboženské
svobodě).
Je příregionu
Murcii
se dostala
první stránky
značné pro
tehdejší
situaci na
v katolické
církvi,
novin.
Právní institut,
tzv.textech
„rodičovský
PIN“,
že při hlasování
o těchto
a o dekreby
v autonomní
oblasti prostředkům
Murcia uklátu školám
ke hromadným
sdělovacím
dal
povinnost
(Inter
mirifica)žádat
se rodiče
projevilo povolení
největší účasti
odpor
studentů
mimoškolních
aktivitách,
včetně
koncilníchnaotců.
Jestliže se
počet negativlekcí
a workshopů
o problematice
LGBTmezi
poních hlasů
pohyboval
u ostatních textů
skytovaných
externími
lektory.hlasů (postup2 a 36, zde bylo
odmítavých
Tuto
navrhla
strana
Vox
ně)
75,politiku
88 a 78.
Velkoušpanělská
výjimkou bylo
hlasovýměnou
za podporu
souhrnného
rozpočtu
vání o dekretu
Inter mirifica:
164 negativních
regionu
hlasů! Murcia na rok 2020. Vox se stal klíčovým
vyjednávání
Textúčastníkem
o náboženské
svoboděpobylpřekvamnopivém
kdy a
nová
strana skončila
hokrát výsledku,
přepracován
hlasování
o něm sev
posledních
třetí.
konalo až vvolbách
průběhu
posledního zasedání
návrhy1965),
pobouřily
novou socialistickou
(7.Tyto
prosince
v předvečer
slavnostnívládu
(PSOE),
kteráveuvedla,
že klíčovou
obho závěru
koncilu
svatopetrské
bazilice.
lastí
jejího projektu
sekularizace
V průběhu
dlouhéjedebaty
o němvzdělávávzbudilo
ní
ve Španělsku.
pozornost
vystoupení pražského arcibiskuVictoria
Rosell,
mluvčíkterý
vládysepro
násilí na
pa,
kardinála
Berana,
v důsledku
základě
tvrdila,
že konpolitické pohlaví,
situace vdokonce
zemi mohl
zúčastnit
prátroverzní
oblasti
vě jen tétopolitika
závěrečné
fázeMurcia
koncilu.by
Vemohla
svém
sloužit
pro aktivaci
článku 155
projevujako
se száklad
celou vahou
své osobnosti
člo-
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španělské
ústavy, který pro
umožňuje
ústřední
věka pronásledovaného
své přesvědčevládě
převzít
regionů. prohlášení
Tento člání vyslovil
propravomoci
ničím neoslabené
nek
byl použit svobody.
během katalánské
krize.opíral
náboženské
Svůj postoj
Debata oseneblahé,
soustředí
na politickou
realitu
výslovně
dosud
trvající následky
ve
Španělsku,
kde interpretace
a aplikace
někdejšího
násilného
vnucování katolického
ústavy
vedouobyvatelstvu
ke dvěma sporným
závěrům
náboženství
českých zemí.
Boj
ohledně
způsobu,
jakým
jsou
děti
křesťanů o náboženskou svobodu vvzdělákomuvány.
Na jedné části
straně,
reprezentované
nanisty ovládané
Evropy
probíhal právě
příklad
školy, a
který
hovoří
v The
v době ředitelem
konání koncilu
odpor
některých
Local
Newspaper
ve jejímu
Španělsku,
předstakoncilních
otců proti
obecnému
přivují
lekce
o sexualitě
„záruku,
dítě
znání
všem
lidem bez
rozdílu,žea každé
ne pouze
dostává
znalosti založené
na univerzálních
právě utlačovaným
křesťanům
v totalitních
principech...“.
Jak avšak
zdůraznil
jiný místní
režimech střední
východní
Evropy,
tento
učitel,
(čl.utlačovaným
27 odst. 3) rovněž
stanoví,
odpor ústava
se právě
křesťanům
jevil
že:
„orgány
veřejné správy ale
zaručují
nejen
jako nepochopitelný,
přímoprávo
jako
rodičů
zajistit,
abyjiným,
jejichcoděti
dostalyaby
náboskandální.
Nečiň
nechceš,
oni
ženské
a
morální
pokyny
v
souladu
s
jejich
činili tobě…
vlastním
Tentopřesvědčením.“
odpor některých křesťanů vůči prárodičům ve
Španělsku,
kteří
vuKřesťanským
všech na svobodnou
volbu
náboženství,
se
domnívají,
by měli mít poslední
slovo
která
je jednouže
z nejcennějších
a těžce vydovbytých
tom, co
se jejich
učí, může
tato debata
svobod
celéděti
západní
civilizace,
nelze
ukázat,
do jaké Kmíry
je toto právo vyloučení
respektopřejít mlčením.
jednoznačnému
váno.
práva státu zasahovat do volby náboženství občanů došlo prvně v návrhu Ústavy
Zrušení
přednášek
katolického
přednánezávislých
Spojených
Států v roce
1787.
šejícího
po nátlaku
LGBTQ+
organizací
Není náhodou,
že tento
opravdu
historický
Country:
Ireland nejdříve v Severní Americe,
krok byl učiněn
Date
of incident:
January
2020
obývané
do značné
míry 12,
přistěhovalci,
kteří
Category:
Social
Hostility
/ Intolerance
starý světadíl
opustili
právě
v touze uniknout
Attack
against:
Faithnesvobodě,
/ Morals v neposledv Evropě
vládnoucí
Area
of nesvobodě
case: Education
ní řadě
náboženské!
Čtyři
přednášky
katolického
přednášejíNa koncilu
se nejčastěji
dostával
do opocího
Jasona
Everta
byly zrušeny
kvůli
tlazice vůči
snahám
o zlepšení
vztahu
církve
ku
LGBTQ+společnosti
skupin kampusu
mediálních
k moderní
Msgrea Marcel
Lezpráv
na známého
kazatele
febvre,poukazujících
misijní arcibiskup
francouzského
cudnosti
jakosenegalského
na „homofobního
a anti-anpůvodu ze
Dakaru.
Zastátikoncepčního“.
zrušena
val integralistickýByla
postoj,
což v vystoupení
návaznosti
na
vysokých
školáchstranu
v Dublinu,
katona dvou
španělskou
politickou
z přelomu
lická
s názvemúsilí
„Ignite
2020“
a
19. akonference
20. století označuje
podřídit
stát
přednáška
zpráv Msgre
University
v maximálnív hotelu.
možné Podle
míře církvi.
LeCollege
Dublin
LGBT Society
unifebvre se
se skupinou
svých vyzvala
integralisticverzitní
úřady, aby
Evertovi
kých stoupenců
po zabránily
koncilu napanu
protest
proti
vprohlášení
projevu, aouvedla
ve svém
prohlášení,
že
náboženské
svobodě
odštěpil
jeho
navrhovaná
návštěva
univerzity
„ohrood katolické
církve
s tím, že
jde o krok
nežuje
bezpečnost
LGBTQ+
koslučitelný
s jejím douniverzitní
té doby platným
učením.
munity“
a jeho
slova by mohla
„trvalé
a
Má mnoho
sympatizantů
i uvnitřmít
dnešní
kaškodlivé
účinky
na
duševní
pohodu
studentů
tolické církve, kteří jej ale nehodlají následoLGBTQ+.“
vat až k otevřené roztržce s Římem, i když
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V rozhovoru
zrušení
Evert
společně
s ním po
namítají,
žepřednášek
koncil prohlášeuvedl,
to není urážka
ani tolik
proaby
něj hájil
jako
ním o že
náboženské
svobodě
místo
spíše
studenty
University
College
v Dupravdupro
proti
lži a omylu,
staví obojí
prakticky
blinu.
Vedení
univerzity
jim stejně
vyslalomožným
signál,
na stejnou
úroveň,
činí obojí
že
si myslí, žeKonzervativně
studenti nejsou
schopni
kria přijatelným.
a vlastně
logictického
že musí
ky trvajímyšlení:
také na„Myšlenka,
středověkém
pojetíchránit
vlády
21letého
člověka
před
jinými
názory, než
(panovníka)
„z milosti
Boží“
(zprostředkovajsou
jeho vlastní, zní jako nedůvěra v jejich
né církví).
schopnosti
kritického
myšlení.“
Od nástupu
novověké
moderny mají tito
Někteřípocit,
komentátoři
poukázali
na to,
že
křesťané
že evropská
společnost
ztraEvert
mluvit
katolickým
tila ze měl
zřetele
Boží skrálovství,
ke publikem
kterému doo
katolických
koncepcích,
konté doby upínala
svůj zrak takže
(nebo zjevná
aspoň tvrditroverze
cesty
byla pokusem
la, že jej kolem
k němujeho
upírá)
a dostala
se tím doo
zastavení
napjatého svobody
vztahu k projevu.
církvi. Odpovědí zvláště
Evert pro LifeSiteNews
řekl, ževedení
nikdy nekatolického,
římského církevního
na
plánuje
o genderové
nebo
hopostoje mluvit
teologů,
kteří tento identitě
odmítavý
postoj
mosexualitě.
Tématem
prezentace,
kterou
nesdíleli a usilovali
o vzájemné
porozumění
měl
katolickým
studenmezipřednést
církví a například
společností,
byla přísná
distům
na University
Dublinu,
bylo
ciplinární
opatření. College
Vzniklé vnapětí
a přímo
„Jak
manželství,
potkáte svosvéspor zachránit
uvnitř církve
vyústil donež
rozhodnutí
ho
manžela“.
Doplnil,
že k tomu
došlo „na
lat církevní
sněm,
na němž
bylo dosaženo
101.
smírurande“.
alespoň v některých oblastech života
a činnosti obou stran, jinde ale zůstalo dost
Soud
přia dostzamítl
třecíchžalobu
ploch arešeršistky,
je zřejmé, žekterá
hlavním
šla
o práci
z toho
důvodu,
že na
svém
jablkem
sváru
je nadále
pojetí
osobních
soukromém
účtu
na Twitteru
svobod občana
ve vztahu
k státu zveřejnila
a k církvi.
zprávu,
že
muž
se
nemůže
ženou
Symptomatická byla v tomto stát
ohledu
dlouho
Country:
Unitedpodepsat
KingdomVšeobecnou deklatrvající nechuť
Date
of incident:
December
18, 2019 překoraci lidských
práv,
kterou definitivně
Category:
Government
Restrictions
nal až polský
papež mnoho
let po skončení
Attack
Moralsspolečnosti, aspoň na
koncilu.against:
V občanské
Area
of case:
Západě,
patříWorkplace
tato deklarace k pilířům de18. prosince
2019
rozhodlsystému.
soudce pracovmokracie
a jejího
právního
Čím to,
ního
soudu proti Mayě
Forstaterové,
daňové
že náboženství,
spojující
lásku k Bohu
neexpertce
Centra
prok globální
která
oddělitelně
s láskou
bližnímu,rozvoj,
může plodit
hájila
své právo říci
prostřednictvím
tak diskriminační
pojetí
svobody, kterásociálje záních
médií,
že
muži
se
nemohou stát
„ženakladním rysem každé opravdové,
nezištné
mi“
tím, že podstoupí léčbu změny pohlaví.
lásky?
Soudkyně pro zaměstnanost Taylor rozhodla, že její víra, že biologické pohlaví nelze
změnit, „neměla chráněnou charakteristiku
filozofické víry“. Forstaterová na Twitteru
uvedla, že „muži se nemohou proměnit v
ženy“ jako součást argumentu o vládních
reformách zákona o uznávání pohlaví. Podle zákona o rovnosti z roku 2010 to nebylo
považováno za „chráněnou víru“.
Forstaterová byla podporována známou
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propagandu“. Dostala také dvouletý zákaz
cestování. Iraee již byla vězněna od října

Modlete se za bezodkladné propuštění
těchto věřících. Modlete se, aby dostali příležitost směle hovořit o své víře – navzdory
okovům. Modlete se, aby lidé stojící za touto
nespravedlností činili pokání ze svých skutků a přijali Krista jako svého Pána a Spasitele, podobně jako Pavel.
Indie - Členové batackého křesťanského
protestantského společenství Filadelfia v indonéském Bekasi byli 11. září v průběhu
2016 do dubna 2019. Důvodem byla její nebohoslužby napadeni skupinou osmi nepublikovaná povídka, v níž kritizovala praxi
známých útočníků. Sborového staršího Asiu
kamenování žen za cizoložství. V listopadu
Sihombinga útočníci bodli do břicha a když
2019 byla znovu zadržena za „urážku nejse mu Rev. Luspida Simanjuntak snažila
vyššího vůdce“ a „protistátní propagandu“. V
přispěchat na pomoc, zmlátili ji holí a způprosinci 2020 vstoupili do její cely dozorci s
sobili jí poranění obličeje, hlavy a zad. Podle
paralyzéry a vytáhli ji za vlasy z cely a na
poslední zprávy se oba křesťané zotavovali
několik týdnů ji převezli do nechvalně prov místní nemocnici.
slulé věznice Evin. Nyní je v jiném vězení,
V srpnu se stejné společenství stalo terčem
odkud nemůže telefonovat ani jinak kontakpodobného útoku muslimských radikálů,
tovat svou rodinu. Bylo jí také zakázáno nakteří nesouhlasili s pořádáním bohoslužeb
vštívit manžela Arashe Sadeghiho, který trpí
na církevním pozemku. Rev. Luspida nicrakovinou. Modleme se za konec nelidského
méně trvala na tom, že na pořádání bohoislámského režimu v Íránu a za jeho oběti.
služeb na otevřeném prostranství mají právo
a prohlásila, že bude ve své misi neohroIrák
Zdevastovaný kostel v Karakoš
ženě pokračovat navzdory výhrůžkám naObr.28: Zdevastovaný kostel v Karakoš
mířeným proti křesťanům. Nedávný násilný
V severoiráckém Karakoš byla 11. ledna
útok nicméně zintenzivnil obavy křesťanů,
2021 na zvonici kostela „al-Tahira“ vztyčena
obhájců lidských práv i mnoha dalších Invelká socha Panny Marie. Obnova kostela
donésanů v souvislosti s úpadkem svobody
byla dokončena a je známkou znovuzrozenáboženského vyznání v zemi. (Zdroje: Asiní kdysi největšího iráckého křesťanského
aNews, Jakarta Globe)
města. Kostel „al-Tahira“ je nejznámějším
křesťanským místem uctívání v Karakoš. V
Modlete se za uzdravení Asii a Rev. Lusletech 2014 až 2016 byl hrdlořezy IS vyupidy a za dopadení útočníků. Proste Boha,
žíván jako střelnice a sklad zbraní. Kdysi v
aby tyto členy společenství obdařil odvahou
Karakoš žilo 50 000 křesťanů. Město musea moudrostí, když se kvůli své víře dostávají
li urychleně opustit 7. srpna 2014, kdy bylo
do obtížných situací (Žalm 91, Izajáš 26,3).
obsazeno Islámským státem. Modleme se
za návrat křesťanství do iráckých Ninivských
Somálsko - Muslimští radikálové zavraždili
plání.
člena podzemního křesťanského hnutí v Somálsku v rámci pokračující kampaně usilující o úplnou eliminaci konvertitů od islámu.
Podle informací místních zdrojů radikálové
ze skupiny al Šabáb 21. července v půl jedenácté večer pronikli do domu Osmana
Abdulláha Fataho v Afgoye (30 kilometrů
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VÝDAJE
POPLATKY BANKY
TISK

Jen pár slov na závěr

POŠTOVNÉ

11 427
141 088
127 774

Moc vám všem děkujeme za vaše modlitby, dary a podporu.
HUMANIT. ČINNOST
1 683 913
Přeji
vám usebraný advent jako přípravu na oslavu narozenin
CESTOVNÉ
0
našeho Spasitele.
ADMINISTR.
POTŘEBY
12
720
Znovu upozorňujeme, že pokud potřebujete potvrzení o darech,
ODMĚNY, VÝPLATA
145 297
musíme mít Vaši adresu.
Sociální a zdrav pojištění
67 340
Váš s úctou a poděkováním FK
Daň

10 365

SLUŽBY, OSTATNÍ
CELKEM

5 975

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

2 205 899

ROZPIS HUMANIT. ČINNOSTI

Srdečné díky
těm, kteří
převodem z účtu
NIGÉRIE,
INDIE,přispěli
PÁKISTÁN
v srpnu a září:
SÚDÁN,Roman
SÝRIE,Duba,
IRÁKMargita Sabová, Milan
Daniela Nováková,
Holec, Mgr.CELKEM
Petra Macíčková, Jana Šandrejová, Marcel
Turičík, Jarmila Vávrová, Mgr. Jana Herzánová, Vojtěch
Macek, Zdenka Boráková, Arcibiskupství pražské, Mgr.
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Miroslav Adlt, Ivan Klabal, Eugenie1Miškovská,
683 913 Marie Radikovská, Marie Dolistová, Jan Blahuta, Elena Cásková,
Václav Pikeš, Monika Zechovská, Martin Janousek, Martin
Matuškovič, Jan Malý, Veronika Nováková,
Irena Muhlo1 683 913
vá, Ing. Jaroslav Záleský, Ivo Křižka, Tomáš Bayer, Josef
Hurbiš, Jana Světlá, Jan Benda, Hana Borková, Libuše

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 BeSrdečné díky těm, kteří přispěli v období Lazebníček Lukáš, Ličman Jan, Lišková Jitka,
Mojmír Pospíšil, Marie Macháňová, S.+F. Fouskovi, Josef
nák, Olga Michalová, Ing.Pavel Kohout, Farnost Hodonín,
Londa Josef, Ing Loub Josef, Macek Viktor, Ing
od 1.4.2021 do 31.5.2021
Wimmer, Josef Kopecký, Anna Krčmářová, Vlasta Hálová,
Jaroslav Štefka, Markéta Salvetová, Ing.Daniel Žingor, SeMgr. Adlt Miroslav, Bajajová Marie, Bareš Macíček David a Petra, PhDr. Mančalová Jana,
Miloslava Herynková, Anežka Kovaříková, Magda Grimoverin Jelínek, Jiřina Tvarochová, Václav Pikeš, Josef Fojtík,
Pavel, Bartoš Ladislav, Bauer Jan, Bauchner Marková Jana, Matušáková Vlasta, Mičánková, Maria Rybárová, Olga Říhová, Josef Kratěna, ChruJosef Soukop, Daniela Nováková, Mgr. Petra Macíčková,
Dominik, Běhanová Ludmila, Bělohradský vá Jaroslava, Michalcová Jitka, Michalčíková
dinovi, Anna Klímková, Marie Hamerníková, Salesiánská
Jana Šandrejová, Marcela Křížová, Radovan Schindler,
Jindřich, Benák Vladimír, Benda Jan, Beneš Libuše, Michl Jindřich, Mikulášková Jaroslava,
provincie Praha, Věra Hánová, Emilie Harantová, Helena
Zdislav Doležal, Petra Tomanová, Roman Duba, Margita
Alfons, Dr Beránek Alois, Bergerovi Miroslav Mikuš Pavel, Miškovská Eugenie, Mužíková
Francová, Zdeněk Řezníček, Jiřina Horáková, Alena FiliSabová, Vladimír Stoklas, René Hornová, Zdenka Borákoa Iva, Ing Bernard Pavel, Bezděk Jan, Biernát Eliška, Ing Nesrstová Pavla, Mgr Neudert Jan,
pová, Věra Janů, Mgr. Jindřich Kozák, Věra Frydrychová,
vá, P. Josef Šich, Arcibiskupství pražské, Kongregace ŠeJosef, RNDr Bílek Petr, Bittner Josef, Blahuta Neužil Jan, Neužilová Vítězslava, Nevrklová
Jarmila Zizlerová, Růžena Purkrábková, Josef Stoklásek,
dých sester, Mgr. Miroslav Adlt, Ivan Klabal, Marie KozoJan, Blechová Marie, Boráková Zdenka, Bou- Mária, Nováková Daniela, Nováková Veronika,
Jindřich Plaček, Bohumila Ministrová, PhDr.Karel Gleisvá, Eugenie Miškovská, Marie Radikovská, Jan Beránek,
chal Pavel, Breindl Barbara, Brůna František, Ondráčková Bohumila, Ondrušková Terézia,
ner, Jiřina Kopečná, Ludmila Výšková, Ing.Otakar KopecJan Blahuta, Ondřej Lehovec, Božena Petrásková, MUDr.
Ing. Brůna Václav, Ing. Bublan Jiří, Burget Oravová Eva, Pálek Jaroslav,Mgr Papicová
ký, MUDr.Vojtěch Weinberger, Matuškovi, Marie Frantová,
Jarmila Baboráková-Švehláková, JUDr. Emil Zavadil, ZdeLudmila,
Petřina Milan, Plecháčová Zdena, PoRadek, Busková Milada, Caudrová Pavla,
Ludmila Čekovská, Marie Jelínková, Jan Václavík, Jan Toněk Kupka, Elena Cásková, Irena Muhlová, Ing.Jaroslav
Coufalík Václav, Mgr. Čaňo Miroslav, Čecho- destátová Jaroslava, Pohunková Miroslava, P.
mek, Anna Gebauerová, Naďa Dubnová, Marta Hessová,
Záleský, Ivo Křižka, P. Václav Málek, Jan Szczurko, Martin
vá Marta, Čekovská Ludmila, Daňková Eliška, Mgr. Poláček Bohumil, PhDr. Poláková Jolana,
Martin Šnajdar, Marie Knotková, Přemysl Vaněk, Marek
Janousek, Monika Zechovská, ŘKF Chlum u Třeboně, Jan
Demelová Marie, Ing Dlouhá Nicole, P. Do- Polcar Vladimír, Bc. Pořízek Miroslav a Šárka,
Machala, Hilda Turečková, Jiřina Zemanová, Pincovi, SeMalý, Veronika Nováková, Mgr. Josef Vlček, Jana Světlá,
beš Jiří, Mgr Doležel Karel, Doležel Radek, Pravoslavná církevní obec v Jeseníku, Pravoverovi, Květoslava Šimonová, Františka Chutná, Jaroslav
Olga Michalová, Jan Benda, Hana Borková, Tomáš BaDolistová Marie, Dolníčková Hedvika, Ing. slavná církevní obec v Osoblaze, Provazník Jiří,
Januška, Olga Ševčíková, Marta Čechová, Hedvika Dolyer, Magdalena Knorková, Miroslav Cano, Mgr.Zdeněk
Dosoudil Pavel, Dostalíkovi Ladislav a Libu- Přikrylová Anna, Ptáček Bořivoj, Puldová Marie,
níčková, Hermína Balnarová, Krista Valná, Eva Slámová,
Dubský, Ing.Vladislava Kácalová, Ing. Borek Tichý, PhDr.
še, Dřevjaná Uršula, Duba Roman, Dubnická Radikovská Marie, Raszyková Ludmila, RegMarie Ludvíková, Ludmila Vokatá, Jiřina Šmejkalová, CeJana Mančalová, František Felner, Mgr. Bohumil Poláček,
Marie, Mgr. Dubský Zdeněk, Ducháč Tomáš, ner Otakar, Růžička Marek, Řičánková Blanka,
cilie Hovadíková, Stanislav Raszka, Jinřich Caletka, Jan
Dušan Zeman, Vladimír Benák, Josef Hurbiš, Lesy ČR,
Ing Durna Petr, Eliáš Petr, Mgr Erhartová Ji- Řihák Hynek, Říhák Lubomír, Římskokatolická
Kozák, Hana Kadeřábková, Jolana Žiklová, Josef Bílek,
MUDr. Bernarda Dvořáková, Zdeněk Kuráň, Jan Mokrý,
tka, Ing Fajmon Vladimír, Felner František, farnost Jinošov, Římskokatolická Vysoké Mýto,
Marie Peterková, Jitka Lišková, Hedvika Hobzová, Anna
Anděla Švecová, Miluše Marešková, Markéta Salvetová,
Sarofin
Andrej, Sarofinová Ludmila, Saska ToFešárková Dagmar, Fialová Anna, Fojtů ZdeTomková, Žídkovi, Cecilie Mičulková, Stanislava ŠlosaroOtakar Regner, Dušan Kaláb, Ing. Daniel Žingor, Petr Solněk, Frolková Noela, Geržová Jana, Gleisner máš, MUDr Skovajsa Petr, Sládeček Petr, Slává, Eliška Zapletalová, Jaroslava Sedláčková, Štěpánka
dán, Jarmila Prusková.
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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.
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