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KRÁTKY PREHĽAD ZISTENÍ

Prenasledovanie kresťanov 
v krajinách Blízkeho východu, ako 
je Sýria a Irak, výrazne ustúpilo po 
období genocídy v minulej dekáde.

Prenasledovanie kresťanov sa 
najviac zhoršilo v južnej a východnej 
Ázii. Kresťania v súčasnosti čelia 
extrémnemu prenasledovaniu.

Hovorí to o tom, že pod vplyvom tejto 
genocídy – pokračujúca migrácia, 
bezpečnostné krízy, extrémna chudoba 
a pomalé oživenie ekonomiky – môže 
byť pre niektoré komunity kresťanov na 
Blízkom východe už príliš neskoro na 
to, aby sa zotavili. V niektorých mestách 
čoraz hlasnejšie počuť odpočítavanie 
zániku kresťanstva.

Útoky na kostoly na Srí Lanke 
a na Filipínach svedčia o tom, 
že v súčasnosti existuje trojica 
nebezpečných hrozieb, ktorým čelia 
kresťania v južnej a východnej Ázii. 
Ide o islamistických extrémistov, 
ako aj o populistický nacionalizmus 
a autoritárske režimy.

Medzinárodné spoločenstvo síce 
prejavuje bezprecedentné obavy 
z prenasledovania, ale nemá dostatok 
času na záchranu kresťanstva 
v mnohých častiach Blízkeho východu. 
Doteraz prijaté opatrenia nemusia 
stačiť na zabezpečenie budúcnosti 
Cirkvi v tejto oblasti.

Zvyšujúca sa jednota medzi 
nábožensko-nacionalistickými 
skupinami a vládou predstavuje 
rastúcu a do veľkej miery neuznanú 
hrozbu pre kresťanov a ďalšie 
menšiny v Indii, na Srí Lanke, 
v Barme (Mjanmarsko) a ďalších 
krajinách južnej a východnej Ázie.

Od Nigérie v západnej Afrike až 
po Madagaskar na východe sú 
kresťania v niektorých častiach Afriky 
ohrození islamistami, ktorí sa usilujú 
o odstránenie Cirkvi – buď použitím 
sily, alebo nečestnými prostriedkami 
vrátane podplácania ľudí, aby ich tak 
prinútili konvertovať.

Kresťania sú po celom svete 
obľúbeným terčom násilných 
militantných extrémistov, ktorí 
pôsobia bez ohľadu na štátne hranice 
a vnímajú útoky na miestnych 
kresťanov ako legitímnu alternatívu 
teroristického útoku na Západe. 
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Prieskum prebiehal v období: 
júl 2017 až júl 2019 (vrátane)
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Útoky na kresťanov a ďalšie 
menšiny silneli kvôli silnej 
destabilizácie krajiny.
Pozri str. 24.

sTREDOaFRICKÁ REPUbLIKa 
HORŠIE

Problémy pretrvávajú, ale 
kresťania sa po páde Daeš 
(ISIS) mohli vrátiť domov. 
Pozri str. 29.

IRaK   
LEPŠIE

Protesty proti budovaniu 
kostolov, únosy žien 
a bombové útoky 
pokračujú.
Pozri str. 27.

EGYPT 
BEZ ZMENY

Útoky militantov na 
kresťanov pokračujú.
Pozri str. 30.

NIGÉRIa 
BEZ ZMENY

sTRUČNÝ PREHĽAD KRAJÍN
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Cirkvi aj napriek pádu prezidenta 
al-Bašíra naďalej znášajú útlak 
a diskrimináciu.
Pozri str. 35.

sUDÁN 
BEZ ZMENY

Kresťania stále 
čelia násilnému 
prenasledovaniu 
a diskriminácii, ktorá je 
často spojená so zákonmi 
o rúhaní.
Pozri str. 32.

PaKIsTaN    
BEZ ZMENY

Zvýšili sa útoky na 
kresťanov – vrátane 
zabíjania konvertitov 
a sexuálneho násilia. 
Pozri str. 28.

INDIa  
HORŠIE

Príslušníci prevažne 
kresťanskej etnickej 
skupiny Kachin zakúsili 
znásilnenie, mučenie 
a smrť.
Pozri str. 23.

MJaNMaRsKO
HORŠIE

Nové reštriktívne právne 
predpisy obmedzili 
náboženské aktivity. 
Komunistická strana 
teraz priamo dohliada na 
náboženstvo.
Pozri str. 26.

ČÍNa 
HORŠIE

Nové útoky na kostoly 
a zvýšený antagonizmus 
zo strany vlády 
znamenajú pokles 
náboženskej slobody.
Pozri str. 33.

FILIPÍNY 
HORŠIE

Stále všeobecne 
považovaná za 
najnebezpečnejšie 
miesto na svete pre 
kresťanov.
Pozri str. 31.

sEVERNÁ KÓREa 
BEZ ZMENY

Bombové útoky počas 
Veľkej noci 2019 boli 
najhoršími útokmi 
na kresťanov za posledné 
roky. 
Pozri str. 34.

sRÍ LaNKa 
HORŠIE

Prenasledovanie 
kresťanov 2017 – 2019 
porovnanie s 2015  – 2017

 = Situácia sa zlepšila

 
= Bez zmeny

 = Situácia sa zhoršila 
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PREDsLOV  
kardinála Josepha Couttsa
arcibiskup v Karáči, Pakistan

6  |  Trpiaci a zabudnutí

ACN PF_ 2019_SK-7.indd   6 10.11.19   19:47



Faktom je, že kresťania sú najviac prenasledovanou 
náboženskou skupinou na svete, pričom o tom 
veľa ľudí nevie. ACN už celé roky spolupracuje 
s národnými kanceláriami v mnohých krajinách 
na tom, aby bolo hlas prenasledovaných kresťanov 
„bez hlasu“ počuť. Rovnako dôležité ako podpora 
trpiacich kresťanov prostredníctvom ACN sú 
modlitebné kampane na celom svete.

Potom, ako som spolupracoval s ACN a viac ako dve 
desaťročia som sledujem ich dobročinnú činnosť, 
cítim sa poctený napísať tento predslov k vydaniu 
správy za roky 2017 – 2019 Trpiaci a zabudnutí. 

Prenasledovanie náboženských komunít môže mať 
mnoho podôb. Môže mať formu brutálnych útokov, 
aké uskutočnil Islamský štát (ISIS) v Iraku a v Sýrii 
proti kresťanom a Jezídom, alebo jemnejšie formy, 
akými sú spoločenská diskriminácia, hrozby násilia, 
vydierania, únosy a nútená konverzia, zamietanie 
práv alebo obmedzovanie slobody. 

V Pakistanskej moslimskej republike, kde sú 
kresťania takmer mizivou menšinou vo veľkej, viac 
ako 200-miliónovej populácii, sme v priebehu rokov 
čelili všetkým uvedeným typom prenasledovania. 
V ťažkých časoch sme tiež našli silu aj vďaka 
povzbudeniam a pomoci od ACN. 

Ústava našej krajiny nám bezpochyby umožňuje 
slobodne praktizovať svoje náboženstvo. V Pakistane 
je veľa cirkví, ako aj kresťanských škôl, nemocníc 
a charitatívnych inštitúcií, ktoré slúžia všetkým 
ľuďom bez rozdielu. Napriek tomu, že Cirkev 
prostredníctvom mnohých inštitúcií zohráva 
významnú úlohu v rozvoji krajiny, v našej spoločnosti 
stále existujú hlboko zakorenené predsudky 
a negatívne vnímanie zo strany moslimov. Tieto 
predsudky môžu ľahko preniknúť do popredia cez 
fanatické výzvy ako vtedy, keď imámi zneužívajú 
reproduktory v mešitách na podnecovanie nenávisti. 
To sa stalo v roku 1997, keď bol veľký dav, burcovaný 
správou, že svätý Korán bol znesvätený kresťanom, 
nabádaný k útoku na veľkú kresťanskú dedinu 
s názvom Shanti Nagar (čo znamená Dedina mieru). 
Našťastie, kresťania stihli utiecť, a tak si zachránili 
životy pred davom, ktorý pustošil ich kostoly a domy.

V posledných rokoch rastie v spoločnosti 
neznášanlivosť. Prehlbuje ju rast militantných 

a extrémistických islamistických skupín, ako je 
Taliban a mnohé ďalšie, ktoré sú pridružené k Al-
Káide a Islamskému štátu. V roku 2001 sme zažili 
traumatické udalosti, keď dvaja mladí extrémisti, 
vyzbrojení automatickými zbraňami, vtrhli do kostola 
v meste Bahawalpur a zabili pätnásť veriacich, 
desiatky ďalších zranili. Bolo to úplne prvý raz, 
keď niekto zaútočil na kostol. Vláda a majoritná 
populácia odsúdili takýto brutálny útok; naši 
moslimskí bratia nám prejavili hlbokú ľútosť 
a súcit. Ale ďalšie takéto útoky boli predo dvermi, 
dokonca aj na mešity niektorých moslimských 
náboženských spoločenstiev. Doteraz najhorší bol 
útok samovražedného atentátnika na nedeľné 
zhromaždenie v roku 2014, keď ľudia vychádzali 
z Kostola Všetkých svätých v meste Peshawar. Zabil 
približne 150 veriacich, ďalších 300 bolo zranených.

Odvtedy sa uskutočnilo takmer tucet ďalších útokov– 
našťastie s nižším počtom obetí, a to vďaka ochrane 
ozbrojenej polície, ktorú poskytla naša vláda. Vláda 
poskytuje ochranu ozbrojenej polície vždy, keď 
ju v prípade bohoslužieb alebo zhromaždení o to 
požiadame. Militantné skupiny sa však dajú len 
ťažko monitorovať, a tak sme v neustálom napätí. 
Kdesi v pozadí našich myslí stále žije myšlienka, že 
hocikedy a hocikde môže prísť k ďalšiemu útoku – 
kde alebo kedy, to môžeme iba hádať.

Áno, môžeme slobodne veriť a praktizovať svoju 
vieru, ale zároveň musíme byť pripravení čeliť hnevu 
tých členov našej krajiny, ktorí majú odlišný názor. 
Slová, ktoré Ježiš adresoval svojim učeníkom, aj nám 
aktuálne pripomínajú, na čo by mali byť pripravení 
jeho nasledovníci: „Ak mňa prenasledovali, budú 
prenasledovať aj vás“ (Jn 15, 20).

Spájame svoje utrpenie s tými, ktorí trpia viac ako 
my, a nachádzame inšpiráciu v slovách apoštola 
Pavla: „Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme 
stiesnení; sme bezradní, ale nepoddávame sa; 
prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú 
nás, ale nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo 
umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov 
život“ (2 Kor 4, 8 – 10).

+ Joseph kardinál Coutts,  
arcibiskup v Karáči
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„Robili nám zlé veci. bili a znásilňovali nás. 
Najhoršie na tom boli deväťročné dievčatá, 
ktoré znásilnili.“1 

To sú slová Rity Habib, kresťanskej ženy z irackej Ninivskej planiny.   

Pani Habib opísala, ako ju extrémisti z Islamského štátu (ISIS) 
uniesli z Bakhidy, prevažne kresťanského mesta. Spočiatku 
ju zadržiavali v blízkosti Mosulu a neskôr previezli do Sýrie. 
Tam ju opakovane kupovali a predávali na trhu ako sexuálnu 
otrokyňu Islamského štátu. 

Správu o jej prenasledovaní (pozri prípadovú štúdiu „Rita Habib 
– po zajatí Islamským štátom (ISIS) sa vracia domov do Iraku, 
do Bakhidy “ na s. 10) obdržala Pomoc trpiacej Cirkvi, katolícka 
charita pre kresťanov prenasledovaných pre svoju vieru, 
ako jednu z mnohých. ACN ako organizácia, ktorá poskytuje 
materialnu a pastoračnú pomoc v takmer 140 krajinách sveta, 
sa zaviazala zaznamenávať a posudzovať porušovanie ľudských 
práv voči kresťanom po celom svete. Trpiaci a zabudnutí: Správa 
o kresťanoch prenasledovaných pre vieru za roky 2017 – 2019 
sumarizuje zistenia prebiehajúceho výskumu ACN a hodnotí 
nedávne prípady nenávisti a diskriminácie voči kresťanom.

Toto vydanie Trpiaci a zabudnutí v roku 2019 skúma kľúčový 
vývoj v 12 krajinách, ktoré sú v centre záujmu kresťanov 
čeliacich porušovaniu ľudských práv. Správa zahŕňa 
dvadsaťpäťmesačné obdobie od júla 2017 do júla 2019 
(vrátane) a vychádza z prieskumných ciest zamestnancov 
nadácie Pomoc trpiacej Cirkvi v krajinách, ktoré sú známe 
prenasledovaním kresťanov, napríklad v severnej Nigérii, 
Pakistane, Sýrii a v ďalších častiach sveta. Pre obavy 
o bezpečnosť sa však výsledky nemôžu zverejniť. Táto správa 
ukazuje, že v Egypte, Pakistane, ale aj na iných miestach 
najviac trpia kresťanské ženy, čo dosvedčujú správy o únosoch, 
nútených konverziách a sexuálnych útokoch.2

Napriek rastúcemu množstvu informácií o tejto téme 
zostáva rozsah krízy, ktorej čelia kresťania prenasledovaní 
pre svoju vieru, málo známy a pochopený. Aj keď štatistický 
výskum poskytol významný vhľad do témy prenasledovania 
kresťanov, niektoré údaje neprešli skúmaním, a tak 
nimi nemožno dokázať, že určité násilie je nábožensky 
motivované.3 Štúdie stále ukazujú, že kresťania trpia výrazne 
vysokou mierou prenasledovania a neznášanlivosti. V júni 
2018 Pew Research Center uviedlo, že v priebehu roka 
2016 boli kresťania prenasledovaní v 144 krajinách.4 Týmto 
výpočtom sa kresťania ukazujú ako „najprenasledovanejšia“5 
skupina veriacich vo svete. Tesne za nimi nasleduje islam.6 
V januári 2019 spoločnosť Open Doors vo svojom svetovom 
zozname pozorovaní za rok 2018 odhadla, že 73 krajín 
s 245 miliónmi kresťanov „vykázalo extrémnu, veľmi vysokú 
alebo vysokú mieru prenasledovania“.7 V roku 2017 to bolo 
58 krajín s 215 miliónmi kresťanov.8 Rovnaký prieskum 
ukázal, že vo svete každý deň zavraždia pre vieru v priemere 
11 kresťanov.9

Táto správa nemá ambíciu podať na otázku prenasledovania 
definitívnu odpoveď. Metódou tejto správy bol najmä 
kvalitatívny výskum. Okrem toho, štátny útlak sa svojou 
povahou úplne odlišuje od sporadických násilných činov – 
podmienky prenasledovania nie sú rovnaké v žiadnej inej 
konkrétnej krajine.

sTREDNÝ VÝChOD

Hlavným zistením správy je, že v krajinách blízkeho východu 
sa perzekúcia kresťanov po období genocídy v rokoch 
2017 – 2019 znížila. V sledovanom období islamistické násilie 
prudko pokleslo v Iraku a Sýrii – s určitými náznakmi zlepšenia 
aj v Egypte. Prieskumná cesta ACN do Sýrie vo februári 2019 
odhalila, že v mnohých častiach krajiny prenasledovanie 
nahradila extrémna chudoba – ako hlavný problém, ktorému 
čelia v súčasnosti kresťania.10 Toto je prvé vydanie Trpiaci 

1  Karzan Sulaivany, “Christian woman kidnapped by IS reunited with father 
after four years”, Kurdistan 24, 5th April 2018, https://www.kurdistan24.net/en/
news/987a77c3-56c3-44b7-a8f9-e6a8d63d0e00? (všetky webstránky v hlavnej časti 
publikácie navštívené 6. 8. 2019).

2  Helene Fisher and Elizabeth Miller, “Gender Persecution: World Watch List 2018 
Analysis and Implications”, Open Doors International, March 2018, https://www.
worldwatchmonitor.org/wp-content/uploads/2018/03/Gendered-persecution-
WWL-2018-analysis-and-implications.pdf. 

3  Ruth Alexander, “Are there really 100,000 new Christian martyrs every year?”, BBC 
News, 12th November 2013, https://www.bbc.co.uk/news/magazine-24864587.

4  Katayoun Kishi, “Key findings on the global rise in religious restrictions”, 
Pew Research Center, 21st June 2018, http://www.pewresearch.org/fact-
tank/2018/06/21/key-findings-on-the-global-rise-in-religious-restrictions/.

5 Ibid. 
6  Podobný prieskum Pew Research Center ukázal, že v roku 2016 boli moslimovia 

prenasledovaní v 142 krajinách.
7  World Watch List Trends, Open Doors, https://www.opendoors.org.za/christian-

persecution/world-watch-list-2017-trends/.
8 Ibid.
9  Lindy Lowry, “11 Christians killed every day for their decision to follow Jesus”, 

Open Doors, 13th March 2019, https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/
stories/11-christians-killed-every-day-for-their-decision-to-follow-jesus/

10  John Pontifex, Give them this day their daily bread (Report of fact-finding and project 
assessment trip to Syria), Aid to the Church in Need (UK), July 2019, https://acnuk.
org/wp-content/uploads/2019/07/386919-ACN-1907-6pp-Report-v6-FINAL-1.pdf 

HLAVNÉ ZISTENIA
Správa o kresťanoch prenasledovaných pre vieru  

za roky 2017 – 2019

TRPIaCI 
a zabUDNUTÍ
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RITA HABIB 

Po zajatí Islamským štátom 
sa vracia domov do Iraku, 
do bakhidy 
aPRÍL  2018

Rita Habib – jedna z kresťanských žien, ktorú uniesol Islamský štát 
(ISIS) z Bakhidy a prinútil ju k sexuálnemu otroctvu, sa konečne 
stretla so svojím otcom. Pani Habib uniesli z Bakhidy, posledného 
prevažne kresťanského mesta v Iraku, a tak sa dostala k islamistom 
do Mosulu. Niekoľko mesiacov nato ju previezli do Sýrie. Utrpenie, 
ktorému čelila, popísala takto: „Štyrikrát ma kúpili a predali. 
Robili nám zlé veci. Bili a znásilňovali nás… Najhoršie na tom boli 
deväťročné dievčatá, ktoré tiež znásilnili.“ Pani Habib zachránili 
členovia z nadácie Shlama, ktorí sa predstavili na aukcii otrokov 
Islamského štátu ako džihádisti a vykúpili ju za 20 000 dolárov. 
Povedala: „Som veľmi šťastná, že som sa po troch rokoch stretla 
so svojím otcom. Je to radostný okamih, pretože je to jediný člen 
rodiny, ktorý mi zostal.“ Z Bakhidy islamisti uniesli 45 – 100 žien. 
Vrátilo sa ich iba 7. 

Rita Habib
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Svätí Sergej a Bakchus. Sýrsky 
pravoslávny kostol v Bakhide po 

napadnutí Islamským štátom (ISIS). 

Prípadová 
štúdia 

zdroje: Karzan Sulaivany, “Christian woman kidnapped 
by IS reunited with father after four years”, Kurdistan 
24, 5th April 2018, https://www.kurdistan24.net/en/
news/987a77c3-56c3-44b7-a8f9-e6a8d63d0e00?; 
Louise Callaghan, “Iraq’s Christians welcome home the 
women stolen by Isis”, The Sunday Times, 15th July 2018, 
https://www.thetimes.co.uk/article/iraq-s-christians-
welcome-home-the-women-stolen-by-isis-pbpbcn2n0? 
(navštívené 25. 7. 2019).
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a zabudnutí od roku 2011, v ktorom sa sýria nenachádza 
medzi krajinami určenými na osobitné posúdenie.

Hlavným dôvodom menšieho prenasledovania kresťanov 
v Sýrii a Iraku je vojenská porážka Islamského štátu (ISIS) v roku 
2017.11 ISIS sa napriek tomu prihlásil k viacerým útokom, 
vrátane explózie bomby mimo kostola v Qamishli v júli 2019.12 
V porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím, keď 
ISIS stále ovládal hlavné časti oboch krajín,13 sa takéto násilie 
výrazne znížilo.14 Až po potlačení extrémistov sa objavili 
presvedčivejšie dôkazy o genocíde vedenej proti kresťanom 
a iným menšinám.15 

Obdobie, ktoré je predmetom skúmania, ukázalo, že dôsledky 
genocídy sa prejavujú ešte dlho po odchode páchateľov. 
Pokiaľ ide o počty migrujúcich kresťanov, ničivý vplyv na 
hospodárstvo, psychické traumy a rozpad starovekých 
komunít, tak vplyv genocídy dosiahol vrchol práve v rokoch 
2017 až 2019. Irackej kresťanskej populácie naďalej ubúda. 
Pred rokom 2003 bolo v Iraku 1,5 milióna kresťanov16, ale 
do leta 2019 sa ich počet „výrazne znížil pod 150 000“17, 
dokonca možno až „pod 120 00018“. To znamená, že v rámci 
jednej generácie ubudlo viac ako 90 percent irackého 
kresťanského obyvateľstva.  V mnohých častiach krajiny 
je aj niekoľko mesiacov po páde IsIs len málo prípadov 
návratu kresťanských utečencov späť do Iraku; rodiny 
naďalej odchádzali. V júli 2019 otec amanuel Kloo – jediný 
kňaz, ktorý zostal v Mosule – tvrdil, že dva roky nato, ako 
vyhnali z mesta IsIs, tam žilo nanajvýš 40 kresťanov.19 a na 
prahu roka 2014, tesne predtým, ako IsIs dobyl Mosul, to 
bolo najmenej 6 000 kresťanov20 – z 35 000 v roku 2003.21 
To znamená, že za 16 rokov sa počet kresťanov v Mosule, 
v meste, kde kresťania žijú už 2000 rokov, znížil takmer 

o 99 percent.22 Prežitie kresťanstva v Iraku čoraz viac záviselo 
od Erbilu a Ninivskej planiny, kde ACN a ďalšie organizácie 
pomohli vysídleným kresťanom vrátiť sa po porážke ISIS 
do ich starovekej vlasti. V júni 2019 bolo v Ninive späť 9 130 
kresťanských rodín, 46 percent z celkového počtu v roku 2014, 
pred inváziou zo strany ISIS.23 Stále však pretrvávala hrozba 
šiítskych militantných skupín Shabak24, nepriateľských voči 
kresťanom. V pôvodne prevažne kresťanskom meste Bartela, 
kde na bezpečnosť dohliada šiítmi podporovaná armáda, 
informoval otec Behnam Benoka o „skrytom bojkote“ 
obchodov prevádzkovaných kresťanmi. Opísal, ako pred 
starobylými kresťanskými pamiatkami vyrástli šiítske svätyne, 
a uviedol, že reproduktory vysielajúce moslimské modlitby 
boli strategicky rozmiestnené v kresťanských oblastiach. 
Pokiaľ by došlo k ďalšiemu útoku, ako bol ten, ktorý viedol 
ISIS, mohlo by to mať za následok vytratenie sa Cirkvi z tejto 
oblasti. Ale ak bude možné zaručiť bezpečnosť, existuje nádej, 
že kresťanstvo v Ninive a Erbile by mohlo prežiť. Otec Benoka 
opísal pretrvávajúci tlak „donútiť (kresťanov) k odchodu 
z krajiny“.25 Vedúci predstavitelia duchovenstva v Iraku čoraz 
viac predkladajú svoje obavy z existenčného ohrozenia Cirkvi, 
najmä pokiaľ by došlo k „ďalšej verzii ISIS“26 a „ďalšej vlne 
prenasledovania“27, pričom sa šíria správy, že bojovníci ISIS sú 
„v podzemí“28 a vracajú sa cez hranice do Iraku.29 V rozhovore 
pre ACN chaldejský katolícky arcibiskup Bashar Warda 
z Erbilu povedal: „S každým ďalším cyklom násilia dochádza 
k úbytku počtu kresťanov, k dnešnému dňu sme na pokraji 
vyhynutia.“30 

V Sýrii sa v polovici roku 2017 odhadoval počet kresťanov na 
menej ako 500 00031 – z 1,5 milióna pred začiatkom konfliktu 
v roku 2012.32 V Aleppe ich bolo na začiatku občianskej vojny 
180 00033  a tvorili jednou z najväčších kresťanských komunít 

11  Alex Lockie, “ISIS has been militarily defeated in Iraq and Syria”, Business Insider, 
22nd November 2017, https://www.businessinsider.com.au/isis-military-defeat-
iraq-syria-2017-11

12  “Car bomb near church in Syria wounds several”, Catholic Herald, 15th July 2019, 
https://catholicherald.co.uk/news/2019/07/15/car-bomb-near-church-in-syria-
wounds-several/ 

13  “Islamic State and the crisis in Iraq and Syria in maps”, BBC News, 28th March 2018, 
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-27838034

14  The Government of Iraq declared victory over Daesh in Mosul on 9th July 2017. 
John Pontifex, “Mosul: Barely 40 Christians home”, Aid to the Church in Need (UK) 
News, 9th July 2019, https://acnuk.org/news/mosul-barely-40-christians-home/

15  Caroline Cox and Ewelina Ochab, “Helping Religious Minorities Persecuted 
by Daesh”, Providence – A Journal of Christianity and American Foreign Policy, 
15th November 2017, https://providencemag.com/2017/11/helping-religious-
minorities-persecuted-daesh/

16  Meeting with Archbishop Bashar Warda of Erbil, Jeremy Hunt (Facebook page), 
21st May 2019 https://www.facebook.com/jeremyhuntsws/photos/a.113136919701
0328/1275737619240151/?type=3&theater

17  John Pontifex, “Iraq & UK: Save us from disappearing – Archbishop asks Foreign 
Secretary”, Aid to the Church in Need (UK) News, 22nd May 2019, https://acnuk.org/
news/iraq-uk-save-us-from-disappearing-archbishop-asks-foreign-secretary/

18  Meeting with Archbishop Bashar Warda of Erbil, Jeremy Hunt (Facebook page), 
21st May 2019 https://www.facebook.com/jeremyhuntsws/photos/a.113136919701
0328/1275737619240151/?type=3&theater 

19  The Government of Iraq declared victory over Daesh in Mosul on 9th July 2017. 
John Pontifex, “Mosul: Barely 40 Christians home”, Aid to the Church in Need (UK) 
News, https://acnuk.org/news/mosul-barely-40-christians-home/

20   Zaid Sabah, “Mosul Archbishop Says Iraq Christians Flee From ISIL Militants”, The 
Tundra Tabloids, 30th June 2014, http://tundratabloids.com/2014/06/30/christians-
fleeing-from-mosul-and-vicinity-from-isis-jihadis/

21  “Iraq: Christians fearful as Islamists take over the city”, Independent Catholic News, 
11th June 2014, https://www.indcatholicnews.com/news/24938; John Pontifex, 
“Mosul: Barely 40 Christians home”, Aid to the Church in Need (UK) News, 9th July 
2019, https://acnuk.org/news/mosul-barely-40-christians-home/

22  Catherine Sheehan, “Ministering in the shadow of ISIS was ‘the best time of my 
life’, says Sydney-based archbishop of Mosul, The Catholic Weekly (Sydney), 13th 
March 2017, https://www.catholicweekly.com.au/ministering-in-the-shadow-of-
isis-was-the-best-time-of-my-life-says-sydney-based-archbishop-of-mosul/

23  “Families returned to Nineveh Plains”, Nineveh Reconstruction Committee, 8th June 
2019, https://www.nrciraq.org/reconstruction-process/

24  “After ISIS, Nineveh’s Christians now face new threat from Shabak Shiite militias”, 
AsiaNews.it, 14th February 2019, http://asianews.it/news-en/After-ISIS,-Nineveh’s-
Christians-now-face-new-threat-from-Shabak-Shiite-militias--46250.html

25  Tim Stanley, “In Iraq, Christians thought things would get better. They did. At first”, 
Daily Telegraph, 13th July 2019, pp. 14-15

26  Dale Gavlak, “Iraq’s Top Catholic Cleric Concerned About Future of Country’s 
Christians”, Voice of America, 16th July 2019, https://www.voanews.com/middle-
east/iraqs-top-catholic-cleric-concerned-about-future-countrys-christians

27  Simon Caldwell, “Iraqi archbishop fears more persecution, says IS went underground,” 
Crux, 9th October 2018, https://cruxnow.com/church-in-asia-oceania/2018/10/09/iraqi-
archbishop-fears-more-persecution-says-is-went-underground/

28 Ibid.
29  Louisa Loveluck and Mustafa Salim, “Hundreds of Islamic State militants are 

slipping back into Iraq. Their fight isn’t over”, The Washington Post, 21st July 2019, 
https://www.msn.com/en-ca/news/world/hundreds-of-islamic-state-militants-are-
slipping-back-into-iraq-their-fight-isnt-over/ar-AAEGIHq

30  John Newton, “Christians ‘close to extinction’”, Aid to the Church in Need (UK) News, 
6th August 2019, https://acnuk.org/news/iraq-christians-close-to-extinction-2/

31  Kent Hill, “Christian Persecution in the Midst of Chaos: The Cauldron of 
Iraq and Syria”, Religious Freedom Institute, 17th April 2017, https://www.
religiousfreedominstitute.org/cornerstone/2017/4/17/christian-persecution-in-
the-midst-of-chaos-the-cauldron-of-iraq-and-syria

32  “About 1 Million Christians Have Fled Syria Since 2011, Says Chaldean Catholic 
Bishop”, Christianity Daily, 22nd March 2016, http://www.christianitydaily.com/
articles/7821/20160322/1-million-christians-fled-syria-2011-chaldean-catholic-bishop.htm

33  Pierre Macqueron, “Syria: The Bleeding Wound of Emigration”, Aid to the Church 
(International) – Christians of Syria, 11th April 2019, https://www.christiansofsyria.
org/syria-the-bleeding-wound-of-emigration/
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Prípadová štúdia 
Útok na Kostol sv. Ignáca 

v Nigérii
Otec Felix TyolahaOtec Joseph Gor 

Osamelý kresťan sa modlí v kostole v Kadúne v Strednom pásme Nigérie

12  |  Trpiaci a zabudnutí

ACN PF_ 2019_SK-7.indd   12 10.11.19   19:47



aPRÍL 2018 

Otec Joseph Gor a otec Felix Tyolaha boli medzi devätnástimi katolíkmi, ktorí zomreli potom, ako ozbrojenci 
začali strieľať na ľudí v Kostole sv. Ignáca o 5.30, keď sem prišli na zádušnú svätú omšu. Dvadsiateho štvrtého 
apríla 2018 vstúpilo do kostola v Mbalome v strede Nigérie približne 30 teroristov. Deväťročný miništrant Oryiman 
Akule povedal: „Len čo kňaz začal sláviť omšu, uvidel ľudí so zbraňami bežať do kostola. Hneď prítomných 
varoval, ale oni takmer okamžite začali strieľať… Utiekli sme a schovali sme sa v jednej budove.“ Po útoku na 
kostol zaútočili aj na miestnych obyvateľov. Podpálili vyše 50 domov aj so stodolami počas toho, ako sa v nich 
ľudia snažili ukryť. Úrady sa domnievajú, že zodpovednosť za tieto útoky nesú moslimskí pastieri Fulani. Otec 
Gor, jeden zo zabitých kňazov, ešte pred útokom varoval pred pretrvávajúcou hrozbou, ktorú títo extrémisti 
predstavujú.

zdroje: Murcadha O Flaherty and John Pontifex, “Bishops – President should resign for inaction over ‘killing fields 
and mass graveyard’”, Aid to the Church in Need (UK) News, 30th April 2018 , https://acnuk.org/news/bishops-president-
should-resign-for-inaction-over-nigerias-killing-fields-and-mass-graveyard/ ; “Eighteen killed in Benue church by 
suspected herdsmen”, The Guardian (Nigeria), 24th April 2018, https://guardian.ng/news/eighteen-killed-in-benue-
church-by-suspected-herdsmen/ ; Hembadoon Orsar, “Nigeria: Benue Church Attack – the Untold Story of Ukpo, Ayar 
Mbalom”, All Africa, 22nd June 2018, https://allafrica.com/stories/201806220622.html (navštívené 25. 7. 2019).
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nielen v Sýrii, ale v celom regióne. Maronitský arcibiskup 
Joseph Tobji z Aleppa pre ACN povedal, že za posledných 
sedem rokov sa počet kresťanov v meste znížil na 32 000.34 
zdroje blízke aCN, ktoré sa nachádzajú v meste, uviedli, že 
do júla 2019 sa počet kresťanov v aleppe znížil na 29 000, 
o 3 000 iba za posledný rok. To znamená, že počet kresťanov 
v aleppe, ktoré bolo kedysi jedno z najvýznamnejších centier 
Cirkvi na celom blízkom východe, za posledných osem rokov 
klesol o viac ako 80 percent. Neočakáva sa žiadne obnovenie, 
iba ďalšie zníženie počtu veriacich. Arcibiskup Tobji uviedol, 
že 40 percent kresťanov, ktorí zostali v jeho diecéze, boli 
„starší ľudia“35, ktorí budú potrebovať opateru. Prieskumné 
cesty ACN do Sýrie odhalili, že mladí kresťania sa zúfalo snažia 
utiecť z krajiny, aby sa vyhli vojenskej službe.36 Arcibiskup Tobji 
označil neustálu emigráciu kresťanov za „našu krvácajúcu 
ranu“37 a uviedol, že ľudia sa chcú vyhnúť prehlbujúcej sa 
hospodárskej kríze v Sýrii. Návštevy ACN v regióne ukázali, že 
niektorí sýrski kresťania sú odhodlaní zostať v krajine a vracať 
sa do miest ako Homs38, ale vo všeobecnosti vojenské víťazstvo 
nad ISIS nedokázalo zastaviť prúd kresťanov utekajúcich zo 
Sýrie. Rozhovory ACN s kresťanskými utečencami v susednom 
Libanone a Jordánsku dokazujú, že veriaci sa až tak veľmi 
vrátiť nechcú.39 Aj keď umiernení moslimovia naznačili, že si 
želajú, aby kresťania zostali, správy ACN poukazujú na rastúcu 
marginalizáciu kresťanov v spoločnosti so zvyšujúcou sa 
diskrimináciou na pracovisku a na verejnosti. Sýria má 
najmenej dvojnásobne viac kresťanov ako Irak. Preto v období, 
keď sa chystá vypracovanie dôležitej novej povojnovej ústavy, 
majú sýrski kresťania väčší vplyv.40

Naproti tomu 10 miliónov kresťanov v Egypte dokázalo 
lepšie prečkať búrky násilia zo strany stúpencov džihádu. Na 
rozdiel od Iraku a Sýrie došlo počas sledovaného obdobia 
k početným závažným džihádistickým násilným útokom 
na koptov. V novembri 2018, keď islamisti prepadli tri 
autobusy s kresťanskými pútnikmi41, bolo zabitých 7 ľudí 
a 19 zranených. Z toho vyplýva, že závažnosť útokov na 
kresťanov sa v rokoch 2018 – 1919 výrazne znížila v porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím, ktoré zahŕňalo útoky na 
Kvetnú nedeľu v apríli 2017 v Dóme sv. Marka, Alexandrovom 
kostole a Mar Girgis v Tante.42 Vo vyhlásení k tejto správe 
koptský pravoslávny arcibiskup Angaelos z Londýna uviedol: 
„(V Egypte) sme našťastie nevideli masové bombové 

34 Ibid.
35 Ibid.
36  Dennis Peters, “Christians in Syria divided on returning”, Aid to the Church in Need 

(International) – Christians of Syria, 9th March 2019, https://www.christiansofsyria.
org/christians-in-syria-divided-on-returning/

37  Pierre Macqueron, “Syria: The Bleeding Wound of Emigration”, Aid to the Church in 
Need (International) – Christians of Syria, 11th April 2019, https://www.christiansofsyria.
org/syria-the-bleeding-wound-of-emigration/

38  John Pontifex, Give them this day their daily bread (Report of fact-finding and project 
assessment trip to Syria) Aid to the Church in Need (UK), July 2019, https://acnuk.
org/wp-content/uploads/2019/07/386919-ACN-1907-6pp-Report-v6-FINAL-1.pdf

39 John Pontifex, návšteva Sýrie 2017 – 19.
40  “Syria says “progress” towards talks on post-war constitution”, MENAFN, 11th July 

2019, https://menafn.com/1098750089/Syria-says-progress-towards-talks-on-
postwar-constitution?src=Rss

41  “Egypt attack: Gunmen kill seven Coptic Christians in bus ambush”, The Guardian, 
3rd November 2018, https://www.theguardian.com/world/2018/nov/03/egypt-
attack-gunmen-kill-coptic-christians-bus-ambush 

42  Ruth Michaelson, “Egypt: Isis claims responsibility for Coptic church bombings”, 
The Guardian, 9th April 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/apr/09/
egypt-coptic-church-bombing-death-toll-rises-tanta-cairo

Kríž uprostred spálených ruin, Koptská katedrála sv. Juraja v Luxore, Egypt 
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útoky či streľby. Naďalej však čelíme útokom na dediny 
a izolované oblasti, síce v menšom rozsahu, ale s rovnako 
brutálnymi následkami.43 Voči militantným islamistom, ktorí 
opisujú koptov ako svoju ,obľúbenú korisť ‘44, sa prezident 
Sísí zaviazal konať. Neskôr uviedol, že v roku 2018 sa 
uskutočnilo najmenej teroristických útokov za posledných 
päť rokov.“45 V novembri 2018 sa objavili správy o tom, že 
štát udelil povolenie približne 340 kostolom, čo je „pomalý, 
ale významný krok“46, pričom ďalších 3 740 kostolov stále 
čaká na povolenie. Arcibiskup Angaelos porovnal „pozitívnu 
prácu“ štátu v boji proti násiliu a diskriminácii kresťanov 
v mestských oblastiach Egypta s vidieckymi, kde sú masové 
útoky na kresťanov stále „pravidelným javom“. Dodal: „Zistilo 
sa, že miestna polícia v niektorých dedinách nerieši situácie 
dostatočne a niekedy sa na konanie násilia iba pozerá 
a nesnaží sa mu zabrániť.“47 

Pozrieme sa na región ako celok. Rozsah násilia voči 
kresťanom je už oveľa menší, no máme dôkazy, že 
ustupujúci džihádistickí islamisti zasiali medzi časťami 
miestnej populácie nepriateľstvo voči kresťanom. Vedúci 
predstavitelia Cirkvi opísali, ako militanti vzbudili mentalitu 
kalifátu. Tá kresťanov označuje za nevítaných cudzincov 
napriek tomu, že ich prítomnosť v regióne predchádza času 
príchodu islamu. Londýnsky koptský arcibiskup Angaelos, 
ktorý opisuje pokračujúce islamistické násilie v Egypte, 
uviedol: „Tieto neutíchajúce útoky sa inšpirovali modelom 
kalifátu, ktorého sme boli svedkom v celom regióne.“48 

Chaldejský katolícky patriarcha Louis Raphaël I Sako 
z Bagdadu, predstaviteľ najväčšej iránskej kresťanskej 
komunity, povedal: „Ideológia ISIS je silná, dokonca aj medzi 
jednoduchými ľuďmi, pretože majú prejavy v mešitách… 
Fundamentalizmus je dnes najväčšou výzvou.“49 Najmä 
pokiaľ ide o Irak, nie je prehnané tvrdiť, že Islamský štát 
možno prehral bitku o vojenskú nadvládu na blízkom 
východe, ale v niektorých častiach regiónu sú na ceste 
k víťazstvu spočívajúcom v dosiahnutí likvidácie toľko 
nenávidených „uctievateľov kríža“ – kresťanov.50 

aFRIKa

Džihádistické násilie namierené proti kresťanom zostáva 
v celej Afrike na kritickej úrovni. V júli 2019 Laurent Birfuoré 
Dabiré, biskup z Dori, v Burkine Faso upozornil, že islamisti 
zabili štyroch kresťanov a vyhrážali sa, že zavraždia aj 
ostatných, ak odmietnu prestúpiť na moslimskú vieru.51  
V júni 2019 v Nigeri povedal pre ACN biskup Ambroise 
Ouédraogo z Maradi, že islamistické fundamentalistické 
útoky na kresťanov sa konajú „znova a znova“52 a sestra 
Catherine Kingbo z tej istej diecézy uviedla, že za posledných 
15 rokov tieto hrozby zmenili krajinu na nepoznanie. 
„Zlo (islamistických útokov) sa šíri,“53 povedala. Násilie 
a zastrašovanie tohto druhu ukázalo, že existuje 
spoločné úsilie extrémistov – ktoré čerpá značné zdroje 
mimo kontinentu – masovo nútiť kresťanov, aby sa stali 
moslimami. Na Madagaskare, ktorý je prevažne kresťanský, 

43 Koptský Ortodoxný arcibiskup Angaelos z Londýna, vyjadrenie zo 17. 7. 2019.
44  Aletha Adu, “‘Our favourite prey’ Christian father & son ‘brutally burnt alive & shot’ 

by ISIS jihadis”, Express, 23rd February 2017, https://www.express.co.uk/news/
world/770972/Coptic-Christian-father-son-burnt-alive-shot-ISIS-jihadi-Egypt-al-
Masri-terror-massacre

45  “Egypt: Terrorist attacks drastically declined in 2018”, MEMO: Middle East Monitor, 
1st January 2019, https://www.middleeastmonitor.com/20190101-egypt-terrorist-
attacks-drastically-declined-in-2018/

46  “World Watch List Report 2019”, Open Doors, p. 22.
47  Koptský Ortodoxný arcibiskup Angaelos z Londýna, vyjadrenie zo 17. 7. 2019.
48 Ibid.

49  Dale Gavlak, “Iraq’s Top Catholic Cleric Concerned About Future of Country’s 
Christians”, Voice of America, 16th July 2019, https://www.voanews.com/middle-
east/iraqs-top-catholic-cleric-concerned-about-future-countrys-christians 

50  “Ethiopian Christians killed by Daesh”, CSW, 20th April 2015, https://www.csw.org.
uk/2015/04/20/news/2564/vacancies.htm

51  Marta Petrosillo and John Newton, “Burkina Faso: Stop support for jihadists – says 
bishop”, Aid to the Church in Need (UK) News, 5th July 2019, https://acnuk.org/news/
burkina-faso-stop-support-for-jihadists-says-bishop/

52  “They may have guns, but we have Jesus!”, Aid to the Church in Need (International) 
News, 3rd July 2019, https://acninternational.org/news/niger-they-may-have-guns-
but-we-have-jesus/

53 Ibid.

Chaldejský arcibiskup Bashar Warda z Erbilu sa stretol s ministrom zahraničných vecí Veľkej Británie Jeremym 
Huntom v máji 2019 a volal po okamžitej pomoci pre náboženské komunity na Ninivských Pláňach
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Prípadová 
štúdia 

Výbuch bomby 
v Katedrále Panny 
Márie Karmelskej 

na Filipínach

JaNUÁR 2019 

Počas nedeľnej omše 27. januára explodovali dve bomby. Pri výbuchoch 
v Katedrále Panny Márie Karmelskej na ostrove Jolo na juhu Filipín bolo 
zabitých dvadsať ľudí, desiatky ľudí bolo zranených. Otec Romeo Saniel, 
apoštolský nuncius v Jolo, pre ACN povedal: „Žiadne slová nedokážu popísať 
smútok a bolesť, ktoré dnes cítime… Väčšina z tých, ktorí zomreli, boli naši 
pravidelní nedeľní farníci, chodievali na rannú svätú omšu.“ Podľa miestnych 
cirkevných zdrojov prvá bomba explodovala o 8:45 miestneho času. Keď 
prišla vojenská pomoc, došlo k druhému výbuchu na parkovisku, kde 
hromadne vybiehali ľudia z kostola po prvej explózii. K útoku, ku ktorému 
došlo týždeň po referende o uznaní väčšej autonómie pre oblasť moslimskej 
väčšiny v Mindanao, sa prihlásil Islamský štát (ISIS).  

zdroje: John Newton, “Filipino Church calls for prayer and solidarity following bomb attack”, 
Aid to the Church in Need (UK) News, 28th January 2019, https://acnuk.org/news/filipino-
church-calls-for-prayer-and-solidarity-following-bomb-attack/ (navštívené 26. 6. 2019).

Jonathan Luciano, riaditeľ národnej kancelárie ACN na Filipínach, navštívil Katedrálu Pannu Márie Karmelskej po výbuchu bomby
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kardinál Désiré Tzarahazana z Toamasiny v júni 2018 varoval 
pred radikálnymi islamistami zameranými na šírenie viery, 
ktorí si „kupujú ľudí“, a citoval ich plán postaviť v tejto krajine 
2 600 mešít.54

Na severe a rovnako aj v regiónoch takzvaného Stredného 
pásma v Nigérii radikáli pokračovali v nadvláde teroru 
namiereného proti kresťanom aj moslimom. Nigéria je 
krajinou, v ktorej bolo zabitých najviac kresťanov. V roku 2018 
tu bolo podľa správ zavraždených 3 731 osôb.55 Biskup oblasti 
Stredného pásma Wilfred Anagbe z Makurdi povedal pre ACN, 
že „existuje jasný zámer islamizovať všetky oblasti, ktoré sú 
prevažne kresťanské“.56  V jeden deň v apríli 2018 v skorých 
raných hodinách vtrhlo do kostola na začiatku svätej omše asi 
30 ozbrojencov, ktorí zmasakrovali 19 ľudí vrátane dvoch kňazov 
(pozri prípadovú štúdiu „Útok na Kostol sv. Ignáca v Nigérii“ 
na s. 12). Všetky dostupné dôkazy naznačujú, že za útokom sú 
militantní islamisti – kočovní pastieri dobytka z kmeňa Fulani; 
čo vyvracia tvrdenia, že náboženstvo nehralo pri tomto násilí 
žiadnu úlohu. Na iných miestach v severnej Nigérii skupina Boko 
Haram naďalej útočila na kresťanov, moslimov a ďalších. Zdá sa, 
že islamistické milície sú imúnne voči vládnym zásahom. 

V Stredoafrickej republike sa stali terčami útokov rôzne 
náboženské skupiny57 – útoky na kresťanov sa odohrali 
v kontexte značného vnútorného konfliktu; z násilia aj 
provokácií boli obvinení rovnako kresťania aj moslimovia. 
V novembri 2018 bolo v utečeneckom tábore v Alindao, 
ktorý prevádzkujú katolíci, zmasakrovaných najmenej 112 
civilistov vrátane dvoch kňazov a pastora.58 

V iných častiach Afriky prišla najväčšia hrozba pre kresťanov 
zo strany štátu. V Sudáne uskutočnil režim v rokoch 2017 
– 1919 extrémne prenasledovanie a so zemou zrovnal 
kostol v Chartúme59, v južnom Dárfúre „bil“60  konvertitov 
z islamu a zaútočil na 70 kostolov v pohorí Nuba.61  Nádej, 
že zosadenie prezidenta Omara al-bašíra v apríli 2019 je 
signálom ukončenia bezprecedentného prenasledovania 
kresťanov zo strany štátu, boli zmarené, keď Dočasná 
vojenská rada opätovne potvrdila svoj záväzok 

presadzovať zákon šaría. Zvýšené pokusy o potláčanie 
kresťanov zo strany štátu zaznamenali aj v Maroku.62 
Minister spravodlivosti Mohamed Aujjar 19. októbra 2018 
v národnej televízii „popieral existenciu“63 kresťanských 
občanov v krajine, hoci ich je až 25 000.64 V Eritrei štát 
náhle a dramaticky svoj hnev s plnou silou namieril proti 
Cirkvi. V júni 2019 zdroje blízke ACN uviedli, že počas 
jedného týždňa vláda zhabala a zatvorila posledných 21 
katolíckych nemocníc, zdravotníckych stredísk a kliník, ktoré 
každoročne poskytujú služby najmenej 170 000 ľuďom.65 

JUŽNÁ a VÝChODNÁ ÁzIa

situácia kresťanov sa najviac zhoršila v južnej a východnej 
Ázii: toto je v súčasnosti „hotspot“ regiónu, čo sa týka 
prenasledovania. Dlho pred skončením sledovaného obdobia 
sa Severná Kórea stala miestom, kde je na svete najťažšie byť 
kresťanom. Tu, kde „sú kresťania bežne väznení v pracovných 
táboroch“66; odkiaľ počúvame časté správy o fyzickom 
a psychickom mučení, je situácia naďalej taká nepriaznivá, že sa 
sotva môže zhoršiť. V krajine sa v pracovných táboroch nachádza 
až 70 000 kresťanov.67

Dva z najzávažnejších útokov proti kresťanom, ktoré 
v sledovanom období uskutočnili islamistické milície, sa 
uskutočnili v južnej a východnej Ázii. Počas nedeľnej omše dňa 
27. januára 2019 explodovali v katolíckej Katedrále Panny Márie 
Karmelskej na filipínskom ostrove Jolo dve bomby. Zahynulo 
20 ľudí a viac ako 100 bolo zranených68 (pozri prípadovú 
štúdiu „Výbuch bomby v Katedrále Panny Márie Karmelskej na 
Filipínach“ na s. 16). Do týchto útokov sa zapojila islamistická 
skupina Abu Sayyaf 69 a k zodpovednosti za útoky sa prihlásil 
Islamský štát.70  ISIS tiež uviedol, že stál za útokmi na Srí 
Lanke z 21. apríla 201971, kde bolo pri útokoch na tri kostoly 
plné kresťanov oslavujúcich Veľkonočnú nedeľu zabitých 
258 ľudí72 a viac ako 500 bolo zranených. Tieto koordinované 
útoky v Negombe, Batticaloe a hlavnom meste Kolombo 
boli jednoznačne najhorším násilným činom spáchaným 
na kresťanoch v tomto období. Kardinál Malcolm Ranjith, 
arcibiskup z mesta Kolombo na Srí Lanke, kritizoval vládu za 

54  Murcadha O Flaherty and Amélie de la Hougue, “New Cardinal highlights threat of 
‘extremist Islam’ from abroad”, Aid to the Church in Need (UK) News, 15th June 2018, 
https://acnuk.org/news/madagascar-new-cardinal-highlights-threat-of-extremist-
islam-from-abroad/

55 Open Doors World Watch List 2019, p. 4.
56  John Pontifex, John Newton and Murcadha O Flaherty, Nigeria – A New 

Emergency, Aid to the Church in Need, June 2018, https://acnuk.org/wp-content/
uploads/2017/02/Nigeria-A-New-Emergency.pdf

57  “Central African Republic”, United States Commission on International 
Religious Freedom Report 2018, p. 30, https://www.uscirf.gov/sites/default/
files/2019USCIRFAnnualReport.pdf

58  Ibid.; “Central African Republic: ‘Everything was in flames’. The attack on a 
displaced persons camp in Alindao”, Amnesty International, 14th December 2018, 
https://www.amnesty.org/en/documents/afr19/9573/2018/en/

59  “Sudanese authorities demolish Evangelical church in Khartoum suburb”, Sudan 
Tribune, 14th February 2018, http://www.sudantribune.com/spip.php?article64728 

60  “Sudan arrests, tortures Christians in Darfur over apostasy charges”, Sudan Tribune, 
31st October 2018, http://sudantribune.com/spip.php?article66526

61  “Report Claims Over 70 Churches in Nuba Region Destroyed or Burned Over Past 
Year”, International Christian Concern, 15th March 2019, https://www.persecution.
org/2019/03/15/report-claims-70-churches-nuba-region-destroyed-burned-past-
year/ (navštívené 18. 6. 2019).

62 Open Doors World Watch List 2019, p. 4.
63  US Department of State, International Religious Freedom Report 2018, 21st June 

2019, Morocco country report, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-
international-religious-freedom/morocco/

64 Ibid, quoting the 2017-18 Moroccan Association of Human Rights Report. 

65  John Pontifex, “Eritrea: Sick forced from their beds as 21 hospitals and 
clinics forced to shut”, Aid to the Church in Need (UK) News, 20th June 2019, 
https://acnuk.org/news/eritrea-sick-forced-from-beds-as-21-hospitals-and-clinics-
forced-to-shut/

66  Kimberly Winston, “North Korea is worst place for Christian persecution, group 
says”, Crux, 13th January 2018, https://cruxnow.com/global-church/2018/01/13/
north-korea-worst-place-christian-persecution-group-says/

67  Yaron Steinbuch, “Kim Jong Un bans Christmas, makes North Korea worship 
grandma”, New York Post, 25th December 2016, https://nypost.com/2016/12/25/
kim-jong-un-bans-christmas-makes-north-korea-worship-grandma/

68  Francis Wakefield, “AFP releases names of casualties of Jolo blast”, Manila Bulletin, 
29th January 2019, https://news.mb.com.ph/2019/01/29/afp-releases-names-of-
casualties-of-jolo-blast/

69  “Five Abu Sayyaf members surrender over Philippine church bombing”, 
Reuters, 4th February 2019, https://www.reuters.com/article/us-philippines-
security-idUSKCN1PT06Z 

70  “ISIS claims responsibility for deadly bombings at church in the Philippines”, 
CBS News, 28th January 2019, https://www.cbsnews.com/news/jolo-cathedral-
bombings-philippines-2019-01-27/

71  Lizzie Deardo, “Sri Lanka bombings: ISIS claims responsibility for deadly church 
and hotel attacks on Easter Sunday”, Catholic News Agency, 23rd April 2019, 
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/sri-lanka-bombings-isis-terror-
church-attack-easter-islamic-state-a8882231.html

72  “US official wounded in Easter Sunday bomb attacks in Sri Lanka succumbs to 
injuries”, ColomboPage, 8th May 2019, http://www.colombopage.com/archive
_19A/May08_1557326496CH.php
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Eisham Ashiq, dcéra Asie Bibi, 
počas návštevy Veľkej Británie 
v roku 2018
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MÁJ 2019

Po dlhom boji za spravodlivosť sa Asii Bibi podarilo opustiť rodný Pakistan 
a odcestovať do Kanady, kde sa znovu stretla so svojou rodinou. V roku 2009 ju zatkli 
a obvinili z rúhania, v novembri 2010 bola uznaná vinnou – stala sa prvou ženou, 
ktorá bola odsúdená na trest smrti obesením za spáchanie trestného činu rúhania. 
Neustále namietala, že je nevinná. Spravodlivosti sa však nemohla dovolať. Odvolacie 
pojednávanie bolo päťkrát odložené, až kým v októbri 2014 Najvyšší súd v Lahore 
nepotvrdil rozsudok smrti. O štyri roky neskôr, po odvolaní sa na Najvyšší súd 
Pakistanu, bol však verdikt viny zrušený. Jej dcéra Eisham Ashiq pre nadáciu Pomoc 
trpiacej Cirkvi vtedy povedala: „Toto je najkrajší okamih. Ďakujem Bohu, že vypočul 
naše modlitby.“ Ale jej nočná mora sa tým ešte neskončila, pretože masové protesty 
viedli vládu k tomu, aby umožnila odvolať sa proti tomuto verdiktu. Najvyšší súd však 
v januári 2019 napokon potvrdil jej oslobodenie. Otec Emmanuel Yousaf, národný 
riaditeľ Pakistanskej katolíckej komisie pre spravodlivosť a mier, pre nadáciu Pomoc 
trpiacej Cirkvi uviedol: „Už je to takmer 10 rokov, toto je deň, na ktorý sme všetci 
čakali, keď rodina môže byť konečne opäť spolu.“

zdroje: John Pontifex, “Asia Bibi flies to freedom”, Aid to the Church in Need (UK) News, 
8th May 2019, https://acnuk.org/news/pakistan-asia-bibi-flies-to-freedom/ ; John Pontifex 
and John Newton, “Asia Bibi’s family thanks God for her acquittal”, Aid to the Church in Need 
(UK) News, 31st October 2019, https://acnuk.org/news/asia-bibis-family-thanks-god-for-her-
acquittal/ (navštívené 26. 6. 2019).

Prípadová štúdia 
Asia Bibi

 Prvá žena 
odsúdená na trest 

smrti za rúhanie 
v Pakistane je 

oslobodená
Asia Bibi
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zlyhanie pri riešení problému islamistických militantov a pri 
vytvorení opatrení na ochranu kresťanov. Kardinál pre ACN 
povedal, že „bolo nájdených päť výcvikových táborov pre 
džihádistov“.73 Útoky boli signálom, že aj keď islamisti zmenili 
stratégiu – od snahy získať čo najväčšie územie prešli ku 
gerilovým útokom – útočiť na kresťanov je stále ich hlavným 
cieľom.

Popri islamistickom násilí sa medzi hlavné sily, ktoré 
rozpútavajú prenasledovanie kresťanov v južnej a východnej 
Ázii, zaradil aj narastajúci nacionalistický populizmus a 
štátne autoritárstvo. V Pakistane prichádzajú hrozby pre 
kresťanov aj ďalšie menšiny zo strany štátnych aj neštátnych 
aktérov. Mnohí z nich sú ovplyvnení Talibanom v susednom 
Afganistane. Správa o ľudských právach „Human Rights 
Monitor 2018“, ktorú vydávajú pakistanskí katolícki biskupi, 
opisuje „alarmujúci nárast incidentov násilia založeného na 
viere a diskriminačných postojov polície a štátnej správy“.74 
Veľkým posunom bolo rozhodnutie Najvyššieho súdu z októbra 
2018, ktorým zbavil viny Asiu Bibi, kresťanskú ženu odsúdenú 
na tresť smrti za údajné rúhanie (pozri prípadovú štúdiu „Asia 
Bibi – prvá žena odsúdená na smrť za rúhanie v Pakistane 
je oslobodená“ na s. 19). Avšak zjavné zlyhanie vlády v tom, 
ako si poradiť s narastajúcou atmosférou neznášanlivosti 
voči menšinám, bolo dôvodom, že ministerstvo zahraničia 
USA v novembri 2018 označilo Pakistan za krajinu, kde je 
situácia „mimoriadne znepokojivá“.75 Stalo sa tak po správach 
o neutíchajúcom násilí, najmä o útoku na kostol v Kvéte 
v decembri 2017 s deviatimi mŕtvymi a viac ako päťdesiatimi 
zranenými.76

V Indii bol hlavnou hrozbou pre kresťanstvo hinduistický 
nacionalizmus hindutva. Od začiatku roka 2017 do konca 
marca 2019 bolo hlásených viac ako 1 000 útokov na kresťanov.77 
V roku 2018 zatvorili vyše 100 kostolov.78 Militantov znepokojili 
správy, že hinduistická populácia krajiny klesla pod 80 
percent79 a zintenzívnili nepriateľské kroky vrátane násilia voči 
kresťanom. Militantní hinduisti Hindutva obvinili kresťanov zo 
snáh o evanjelizáciu, ktorá je v rozpore so zákonmi – existujú 

73  Marta Petrosillo, “Rapporto Annuale 2018 di Aiuto all Chiesa che Soffre oltre 
111 milioni di Euro a sostegno della chiesa di tutto il mondo”, Aid to the Church 
in Need (Italy), 14th June 2019, https://acs-italia.org/acs-notizie-dal-mondo/
rapporto-annuale-2018-di-aiuto-alla-chiesa-che-soffre-oltre-111-milioni-di-euro-
a-sostegno-della-chiesa-di-tutto-il-mondo/

74  Ed. A. Saman, Human Rights Monitor” A report on the Religious Minorities in 
Pakistan, National Commission for Justice and Peace (Pakistan Catholic Bishops’ 
Conference), May 2018.

75  US Department of State, 2018 Report on International Religious Freedom: 
Pakistan, 21st June 2019, Pakistan (Executive Summary), https://www.state.gov/
reports/2018-report-on-international-religious-freedom/pakistan/

76  “Suicide bombers kill nine at Christian church in Pakistan”, The Guardian, 17th 
December 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/dec/17/pakistani-
christians-suicide-bomb-attack-quetta-church

77  Persecution Relief, Report 2017, p. 5; Persecution Relief, Report 2018, p. 22; 
Persecution Relief, 1st Quarter Report 2019, p. 4.

78  Abbie Llewelyn, “Christianity Crackdown: Hindu extremists Attack Indian believers 
– 100 churches Shut Down”, Daily Express, 27th March 2019, https://www.express.
co.uk/news/world/1105848/india-news-Christian-persecution-hindu-shut-church-
violence-christianity-crackdown

79  Office of the Registrar General & Census Commissioner, Census of India, 2011. 
Population by religious community, Ministry of Home Affairs, Government of India, 
http://www.censusindia.gov.in/2011census/C-01.html; Karan Pradhan, “Religion 
in numbers: what 2011 Census reveals about India’s communities”, FirstPost India, 
27th August 2015, http://www.firstpost.com/politics/religion-in-numbers-what-the-
2011-census-revealed-about-trends-across-indias-communities-2408740.html

Karmelitánska misia v Bozoum 
v Stredoafrickej republike prijala 
4500 utečencov, ktorým teroristi 

zničili ich domovy
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v šiestich štátoch80 – zakazujúcimi náboženskú konverziu.81 Štáty 
túto legislatívu prísne presadzovali. Napríklad 12. septembra 
2018 polícia v okrese Jaunpur v Uttarpradéši obvinila 271 
kresťanov zo „šírenia klamstiev o hinduizme“ a z využívania 
drog na navádzanie ľudí ku konverzii.  Biskup Thomas Paulsamy 
z Dindigulu v máji 2018 povedal pre ACN, že len za posledné 
štyri mesiace došlo v Tamil Nadu k viac ako pätnástim násilným 
protikresťanským útokom. Biskup uviedol, že moc hinduistických 
extrémistov rástla od chvíle, keď sa v roku 2014 stal predsedom 
vlády Narendra Modi, a povedal, že strana súčasného indického 
vodcu Bharatiya Janata (BJP) „podporuje fundamentalistov“82 
a je v rozpore s náboženskou slobodou a ústavou. Hinduistické 
extrémistické útoky sa zvýšili v susednej Srí Lanke, kde sa ich 
terčom stali kresťania aj moslimovia. Vo východnej provincii 
Srí Lanky bolo v roku 2017 zaznamenaných 90 útokov na 
kresťanov83, od januára do septembra 2018 ich bolo 67.84

V Číne, pokiaľ ide o kresťanov a iné náboženské menšiny, 
najmä ujgurských moslimov, došlo v rokoch 2017 – 2019 
k výraznému zhoršeniu situácie v oblasti dodržiavania 
ľudských práv. Americká komisia pre medzinárodnú 
náboženskú slobodu dospela k takémuto záveru: „Ak ste 
kresťan, je možné, že vašu Bibliu prepísala čínska vláda, váš 
kostol bol zatvorený alebo zbúraný a váš farár uväznený.“85 
Nové nariadenia o náboženských záležitostiach, ktoré 
vstúpili do platnosti 1. februára 2018, v zásade postavili mimo 
zákon akékoľvek náboženské učenie, ktoré nebolo oficiálne 
schválené. Vláda tiež vyžaduje, aby náboženské skupiny 
nahlasovali všetky svoje aktivity online. Úsilie „počínštiť“86 
náboženské presvedčenie pokračovalo rýchlym tempom, 
pričom prejavy viery, ktoré neboli nariadené štátom, boli 
násilne potláčané. Napriek zmluve medzi Vatinkánom 
a Čínou sa represia voči Katolíckej cirkvi zvýšila.87

ODOzVa zO sTRaNY MEDzINÁRODNÉhO sPOLOČENsTVa

Počas sledovaného obdobia sa objavili iniciatívy 
medzinárodného spoločenstva v reakcii na prenasledovanie 
kresťanov. Stalo sa tak v období zvýšeného povedomia 
verejnosti o tejto téme. Média intenzívne pokrývali správy 
o Asii Bibi, kresťanskej ženy z Pakistanu, ktorá bola zbavená 
obvinenia za rúhanie, čo vyvrcholilo jej odchodom do Kanady 
v máji 2019.88 V máji 2016 EÚ vymenovala Jána Figeľa za 

špeciálneho vyslanca pre podporu slobody náboženského 
vyznania alebo viery mimo Európskej únie. O dva roky neskôr 
bol minister zahraničných vecí Spojeného kráľovstva Lord 
Ahmad z Wimbledonu vymenovaný za špeciálneho vyslanca 
predsedu vlády pre slobodu náboženského vyznania a viery. 
Jeho úlohou bolo „demonštrovať záväzok (Veľkej Británie) 
k náboženskej slobode prostredníctvom medzinárodnej 
podpory rešpektovania viery a dialógu“.89

Napriek tomu však narastajú obavy, že Západ bol v otázke 
prenasledovania kresťanov „slepý“90 a že iniciatívy 
medzinárodného spoločenstva ešte nepriniesli 
preukázateľnú zmenu pre mnohých prenasledovaných 
kresťanov. V sledovanom období narastal počet výziev, aby 
medzinárodné spoločenstvo pomohlo prenasledovaným 
kresťanom – žiadal o to napríklad arcibiskup Bashar Warda 
z Erbilu v Kurdistane v Iraku, keď sa v máji 2019 v Londýne 
stretol s ministrom zahraničných vecí Spojeného kráľovstva 
Jeremym Huntom. Maďarsko bolo lídrom medzi niekoľkými 
západnými krajinami, ktoré poskytovali priamu pomoc 
trpiacim kresťanom v Iraku. V júli 2018 minister zahraničných 
vecí USA Michael Pompeo usporiadal prvý výročný samit 
na „podporu náboženskej slobody po celom svete“.91 Toto 
stretnutie vo Washingtone DC začalo „Iniciatívu na obnovu po 
genocíde a odpoveď na prenasledovanie“.92

Napriek americkému prísľubu využiť 300 miliónov dolárov 
na pomoc pri obnove kresťanských a iných menšinových 
náboženských komunít na irackých pláňach Ninive, 
pretrvávala kritika, že USAID „bola veľmi pomalá, keď mala 
s pomocou prekročiť vlastný prah”.93 Financovanie z USA 
napriek tomu významne podporilo kresťanské oblasti 
v Iraku, predovšetkým civilnú infraštruktúru. Do leta 2019 
narastala nádej, že USA podporia v Iraku program vzdelania 
a životných podmienok v hodnote 1 milión dolárov, pričom 
finančné prostriedky budú smerované cez miestnu cirkev. 
Ak bude táto schéma podpory úspešná, má potenciál stať 
sa prvým z niekoľkých významných amerických projektov, 
ktoré budú pravidelne podporovať cirkevné spoločenstvá od 
roku 2020.94 

Vo Veľkej Británii sa v novembri 2018 objavili správy, že britská 
vláda nebola ochotná Asii Bibi ponúknuť azyl v týždňoch po jej 

80  US Department of State, 2018 Report on International Religious Freedom: India, 
21st June 2019, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-
religious-freedom/india/

81 Ibid.
82  “Modi wants a Hindu state”, Aid to the Church in Need (International), 5th May 2018, 

https://acninternational.org/interviews/modi-wants-a-hindu-state/ 
83  Figures only to 25th December 2017. Final year-end figures might be higher. “Sri 

Lanka sees more than 90 attacks against Christians in 2017”, Tamil Guardian, 25th 
December 2017, https://www.tamilguardian.com/content/sri-lanka-sees-more-90-
attacks-against-christians-2017

84 Human Rights Without Frontiers, op. cit.
85  United States Commission on International Religious Freedom Report 

2018, Introduction, p. 1, https://www.uscirf.gov/sites/default/
files/2019USCIRFAnnualReport.pdf

86  Lily Kuo, “In China, they’re closing churches, jailing pastors – and even rewriting 
scripture”, The Observer, 13th January 2019, https://www.theguardian.com/
world/2019/jan/13/china-christians-religious-persecution-translation-bible 

87  “China”, United States Commission on International Religious Freedom Report 2018, 
https://www.uscirf.gov/countries/china

88  Hugh Tomlinson and Haroon Janjua, “Christian Asia Bibi flees Pakistan for Canada”, 
The Times, 8th May 2019, https://www.thetimes.co.uk/edition/world/christian-
woman-asia-bibi-flees-pakistan-for-canada-zz60g99bc

89  “Lord Ahmad appointed as PM’s Special Envoy to promote religious freedom”, GOV.
UK, 4th July 2018, https://www.gov.uk/government/news/lord-ahmad-appointed-
as-pms-special-envoy-to-promote-religious-freedom 

90  “Speech of the Bishop of Truro, the Rt. Revd. Philip Mounstephen at the Launch of 
the Independent Review of FCO support for Persecuted Christians”, 30th January 
2019, https://christianpersecutionreview.org.uk/speech-of-the-bishop-of-truro-the-
at-the-launch-of-the-independent-review-of-fco-support-for-persecuted-christians/

91  Balázs Puskás, “The first ever ministerial to advance religious freedom – July 24-26, 
Washington DC”, S4C News, 28th July 2018, en.s4c.news/2018/07/28/the-first-ever-
ministerial-to-advance-religious-freedom-july-24-26-washington-dc/ 

92  Michael R Pompeo, “Remarks at the Close of the Ministerial Advancing Religious 
Freedom”, US Department of State, 26th July 2018, https://www.state.gov/remarks-
at-the-close-of-the-ministerial-advancing-religious-freedom/ 

93  Jeffrey Cimmino, “US Pledges $300 Million in Aid to Iraqi Christians, The Washington 
Free Beacon, 19th October 2018, https://freebeacon.com/national-security/us-
pledges-300-million-aid-iraqi-christians/

94 Zdroje ACN v Iraku.

     |  21     |  21

ACN PF_ 2019_SK-7.indd   21 10.11.19   19:47



oslobodení pakistanským Najvyšším súdom.95 Rozhodnutie súdu 
sa časovo zhodovalo s návštevou jej rodiny, ktorú zorganizovalo 
ACN, kde uviedli, že Veľká Británia je ich preferovaným miestom 
pre azyl. V čase rastúceho znepokojenia z toho, že mnohí vnímali 
nečinnosť Veľkej Británie v takomto významnom prípade 
ako zlyhanie, 26. decembra 2018 minister zahraničných vecí 
Jeremy Hunt oznámil preskúmanie situácie prenasledovania 
kresťanov. Úlohou obsiahlej správy, vedenej biskupom z Truro, 
bolo vyhodnotiť doterajšiu reakciu britského ministerstva 
zahraničných vecí na prenasledovanie kresťanov a poskytnúť 
odporúčania. V júli 2019, keď bola správa dokončená, bolo 
medzi 21 odporúčaniami uvedené, že vláda Veľkej Británie 
by mala zvážiť uvalenie sankcií proti krajinám, ktoré sú vinné 
z prenasledovania (odporúčanie 8), a využiť svoju pozíciu v 
Bezpečnostnej rade OSN, aby ochránila kresťanov na Blízkom 
východe a ďalších miestach intenzívneho prenasledovania 
(odporúčanie 20). Správa takisto odporučila vláde Spojeného 
kráľovstva podporiť iniciatívu #RedWednesday (Červená streda), 
ktorú spustilo ACN, aby pomohlo občianskej spoločnosti 
zapojiť sa do postoja solidarity s prenasledovanými kresťanmi 
(odporúčanie 19).96 Boris Johnson97 aj Jeremy Hunt98, vtedajší 
kandidáti na nástupcov Theresy Mayovej na pozíciu predsedu 
vlády, vyjadrili svoj záväzok konať podľa odporúčaní tejto 
správy.99

Na záver možno zhrnúť, že medzinárodné spoločenstvo 
za posledné dva roky preukázalo bezprecedentný záujem 
o tému prenasledovania kresťanov. Avšak, ak aj z týchto 
iniciatív vzíde praktická pomoc, bude to istý čas trvať. Lenže 
kresťania čelia pretrvávajúcim násilným útokom, núteným 
odchodom a možnej smrti a nemôžu si dovoliť luxus čakať. Či 
už v Iraku alebo sýrii, alebo kdekoľvek inde, budúci historici 
možno povedia, že to bol ďalší prípad postoja „príliš málo, 
príliš neskoro“.

zÁVER

V decembri 2018 princ z Walesu v preplnom kostole 
v londýnskom Westminsterskom opátstve povedal: „(Stretol 
som) toľko kresťanov, ktorí s takou inšpirujúcou vierou 
a odvahou bojujú proti útlaku a prenasledovaniu.“100 
Počas jeho príhovoru na bohoslužbe venovanej kresťanom 
na Blízkom východe zdôraznil potrebu podporovať 
medzináboženský dialóg. „Extrémizmus a rozdelenie nie sú 
v žiadnom prípade nevyhnutné,“ povedal. 

Hoci v niektorých častiach sveta došlo k poklesu násilia 
voči kresťanom, v posledných dvoch rokoch sa nepodarilo 
dosiahnuť dlho očakávaný zlomový moment, keď nenávisť 
voči kresťanom ustúpi tolerancii. Nie je ani pravdepodobné, 
že sa tak čoskoro stane. Vzostup autoritárskych režimov 
a populistického nacionalizmu je pre kresťanov nepriaznivý 
v krajinách ako India, Mjanmarsko či Čína, kde je kresťanstvo 
vnímané nielen ako cudzie, ale aj ako prostriedok 
nežiaduceho západného vplyvu. Islamistické násilie 
v niektorých častiach Afriky vyvíja na kresťanov obrovský tlak. 
V Iraku a Sýrii kresťania zo strachu naďalej emigrujú. S každou 
osobou, ktorá odíde, je situácia pre tých, ktorí zostali, ťažšia. 
Ak pápež František pôjde do Iraku v roku 2020, ako oznámil 
v júni 2019101, aké zvyšky kresťanskej komunity tam nájde? 
bez ohľadu na budúce výzvy je aCN – odhodlaná pomáhať 
kresťanom nielen prežiť prenasledovanie, ale aj svedčiť 
o svojej viere. Ich svedectvo o nádeji napriek všetkým 
okolnostiam je najväčším zdrojom inšpirácie pre všetkých, 
ktorí sa im snažia pomôcť.

95  Glen Owen and Abul Taher, “Revealed: Theresa May ‘blocked asylum from Pakistani 
Christian’ locked up for blasphemy despite UK playing host to hijackers, extremists 
and rapists”, MailOnline, 24th November 2018, https://www.dailymail.co.uk/news/
article-6425339/Theresa-blocked-asylum-application-Pakistani-Christian.html

96  Bishop of Truro’s Independent Review for the Foreign Secretary of FCO Support 
for Persecuted Christians – Final Report and Recommendations, 
https://christianpersecutionreview.org.uk/report/

97 @BorisJohnson, 8th July 2019.
98  Harriet Sherwood, “UK government urged to take steps to prevent persecution 

of Christians”, The Guardian, 8th July 2019, https://www.theguardian.com/
world/2019/jul/08/uk-government-urged-to-take-steps-to-prevent- 
persecution-of-christians

99  “Jeremy Hunt backs stronger protections for Christians worldwide”,  
BBC News, 8th May 2019, https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-48907546 

100  Harriet Sherwood, “Prince Charles calls for co-existence in speech on 
persecuted Christians”, The Guardian, 4th December 2018, https://www.
theguardian.com/uk-news/2018/dec/04/prince-charles-calls-for-greater-
understanding-between-faiths

101  “Pope Francis Expresses Wish to Visit Iraq in 2020”, Zenit, 
10th June 2019, https://zenit.org/articles/pope-francis-expresses
-wish-to-visit-iraq-in-2020/
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MJaNMaRsKO
„Neviditeľná vojna“ – takto san htoi 
z Kachinského ženského zväzu (Thajsko) opísala 
prenasledovanie kresťanov v Mjanmarsku.1 

Napriek tomu, že mjanmarská armáda vedie 
genocídne ťaženie2 proti 1,6 miliónom obyvateľov 
Kachinu, z ktorých 90 – 95 percent sú kresťania 
(rímskokatolíci alebo baptisti), medzinárodné 
správy len pomaly uznávajú prevažne kresťanskú 
identitu Kachinov.3 Kresťania z Kachinu boli 
zabití, znásilnení, mučení a používaní na 
„vyčistenie“ oblastí posiatych nášľapnými 
mínami.4 Ženy a dievčatá boli odvlečené do 
Číny ako nevesty.5 V poslednom desaťročí bolo 
do tla vypálených 3 000 dedín6 a od roku 2011 
bolo zničených viac ako 200 kostolov.7 správa 
amerického ministerstva zahraničných vecí 
Usa z roku 2017 nazvala túto situáciu veľmi 
vážnou, zúfalou a neudržateľnou,8 keďže došlo 
k vysídleniu 100 000 kresťanov, ktorí momentálne 
žijú v táboroch, ďalšie tisíce v džungľovom 
teréne; OsN označila toto násilie za „zločiny proti 
ľudskosti“. 9 

Podľa amerického ministerstva zahraničných 
vecí boli náboženské menšiny v krajine vrátane 
kresťanov, ich majetku a posvätných textov 
zničené. Tiež im zakázali navštevovať kostoly 
alebo ich renovovať. Čína „zakázala kresťanským 
skupinám a cirkvám kúpu pôdy v mene ich 
náboženských organizácií s cieľom uctievania“. 
Kresťania tiež zakúsili aj diskrimináciu 
v zamestnaní. V štáte Karen zas štátne úrady 
vyhlásili kresťanov za budhistov, keď žiadali 
o vydanie občianskych preukazov, napriek tomu, 
že vo svojich žiadostiach uviedli, že sú kresťanmi. 
Úradníci odmietli preukazy upraviť.10 

JÚN 2018 
Miestni obyvatelia zaútočili na dve rehoľné sestry v dedine Pataekyaw 
v obvode Ann. Kňaza, ktorý ohlásil incident, budhistický dav neskôr zbil.11

sEPTEMbER 2018 
V správe OSN sa uvádza, že kresťanov z Kachinu mučili vojaci. Vojaci tiež 
„jednu z kresťanských obetí prinútili napodobniť ukrižovaného Ježiša na 
kríži“.12

sEPTEMbER 2018 
Orgány UWSA (United Wa State Army), ktoré kontrolujú autonómny 
región Wa v štáte Šan, zadržali 200 kresťanských vodcov, zničili kostoly 
a na bohoslužby, vyučovanie náboženstva a evanjelizáciu uvalili prísne 
obmedzenia. Hovorca UWSA správy následne potvrdil. Väčšinu zadržaných 
kresťanských vodcov neskôr prepustili.13

DECEMbER 2018 
Na Štedrý deň v dedine Setsi v štáte Rakhine dav 50 ľudí vrátane troch 
mníchov zaútočil počas vianočnej bohoslužby na skupinu kresťanov 
v dočasnom úkryte. Jeden pastor bol prijatý do nemocnice so zraneniami, 
ktoré pri útoku utrpel.14
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Masaker viac ako 110 ľudí, väčšinou kresťanov vrátane dvoch kňazov a jedného pastora 
vo vysídľovacom tábore, ktorý spravovala Cirkev,1 zdôraznil rozsah vnútorného konfliktu 
sužujúceho krajinu. Útok koncom roka 2018 bol jedným z množstva násilných činov už 
neexistujúcej milície séléky, ktorá útočila pozdĺž sektárskych línií. Moslimské komunity 
taktiež trpeli, keď sa na západe krajiny objavili správy o „násilnej vlne etnických čistiek“.2 
bojové skupiny balake, vytvorené na boj proti séléke, sa samy zapojili do útokov na 
civilistov. biskup Juan Jose aguirre Muñoz z bangassou pre aCN povedal, že zahraniční 
žoldnieri, ktorí prichádzajú do stredoafrickej republiky, vyrabovali jej prírodné zdroje, čím 
krajinu ešte viac destabilizovali.3 Mierová dohoda medzi vládou a štrnástimi ozbrojenými 
skupinami z februára 2019 sa už v marci dostala pod tlak jednej bývalej frakcie séléky.4 

MÁJ 2018 
Pri útoku 1. mája počas omše v Kostole Panny Márie z Fatimy v Bangui bolo zabitých 
najmenej 19 ľudí vrátane otca Alberta Babu. Miestny farár otec Moses Otii povedal, 
že počet útočníkov „prevyšoval počet polícajtov a tí ustúpili. Potom útočníci začali 
strieľať na kostol a hádzať granáty medzi ľudí“.5 

NOVEMbER 2018 
Bolo zabitých 101 kresťanov a 11 moslimov, keď skupina bývalej Séléky, nazývaná 
Únia pre mier, zaútočila na tábor IDP v Alindao, ktorý spravovala Cirkev. Medzi tými, 
ktorých pri masakri 15. novembra zabili, bol Pastor Gabriel Singa a dvaja kňazi, 
otec Mada Blaise a otec Célestin Ngoumango. Tábor, v ktorom žije vyše 26 000 
utečencov, bol úplne zničený. Biskup Cyr-Nestor Yapaupa z Alindao povedal: „Starí 
ľudia a postihnutí boli jednoducho upálení zaživa, ak neboli zastrelení alebo sťatí… 
Útočníci jednoducho strieľali na všetkých ľudí bez rozdielu.“ Jednotky OSN sa pritom 
údajne vopred dohodli s militantmi na mierovom riešení.6

MÁJ 2019 
Telo 77-ročnej rehoľnej sestry Ines Nieves Sancho našli zmrzačené a bez hlavy v Nole 
na juhozápade Stredoafrickej republiky, neďaleko hranice s Čadom. V noci z 19. na 
20. mája vošli útočníci do jej domu a odtiahli ju do dielne, kde sestra Ines učila 
miestne dievčatá šiť. Tam jej podrezali hrdlo. Za útokom stáli bývalí bojovníci Séléky, 
ktorí sami seba označujú ako 3R.7

sTREDOaFRICKÁ REPUbLIKa
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ČÍNa
Nové nariadenia predstavujú pre veriacich ďalšie  
prekážky.1 Dvadsiateho prvého marca 2018 bol 
dohľad nad náboženskými záležitosťami presunutý 
zo štátneho ministerstva pre náboženské veci na 
odbor spojených frontových prác agentúry Čínskej 
komunistickej strany.2 Existujú obavy, že nový čínsky 
„systém sociálnych kreditov“, ktorého cieľom je 
odmeňovať dobré občianske správanie a trestať zlé, 
bude využitý aj na diskrimináciu kresťanov.3 Vzdelávanie 
sa používa ako nástroj sociálneho inžinierstva: 
v niektorých regiónoch údajne vyžadovali, aby žiaci 
podpísali vyhlásenie, že „budú podporovať ateizmus 
a stavať sa proti viere v boha“.4 Kresťanskí kňazi 
stále podliehajú svojvoľnému zatýkaniu5 a stavebné 
predpisy sa stále viac používajú ako zámienka na 
demoláciu kostolov. Napriek dohode medzi Vatikánom 
a Čínou v septembri 2018 je štatút Katolíckej cirkvi 
naďalej zložitý: dvaja podzemní biskupi boli formálne 
nahradení biskupmi Čínskeho vlasteneckého katolíckeho 
združenia; a dokonca aj napriek dohode štátni agenti 
zničili mariánske svätyne v Šan-si a Kuej-čou.6 

aPRÍL 2018 
Je zakázaný online predaj Biblie7 v prospech novej verzie, 
ktorá je v súlade so sinicizáciou (čínskym imperializmom 
a inkulturáciou) a socializmom.8

NOVEMbER 2018 
Biskup Peter Šao Ču-min z Wen-čou bol za dva 
roky päťkrát zatknutý. Správy naznačujú, že biskup 
podzemnej Katolíckej cirkvi bude 10 – 15 dní v izolácii 
a podrobí sa indoktrinácii v komunistickej ideológii. 
Keď ho zatkli v máji 2017, strávil vo väzbe 7 mesiacov.9

FEbRUÁR 2019 
V nedeľu 24. septembra o 20.00 bolo v meste Čcheng-
tu zadržaných 44 členov tzv. „Cirkvi včasného dažďa“ 
vrátane 11 detí. Dvaja jej členovia, boli na policajnom 
úrade bití po tvári policajným dôstojníkom v civilnom 
oblečení. Jeden dôstojník brutálne zbil pastorovu 
matku, chytil ju za vlasy a kopal ju, zatiaľ čo ďalší ju držal 
dole. Väčšinu členov prepustili v pondelok v skorých 
ranných hodinách, jedenástich administratívne zadržali. 
V decembri 2018 miestne úrady oficiálne zatvorili kostol 
a zatkli farára Wang-Yi a 160 kresťanov za „podnecovanie 
k rozvratu štátnej moci“.10

MaREC 2019 
Čínski predstavitelia v meste Guangzhou zaviedli 
peňažné odmeny pre tých, ktorí budú informovať 
o podzemných cirkvách a miestach bohoslužieb. Tí, 
ktorí poskytnú užitočné informácie, dostanú 100 jüanov 
(13 eur), a tým ktorí pomôžu identifikovať a zadržať 
kazateľov a členov neoficiálnych náboženských skupín, 
by to mohlo vyniesť až 10 000 jüanov, čo je približne 
dvojmesačná priemerná mzda.11

1. “China revises regulation on religious affairs”, The State Council of the People’s 
Republic of China, 7th September 2017: http://english.gov.cn/policies/latest_
releases/2017/09/07/content_281475842719170.htm (navštívené 16. 7. 2019).

2. “Communist Party takes control of religious affairs”, CSW, 22nd March 2018, https://www.
csw.org.uk/2018/03/22/news/3886/article.htm (navštívené 16. 7. 2019).

“China’s dystopian present: could ʻsocial scoringʼ surveillance increase pressure on 
Christians?”, Barnabus Fund, 27th November 2018, https://barnabasfund.org/en/news/
chinas-dystopian-present-could-social-scoring-surveillance-increase-pressure-on-
christians (navštívené 16. 7. 2019).

3. The phrase “belief in God” can also be translated as “theism”. Piao Junying, “Students 
Forced to Sign Religion-Rejection Commitments”, Bitter Winter: A magazine on Religious 
Liberty and Human Rights in China, 2nd February 2019, https://bitterwinter.org/forced-
to-sign-religion-rejection-commitments/ (navštívené 16. 7. 2019).

4. “Chinese officials again detain underground bishop during Holy Week”, Catholic News 
Agency, 27th March 2018: https://www.catholicnewsagency.com/news/chinese-officials-
again-detain-underground-bishop-during-holy-week-32841

5. “China-Vatican accord followed by the destruction of two shrines in Shanxi and 
Guizhou (videos)”, Asia News, 25th October 2019, http://www.asianews.it/news-en/
China-Vatican-accord-followed-by-the-destruction-of-two-shrines-in-Shanxi-and-
Guizhou-%28videos%29-45306.html

6. “Bibles pulled from online stores as China increases control of religion”, CNN, 5th April 
2018: https://edition.cnn.com/2018/04/05/asia/china-bible-online-christianity-intl/
index.html

7. “Chinese state Protestants plan “socialist” Christianity,” UCA News, 16th April 
2018: https://www.ucanews.com/news/chinese-state-protestants-plan-socialist-
christianity/82071

8. Bernardo Cervellera, “Wenzhou’s bishop Shao Zhumin taken by police”, Asia News, 
9th November 2019, http://www.asianews.it/news-en/Wenzhous-bishop-Shao-Zhumin-
taken-by-police-45439.html

9. Christian Ellis, “11 Christian Children Arrested in Violent Raid as China Increases 
Persecution”, CBN, 6th March 2019, http://www1.cbn.com/cbnnews/cwn/2019/
march/11-christian-children-arrested-as-china-increases-persecution-but-faith-
continues-to-grow ; “Christian Prisoners of Conscience: Pastor Wang yi”, Barnabus 
Fund, https://barnabasfund.org/en/Christian-Prisoners-of-Conscience/Wang-yi 
(navštívené 11. 6. 2019).

10. “Chinese Govt offers financial reward for turning in Christians”, Christian institute, 2nd 
April 2019, https://www.christian.org.uk/news/chinese-govt-offers-financial-reward-for-
turning-in-christians/?e050419 (navštívené 11. 6. 2019).

PROFIL KRAJINy

26  |  Trpiaci a zabudnutí

ACN PF_ 2019_SK-7.indd   26 10.11.19   19:47



EGYPT

PROFIL KRAJINy

Počet hlavných bombových 
útokov na kostoly v Egypte klesol 
– v porovnaní s predchádzajúcimi 
dvoma rokmi, keď v srdci koptského 
kresťanského spoločenstva 
došlo k výbuchom, ktoré zabili 
a zmrzačili účastníkov bohoslužieb 
v najvýznamnejších katedrálach 
v Káhire a alexandrii.1 Napriek tomu 
došlo k niekoľkým agresívnym 
útokom vrátane jedného z novembra 
2018 na autobus prepravujúci 
kresťanských pútnikov.2 Pokles 
násilných činov naznačoval, že sa 
dosiahol pokrok v deklarovanom 
odhodlaní prezidenta sísího 
vysporiadať sa s Islamským štátom, 
ktorý sa hlásil k mnohým útokom. 
V januári 2019 bol zmarený bombový 
útok, keď imám saad askar 
okamžite zareagoval na správy od 
návštevníkov mešity o podozrivých 
aktivitách pri Kostole Panny Márie 
a abu seifin v meste Nasr.3 Na inom 
káhirskom predmestí bol zabitý 
policajt, ktorý zneškodnil bombu 
v blízkosti kostola.4 Medzitým 
naďalej dochádza k protestom proti 
cirkevným budovám napriek tomu, 
že vláda uľahčila ich výstavbu.5 
Koptské kresťanské ženy a dievčatá 
sú naďalej unášané s cieľom nútenej 
konverzie a manželstva.

DECEMbER 2017 
Deväť ľudí vyhlasili za mŕtvych potom, ako ozbrojenci zaútočili na Mar Mina (Svätý 
Menes), koptský kostol v štvrti Helwan, južne od Káhiry. Medzi zavraždenými boli 
členovia zhromaždenia a policajný dôstojník zapojený do prestrelky. Niekoľko 
ďalších policajtov bolo zranených. Vláda uviedla, že jeden z teroristov „bol 
pripravený vyhodiť sa do vzduchu pomocou samovražednej vesty“. Pyrotechnici 
potom v blízkosti kostola demontovali dve improvizované výbušné zariadenia.6 

NOVEMbER 2018 
Sedem ľudí bolo zabitých a 19 zranených, keď moslimskí extrémisti prepadli tri 
autobusy s kresťanskými pútnikmi smerujúcimi do vzdialeného kláštora južne od 
Káhiry. Podľa Koptskej pravoslávnej cirkvi boli všetci zabití členmi jednej rodiny. 
Medzi mŕtvymi bol aj 15-ročný chlapec a 12-ročné dievča. K útoku sa prihlásil 
Islamský štát a označil ho za pomstu proti egyptským úradom za uväznenie 
„našich počestných sestier“.7

JaNUÁR 2019 
Polícia zatvorila jediný kostol v dedine Manshiyat Zaafarana, Minya, pričom 1 000 
koptov zostalo bez miesta na modlitbu. Moslimskí obyvatelia budovu obkľúčili 
a požadovali jej zatvorenie jazykom, ktorý arcidiecéza Minya označila za „urážlivý 
a poburujúci“. Polícia údajne zmierovala protestujúcich a budovu uzavrela. Na budovu 
kostola zaútočili už niekoľko dní predtým, 7. januára 2019, len niekoľko hodín po 
Vianočnej omši. Polícia demonštrantov rozohnala.8

1. “Egypt’s Coptic Christians targeted in deadly attacks”, Al Jazeera, 29th December 2017 https://www.aljazeera.com/news/2017/12/casualties-feared-gunman-attacks-helwan-
church-171229095924671.html (navštívené 27. 6. 2019).

2. Samy Magdy and Hamza Hendawi, “Officials say attack on Christian pilgrims in Egypt kills at least 7”, Crux, 2nd November 2018, https://cruxnow.com/church-in-africa/2018/11/02/officials-say-attack-
on-christian-pilgrims-in-egypt-kills-at-least-7/ (navštívené 27. 6. 2019). 

3. John Burger, “Imam foils bomb attack against Coptic church in Egypt”, Aleteia, 15th January 2019, ttps://aleteia.org/2019/01/15/imam-foils-bomb-attack-against-coptic-church-in-egypt/ 
(navštívené 27. 6. 2019).

4. “Egyptian explosives expert killed defusing bomb near church in Cairo”, Catholic News Agency, 6th January 2019, https://www.channelnewsasia.com/news/world/egyptian-explosives-expert-killed-
defusing-bomb-near-church-in-cairo-11091720 (navštívené 27. 6. 2019).

5. “Egypt”, United States Commission on International Religious Freedom Report 2019, https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tier2_EGyPT_2019.pdf (navštívené 27. 6. 2019).

6. “Egypt attack: Gunman targets Coptic Christians in church and shop”, BBC News, 29th December 2017, https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-42511813; youssef, A, “Gunmen kill Christian 
worshippers at Coptic church near Cairo”, The Guardian, 29th December 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/dec/29/gunman-launches-deadly-attack-on-coptic-church-near-cairo 
(navštívené 27. 6. 2019).

7. Chris Baynes, “Isis attack on Christian worshippers near Coptic monastery in Egypt kills seven”, Independent, 2nd November 2018, https://www.independent.co.uk/news/world/africa/egypt-
christian-bus-attack-coptic-latest-anba-samuel-monastery-terror-a8614461.html ; “Egypt attack: Gunmen kill seven Coptic Christians in bus ambush”, The Guardian, 3rd November 2018, 
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/03/egypt-attack-gunmen-kill-coptic-christians-bus-ambush (navštívené 27. 6. 2019).

8. “Minya Manshiyet Zaafarana Copts Attacked, Church Closed”, Coptic Solidarity, 13th January 2019, https://www.copticsolidarity.org/2019/01/13/minya-manshiyet-zaafarana-copts-attacked-church-
closed/; Hadeer El-Mahdawy, “Coptic Christian place of worship shuttered in Minya after Muslim residents protest”, Mada, 16th January 2019, https://madamasr.com/en/2019/01/16/news/u/coptic-
christian-place-of-worship-shuttered-in-minya-village-after-protests-by-muslim-residents/ (navštívené 27. 6. 2019).
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INDIa
Počas skúmaného obdobia boli hlásené útoky na kresťanov v 24 
z 29 indických regionov. Podľa jedného výpočtu bolo v roku 2017 
zaznamenaných 440 protikresťanských incidentov, 477 v roku 2018 
a 117 v prvom štvrťroku 2019.1 Útoky sprevádza zabíjanie konvertitov2 
a sexuálne násilie, ako je napríklad znásilnenie piatich žien pracujúcich 
pre kresťanskú mimovládnu organizáciu v Džhárkhande.3 V roku 2018 
bolo zatvorených viac ako 100 kostolov z dôvodu extrémistických 
útokov alebo zásahov zo strany štátnych orgánov.4 Podľa jednej 
štúdie sa zachovala vysoká miera komunitného násilia a zlyhanie 
orgánov pri riešení útokov na náboženské menšiny vyvolalo atmosféru 
beztrestnosti.5 „skupiny, ktoré chcú propagovať kultúrny a náboženský 
nacionalizmus, sú odvážnejšie,“uviedol biskup Theodore Mascarenhas 
z Konferencie katolíckych biskupov Indie.6 Údaje zhromaždené pri 
sčítaní ľudu poukazujú na to, že počet hinduistov klesol pod 80 percent, 
čo vyvolalo obavy nacionalistov, ktorí veria, že nútené konverzie 
menia spoločnosť. V máji 2018 bol v Karnátake rozoslaný falošný list 
arcibiskupa Machada z bangalúru, v ktorom sa tvrdilo, že Katolícka 
cirkev plánuje obrátiť hinduistickú komunitu Lingayat na katolícku 
vieru.7 Deväť z 29 indických štátov má zákony na „obmedzenie 
náboženských konverzií“.8

1. Persecution Relief, Report 2017, p. 5; Persecution Relief, Report 2018, p. 22; Persecution Relief, 
1st Quarter Report 2019, p. 4.

2. “Two Christians Killed in Separate States in India”, Morning Star News, 26th February 2019, https://
morningstarnews.org/2019/02/two-christians-killed-in-separate-states-in-india/ (Táto a všetky nižšie 
uvedené stránky boli navštívené 10. júna 2019, pokiaľ nie je uvedené inak).

3. Byarshadr Zargar, “5 female activists gang-raped at gunpoint, Indian police say”, CBS, 22nd June 2018, 
https://www.cbsnews.com/news/india-activists-gang-rape-gunpoint-sexual-attack-human-trafficking-
jharkhand/ (navštívené 4. 2. 2019).

4. Abbie Llewelyn, “Christianity Crackdown: Hindu extremists Attack Indian believers – 100 churches Shut 
Down”, Daily Express, 27th March 2019, https://www.express.co.uk/news/world/1105848/india-news-
Christian-persecution-hindu-shut-church-violence-christianity-crackdown

5. Center for Study of Society and Secularism & Minority Rights Group International, A Narrowing Space: 
Violence and discrimination against India’s religious minorities, June 2017, p. 2.

6. “India”, Religious Freedom in the World report 2018, Aid to the Church in Need, 
https://religious-freedom-report.org/pdf_en/?pais=414

7. Ibid.

8. US Department of State, “India”, International Religious Freedom Report 2018, https://www.state.gov/
reports/2018-report-on-international-religious-freedom/india/ (navštívené 21. 6. 2019).

9. “Violence against Christians Ratchets Up in Southern India”, Morning Star News, 9th October 2018, 
https://morningstarnews.org/2018/10/violence-against-christians-ratchets-up-in-southern-india/

10. “House Church in India’s Chhattisgarh State Attacked by Mob of Hindu Radicals”, International 
Christian Concern, 23rd February 2019, https://www.persecution.org/2019/02/23/house-church-indias-
chhattisgarh-state-attacked-mob-hindu-radicals/ (navštívené 11. 9. 2019).

11. “Officials Destroy Christian School, Hostel – and Founder’s Home – in Eastern India”, Morning Star News, 
6th June 2019, https://morningstarnews.org/2019/06/officials-destroy-christian-school-hostel-and-
founders-home-in-eastern-india/ (navštívené 11. 9. 2019).

sEPTEMbER 2018 
Na festivale Ganesh Chaturthiho (13. septembra) 
bola v dedine Veppur, Tondai Nadu, zbitá 
staršia žena, kresťanka. Zastavili ju štyria veriaci 
zo skupiny so sochou Ganéša a povedali jej, že pri 
chôdzi po ceste sochu znečistila a poškvrnila 
festival. Na kresťanov, ktorí sa ju snažili zachrániť, 
hádzali kamene – desiati z nich utrpeli menšie 
zranenia. Jeden z obyvateľov povedal: „Hovoria 
nám, že oni patria do RSS (hinduistickej 
extrémistickej skupiny) a my sme kresťania. 
Nemôžeme teda všetci chodiť po tej istej ceste…‘“9

FEbRUÁR 2019 
Tretieho februára 40-členný dav zaútočil 
na kostol Philadelphia v dedine Karkeli neďaleko 
Raipuru, hlavného mesta štátu Chhattisgarh. 
Veriacich zbili palicami – 15 z nich potrebovalo 
nemocničné ošetrenie. Politici boli obviňovaní 
z podnecovania dedinčanov, aby zaútočili 
na kostol. Podľa správ hinduistickí dedinčania 
odstrihli kresťanov od zásobovania vodou 
v dedine, zakázali im pochovať mŕtvych, a keď 
odmietli účasť na hinduistických praktikách, 
oni im odmietli dať prácu. Polícia, ktorá útok 
vyšetruje, kresťanom údajne povedala, že ak 
budú aj naďalej kázať, budú z dediny vyhnaní.10

MÁJ 2019 
Miestni predstavitelia poslali 50 pracovníkov, 
aby zbúrali cirkevnú školu a ubytovňu pre deti 
z kmeňov pri dedine Lichapeta v štáte Odisha. 
Riaditeľ Vijay Kumar Pusuru povedal: „Keď 
sme pokojne protestovali, zbili nás“. Problémy 
sa začali potom, ako vodca miestnej skupiny 
Rashtriya Swayamsevak Sangh tvrdil, že škola 
evanjelizovala deti – tvrdenie, ktoré Pusuru 
popiera. Demoláciu nariadili krátko nato, ako 
orgány „stratili“ doklady týkajúce sa žiadosti 
o pridelenie pôdy škole. V ubytovni žilo 100 
z 250 žiakov školy, pričom 12 detí, ktoré po 
zničení ubytovne zostali bez domova, vzali do 
starostlivosti.11
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DECEMbER 2017 
Poslanec Joseph Silewa sa sťažoval, že kresťania v mestách 
Bakhida a Bartella boli obťažovaní – a v niektorých 
prípadoch sexuálne napadnutí – členmi 30. šiítskej 
brigády Shabak a Rozšírených mobilizačných síl (PMF). 
Generálny riaditeľ pre kresťanské záležitosti miestnej vlády 
v Kurdistane potvrdil, že po oslobodení Ninivskej pláne 
od ISIS došlo k obťažovaniu a zneužívaniu zo strany PMF 
a ďalších milícií.9

MaREC 2018 
Doktor Hisham Shafiq bol spolu so svojou manželkou 
a staršou matkou dobodaný na smrť v ich dome v Bagdade. 
Otec Biyos Qasha sa obával, že tieto udalosti boli súčasťou 
plánu na vytlačenie kresťanov z ich domovov.10

JaNUÁR 2019
Nové učebné osnovy ministerstva školstva odsúdil vedúci 
predstaviteľ Chaldejskej cirkvi, patriarcha Louis Raphael 
Sako. Povedal: „Čítal som nepresné, nevhodné a urážlivé 
vyhlásenia, ktoré podnecujú nenávisť a rozdelenie, 
ktoré sú ďaleko od hodnôt tolerancie a zásad občianstva 
a spolužitia. Napríklad v učebniciach pre deti vo veku 6 – 11 
rokov sa uvádza, že odhalená žena je „chorá“.11 

aPRÍL 2019 
Ozbrojený útok na Kvetnú nedeľu počas procesie v Bartelle 
donútil kresťanov upustiť od tradičného slávnostného 
začiatku Svätého týždňa. Autá išli popri sprievode a tí, čo 
v nich boli, začali do davu strieľať. Necelá tretina z 3 800 
kresťanských rodín, ktoré zostali v krajine, sa z procesie 
vrátili. Milície Shabak, ktoré kontrolujú bezpečnosť 
v meste, údajne obťažovali kresťanov. Okrem toho, viac ako 
hodinu strieľali zo svojich zbraní pred Kostolom sv. Juraja 
a vyhrážali sa tamojšiemu kňazovi, otcovi Behnamovi 
Benoka.12

Kresťania sa po pokuse Islamského štátu o odstránenie 
kresťanstva pomaly vracajú do svojich miest a dedín 
na Ninivskej pláni. Počas návštevy Veľkej británie, 
ktorú organizovala aCN v októbri 2018, chaldejský 
arcibiskup habib Nafali povedal, že irackí kresťania 
znášali systematické násilie zamerané na ich odstránenie: 
„ak toto nie je genocída, tak čo potom?“1 Jeho názor 
zopakoval aj chaldejský patriarcha Louis Raphael I. sako.2 
V júni 2019 sa vrátilo niečo vyše 46 percent rodín, ktoré 
predtým utiekli. Cirkev sa sťažuje na zjavný nedostatok 
domácej a medzinárodnej pomoci pri obnove. Otec 
salar Kajo z Výboru pre rekonštrukciu kostolov v Ninive 
povedal: „Po roku obnovy bola Cirkev jediný kanál, cez 
ktorý prichádzala pomoc.“ Dodal, že priamu pomoc im 
poskytla maďarská vláda.3

Proces návratu sa skomplikoval bezpečnostnými 
problémami s obvineniami z agresie vrátane 
privlastňovania si pozemkov milíciami, ktoré 
údajne chceli chrániť kresťanské osady.4 Kresťanské 
spoločenstvá čelia v krajine rozsiahlym problémom 
vrátane dodatočných daní uvalených na oblasti 
kresťanskej väčšiny v kurdskom autonómnom regióne,5 
nedostatočnej podpory pre tých, ktorí boli vystavení 
sexuálnemu násiliu,6 nezákonného zaistenia najmenej 
350 kresťanských majetkov7 a sporadického zabíjania 
kresťanov a príslušníkov iných menšín.8 

1. “Christianity in Iraq ʻone wave of persecutionʼ from extinction”, The Tablet, 10th 
October 2018, https://www.thetablet.co.uk/news/10842/christianity-in-iraq-one-
wave-of-persecution-from-extinction (navštívené 8. 2. 2019).

2. John Newton, “Cardinal highlights threat to Christianity”, Aid to the Church in Need 
(UK) News, 29th September 2017, https://acnuk.org/news/iraq-cardinal-highlights-
threat-to-christianity/ (navštívené 20. 2. 2019).

3. John Newton, “Help families home now – or Christianity could disappear from the 
country”, Aid to the Church in Need (UK) News, 19th March 2018, https://acnuk.org/
news/iraq-help-families-home-now-or-christianity-could-disappear-from-the-
country/ (navštívené 21. 2. 2019).

4. “Assyrian Christian Lands Forcibly Seized in Northern Iraq: Authorities Again 
Petitioned to Protect the Rights of Minorities”, International Christian Concern, 
17th May 2018, https://www.persecution.org/2018/05/17/assyrian-christian-lands-
forcibly-seized-northern-iraq/ (navštívené 20. 2. 2019).

5. Business charges were added in Ankawa, Erbil and Semel near Duhok. Ankawa 
Today (Facebook), 2nd July 2018, https://www.facebook.com/617288955025470/
posts/1973203526100666/ (navštívené 20. 2. 2019).

6. “Islamic State rape survivors in Iraq are like ‘living corpses’”, The New Arab, 10th March 
2018, https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/3/10/is-rape-survivors-in-iraq-
are-like-living-corpses (navštívené 18. 2. 2019).

7. “350 Christian Homes Illegally Seized in Iraq”, International Christian Concern, 
21st November 2018, https://www.persecution.org/2018/11/21/350-christian-homes-
illegally-seized-iraq/ (navštívené 20. 2. 2019).

8. “Iraq: Christians concerned after spate of deadly violence”, Middle East Concern, 
20th March 2018, https://meconcern.org/2018/03/20/iraq-christians-concerned-after-
spate-of-deadly-violence/ (navštívené 18. 2. 2019).

9. Sangar Ali, “Hashd al-Shaabi sexually harass Christians in Nineveh Plain: Christian 
MP”, Kurdistan 24, 15th December 2017 (last update), http://www.kurdistan24.net/en/
news/6ddbf5d1-0d0d-49f2-988e-64fb440cd88b (navštívené 12. 6. 2019).

10. “Christian Family Stabbed at Home by Armed Group in Baghdad”, International 
Christian Concern, 12th March 2018 https://www.persecution.org/2018/03/12/christian-
family-stabbed-home-armed-group-baghdad/ (navštívené 18. 2. 2019).

11. Claire Evans, “Iraqi Curriculum Issues Veiled Threat Against Christian Women”, 
International Christian Concern, 15th January 2019, https://www.persecution.
org/2019/01/15/iraqi-curriculum-issues-veiled-threat-christian-women/  
(navštívené 20. 2. 2019).

Account of attack from Archbishop Bashar Warda; “‘Trust is gone’: Iraqi Christians 
fear returning due to Shiite militia”, Daily Star (Lebanon), 12th February 2019, http://
www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2019/Feb-12/476387-trust-is-gone-iraqi-
christians-fear-returning-due-to-shiite-militia.ashx?utm_content=buffer763df&utm_
medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer ; “Militia Forces 
Threaten Iraqi Priest”, International Christian Concern, 3rd December 2018, 
https://www.persecution.org/2018/12/03/militia-forces-threaten-iraqi-priest/  
(navštívené 12. 6. 2019).

IRaK

PROFIL KRAJINy 

     |  29

ACN PF_ 2019_SK-7.indd   29 10.11.19   19:48



NIGÉRIa
„Program je jasný: islamizovať všetky oblasti, ktoré sú v súčasnosti 
prevažne kresťanské.“1 Táto analýza biskupa Wilfreda anagbe 
z Makurdi prišla so správami, že v sledovanom období došlo 
k nárastu počtu a závažnosti protikresťanských útokov v regióne 
stredného pásma. aj keď bol kontext tohto násilia komplexný – 
vrátane etnických bojov, klimatických zmien a čoraz zúfalejšieho 
pátrania po čerstvých pasienkoch – za útoky prevzali zodpovednosť 
militantní islamisti Fulani. bolo to zrejmé aj z násilia v podobe 
ozbrojeného útoku v apríli 2018 na dedinský kostol v štáte benue, 
v ktorom zahynulo 19 ľudí vrátane dvoch kňazov. správy za tento 
rok avizujú „nárast“2 útokov zo strany oboch skupín, jednak 
Fulanov a jednak militantnej islamistickej skupiny boko haram, 
aktívnych najmä v severovýchodnej Nigérii. Nasledujúci rok 
klérus hlásil, že útoky proti kresťanom „nadobudli na intenzite 
a frekvencii“3 – útoky Fulanov teraz prevyšujú počet útokov boko 
haram. slabne viera v to, že vláda Muhammadu buhariho by 
mohla zvíťaziť v boji proti militantnému islamu. biskupi buhariho 
vyzývajú, aby „zvážil odstúpenie“.4

FEbRUÁR 2018 
Devätnásteho februára islamistickí militanti 
uniesli asi 110 študentiek strednej školy 
v Dapchi v štáte Yobe v severovýchodnej 
Nigérii. Všetkých prepustili do jedného 
mesiaca, s výnimkou jednej – 14-ročnej 
Leah Sharibu, jedinej kresťanky medzi nimi. 
Niektoré dievčatá po prepustení povedali, 
že Leah zadržali preto, lebo odmietla 
zanechať svoju kresťanskú vieru. V čase 
písania správy, viac ako 18 mesiacov od jej 
únosu, Leah Sharibu stále držia v zajatí.5

FEbRUÁR – MaREC 2019 
Podľa správ bolo vyše 280 ľudí zabitých 
pri útokoch na prevažne kresťanské 
obydlia naprieč štátom Kadún fulanskými 
pastiermi. Boli hlásené aj sexuálne 
útoky a zmrzačenia vrátane úmrtí 
minimálne 120 členov etnickej skupiny 
Adara v Kadare, ktorí boli zjavne zabití 
pri odvetných útokoch po televíznom 
vystúpení guvernéra El-Rufaia, že Adara 
zabila 66 fulanských pastierov. El-Rufai 
neskôr tvrdil, že počet obetí z kmeňa 
Fulani vzrástol na 130. Jeho tvrdenia 
boli všeobecne spochybňované.6

aPRÍL 2019 
Večer 29. apríla šli bojovníci skupiny 
Boko Haram z domu do domu a zabili 
pritom až 25 ľudí z prevažne kresťanskej 
komunity v Kude neďaleko Madagali 
v štáte Adamaoua na severovýchode 
Nigérie. Nasledujúci deň, keď preživší 
začali pochovávať mŕtvych, zbadali 
islamistických militantov, ktorí „ sa 
chystali na druhý útok“, čo miestnych 
obyvateľov podnietilo k úteku. Po 
útoku ušli z Kudy aj ďalší kresťania.7

1. “Nigeria – A New Emergency”, Aid to the Church in Need (UK), June 2018, https://acnuk.org/campaign/
nigeria2018/ (Táto a ostatné stránky nižšie boli navštívené 7. 6 2019 pokiaľ nie je uvedené inak).

2. “Nigeria”, United States Commission on International Religious Freedom Report 2018, pp. 54-55 
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2018USCIRFAR.pdf 

3.  John Newton and Roman Kris, “Attacks on Nigeria’s Christians are growing”, Aid to the Church in Need (UK) 
News, 7th June 2019, https://acnuk.org/news/attacks-on-nigerias-christians-are-growing/ 

4. Murcadha O Flaherty and John Pontifex, “Bishops – President should resign for inaction over ‘killing fields 
and mass graveyard’”, Aid to the Church in Need (UK) News, 30th April 2018, https://acnuk.org/news/bishops-
president-should-resign-for-inaction-over-nigerias-killing-fields-and-mass-graveyard/ 

5. “Christian Lawyers Call for Release of Leah Sharibu”, CSW, 23rd March 2018, https://www.csw.org.
uk/2018/03/23/press/3887/article.htm; “Nigeria: Security forces failed to act on warnings about Boko Haram 
attack hours before abduction of schoolgirls”, Amnesty International, 20th March 2018, https://www.amnesty.
org/en/latest/news/2018/03/nigeria-abduction-of-schoolgirls-security-forces-failed-to-act-boko-haram/

6. “Over 300 Nigerian Christians slain in merciless killing spree by Fulani militants since February”, Barnabus 
Fund, 19th March 2019, https://barnabasfund.org/en/news/over-300-nigerian-christians-slain-in-merciless-
killing-spree-by-fulani-militants-since ; “Hundreds of Christians killed in Nigeria attacks”, ABC Action News, 
19th March 2019, https://www.abcactionnews.com/news/world/hundreds-of-christians-killed-in-nigeria-
attacks ; “Militia attacks claim 120 lives since Feb”, CSW, 14th March 2019, https://www.csw.org.uk/2019/03/14/
press/4249/article.htm (stránky navštívené 26. 7. 2019).

7. Lindy Lowry, “Urgent Prayer: 25 Christians in Nigeria killed by Boko Haram in door-to-door attacks”, Open 
Doors (USA), 2nd May 2019, https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/stories/urgent-prayer-
25-christians-in-nigeria-killed-by-boko-haram-in-door-to-door-attacks/; “25 Christians Killed by Boko 
Haram in Door-to-Door Attacks”, International Christian Concern, 3rd May 2019, https://www.persecution.
org/2019/05/03/25-christians-killed-boko-haram-door-door-attacks/
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severná Kórea je všeobecne považovaná za najnebezpečnejšie miesto pre 
kresťanov, pričom údajne ide aj o najhoršie miesto na svete, pokiaľ ide 
o náboženskú slobodu.1 Občania musia preukázať oddanosť vládnucej dynastii 
a režimu. Podozrenie z nelojálnosti – vrátane vyznávania kresťanstva, ktoré 
sa považuje za „západné“ – je prísne potrestané. Dezertéri opísali, že zajatí 
kresťania sú mučení. Mnohí sú poslaní do pracovných táborov ako politickí 
väzni. V týchto táboroch by sa mohlo nachádzať až 70 000 kresťanov. Jeden 
odhad naznačuje, že 75 percent kresťanov zomrie na následky tvrdého 
zaobchádzania v táboroch.2 Tam sú mimosúdne popravovaní, vykonávajú 
nútenú prácu, sú mučení, prenasledovaní, vyhladovaní, znásilňovaní, 
podstupujú nútené potraty a znášajú sexuálne násilie.3 Veriaci boli „zavesení 
na kríž nad ohňom, drvení parným valcom, hádzaní z mostov, pošliapaní“.4 
Potom, ako sa Kim Čong-un ujal moci, bolo až 80 kresťanov údajne 
popravených na štadióne preto, lebo vlastnili bibliu.5 

severokorejský systém songbun, ktorý kategorizuje ľudí podľa ich lojality 
k režimu a určuje prístup k potrebám, ako napríklad zdravotná starostlivosť, 
klasifikuje kresťanov ako „nepriateľskí“. Štyri oficiálne kostoly v Pchjongjangu 
ukazujú pred zahraničnými návštevníkmi ako výstavné.6

1. See 2019 Open Doors World Watch List; Religious Freedom in the World 2018 – Executive Summary, Aid to the Church 
in Need, p. 13.

2. Database from Center for North Korean Human Rights, cit. in Hollie McKay, “North Korea: How Christians survive in 
the world’s most anti-Christian nation”, Fox News, 18th August 2017, https://www.foxnews.com/world/north-korea-
how-christians-survive-in-the-worlds-most-anti-christian-nation (navštívené 22. 7. 2019).

3. UN Report of the commission of inquiry on human rights in the Democratic People’s Republic of Korea, 17th February 
2014, www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIDPRK/Pages/ReportoftheCommissionofInquiryDPRK.aspx; Forbes 25th 
January 2017, https://www.forbes.com/sites/oliviaenos/2017/01/25/north-korea-is-the-worlds-worst-persecutor-of-
christians/#5edebb9b318e (navštívené 13. 6. 2019).

4. Christian Solidary Worldwide, Total Denial North Korea 2016 report, p.16.

5. Charles. J. Lidguard, “The shockingly normal things that you”d be executed for in North Korea”, Daily Express, 
18th March 2016, https://www.express.co.uk/travel/articles/632732/kim-jong-un-north-korea-dictatorship-execution-
killed (navštívené 5. 7. 2019).

6. Joey Millar, “North Korea Photos: Kim’s Fake Churches where actors pretend to pray to cover up abuse”, Daily Express, 
27th January 2019, https://www.express.co.uk/news/world/909477/north-korea-news-latest-pictures-photos-
churches-open-doors-kim-jong-un (navštívené 13. 6. 2019).

7. International Bar Association, Inquiry on Crimes Against Humanity in North Korean Political Prisons, 12th December 
2017, https://rfkhumanrights.org/assets/documents/REPORT-SyNOPSIS-AND-EXECUTIVE-SUMMARy-NORTH-KOREA.
pdf (navštívené 13. 6. 2019).

8. Hyung-Jin Kim, “N. Korean Christians keep faith underground amid crackdowns”, AP, 2nd February 2019, 
https://www.apnews.com/a7079dea595349928d26c687fa42a19c (navštívené 13. 6. 2019).

9. Lindy Lowry, “Naked, shaved and stripped of her name — life in a North Korean Prison”, Open Doors (USA), 
7th February 2019, https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/stories/naked-shaved-and-stripped-of-her-
name-life-in-a-north-korean-prison/ (navštívené 13. 6. 2019).

DECEMbER 2017 
V správe Výboru medzinárodnej advokátskej 
komory pre vojnové zločiny sa uvádza, že 
„kresťania sú ťažko prenasledovaní a obzvlášť 
tvrdo sa s nimi zaobchádza vo väzenských 
táboroch“, a zároveň sa píše, že „boli mučení 
a zabití“ pre náboženskú príslušnosť, 
navštevovanie kresťanských zhromaždení 
alebo čítanie Biblie a že „podliehajú 
prísnejšiemu vyvlastňovaniu“. Severokórejskí 
dezertéri podali svedectvo o krutosti režimu 
vrátane prípadu novonarodeného dieťaťa 
jednej väzenkyne, ktoré hodili strážnym 
psom ako potravu, či popravy hladujúcich 
väzňov, ktorých prichytili pri tom, ako sa 
snažili najesť z jedlých rastlín, alebo prípady 
nútených potratov.7

FEbRUÁR 2019 
Dezertér v Soule hovoril o spoluväzenkyni 
Hyun, ktorá počas výsluchu v roku 2004 
povedala strážcom o svojej viere, ako 
trvala na tom, aby sa pri výsluchu v roku 
2004 používalo meno, ktoré dostala pri 
krste. „Vyšetrovateľom povedala: , Som 
Božie dieťa a nebojím sa zomrieť. Ak 
ma chcete zabiť, pokojne ma zabite.‘“ 
Dezertér opísal, ako sa Hyun vracala 
z výsluchu s hroznými modrinami na čele 
a krvácaním z nosa. Strážcovia ju neskôr 
odviedli a už ju nevideli.8

FEbRUÁR 2019 
Prípad severokórejského väzňa bol 
zverejnený vďaka organizácii Open Doors. 
Väzenkyňa „42“ povedala, že sa jej každý 
deň pýtali, či je kresťanka. „Ak sa priznám, 
zabijú ma. Každý deň ma bijú… Nútia ma 
sedieť na kolenách so zavretými päsťami, 
nikdy ich nesmiem otvoriť.“ Bola odvlečená 
do reedukačného tábora. Ďalšieho 
veriaceho, ktorého tam stretla, odviedli a už 
ho nikdy nevidela.9 
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Kresťania sú neustále vystavovaní násilnému prenasledovaniu 
a diskriminácii, pričom väčšina z toho priamo súvisí so známymi 
pakistanskými zákonmi o rúhaní, ktoré sa, žiaľ, často zneužívajú. 
Od schválenia zákonov o rúhaní v roku 1986 sa stalo obeťami 
týchto zákonov 224 kresťanov. asi najznámejší bol prípad asie 
bibi. Po desiatich rokoch strávených vo väzbe, kde čakala na trest 
smrti, na ktorý bola neprávoplatne odsúdená, sa konečne dočkala 
prepustenia na slobodu rozsudkom Najvyššieho súdu v októbri 
2018. Nakoniec opustila Pakistan v máji 2019, aby začala so svojou 
rodinou nový život v Kanade. s rozsudkami viny za rúhanie, 
ktoré prakticky znamenajú trest smrti, a s rastúcou politickou 
mocou radikálnych islamistov v regióne, žijú kresťania v tieni 
strachu o svoje životy. Obzvlášť konverzie z islamu na kresťanstvo 
prinášajú obrovské riziko. Kresťania trpia aj inštitucionalizovanou 
diskrimináciou. Kresťania často zastávajú prácu, ktorá sa považuje za 
nízku, špinavú a podradnú. Napríklad kresťania tvoria veľmi vysoký 
podiel pracovnej sily v čističkách odpadových vôd a ako upratovači 
ulíc, napriek tomu, že tvoria iba 1,5 percenta obyvateľstva.1 Mnohí 
kresťania sú mimoriadne chudobní a niektorí sú obeťami otrockej 
práce. aj kresťania zo strednej triedy však čelia marginalizácii 
a prenasledovaniu. V pandžábskom regióne sú kresťanské 
a hinduistické dievčatá naďalej unášané a nútené uzatvárať 
manželstvá. 

“Pakistani Christians angered by ‘sweeper’ comment”, World Watch Monitor, July 24th 2013 
https://www.worldwatchmonitor.org/2013/07/pakistani-christians-angered-by-sweeper-comment/; 
“Three Christian sewage workers died in Bahawalpur”, Christians in Pakistan, July 14th 2017 https://
www.christiansinpakistan.com/three-christian-sewage-workers-died-in-bahawalpur/ ; Two Pakistani 
Christian sewerage workers die from poisonous gases”, World Watch Monitor, 29th May 2018 https://www.
worldwatchmonitor.org/2018/05/two-pakistani-christian-sewerage-workers-die-from-poisonous-gases/ 
(navštívené 17. 6. 2019).

1. K. K. Shahid, “ISIS targeting Christians in Quetta”, The Nation, April 17 2018, https://nation.com.pk/17-
Apr-2018/isis-targeting-christians-in-quetta (navštívené 17. 6. 2019).

Meher Ahmad and Salman Masood, “Pakistan Makes Concessions to Protesters in Blasphemy Case”,  
New York Times, 2nd November 2018, https://www.nytimes.com/2018/11/02/world/asia/pakistan-
blasphemy-asia-bibi.html ; Sabrina Toppa, “A Pakistan Court Overturned a Christian Woman’s Death 
Sentence for Blasphemy. Now, Protests Are Spreading Across the Country”, Time, 2nd November 2018, 
updated 13th November 2018, https://time.com/5442851/pakistan-blasphemy-asia-bibi-protest/ 
(navštívené 25. 6. 2019).

Leah MarieAnn Klett, “15 year old Christian teen abducted, raped by five Muslim men in Pakistan”,  
The Christian Post, 20th June 2019, https://www.christianpost.com/news/15-y-o-christian-teen-abducted-
raped-by-five-muslim-men-in-pakistan.html (navštívené 24. 6. 2019).

aPRÍL 2018 
Dvaja kresťania boli zabití a päť zranených, keď 
došlo k streľbe na veriacich vychádzajúcich 
z kostola v Esse Nagri v Karáči. Išlo už o tretí útok 
na komunitu kresťanov pripisovaný Islamskému 
štátu a druhý v priebehu štrnástich dní potom, 
ako bola na Veľkonočný pondelok na ceste 
Shahzaman zastrelená kresťanská rodina. Pri 
ďalšom útoku ISIS bolo zabitých najmenej deväť 
členov Metodistickej cirkvi Bethel Memorial 
pri samovražedných bombových útokoch len 
týždeň pred Vianocami v roku 2017. 2

OKTÓbER – NOVEMbER 2018 
Násilné protesty ochromili mestá v celom 
Pakistane potom, ako Najvyšší súd oslobodil 
Asiu Bibi. Demonštranti zablokovali hlavné 
cesty a to si vynútilo zatvorenie podnikov 
či škôl. Strana Tehreek-e-Labbaik Pakistan, 
ktorá usporiadala masovú demonštráciu, 
vyhlásila, že Asia Bibi a sudcovia, ktorí 
vo veci rozhodli, by mali byť zabití. Vláda 
dosiahla s vodcami protestov dohodu, ktorá 
umožňovala odvolanie na Najvyššom súde 
a začatie súdneho konania s cieľom zastaviť jej 
cestu do zahraničia. Odvolanie bolo nakoniec 
zamietnuté v januári 2019 a Asia Bibi krajinu 
o štyri mesiace neskôr opustila.3

JÚN 2019 
V nedeľu 9. mája bola 15-ročná kresťanka 
Mária unesená z domu v Shekhupure piatimi 
moslimskými mužmi a znásilnená.4 Úrady 
odmietli tento ohavný zločin vyšetrovať. Otec 
Márie, Jalal Masih, podal spolu s niekoľkými 
svedkami trestné oznámenie, v ktorom z útoku 
obvinil miestneho obchodníka a ďalšie štyri 
osoby. Pán Masih povedal: „Nasledujúci deň 
mi zavolal a vyhrážal sa mi, že ak budem 
informovať políciu, vráti mi už len jej mŕtve telo.“ 
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aPRÍL 2018
Sedemdesiatjedenročná rehoľná sestra Patrícia 
Fox bola zatknutá a zadržiavaná imigračným 
úradom. Išlo o austrálsku rehoľníčku, ktorá 
v krajine pracovala 27 rokov. Ako dôvod jej 
zatknutia boli uvedené „nelegálne politické 
činnosti“. Nasledujúci deň bola prepustená, ale 
zároveň dostala príkaz do tridsiatich dní opustiť 
krajinu. Redemptoristický kňaz Oliver Castor 
považuje tento krok vlády za pokus o „zastavenie 
práce Cirkvi s chudobnými“.4

JÚN 2018 
Otec Richmond Nilo bol zastrelený v nedeľu 
10. júna, keď sa pripravoval na slávenie večernej 
omše v Zaragoze, v provincii Nová Écija. Dvaja 
neidentifikovaní ozbrojenci zastrelili kňaza cez 
okno. Bol to tretí kňaz zabitý za posledných šesť 
mesiacov.5

DECEMbER 2018 
Prezident Rodrigo Duterte verbálne napadol 
katolíckych biskupov, keď sa o nich vyjadril: 
„Chlapci, tých biskupov, ktorých máte, zabite. 
Sú to bezvýznamní hlupáci. Nerobia nič iné, len 
kritizujú.“ Tieto poznámky nasledovali po ďalšej 
cirkevnej kritike prezidentovej protidrogovej 
vojny, pri ktorej od jej začiatku v roku 2016 
zomrelo viac ako 20 000 ľudí.6

JaNUÁR 2019 
Výbuch dvoch bômb 27. januára počas nedeľnej 
omše v Katedrále Panny Márie Karmelskej v Jolo 
zabil najmenej 22 ľudí a zranil viac ako 100 
ďalších. K útoku sa prihlásila islamistická skupina 
Abu Sayyaf, ktorá je súčasťou Islamského štátu 
a ktorá bola vylúčená z rokovaní povstaleckých 
vlád vedúcich k predchádzajú cemu referendu 
o vytvorení autonómnej oblasti Bangsamoro na 
moslimskom Mindanao.7

zabitie 22 návštevníkov nedeľnej bohoslužby a zmrzačenie viac ako 100 
ďalších v katolíckej katedrále v Jolo v januári 2019 odstránilo všetky 
pochybnosti o pretrvávajúcej hrozbe, ktorú predstavujú radikálni 
islamisti. V ľuďoch pretrvával veľký strach z obliehania Mindanao zo strany 
extrémistov, ktorí boli po päťmesačnom obliehaní nakoniec v októbri 
2017 porazení. Veľká časť mesta Marawi vrátane katolíckej katedrály bola 
zničená. Generálny vikár otec Teresito suganoba a ďalších 15 kresťanov 
bolo unesených.1 V tom období zomrelo viac ako 1 000 ľudí a 400 000 bolo 
vysídlených.

Prezident Rodrigo Duterte bol počas svojho pôsobenia v úrade v spore 
s Katolíckou cirkvou. Katolícke duchovenstvo označoval hanlivými 
výrazmi, pretože kritizovali jeho násilnú protidrogovú politiku. Vládne 
agentúry sa zamerali na rôzne katolícke organizácie. V Kongrese bolo 
zablokované obnovenie licencie pre rozhlasového vysielateľa Katolíckej 
mediálnej siete.2 Niekoľkí kňazi boli zastrelení neznámymi útočníkmi. 
Takéto útoky mohli byť vyvolané odporom voči ich aktivitám pri 
presadzovaní sociálneho učenia Cirkvi. Napríklad otca Marcelita Paeza 
zabili, pretože pomohol prepustiť politického väzňa.3 

1. Reinhard Backes, “The reconstruction of the city of Marawi will take years”, Aid to the Church in Need 
(International), 6th April 2018, https://acninternational.org/interviews/philippines-the-reconstruction-of-the-
city-of-marawi-will-take-years/ (navštívené 14. 6. 2019).

2. “Philippines”, Religious Freedom in the World, 2018 report, https://religious-freedom-report.org/
report/?report=772 ; “Church vs Duterte: Lawmakers told to renew licence for Catholic radio stations”, Asian 
Correspondent, February 2018, https://asiancorrespondent.com/2018/02/church-vs-duterte-lawmakers-told-
renew-licence-catholic-radio-stations/ (navštívené 14. 6. 2019).

3. Mark Saludes, “Philippine diocese bids to seek justice for slain priest”, UCANews, 13th April 2018, https://www.
ucanews.com/news/philippine-diocese-bids-to-seek-justice-for-slain-priest/82037 (navštívené 14. 6. 2019).

4. “Australian nun released after arrest in Philippines for ‘illegal political activities’”,Guardian, 17th April 2018, 
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/17/australian-nun-arrested-in-philippines-for-illegal-political-
activities ; Joe Torres, “Philippine religious leaders claim government moves to silence Church”, UCANews, 
26th April 2018, https://www.ucanews.com/news/philippine-religious-leaders-claim-govt-moves-to-silence-
church/82158 (navštívené 14. 6. 2019). She won a reprieve in late June 2108: Jose Torres, “Nun’s missionary visa 
restored”, Catholic Times, 22nd June 2018, p. 1.

5. “Catholic priest shot dead in Philippines”, SBS, 11th June 2018, https://www.sbs.com.au/news/catholic-priest-
shot-dead-in-philippines (navštívené 14. 6. 2019).

6. The government gives a lower official figure of 4,999. Ted Regencia “Philippines’ Duterte: ‘Kill those useless 
bishops’”, Al Jazeera, 5th December 2018, https://www.aljazeera.com/news/2018/12/philippines-duterte-kill-
useless-catholic-bishops-181205132220894.html (navštívené 1. 7. 2019).

7. “Cathedral Bombing Appears to Make Terrorist Statement after Referendum in Philippines”, Morning Star News, 
4th February 2019, https://morningstarnews.org/2019/02/cathedral-bombing-appears-to-make-terrorist-
statement-after-referendum-in-philippines/ ; John Newton, “Filipino Church calls for prayer and solidarity 
following bomb attack”, Aid to the Church in Need (UK) News, 28th January 2019, https://acnuk.org/news/
filipino-church-calls-for-prayer-and-solidarity-following-bomb-attack/ (navštívené 14. 6. 2019).
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sRÍ LaNKa
Po skončení občianskej vojny v roku 2009 sa zvýšil počet útokov na kresťanov, 
ako aj na moslimov, za ktorými väčšinou stáli sinhálski budhistickí 
nacionalisti. V sledovanom období však pribudlo útokov aj na kostoly 
zo strany hinduistických extrémistických skupín vo východnej provincii.1 
V roku 2017 bolo zaznamenaných 90 útokov na kresťanov,2 zatiaľ čo v období 
od januára do septembra 2018 ich bolo až 67, čo predstavuje dramatický 
nárast.3 Diskriminácia kresťanov sa prejavovala útokmi na kostoly, odopretím 
pochovávania na verejných cintorínoch4 a odmietaním zápisu kresťanských 
detí do škôl.5 Niektoré z najznámejších útokov sa odohrali po začiatku 
nového sihalského roku. Na Kvetnú nedeľu v roku 2019, ktorá sa zhodovala 
so samotným Novým rokom, sinhalský dav obkľúčil metodistický kostol 
v meste anurádhapura a biskupovi asiri Pererovi a zhromaždeniu sa vyhrážal 
vraždou, pričom budovu bombardovali kameňmi a petardami.6 Najhorší 
útok sa však odohral o týždeň neskôr, na Veľkonočnú nedeľu. Islamistickí 
extrémisti zaútočili na kresťanské kostoly bombovými útokmi.

1. “Violence, Discrimination against Christians Escalate in Sri Lanka”, Human Rights Without Frontiers, 29th October 2018, 
https://hrwf.eu/sri-lanka-violence-discrimination-against-christians-escalate-in-sri-lanka/; “Violence, Discrimination 
against Christians Escalate in Sri Lanka”, Morning Star News, 19th October 2018, https://morningstarnews.org/2018/10/
violence-discrimination-against-christians-escalate-in-sri-lanka/ (navštívené 7. 6. 2019).

2. Figures only to 25th December 2017. Final year-end figures might be higher. “Sri Lanka sees more than 90 attacks against 
Christians in 2017”, Tamil Guardian, 25th December 2017, https://www.tamilguardian.com/content/sri-lanka-sees-more-90-
attacks-against-christians-2017 (navštívené 29. 3. 2019).

3. “Violence, Discrimination against Christians Escalate in Sri Lanka”, Human Rights Without Frontiers, op. cit.

4. “Sri Lanka “, Open Doors World Watch List 2019, https://www.opendoorsusa.org/wp-content/uploads/2019/01/Sri-Lanka-FINAL-
WWL-2019-DOSSIER-December-2018.pdf (navštívené 7. 6. 2019).

5. “Christian child denied school admission”, Sri Lanka Church Attacks, 8th August 2018, https://slchurchattacks.crowdmap.
com/reports/view/899 (navštívené 7. 6. 2019).

6. “Palm Sunday’s church attack ruins nation’s aluth avurudu calm”, Sunday Times (Sri Lanka), 21st April 2019, http://www.
sundaytimes.lk/190421/columns/palm-sundays-church-attack-ruins-nations-aluth-avurudu-calm-346199.html  
(navštívené 7. 6. 2019).

7. “Sri Lankan human rights lawyer threatened”, CSW, 27th June 2017; “Well-known Lawyer Lakshan Dias Flees Sri Lanka After 
Justice Minister Wijeyadasa Rajapakshe Threatens to Take Action in Two Days”, DBSJeyaraj.com, 29th June 2017, http://
dbsjeyaraj.com/dbsj/archives/53873; “Sri Lanka”, US State Government 2017 International Religious Freedom Report, 
https://www.state.gov/reports/2017-report-on-international-religious-freedom/sri-lanka/ (navštívené 7. 6. 2019).

8. “Mob including government official threatens Christians”, Sri Lanka Church Attacks, 8th July 2018, https://slchurchattacks.
crowdmap.com/reports/view/887 (navštívené 7. 6. 2019).

9. “Attacks carried out by suicide bombers, Govt. Analyst confirms”, Ada Derana, 22nd April 2019, http://www.adaderana.lk/
news/54531/attacks-carried-out-by-suicide-bombers-govt-analyst-confirms; “Death toll from Easter Sunday attacks climbs 
to 321”, Ada Derana, 23rd April 2019, http://www.adaderana.lk/news/54578/death-toll-from-easter-sunday-attacks-climbs-
to-321; Citra Abbott and John Newton, “Priest says ‘We are far away from peace’”, Aid to the Church in Need (UK), 30th April 
2019, https://acnuk.org/news/sri-lanka-priest-says-we-are-far-away-from-peace/; Ash Gallagher, “The Sri Lanka attacks 
show how Isis is moving east to recruit members”, Independent, 28th April 2019, https://www.independent.co.uk/voices/
sri-lanka-isis-recruits-east-a8889791.html (navštívené 7. 6. 2019). 

JÚN 2017 
Predseda vlády Wijeyadasa Rajapakse 
pohrozil vylúčením Lakshana Diasa, 
právnika z oblasti ľudských práv 
z krajiny, pokiaľ nezruší svoje tvrdenie, 
že od roku 2015 do júna 2017 došlo 
k 195 protikresťanským incidentom. 
Minister Rajapakse povedal: „Je 
to zradca… Netrpezlivo čaká na 
príležitosť, ktorú by mohol využiť na 
rozpútanie nepokojov v krajine.“7

JÚL 2018 
Počas nedeľnej bohoslužby obkľúčilo 
60 dedinčanov s palicami a tyčami 
v rukách Kostol Misie žatvy v Kiráne 
v dištrikte Batticaloa. Medzi útočníkmi 
boli členovia miestnej samosprávy 
Grama Niladhari v Korakallimadu. Dav 
povedal, že ak do 15 minút neukončia 
svoje náboženské aktivity, zaútočia 
na zhromaždenie. Keď pastor zastavil 
bohoslubu, útočníci odišli.8

aPRÍL 2019 
Počas Veľkonočnej nedele bolo naprieč 
Srí Lankou zabitých viac ako 300 ľudí 
vrátane najmenej 45 detí a viac ako 500 
ľudí utrpelo zranenia počas bombových 
útokov na tri kostoly a hotely. Výbuchy 
zasiahli Kostol sv. Antona v meste 
Kotahen, kostol v meste Katuwapitiya 
v Katane a sinhálsky kostol v Batticaloe. 
K útokom sa prihlásili organizácie 
začlenené do Islamského štátu.9
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FEbRUÁR 2018 
V nedeľu 11. septembra sudánske úrady zbúrali 
presbyteriánsky evanjelický kostol v Al Haj 
Yousif v severnej časti Chartúmu.2 Polícia toto 
miesto evakuovala a zabavila majetok. Vedúci 
cirkevného zboru vyhlásili, že „moslim, ktorý 
tvrdil, že má vlastnícke práva na cirkevný 
majetok, sfalšoval dokumenty preukazujúce 
jeho vlastníctvo“. V súčasnosti prebieha súdny 
spor, ktorý bojuje proti plánovanej demolácii. 
Cirkevné autority tvrdia, že Cirkev je vlastníkom 
majetku od roku 1989.3 

OKTÓbER 2018 
Sudánske bezpečnostné zložky vykonali raziu 
v domácom kresťanskom kostole v meste 
Nyala v južnom Darfure a „konvertitov z islamu 
deň a noc podrobovali skupinovému bitiu 
a mučeniu“.4 Africké centrum pre spravodlivosť 
a mierové štúdie (African Center for Justice 
and Peace Studies – ACJPS) uviedlo, že ak 
sa obvinení zriekli svojej viery, pustili ich na 
slobodu. Pastor bol prepustený na kauciu 
na ďalší deň, no obvinili ho z odpadlíctva od 
viery, keďže sa odmietol vzdať kresťanstva. 
Tím, ktorí boli uznaní za vinných za 
odpadlíctvo od viery, hrozí trest smrti.5

MaREC 2019 
Podľa organizácie Dôvera v humanitárnu pomoc 
(Humanitarian Aid Relief Trust – HART) bolo za 
posledných 12 mesiacov v sudánskom pohorí 
Nuba napadnutých viac ako 70 kostolov, pričom 
32 z nich bolo vypálených do tla.5 HART tvrdí, 
že na tieto kostoly zaútočili sudánske vládne 
sily ako súčasť svojho boja proti Sudánskemu 
ľudovému hnutiu za oslobodenie – Sever 
(SPLM-N). Generál Jagot Mukwar, podpredseda 
SPLM-N, povedal: „Vláda zabíja vlastných ľudí.“

Máj 2019. Dočasná vojenská rada vyhlásila, že 
zákon šaría bude v sudáne platiť aj naďalej. 
To vyvolalo medzi kresťanmi strach, pretože dúfali 
v ukončenie násilného prenasledovania, ktorého 
sa dopúšťal už teraz zosadený Omar al-bašír. 
Kresťania tak čelia chudobe, vojne a genocíde.

Najväčší útlak panuje v pohorí Nuba, kde kresťania 
znášajú etnické čistky, keďže arabskí sudánci sa snažia 
vyhubiť čierne sudánske obyvateľstvo nevyváženými 
vojenskými útokmi na kresťanské dediny, kostoly, 
nemocnice a školy. Konflikt v Južnom sudáne od roku 
2014 navyše tlačil stovky tisíc utečencov do sudánu. 
V októbri 2017 aCN informovalo, že kresťanské deti 
v sudánskych utečeneckých táboroch nútili odriekať 
moslimské modlitby, aby dostali svoj prídel jedla. 

zdroj, ktorý z bezpečnostných dôvodov ostáva v anonymite, 
povedal: „Deti sú pripravené odriekať moslimské modlitby 
predtým, ako dostanú jedlo. To nie je správne.“1

1. Murcadha O Flaherty and John Newton, “Christian refugee children must recite Islamic 
prayers before receiving food”, Aid to the Church in Need (UK) News, 6th September 2017, 
https://acnuk.org/news/sudan-christian-refugee-children-must-recite-islamic-prayers-
before-receiving-food/ (navštívené 25. 6. 2019).

2. “Sudanese authorities demolish Evangelical church in Khartoum suburb” Sudan Tribune, 
14th February 2018 http://www.sudantribune.com/spip.php?article64728 (navštívené 19. 
6. 2019).

3. “Sudan’s Christian Schools allowed to follow Christian Week”, International Christian 
Concern, 29th April 2019 https://www.persecution.org/2019/04/29/sudans-christian-
schools-allowed-follow-christian-week/ (navštívené 21. 6. 2019). 

4. “Sudan arrests, tortures Christians in Darfur over apostasy charges,” Sudan Tribune, 
31st October 2018 http://sudantribune.com/spip.php?article66526; (navštívené 21. 6. 2019).

United States Commission on International Religious Freedom Annual Report 2019,  
p. 98, https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2019USCIRFAnnualReport.pdf  
(navštívené 19. 6. 2019).

“Report claims over 70 churches in Nuba region destroyed or burned over last year”, 
International Christian Concern, 15th March 2019 https://www.persecution.org/
2019/03/15/report-claims-70-churches-nuba-region-destroyed-burned-past-year/  
(navštívené 18. 6. 2019).
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ACN každoročne podporuje viac ako 5 400 projektov  
v 140 krajinách a pomáha kresťanom žiť svoju vieru kdekoľvek sú 

prenasledovaní, utláčaní alebo sa nachádzajú v pastoračnej núdzi.

Rozličné možnosti pomoci prenasledovaným kresťanom  
nájdete na acn-slovensko.org.

Sládkovičova 7, 811 06 Bratislava   •   Email: info@acn-slovensko.org    
ACN Slovensko je nadácia Pápežského práva a je registrovanou cirkevnou právnickou osobou.

acn-slovensko.org
trpiacej Cirkvi
Pomoc
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