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KOPTŠTÍ KŘESŤANÉ 
ODPUSTILI TERORISTŮM

Vdova po členu křesťanské ochranky 
Naseema Fahmiho, který zemřel při 
ochraně koptského chrámu, v němž na 
Květnou neděli sloužil papež Tawardos 
II., prohlásila, že teroristům odpouští 
a prosí Boha, aby osvítil jejich mysl, a oni 
tak nahlédli špatnost svých skutků. „Jsem 
si jistá, že Naseem byl šťastný, že dal svůj 
život za Krista,“ řekla Fahmiho manželka 
Samira v rozhovoru pro egyptskou televi-
zi. „Ať vám Bůh odpustí, jako vám odpou-
štíme my, věřte mi: odpouštíme vám. Ne-
hněváme se na vás. Jste 
svedeni špatnými myš-
lenkami,” pronesla na 
adresu těch, kteří mají 
masakr na svědomí. 
Naseem byl jedním 
z mužů, který hlídal 
o Květné neděli chrám 
sv. Marka v Alexandrii, 
v němž slouží koptský 
papež. Ten den zaú-
točil sebevražedný 
atentátník v kostele 
v Tantě, kde zabil více 
než čtyřicet křesťa-
nů. Policie a ostraha 
křesťanských koste-
lů byla proto po celé 
zemi v pohotovosti. Když Naseem Fahmi 
spatřil podezřelého muže, který se sna-
žil obejít detekční zařízení u vchodu do 
katedrály, snažil se mu vlastním tělem 
zabránit vstupu, a ten se odpálil. 

Zjevně zaskočený moderátor egypt-
ské ONTV Amr Adeeb prohlásil: „Tito lidé 
jsou z jiného materiálu. Egyptští křesťané 
jsou z oceli,“ a zmínil, že navzdory sta-
letím diskriminace a násilí milují svou 
zemi. 

Podobně jako vdova po zabitém stráž-
níku se vyjádřil i káhirský kněz Boules 
George, který jménem koptů po útocích 
veřejně promluvil k teroristům slovy: 
„Zaprvé vám chceme říci, že vám velmi 
děkujeme … Umožnili jste nám, abychom 
zemřeli stejnou smrtí jako Kristus – a to je 
největší čest, kterou můžeme mít… Druhá 
část poselství, které vám chceme předat, 
je, že vás milujeme… Možná nám nevěříte, 
když říkáme, že jsme vděční. Ale tomuto 
ani nebudete rozumět, ale milujeme vás, 
protože to je učení našeho Boha – milo-
vat vás bez ohledu na to, co nám prová -
díte.” 

SYRSKÁ 
PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV 
OBVIŇUJE EVANGELIKÁLY 
Z NIČENÍ PRAVOSLAVÍ
Archimandrita Alexi Chehadeh, který má 
na starosti rozvoj ekumenické spoluprá-
ce pravoslavného antiochijského patriar-
chátu, uvedl, že evangelikálové ze Spo-
jených států a jiných zemí „kradou pra-
voslavné věřící“ tím, že nabízejí pomoc 
chudým a zranitelným lidem pod pod-
mínkou konverze. Ostrá slova pronesl 
u příležitosti své účasti na Světovém sum-
mitu na obranu pronásledovaných křesťa-

nů, který se konal v polovi-
ně května ve Washigtonu, 
D. C. Akci, na níž vystou-
pili představitelé církví ze 
zemí, kde jsou křesťané 
pronásledováni, pořádala 
Billy Graham Evangelistic 
Association a osobně na ní 
promluvil i viceprezident 
USA M. Pence.

Představitel syrské pra-
voslavné círk ve uvedl, že 
z USA nedostali žádnou 
pomoc. Americké církve 
„možná pomáhají našim 
bratrům a sestrám v protes-
tantské či baptistické církvi 
nebo jiným denominacím, 

které tam máme. Ale my jsme nedostali 
žádnou pomoc,“ řekl a pokračoval, že na-
opak americká evangelikální komunita 
aktivně vystupuje proti zájmům pravo-
slavné církve a má vinu na tom, že pra-
voslavných křesťanů ubývá. 

ZPOMALENÍ POKLESU 
POČTU KŘESŤANŮ 
VE VELKÉ BRITÁNII
Podle publikace The “No Religion” Popu-
lation of Britain profesora teologie a so-
ciologie náboženství na St Mary‘s Univer-
sity v Twickenhamu Stephena Bullivanta, 
lidé bez náboženského vyznání („nones“) 
představují 48,6 % britské populace. Po-
čet Britů identi ikujících jako křesťané 
klesl mezi lety 1983 a 2015 z 55 na 43 %. 
Naproti tomu počet věřících mimokřes-
ťanských náboženství, zvláště islámu 
a hinduismu, se zečtyřnásobil. 

„Příběh britské náboženské historie za 
přibližně posledních půl století je prav-
děpodobně vzestup lidí bez náboženství,“ 
uvádí Bullivant. „Pokud se podíváme na 

dlouhodobý model, podíl nereligiózního 
obyvatelstva, vykazuje silný růst po celé 
toto období,“ uvádí zpráva. Rok 2009 byl 
první rok, kdy „nones“ převýšili počet 
všech britských křesťanů.

V současné době se však tento trend 
zastavil. Konkrétně se počet příslušníků 
anglikánské církve stabilizoval. V roce 
1983 činil počet anglikánů 40 % britské 
populace. Tento počet klesl na 16,3 pro-
centa v roce 2009, ale v roce 2015 opět 
vzrostl, na 17,1 %. Bullivant to vy světluje 
větším důrazem na vlastenectví, jelikož 
křesťanství a národnost bývají spojová-
ny. „Lidé vidí křesťanství jako výraz an-
glickosti. Existuje více rétoriky o tom, že 
Británie je křesťanským národem,“ řekl 
pro noviny Times.

Výzkum také ukazuje nárůst počtu 
„nonvertů“, totiž lidí, kteří byli vychováni 
v určitém náboženství, ale nyní se s žád-
ným neidenti ikují. Většinou (60 % přípa-
dů) jde o anglikány nebo katolíky. Většina 
„nones“ byla vychována v křesťanských 
domácnostech; pouze 2 procenta pochází 
z nekřesťanských rodin. 

PAPEŽ ZPOCHYBŇUJE 
PRAVOST ZJEVENÍ 
V MEDŽUGORJE
Papež František vyjádřil pochybnosti 
o pravosti mariánských zjevení v Medžu-
gorje. „Tato domnělá zjevení ne  mají vel-
kou hodnotu. Toto říkám jako osob ní ná-
zor,“ řekl novinářům na palubě letad la 
při zpáteční cestě z Portugalska, kde na 
začátku května prohlásil za svaté dvě dě-
ti, které měly rovněž vidění Panny Marie.

Šestice dětí v Medžugorje nejprve 
v roce 1981 uvedla, že ji spatřily po-
dobně, jako tomu bylo ve francouzském 
městě Lurdy v polovině 19. století a nebo 
právě před sto lety ve Fatimě. V násle-
dujících letech se před tím nevýznamná 
bosenská vesnice stala slavným poutním 
místem, kam proudí poutníci i zvědavci 
z celého světa. Jev od počátku provázejí 
kontroverze, jelikož místní františkáni, 
kteří poutní místo spravovali, se dostali 
do sporu s církevními autoritami. 

Bývalý papež Benedikt XVI. sestavil 
komisi teologů a biskupů, aby situaci 
prozkoumali. Jeho zpráva nebyla zatím 
zveřejněna, jen byla v roce 2014 dána pa-
peži Františkovi. Ten říká, že vyšetřování 
stále pokračuje, uvádí však, že komise 
má vážné pochybnosti o pravosti těchto 
zjevení. „Osobně to řeknu ostřeji: dávám 
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Chrám sv. Marka v Alexandrii.
Foto: Wikipedia.
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přednost Madoně jako matce, naší 
matce, a ne Madoně, která je vedou-
cí telegrafní stanice, jež každodenně 
posílá zprávy v tu a tu hodinu. To není 
Ježíšova Matka,“ prohlásil papež. 
Přesto však uznal, že někteří lidé, 
kteří do Medžugorje přicházejí, za-
koušejí duchovní obnovu, „setkávají 
se s Bohem a mění svůj život“.

PÁLENÍ BIBLÍ V UGANDĚ
Pastor Aloysius Bugingo z letniční-
ho sboru House of Prayer Ministries 
v ugandském hlavním městě Kampa-
la údajně nechal spálit tisíce svazků 
dvou anglických překladů Bible (Good 
News Bible a King James Version), proto-
že je považuje za „falešné“ a „démonské“, 
zvláště kvůli tomu, že pro Ducha svaté-
ho používají výrazu „Holy Ghost“ místo 
„Holy Spirit“.

K pálení mělo dojít o velikonočním 
víkendu a zpráva o tom šokovala předsta-
vitele místních církví, kteří to označili za 
urážku celého křesťanství. „Tento čin co 
možná nejsilněji odsuzujeme,“ řekl biskup 
Herman Sentamu, hlava další letniční 
deno minace Passover Harvest Ministries. 

„Holy Ghost“ a „Holy Spirit“ jsou vzá-
jemně zaměnitelnými anglickými výrazy 
pro třetí osobu Svaté Trojice. Druhý vý-
raz se prosadil koncem 19. a na počátku 
20. století a je nyní anglicky hovořícími 
křesťany upřednostňován.

Pastor měl shromáždit Bible od věří-
cích svého sboru čítajícího na šest tisíc 
věřících a zapálit je. Sám to však popírá 
a z činu obviňuje své konkurenty. Nicmé-
ně to, že dotyčné překlady považuje za 
dílo „uctívačů ďábla“ a že odmítá nazývat 
Ducha svatého „Holy Ghost“, je možné 
nalézt na facebookových stránkách jeho 
sboru. Tam se dále uvádí, že se chystají 
publikovat správný překlad Bible.

NORSKÁ VLÁDNÍ STRANA 
PROTI OBŘÍZCE
Norská libertariánská Pokroková strana 
na své národní výroční konferenci o prv-
ním květnovém víkendu odhlasovala, 
že bude usilovat o zákaz obřízky pro 
chlapce do 16 let. Zastánci této poli tiky 
tvrdí, že tento rituál vede k dušev nímu 
a fyzickému poškození dětí a je vážným 
porušením lidských práv.

Hlasování bylo v médiích popisová-
no jako nepřipravené a chaotické. Sama 

předsedkyně strany Siv Jensenová hla-
sovala proti zákazu obřízky. Nicméně 
odmítla, že by hlasování bylo namířeno 
proti menšinám a zdůraznila, že její stra-
na je důsledně proizraelská.

„Je to velmi smutné,“ prohlásil pro Af-
tenposten Ervin Kohn, vůdce židovské 
komunity v Norsku. „Musejí vědět, že 
v parlamentu pro to to nezískají většinu. 
Vypadá to, že jen chtějí vyslat signál, že 
v této zemi nejsme vítáni.“ Rabín Mena-
chem Margolin, generální ředitel Evrop-
ské židovské asociace, v této souvislosti 
napsal dopis izraelskému předsedovi 
vlády Benjaminu Netanjahuovi, v němž 
vyzývá ke spolupráci mezi evropskými 
židovskými organizacemi a izraelskou 
vládou, jež by bránila šíření protižidov-
ské legislativy: „Nepochybuji, že Stát Izra-
el - stát židovského lidu - nemůže k tomuto 
zůstat lhostejný a vyzývám vás, abyste vy-
víjel veškerý váš politický vliv, abyste za-
bránil vyloučení Židů ze života v různých 
evropských zemích.“ 

Pokroková strana rovněž odhlasovala 
politiku zákazu nosit na veřejných ško-
lách hidžáb. 

NOVÁ ČÍSLA 
O EVROPSKÉ RELIGIOZITĚ: 
ČEŠI STÁLE VÝJIMKOU
Pew Research Centre (PRC) publikoval 
studii o stavu religiozity v osmnácti ze-
mích střední a východní Evropy. Vyplý-
vá z ní, že většina populace se zde hlásí 
k historicky dominantní formě křesťan-
ství v dané zemi, přičemž tato příslušnost 
je spojená s vlastenectvím i sociálně-
-konzervativními názory. 

90 % Řeků, 89 % Gruzínců, 88 % 
Srbů a 86 % Rumunů se identi ikují jako 
pravoslavní křesťané stejně jako 78 % 
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Ukrajinců a 71 % Rusů. Ke kato-
lické církvi se hlásí 87 % Poláků, 
84 % Chorvatů a 75 % Litevců. Češi 
jsou se 72 % těch, kteří neuvádějí 
žádnou náboženskou příslušnost, 
ve studii uvedeni jako výjimka. 

Z publikovaných dat vyplývá, 
že katolicismus ve své historické 
baště mírně klesá, ale jeho vyzna-
vači jsou nábožensky aktivnější 
než pravoslavní. Asi 45 % polských 
katolíků uvádí, že kostel navštěvují 
každý týden, u pravoslavných Řeků 
je to 17 %, u Rusů dokonce jen 6 %. 
Pravoslavní více než katolíci spojují 
svou víru s přináležitostí k národu: 

Je tomu tak u 81 % Gruzínců, 76 % Řeků 
a 57 % Rusů. Ve většinově pravoslavných 
zemích byl medián tohoto religiózně-ná-
rodnostního postoje 70 %; v případě ka-
tolických zemí je to 57 %.

V interpretaci těchto čísel se výzkum-
níci z PRC odvolávají na známou tezi brit-
ské socioložky Grace Davieové o „víře bez 
příslušnosti“, která vystihuje skutečnost, 
že v západní Evropě má mnoho lidí zájem 
o duchovní aspekt v jejich životě, nikoliv 
však o přináležitost ke konkrétnímu ná-
boženskému společenství. Pro populaci 
střední a východní Evropy je pak pří-
značné to, že lidé věří i přináležejí, ale 
ne vždy se podle toho chovají. Pro mno-
ho lidí je víra především součást kolek-
tivní identity, jen malá menšina přijímá 
náročnější požadavky křesťanství. Např. 
v Rusku pouze 15 % respondentů uvedlo, 
že „náboženství je velmi důležité v mém 
životě“. Někteří pravoslavní i katoličtí 
respondenti dokonce odmítají základní 
křesťanské prvky věrouky jejich církví. 
Jde tak v tomto případě naopak o „pří-
slušnosti bez víry“. 

V celé střední a východní Evropě ná-
boženství ovlivňuje postoje lidí k etic-
kým otázkám nebo k politice a geopoli-
tice, ale ne vždy rozhodně. Někde existují 
významné generační rozdíly. Např. ho-
mosexuální manželství je podporováno 
45 % Řeků ve věku od 18 do 34 let, ale 
pouze 19 % jejich krajanů ve věku od 35 
let. V Polsku je to v této otázce 42 % na 
28 % a v Rusku 9 % na 3 %.



Podle World Wide Religous News, 
Religious News Service 

a Portal-Credo.ru 
s přihlédnutím k jiným zdrojům 

připravil Miloš Mrázek.

Hlasování v Norsku se uskutečnilo den poté, co 
belgický valonský par lament odhlasoval zákaz 
rituální porážky, který se dotýká židovské i mus limské 
menšiny. Opatření má vstoupit v platnost v roce 2019. 
Na obr. aktivista Michel Vandenbosch z organizace 
GAIA, která za zákaz porážky bez omráčení bojovala 
25 let. Foto: http://www.eurogroupforanimals.org.


