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Muslimové, naši bratři ve víře 

Přednáška o pouti k  PMP na Chlumku u Luže, 28.5.2016  

Drazí přátelé, bratři a sestry! 

V této chvíli, kdy jsme jako salesiánská rodina z Pardubicka shromážděni na pouti u Panny 

Marie Pomocnice, hlídkuje před naším domem v Pardubicích policejní hlídka. Zřejmě jenom 

zmínka v ohláškách, že bude tato přednáška, podnítilo nějaké xenofoby, takže se prý chystají 

postříkat nám zdi barvou. O důvod víc, abychom se rozhodli, jaký postoj každý z nás zaujme 

nejen vůči muslimům, ale také k těm, kteří podněcují nenávist v naší zemi. 

Důvod volby pro toto téma je právě vyhrocující se napětí mezi obyvateli vůči migrantům do 

Evropy a vůči islamistům a potažmo Islámu jako takovému. Několik z vás se na mě během 

posledního půl roku obrátilo s otázkou, jak čelit jisté hrozbě islamizace Evropy, zničujícímu 

přílivu uprchlíků, masakrům křesťanů v některých zemích. Moje první odpověď obvykle byla 

otázka: Jak moc sleduješ televizní zprávy a jak moc je bereš vážně? Na tomto místě nechci 

rozebírat rozdíly mezi skutečnými událostmi na Blízkém Východě a tím, jak o tom referují 

česká média. Důležitější je, jaké postoje zaujmeme my sami vůči těm, kteří buď přicházejí, 

nebo páchají zločiny na civilistech – ano, jsou to dvě různé skupiny. Třetí skupina jsou pak 

muslimové jako takoví. Ve své přednášce bych se zaměřil právě na tuto třetí skupinu, tedy 

vyznavače Islámu, ať už jsou trvalými obyvateli EU, nebo žijí v jiné zemi, ať už jsou 

mírumilovní, nebo právě v této době patří do některé zločinecké organizace. Jak mám jako 

křesťan přijímat toho, kdo vyznává jiné náboženství? 

Mohl bych na tomto místě citovat dokument II. Vatikánského koncilu Nostra aetate O poměru 

církve k nekřesťanským náboženství, abych vás ujistil, že zde nepřednáším nějaké své názory 

nebo názory jiných, ale přednáším to, co hlásá církev už 50 let. Cituji tedy článek 3 /Islám/:  

„Církev se dívá s úctou také na muslimy, kteří se klanějí jedinému Bohu, živému a o sobě 

jsoucímu, milosrdnému a všemohoucímu, stvořiteli nebe i země, který promluvil k lidem. Jeho 

rozhodnutím, i tajemným, se snaží podrobit celou duší, jako se Bohu podrobil Abrahám, na 

něhož se islámská víra ráda odvolává. Ježíše sice neuznávají jako Boha, ale uctívají jako 

proroka, ctí jeho panenskou matku Marii a někdy ji i zbožně vzývají. Kromě toho očekávají 

den soudu, kdy Bůh vzkřísí všechny lidi a odplatí jim. Proto si váží mravního života a Boha 

uctívají zejména modlitbou, almužnami a postem. Jelikož během staletí povstalo mezi křesťany 

a mohamedány nemáolo rozbrojů a nepřátelství, vybízí posvátný sněm všechny, aby zapomněli 

na to, co bylo, aby se upřímně snažili o vzájemné porozumění a aby společně chránili a 

podporovali sociální spravedlnost, mravní hodnoty, mír a svobodu pro všechny lidi.“ 

Toto je základní postoj katolických křesťanů. Není tam jediné slovo odsuzující islám! 

Bližší pro naše porozumění však bude odpozorovat postoje člověka, kterého považujeme za 

moudrého, božího, a ve vztahu k jiným náboženstvím kompetentního. Chtěl bych dnes 

představit především příklad a slova současného papeže Františka. Budu citovat: 
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BRATŘI MUSLIMŮ FRANTIŠEK Z ASSISI A FRANTIŠEK Z VATIKÁNU 

Staženo z islamcz.cz dne 27.4.2016 

Na závěr letošního ramadánu se papež František obrátil ke všem muslimům osobním 

poselstvím, které končilo slovy "modlím se za to, aby vaše životy sloužily k oslavě Nejvyššího 

a působily radost těm, kdo jsou kolem Vás". Připomněl v něm také svůj "program", daný 

přijetím jména sv. Františka z Assisi: 

" V době křížových výprav, spojených s velkými protimuslimskými předsudky a ukrutnostmi, 

(sv.) František z Assisi vyzýval "ke smířlivému postoji a vstřícnosti vůči "bratrům muslimům". 

(2) Zpočátku ovšem ani on (podobně jako drtivá většina jeho tehdejších krajanů) o muslimech 

nic nevěděl. Považoval je za "pohany". 

Nakonec se světec dostal do muslimského světa až v době páté křížové výpravy, která od roku 

1218 válčila v Egyptě a obléhala Damiettu v ústí Nilu. František se k ní připojil o rok později a 

to, co viděl na bitevním poli, pro něj představovalo velký otřes. "František se rozběhl mezi 

vojáky a "rozmlouval jim válku", jak praví jedna z dobových zpráv, ale nikdo na něj nedbal." 

(4) Zdá se, že jedním z motivů světcovy následné cesty k sultánovi byla právě snaha zastavit 

válku. Je ovšem třeba říct, že egyptský sultán al-Kámil byl mužem podobné svatosti a 

mírumilovnosti jako František a vina na válčení a krveprolévání v žádném případě neležela na 

jeho straně. 

"František se rozhodl vydat se do sultánova tábora ve Fariskuru na východním břehu Nilu a 

vzal si s sebou spolubratra jménem Illuminato. Františkova a Illuminatova mise opravdu 

nezačala příliš nadějně - poté, co narazili na muslimské hlídky, byli oba bratři z nedorozumění 

zbiti - ale nakonec se přece jen dostali k sultánovi a mohlo začít pozoruhodné setkání, běžně 

označované za jeden z prvních křesťansko-muslimských dialogů. (6) 

"Vše nasvědčuje tomu, že sultán přijal Františka a jeho druha vlídně. Dal jim ošetřit rány, které 

utrpěly od stráží, a strávil s nimi několik dní v rozhovorech. Účastnily se jich i další osoby z 

jeho družiny, zvláště sultánův duchovní rádce, devadesátiletý Fachruddín al-Fárisí, sám súfí, 

který si s Františkem mohl v nejednom směru hlouběji porozumět. (František zaníceně hovořil 

o Kristu a snažil se sultána i ostatní přivést ke křesťanství. Jejich vlastní víru, islám a jeho 

Proroka, však na rozdíl od středověkých křesťanských kazatelů nehanobil. Za pobytu v 

Damiettě se ostatně přesvědčil, že muslimové se modlí, velebí Pána a mnozí se zřejmě snaží o 

ctnostný život." (8) 

František pochopitelně neuměl arabsky, a tak se jeho dialog s muslimy neobešel bez 

tlumočníků. Za vše nicméně hovořila jeho gesta typu úklony a objetí. Také jeho pozdrav "pokoj 

s tebou" souzněl s tradičním muslimským "as-salamu alajkum". Vzdor všem okolnostem také 

mezi zbožnými muslimy a zbožnými křesťany pokoj opravdu zavládl. Sultán s příkladnou 

muslimskou pohostinností a štědrostí nabídl oběma mnichům na rozloučenou bohaté dary. "Než 

odešel, František sultánovi řekl, že nemůže přijmout jeho zlato, stříbro a hedvábí, ale že přijme 

pozvání ke společné hostině. Je to pozoruhodné, uvědomíme-li si, že František byl zvyklý na 

hlad, že zpravidla nejedl dosyta a že se živil jednoduše. František se vždy snažil následovat 

Ježíše, který často uskutečňoval nebeské království na této zemi skrze společné stolování. Je 
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třeba si uvědomit, že v době protimuslimského fanatismu na křesťanském Západě šlo o scénu 

ohromující a průlomovou.  

Přeneseme-li se nyní v dějinách o osm století dál, do naší současnosti, vidíme bohužel v hlavách 

mnoha západních lidí znovu protimuslimské předsudky a nevraživost. Znovu však vidíme i 

Františka, který na tyto předsudky reaguje hluboce symbolickým, průlomovým způsobem. 

Už volba jména byla u dnešního papeže i ve vztahu k muslimům výmluvným signálem a byla 

také mnoha zejména západními muslimy velmi dobře přijata. Italská islámská náboženská 

společnost (COREIS) například letos v březnu po nástupu Jorgeho Bergoglia alias papeže 

Františka do čela katolické církve vydala prohlášení, ve kterém se uvádělo: 

"Jako muslimové Západu vnímáme jako obzvlášť nadějné znamení ve jméně nového pontifika 

obsaženou připomínku velkého příkladu svatosti a otevřenosti vůči Východu a islámu, daného 

sv. Františkem z Assisi." (12) 

Představitelé muslimského světa se také zúčastnili zahajovací mše Františkova pontifikátu.  

Velmi "františkovský" byl i papežův apel na představitele evropských států, aby plakali nad 

svou lhostejností vůči osudu ubohých imigrantů. Při své promluvě v Lampeduse z 8. července 

2013 papež František mj. řekl: 

"Obracím se také k drahým muslimským imigrantům, kteří dnes večer začínají postní období 

Ramadanu a přeji jim hojnost duchovních plodů. Církev je nablízku vám a vašemu úsilí o 

důstojnější život pro vás a vaše rodiny." (14) 

Vít Machálek 

------  

Velký problém mnoha našich spoluobčanů je strach z Islámu. Jak to vidí papež František se 

dozvíme z následující reportáže o jeho cestě do Afriky.  

PAPEŽ „CHODÍ PO VODĚ“. ODMÍTÁ STRACH Z MUSLIMŮ.  

STAŽENO Z AKTUALNĚ.CZ DNE 29.4.2016, ZPRÁVA VYŠLA 1. 12. 2015 12:45 

Naučili jsme se bát. Nemáme klid, nedůvěřujeme jeden druhému, cizím lidem, 

natožpak muslimům, které tak hladce zaměňujeme za islamisty či teroristy. 

Papež František ve Středoafrické republice vstoupil v metropoli Bangui do hlavní mešity 

Koudoukou a pravil: „Křesťané a muslimové jsou bratři.“ 

Tajné služby pontifika varovaly, aby do bývalé francouzské kolonie nejezdil, že příliš riskuje. 

V roce 2013 v zemi proběhl převrat, zuří tam občanská válka mezi silnějšími křesťany a 

menšinovými muslimy. Čtvrt s mešitou Koudoukou je extrémně riziková. 

Prezidentka Středoafrické republiky Catherine Sambová-Panzová papeže poprosila o odpuštění 

za zlo, kterého se obyvatelé její země dopustili: „Jménem celého vedení této země, ale i všech 

http://nazory.aktualne.cz/muslim/l~i:keyword:809/
http://www.aktualne.cz/wiki/zahranici/papez-frantisek/r~i:wiki:3653/
http://nazory.aktualne.cz/bangui/l~i:keyword:125496/
http://nazory.aktualne.cz/stredoafricka-republika/l~i:keyword:17085/
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těch, kteří přispěli k její cestě do pekel, se zpovídám ze všeho dřívějšího zla a žádám z hloubi 

srdce o odpuštění. Rozhodně potřebujeme toto odpuštění.“ 

František ukazuje úplně jiný způsob, jak čelit vášním, občanské válce, nenávisti mezi lidmi. 

Vrací je zpět ke smyslu jejich existence: Co jste? Bratři. Bratři se nemají nenávidět a vraždit, 

bát jeden druhého. Protože strach vede zase jen k nenávisti, vylučuje odpuštění. 

Strach z komárů, ne z muslimů 

Když se ho novináři ptali, jestli se nebojí jet do rizikové Středoafrické republiky, odvětil jim: 

„Abych řekl pravdu, jediné, z čeho mám strach, jsou komáři. Vezete si s sebou sprej?“ Ten 

humor proti strachu skýtá nečekaně silnou naději. 

Uprchlická krize a džihádistický teror v Evropě nás donutily mluvit o hodnotách. Vyhrabali 

jsme křesťanské hodnoty. Jenomže ty, jak umíněně ukazuje papež, nemohou vést k odmítání 

bratří (a sester, dodejme genderově), muslimů a muslimek. 

autor: Martin Fendrych 

PAPEŽ FRANTIŠEK O MUSLIMECH A DALŠÍCH TÉMATECH 

Papež František na tiskovce při návratu z Afriky 

Staženo z http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22852 dne 25.5.2016 

 

2. Afrika byla pro mne překvapením 

Mumo Makau z rozhlasové stanice Radio Capital se ptal, jaký okamžik africké cesty se papežovi 

vryl do paměti.  

Papež: (cituji z prostředku jeho odpovědi). A potom Středoafrická republika se svou touhou po 

míru, smíření a odpuštění. Ještě před čtyřmi lety žili jako bratři – katolíci, protestanti a 

muslimové společně. Včera jsem navštívil evangelíky, kteří odvádějí dobrou práci a večer pak 

přišli na mši. Dnes jsem šel do mešity, pomodlil jsem se tam, a imám pak nasedl na papamobil, 

aby projel sportovním stadionem. Právě takováto malá gesta jsou potřebná, protože je tam malá 

skupinka, která o sobě prohlašuje, že je křesťanská, ale je velmi násilná. Neznám dobře tamní 

situaci, ale není to tzv. Islámský stát, je to jiná skupina. Středoafričané ale chtějí mír. Půjdou k 

volbám, ustavili prozatímní stát, zvolili si starostku Bangui za přechodnou prezidentku, která 

nyní vyhlásí volby. Usilují o vzájemný mír a usmíření, netouží po nenávisti.“ 

 

4. Náboženskému fundamentalismu chybí Bůh 

Zaměstnankyně francouzské katolické televize Philippine de Saint-Pierre se vrátila k událostem 

v Paříži. V Bangui jste ocenil platformu dialogu, kterou vytvořili tamní arcibiskup, imám a 

evangelický pastor, řekla Svatému otci. Víme však, že náboženský fundamentalismus ohrožuje 

celou planetu. Myslíte si, že by náboženští představitelé měli více zasáhnout na politickém poli?, 

ptala se francouzská novinářka. 

Papež: (cituji část odpovědi)„Fundamentalismus je nemoc společná všem náboženstvím. Mezi 

katolíky jsou někteří – či spíše mnozí – kteří věří, že jsou vlastníky absolutní pravdy. Házejí na 

druhé špínu svými pomluvami a očerňováním a velmi tím škodí. Říkám to, protože se jedná o 

http://www.aktualne.cz/autori/martin-fendrych/l~i:author:243/
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mou církev, a také o nás všechny. Je třeba s tím bojovat. Náboženský fundamentalismus není 

náboženský, protože mu chybí Bůh. Je to modloslužba stejně jako idolatrie peněz. 

Fundamentalismus vždy končí tragédií anebo zločiny a je velmi špatný, avšak vyskytuje se tak 

trochu ve všech náboženstvích.“ 

 

10. O muslimech (Delia Gallagher ze CNN) 

Projevil jste mnohokrát úctu a přátelství k muslimům. Ptám se: co mají islám a učení proroka 

Mohameda říci dnešní době? 

Papež: „ Ano, je možné vést dialog, mají hodnoty. Spoustu hodnot. Mají mnohé a konstruktivní 

hodnoty. Mám také zkušenost s přátelstvím a přátelství s muslimem je silné slovo. Přátelím se 

s jedním muslimem, který je činitelem mezinárodní organizace. A můžeme spolu mluvit: on 

má svoje hodnoty, já mám svoje. On se modlí, já se modlím. Spousta hodnot. Například 

modlitba, půst, náboženské hodnoty a další hodnoty. Není možné smazat jedno náboženství, 

protože v určitém historickém okamžiku zahrnuje určité nebo mnohé skupiny fundamentalistů. 

Je pravda, že války mezi náboženstvími v dějinách vždycky byly. Také my musíme žádat o 

odpuštění.I my musíme prosit o odpuštění za fundamentalistické extremismy a náboženské 

války. – Oni však mají hodnoty, je možné s nimi vést dialog.“ 

 

Česká sekce RV. Převzato z: www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22852 

 

Vrcholným vyjádřením vztahu papeže Františka k muslimům je jeho poselství, ze kterého 

vybírám: 

MUSLIMŮM NA CELÉM SVĚTĚ 

Staženo z radiovaticana.cz dne 29.4.2016 

Vatikán. Je mi potěšením, že se na vás mohu obrátit s pozdravem u příležitosti svátku Íd al-

Fitr, který uzavírá měsíc ramadán, zasvěcený zejména půstu, modlitbě a dobročinnosti. 

Uvědomuji si, že v této době je pro muslimy zvláště důležitý rozměr rodiny a společnosti, a 

stojí za to si povšimnout, že v každé z těchto oblastí jsou jisté paralely s vírou a životem 

křesťanů. 

Tento rok bych se chtěl s vámi a se všemi, kdo budou toto poselství číst, zamyslet nad tématem, 

které se týká muslimů i křesťanů, jímž je podpora vzájemné úcty prostřednictvím výchovy. 

Letošní téma zamýšlí podtrhnout důležitost takové výchovy, která pomáhá společnému 

porozumění na základě vzájemné úcty. „Úcta“ znamená zdvořilý postoj vůči osobám, kterých 

si vážíme.  

To, k čemu jsme povoláni, abychom ctili u každého člověka, je především jeho život, jeho 

tělesná celistvost, jeho důstojnost a práva, která z této důstojnosti vyplývají, jeho dobrá pověst, 

jeho osobní vlastnictví, jeho národní a kulturní identita, jeho smýšlení a jeho politická 

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22852
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rozhodnutí. Jsme tedy povolání vždy a kdekoliv, a vyhýbali se nespravedlivé kritice a 

pomluvám.  

Při vzájemné úctě v mezináboženských vztazích, a zejména ve vztazích mezi křesťany a 

muslimy, jsme povolání, abychom respektovali náboženské vyznání druhého, jeho nauku, 

symboly a hodnoty. Zvláštní úcta patří vedoucím náboženským představitelům a posvátným 

místům. Útoky na jedny nebo na druhé způsobují mnoho bolesti. 

Co se týká výchovy muslimské a křesťanské mládeže, je třeba, aby se vyjadřovali uctivě o 

ostatních náboženstvích a jejich vyznavačích. Všichni víme, že vzájemná úcta je základem pro 

každý mezilidský vztah,  

Když jsem 22. března 2013 přijal diplomatický sbor akreditovaný u Svatého stolce, řekl jsem: 

„Není možné žít ve skutečném svazku s Bohem, a přitom ignorovat druhé. Z tohoto důvodu je 

důležité posílit dialog mezi různými náboženstvími – myslím především na dialog s islámem. 

…obnovuji svou naději, že všichni křesťané a muslimové mohou být skutečnými podporovateli 

vzájemné úcty a vzájemného přátelství, … 

Na závěr vyjadřuji přání toho nejlepšího a modlím se za to, aby vaše životy sloužily k oslavě 

Nejvyššího a působily radost těm, kde jsou kolem vás. 

Vše nejlepší vám všem.     Z Vatikánu, 10. července 2013 

František 

Přeložil Petr Havlíček SJ  

Na okraj přidávám ještě záznam rozhovoru s vrchním imámem po návštěvě papeže Františka 

ve Vatikánu dne 24.5.2016: 

AHMAD AL-TAJÍB: ISLÁM NEMÁ S TERORISMEM NIC SPOLEČNÉHO 

Řím. Po audienci v Apoštolském paláci udělil vrchní imám univerzity Al Azhar, prof. Ahmad 

Al-Tajíb, exkluzívní rozhovor vatikánským médiím. V rezidenci egyptského velvyslance při 

Svatém stolci rozmlouvali s tímto významným exponentem sunnitského islámu dva redaktoři 

Vatikánského rozhlasu, o. Jean-Pierre Yammine z arabského programu a Cyprien Viet z 

francouzské redakce, a Maurizio Fontana z vatikánského deníku Osservatore Romano. 

Rozhovor byl veden v arabštině a zaznamenán jak Vatikánským rozhlasem tak Vatikánským 

televizním centrem. 

Jan Pavel II. byl prvním papežem, který navštívil vrchního imáma Al Azhar, v rámci své 

cesty do Egypta v roce Velkého jubilea 2000. Dnes přichází vrchní imám poprvé navštívit 

papeže do Vatikánu u příležitosti Svatého roku milosrdenství. V čem spočívá význam 

těchto tolik významných událostí? 
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Ve jménu Slitovného a Milosrdného Boha bych nejprve chtěl poděkovat Jeho Svatosti 

vatikánskému papeži Františkovi za to, že mě přijal i s mou delegací z Al Azhar, za dobré a 

vřelé přijetí, jež mi věnoval. Tato naše dnešní návštěva se konala z iniciativy Al Azhar a byla 

organizována touto univerzitou a Vatikánem v rámci našeho posvátného poslání, které k 

náboženství patří, totiž „činit lidskou bytost šťastnou, ať je kdekoliv”…  

Před několika okamžiky se vrchní imám setkal s papežem Františkem ve Vatikánu. Co 

nám můžete říci o tomto setkání a atmosféře, v níž se odehrávalo? 

Prvním velmi silným dojmem je, že tento muž je mužem pokoje, mužem, který následuje nauku 

křesťanství, které je náboženstvím lásky a míru. Viděli jsme, že Jeho Svatost je člověkem, který 

chová úctu k jiným náboženstvím a prokazuje ji jejich následovníkům; je člověkem, který 

zasvěcuje svůj život také službě chudým a bědným a bere na sebe odpovědnost za člověka 

obecně. Je to asketický člověk, který se vzdal pomíjivých požitků světského života. Všechny 

tyto rysy s ním sdílíme, a proto jsme cítili přání se s tímto člověkem setkat, abychom na tomto 

rozlehlém společném poli společně pracovali pro lidstvo. 

Jaké povinnosti mají velcí náboženští představitelé a náboženští vůdci v dnešním světě? 

... Myslím, že pro představitele božských náboženství nadešla chvíle, kdy mají silně a konkrétně 

ukázat lidstvu novou orientaci směrem k milosrdenství a míru, aby se lidstvo mohlo vyvarovat 

velké krize, kterou nyní trpíme. Člověk bez náboženství představuje nebezpečí pro svého 

bližního. Myslím, že dnes, v tomto jednadvacátém století, se lidé začali rozhlížet kolem a hledat 

moudré vůdce, kteří by je mohli vést správným směrem. A toto všechno nás přimělo k dnešnímu 

setkání a k této debatě i k dohodě o zahájení správných kroků správným směrem. 

Univerzita Al Azhar se zabývá významnou prací na revizi školních textů. Můžete nám 

něco říci k této práci? 

Ano, revidujeme je v tom smyslu, že objasňujeme muslimské koncepty, které byly 

deformovány těmi, kdo užívají násilí a terorismus, a ozbrojenými hnutími, která předstírají, že 

pracují pro mír. Vybrali jsme tyto pomýlené koncepty a předložili je – v rámci studijního 

programu – našim žákům druhého stupně a studentům středních škol. Poukázali jsme na jejich 

překroucenost a úchylnost chápání a zároveň jsme se snažili, aby tyto překroucené koncepty 

extrémistů a teroristů studenti správně pochopili. Založili jsme světovou observatoř, která v 

osmi jazycích monitoruje materiály šířené hnutími extrémistů i zhoubné ideje, které zavádějí 

mládež na scestí. Tento materiál pak opravujeme a překládáme do dalších jazyků. A 

prostřednictvím „Domu egyptské rodiny” - který sdružuje muslimy a všechny křesťanské 

konfese v Egyptě a je společným projektem Al Azhar a těchto církví – se snažíme odpovídat 

těm, kdo využívají příležitostí a čekají v záloze, aby mohli mezi křesťany a muslimy rozsévat 

zmatky, roztržky a konflikty. Máme také Radu muslimských učenců, které předsedá šejk z Al 

Azhar. Tato rada posílá mírové delegace do různých světových metropolí a vyvíjí důležitou 

činnost ve prospěch míru a obeznámenosti s pravým islámem. V minulosti, asi tak před rokem, 

jsme pořádali konferenci ve Florencii, zde v Itálii, na téma „Východ a Západ”, či lépe řečeno 
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„Spolupráce mezi Východem a Západem”. Kromě toho přijímáme na Al Azhar imámy z 

evropských mešit a v rámci dvouměsíčního programu jim nabízíme formaci, pokud jde o dialog, 

odhalování pomýlených konceptů a integraci muslimů do jejich společnosti a do evropských 

národů, aby mohli být zdrojem bezpečnosti, bohatství a síly v těchto zemích. 

Blízký východ se potýká s velkými obtížemi. Jaké poselství nám chcete dát v této 

souvislosti u příležitosti své návštěvy ve Vatikánu? 

…Stojím dnes v srdci Evropy a chtěl bych využít své přítomnosti v této instituci tak významné 

pro katolíky – ve Vatikánu – abych vyslovil apel adresovaný celému světu, aby se sjednotil, 

sevřel šiky, postavil se terorismu a skoncoval s ním, protože se domnívám, že bude-li tento 

terorismus přehlížen, draze za to zaplatí … lidé na Východě i na Západě, jak už jsme viděli. 

Proto můj apel na svět a na svobodné lidi v tomto světě zní: neodkladně se domluvte a 

zasáhněte, aby byla učiněna přítrž krveprolévání. Dovolte mi, abych v tomto prohlášení řekl 

jedno: ano, terorismus existuje, ale islám nemá s tímto terorismem nic společného. A toto platí 

pro Ulamá (islámské učence, pozn. překl.) i pro křesťany a muslimy na Východě: Ti, kdo 

zabíjejí muslimy a zabíjejí také křesťany, chápou islámské texty špatně, ať už záměrně či z 

nedbalosti.  

Univerzita Al Azhar svolala před rokem Generální konferenci muslimských ulamů, sunnitských 

i šíitských, pozváni byli také představitelé východních církví, různých náboženství a vyznání, 

svého představitele na tuto konferenci probíhající pod záštitou Al Azhar vyslali dokonce i 

Jezídové. A mezi nejvýznačnějšími body společné deklarace zaznělo, že islám a křesťanství 

nemají nic společného s těmi, kdo zabíjejí, a požádali jsme Západ, aby tuto úchylnou a 

zavedenou skupinu nesměšoval s muslimy. Jednohlasně jsme řekli, že my - muslimové i 

křesťané - jsme pány této země a partneři, a každý z nás má na tuto zemi právo. Odmítli jsme 

nucenou emigraci, otroctví a obchod se ženami ve jménu islámu. …nelze svalovat vinu na 

náboženství kvůli deviacím některých jeho následovníků, protože v každém náboženství 

existuje úchylná skupina, která pozvedla prapor náboženství, aby v jeho jménu zabíjela. 

Chtěl byste závěrem něco dodat? 

Ještě jednou chci vyjádřit vřelé poděkování, uznání a naději – kterou si ponesu s sebou – na 

společnou práci muslimů a křesťanů, Al Azhar a Vatikánu, na povznesení člověka, ať je 

kdekoli, bez ohledu na jeho náboženství a krédo, a na jeho ochraně před krizí působenou 

ničivými válkami, chudobou, nevědomostí a nemocemi. (job) 

Závěrem 

Bratři a sestry, 

Měli jsme možnost vyslechnout slova papeže Františka plná úcty k mírumilovným muslimům, 

výzvy k dialogu, sledovali jsme papežovu návštěvu mezi muslimy v Africe a na závěr zazněla 

část prohlášení velkého imáma univerzity Al Azhar o úsilí uzdravit muslimskou komunitu a 

mailto:jbronkova@yahoo.com
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nastolit dialog mezi muslimy a křesťany, kterých si váží. Je ještě čeho se bát? Ano. Skupinky 

teroristů existují. Je třeba, aby se jim civilizovaný svět postavil i za cenu vojenských operací. 

Ale co se týká strachu z muslimů, se kterým se někdy potkáváme v našem okolí, snad si 

můžeme vzít k srdci vyjádření Svatého otce Františka na jeho cestě do muslimské Afriky: 

„Abych pravdu řekl, jediného, čeho se bojím, jsou komáři!“ Ten humor proti strachu skýtá 

nečekaně silnou naději.  

P. Mgr. et Mgr. Ondřej Matula SDB 

Luže 28.5.2016 

 

 

 

  


