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Oblast geografických 
protikladů

Střední Asie je také oblastí velkých geo-
grafických protikladů. Najdeme zde jak 
velmi úrodné oblasti s  lidským osídle-
ním starým několik tisíciletí, tak i  pustá 
území – rozsáhlé stepi, polopouště 
a pouště. Obrovské rozdíly jsou ve Střední 

Asii i  v  nadmořské výšce, která se pohy-
buje od  132 metrů pod úrovní moře až 
po téměř 7500 metrů nad mořem. Rozdíl 
mezi zimními a  letními teplotami dosa-
huje i více než 80 °C.

Křesťanství zde bylo 
dříve než islám

Podle všech geografických slovníků a pří-
ruček je Střední Asie jednoznačně mus-
limskou oblastí – podíl sunnitských 
muslimů (celosvětově nejrozšířenější 
směr islámu) dosahuje v  jednotlivých 
státech od  70  % (v  Kazachstánu) až 
do  zhruba 95  % (v  Tádžikistánu) popu-
lace. Střední Asie má ovšem také boha-
tou křesťanskou tradici. Křesťanské svátky 
(pravoslavné Vánoce) mají v Kyrgyzstánu 

a Kazachstánu i své místo jako celostátně 
uznané dny volna.

Křesťanství se ve  Střední Asii obje-
vilo mnohem dříve než islám. Příchod 
víry v  Ježíše Krista do Střední Asie bývá 
spojován s  apoštolem Tomášem, který 
tudy měl procházet na své cestě do Indie. 
Ve  13. a  14. století se pokoušeli evangeli-
zovat středoasijskou oblast františkáni, ale 

Kronika  
bolesti a utrpení

Křesťanství ve Střední Asii
Střední Asie – to je Turkmenistán, 

Uzbekistán, Kyrgyzstán, 
Tádžikistán a Kazachstán. Touto 

oblastí prošlo v historii velké 
množství různých náboženství 

a místní kultury tak vstřebaly 
celou řadu nejrůznějších prvků. 

Foto: archiv autora
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jejich vliv trval jen krátce – od 14. století 
ze Střední Asie na dlouhou dobu křesťan-
ství mizí.

V  této době byla totiž Střední Asie 
už několik století do  značné míry mus-
limská. Přestože první vojenský vpád 
Arabů do Střední Asie můžeme datovat už 
do 8. století, islám se do této oblasti dostá-
val i  jinak. Na  středoasijskou muslim-
skou tradici měl velký vliv súfijský islám 
se svou mystikou a velkou tolerancí vůči 
křesťanům nebo buddhistům.

Ruská vláda v 19. století – 
někde dokonce vítaná

Během 19. století si území Střední Asie 
podmaňuje carské Rusko a s ním se v celé 
oblasti zase zvyšuje vliv křesťanství. Rus-
kou vládu rozhodně není možné idealizo-
vat, ale ve srovnání s tvrdými praktikami 
místních feudálů bylo více než zřejmé, 
že je pro obyvatelstvo v  mnoha směrech 
přínosem. Někde středoasijské obyva-
telstvo (resp. představitelé rodů) psalo 
dopisy, ve kterých žádá o přijetí ruského 
poddanství, což se pochopitelně nemohlo 
setkávat s  pochopením místních chánů 
a emírů. Na jiných místech příchod ruské 
vlády neprobíhal na základě žádosti míst-
ních obyvatel, ale docházelo k  mnoha 
ozbrojeným střetům.

Přestože Rusové vytvořili ve  Střední 
Asii svůj systém vlády, často brali na místní 
specifika ohled a  pro původní obyvatel-
stvo zachovali například vlastní systém 
soudů podle zvykového práva. Místnímu 
obyvatelstvu zůstávala i  náboženská svo-
boda a mohlo vyznávat islám – výstavbu 

mešit a  škol nebo poutě do  Mekky ale 
schvalovaly ruské úřady.

Striktní oddělení 
Mezi místním, většinou muslimským 
obyvatelstvem (někde žila i  velice staro-
bylá židovská diaspora) a  příchozími 

Foto: Wikimedia Commons, Ninaras (CC by-SA 4.0)
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Jedná se 
o oblast velkých 

geografických 
protikladů. 

Od 14. století 
ze Střední Asie 

na dlouhou dobu 
křesťanství mizí.

křesťanství ve Střední Asii

Mešita v Astaně, hlavním městě Kazachstánu 
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Rusy zpočátku nedocházelo k  vážnějším 
konfliktům. Zároveň bylo místní a ruské 
obyvatelstvo velice striktně oddělené – 
ve městech existovaly národnostně vyme-
zené čtvrti, oddělené byly i hřbitovy, téměř 
vůbec nedocházelo ke smíšeným sňatkům.

Příchod katolíků 
do Střední Asie

Poklidné soužití ovšem netrvalo dlouho. 
Rusko totiž začalo tuto odlehlou oblast 
využívat k  řešení problémů, které 
vyvstávaly v  evropské části monarchie. 
Do  Střední Asie se rozhodně nechodilo 
za  odměnu – to platilo jak pro carskou 
správu, tak i pro ruské poddané. Střední 
Asie se stala vzhledem ke  své zaosta-
losti i  drsným klimatickým podmínkám 
velice vhodnou oblastí i  pro vyhnanství. 
Kvůli účasti na  protivládním povstání 
byli v první polovině 19. století odsunuti 
na  území dnešního Kazachstánu někteří 
Poláci – katolíci, kteří byli součástí car-
ské říše. Polsko v této době totiž jako stát 
neexistovalo. Těchto několik set prvních 
nedobrovolných příchozích se ovšem 

stalo pouhým předvojem mnohatisíco-
vého zástupu dalších, kteří se do Střední 
Asie dostali za mnohem horších okolností 
ve 20. století.

Křesťané přicházeli 
i dobrovolně

Ještě v 19. století ovšem přišla do Střední 
Asie celá řada křesťanů dobrovolně. Mezi 
náboženské přistěhovalce patřili Němci, 
kteří do  Střední Asie přicházeli z  evrop-
ské části Ruska. Zpočátku se jednalo 
o  mennonity, příslušníky poměrně přís-
ného směru protestantství (u  nás známí 
jako habáni), kteří například odmítali 
sloužit v  armádě a hledali místa, kde by 
se nošení zbraně vyhnuli – část z  nich 
využila nabídky přestěhovat se do Střední 
Asie. Další Němci (spolu s  ostatními 

evropskými národy) přicházeli do Střední 
Asie kvůli nedostatku půdy z centrálních 
regionů Ruska.

Po roce 1905 vydal car nařízení, podle 
kterého byly vedle pravoslaví tolerovány 
i  další církve. Rychle se začal zvětšo-
vat počet katolických farností, stavěly se 
modlitební domy, které už nebyly vždy jen 
pro národnostně jednotnou skupinu, ale 
někde je navštěvovali společně katoličtí 
Poláci, Němci i Litevci.

Bolševická revoluce – 
začátek pronásledování

Po  roce 1917 začalo docházet v  Rusku 
a ve Střední Asii, která byla jeho součástí, 
k obrovským změnám. Pro sovětský režim 
bylo nemyslitelné, aby nad ideály komu-
nistické společnosti stály ještě nějaké ide-
ály jiné, nejčastěji náboženské. Bolševici 
chladnokrevně vraždili jak kněze, tak 
i  muslimské mully, bořili křesťanské kos-
tely stejně jako mešity.

Peklo
Je mnoho teorií a dohadů, jak asi vypadá 
peklo, a  inspirace pro další by se mohla 
brát právě v Sovětském svazu ve 20. a 30. 
letech. Skupina lidí, která zdánlivě spo-
lupracuje, ale když to pro jednoho je 
výhodné, okamžitě svého dřívějšího spo-
lupracovníka zlikviduje. Záleží, kdo je 
rychlejší a  kdo lépe pochopí pravidla 
hry – tedy zjištění, že ve skutečnosti žádná 
pravidla nejsou. Člověk – jedinec – nezna-
mená vůbec nic a vůbec nic nezůstalo ani 
z lidské důstojnosti.

Jak tento chmurný popis vypa-
dal v  každodenní realitě? Je zajímavé 
si poslechnout přímo ty, kteří přišli 
do  Střední Asie za  náboženskou svobo-
dou a kteří pak byli označeni za zločince, 

Během 19. století 
si území 
podmaňuje carské 
Rusko a s ním se 
zase zvyšuje vliv 
křesťanství. 

Do Střední Asie se rozhodně nechodilo 
za odměnu – první katolíci sem byli 

odsunuti z jiných částí carské říše.

Foto: NASA/bill Ingalls
Kazachstán, bajkonur
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protože měli obchod nebo byli úspěšnými 
hospodáři:

Vězení bylo přeplněné. V  jedné velké 
místnosti nás leželo padesát – Rusů, 
Arménů, Gruzínců a Němců. Bylo tak málo 
místa, že jsme leželi na sobě. Vzduchu bylo 
málo, že se skoro nedalo dýchat, stěny 
i  pryčny byly plné vší. Navíc v  noci stál 
v rohu přenosný záchod a od něj šel strašný 
zápach. Večer v 9 hodin upír z Moskvy pro-
cházel se svým sekretářem a z jednotlivých 
cel si vybíral oběti. Bylo jich vždycky 20–25, 
a ti museli vyjít na chodbu. Pak je odvedli 
do blízkého lesa a postříleli.

Jednou večer přišla řada i na naši míst-
nost číslo 9. Když krvežíznivec vešel, všichni 
vyskočili a uviděli před sebou mladého člo-
věka kolem 27 let, obtěžkaného dvěma těž-
kými revolvery, opasek s kavkazskou dýkou. 
Se strašnými nadávkami a  klením křičel: 

„Dávno jsem vás, vy kulaci, hledal a nako-
nec našel. Jen se podívejte na příkaz Ústřed-
ního výboru zničit vás všechny bez soudu, 
tímto revolverem!“ Sekretář přečetl několik 
jmen. Ti lidé vystoupili, krvežíznivec je pro-
klínal a třem poručil, aby vyšli na chodbu. 
Tak to udělal ještě v dalších celách. Slyšeli 

jsme, jak se otevřela železná vrata, padly 
výstřely a nikdo se už zpátky nevrátil.

Jednou přišel pro upíra telegram, podle 
kterého se jeho zplnomocnění anulují, a že 
se musí ihned vrátit do  Moskvy. Odešel 
a navždy zmizel.

Vyvlastňování a hladomor 
Další svévolí bylo vyvlastňování majetku, 
po kterém následoval strašlivý hladomor:

Když i  u  Kyrgyzů sebrali skot, začal 
mezi nimi strašný hlad. Všude na  polích 
i ve stepi leželi ti, kdo zemřeli hladem. Sužo-
val nás hrozný hnilobný zápach z rozkláda-
jících se těl, ale to nikoho neznepokojovalo.

Při násilném vytváření zemědělských 
družstev se muselo postupovat podle 
Stalinovy teze o neustálém třídním boji – 
když nepřátelé nebyli, museli se najít. 
Takto vypadal stručný vládní telegram: 

V  prvním čtvrtletí roku 1938, podle 
dříve publikovaného plánu: v první katego-
rii – 35, ve druhé kategorii – 1250, ve třetí 
kategorii – 3740. (První kategorie zna-
menala zastřelení, druhá kategorie 25 let 
vězení a třetí kategorie 10 let.)

Více než půl milionu katolíků
Od 30. let 20. století se příslušníci mnoha 
národů stali v  Sovětském svazu pro stát 
tzv. nespolehlivými. Proto byli Němci, 
Litevci, Poláci z  evropské části Sovět-
ského svazu deportováni, a to především 
do Kazachstánu. Počet všech katolíků 

… počet všech 
katolíků 
v Kazachstánu se 
tak zvýšil  
na více než  
půl milionu!

Od 30. let 20. století byli z evropské 
části Sovětského svazu deportováni 
Němci, Litevci, Poláci, a to především 
do Kazachstánu…

křesťanství ve Střední Asii
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Politická mapa Střední Asie

Tadžikistán – tradiční sport buzkaši
Foto: Flickr, Ronan Shenhav (CC by-NC 2.0)

KAZACHSTÁN

RUSKO

ČÍNA

PÁKISTÁN

ÍRÁN

ÁZERBÁJDžÁN

AFGHÁNISTÁN
INDIE

MONGOLSKO

UZBEKISTÁN
KyRGyZSTÁN

TÁDžIKISTÁNTURKMENISTÁN

K
A

SP
IC

K
É       M

O
Ř

E



• www.milujte.se46

v  Kazachstánu se zvýšil na  více než půl 
milionu! Část z deportovaných nastoupila 
do pracovních táborů, část byla uvězněna. 
Největší vězení bylo v kazašské Karagandě 
(město vzniklo až v roce 1934 kvůli těžbě 
uhlí), kterým postupně prošlo přes milion 
vězňů. 

Po  propuštění, často až mnoho let 
po  skončení války, většina z  nich praco-
vala v  místních dolech, a  tak se největší 
kriminál ve  Střední Asii zároveň promě-
nil v místo s nejvyšším počtem křesťanů. 
Karaganda se tak stala centrem katolíků 
i  v  rámci celého SSSR (nepočítáme-li 
Pobaltí).

Někteří neměli odvahu 
se k víře hlásit…

Katolíků ve Střední Asii bylo sice mnoho, 
ale sovětský režim je neodvezl do vyhnan-
ství kvůli šíření křesťanství. Jakékoli pro-
jevy náboženství se nemilosrdně trestaly. 
Děti ve  školách začínaly každý den pře-
říkáváním hesel, že žádný Bůh není, 
doplněných slogany o  velikém Leninovi. 
O  náboženství se nemluvilo ani v  mno-
hých rodinách – i  když byli oba rodiče 
katolíci, často nechtěli, aby se děti modlily 
nebo nějak nábožensky žily: mohly by mít 
problémy, kdyby chtěly vstoupit do  dět-
ské pionýrské organizace. Kdo nebyl 
v Pionýru, nemohl se dostat do sdružení 

komunistické mládeže Komsomol. Kdo 
nebyl v  Komsomolu, nemohl se dostat 
na  vysokou školu a  mohl mít problémy 
i v zaměstnání.

… jiní měli odvahu i uprostřed 
atmosféry strachu

Situace v  Církvi se v  mnoha ohledech 
podobala době pronásledování křes-
ťanů v  prvních staletích. Tajné scházení 
a sloužení mší svatých po domech, strach 
z  agentů, kteří se snažili vloudit mezi 

křesťany a  kvůli kterým byli likvidováni 
kněží i  věřící, velká úcta ke  svátostem 
a  slavení mší svatých, protože obojí bylo 
mimořádně vzácné. Přesto se víra předá-
vala a místo chybějících kněží křtily děti 
místní ženy, které asistovaly i  při svat-
bách nebo pohřbech. Na  některých mís-
tech žádali pozůstalí o „záskok“ dokonce 
i muslimské duchovní, kteří se pak snažili 
alespoň náznakem o křesťanský pohřeb. 

Tajné misie – se začátkem 
třeba u hrobu

Tajná setkání v  bytech s  knězem, který 
přijížděl na  některá místa i  v  mnoha-

měsíčních intervalech, mohla končit – 
a někdy také končila – vězením i fyzickou 
likvidací. Kněží přijížděli do Střední Asie 
z  nejrůznějších míst obrovského Sovět-
ského svazu – z Pobaltí, Ukrajiny, Ruska. 
Jak ale křesťany najít a  oslovit v  cizím 
městě, o  kterém někdy věděli jen to, že 
tam asi nějací křesťané jsou. Museli být 
velmi vynalézaví. Kněz často hledal věřící 
na hřbitovech – pokud viděl nějaký hrob 
s  křesťanskými symboly (někdy i  velmi 
nenápadnými), chodil tam a  třeba 
po  několika dnech se setkal s  těmi, kdo 
ke hrobu přišli. I mrtví a jejich hroby tak 
vykonávaly misionářskou práci, protože 
jejich prostřednictvím vznikaly nové křes-
ťanské skupiny živých.

Otec Vladislav – jeden 
z apoštolů Kazachstánu

Možná i  proto chtěl jeden z  „apoš-
tolů Kazachstánu“ polsko-ukrajinský 
kněz Vladislav Bukovinskij zemřít a  být 
pohřbený v  Karagandě, ve  své farnosti, 
aby zůstal se svými farníky. Byl 13 let 
vězněn v  ruském Čeljabinsku a  kazašské 
Karagandě. Po propuštění v roce 1956 žil 
v  Karagandě a  vydával se na  tajné pasto-
rační cesty po Kazachstánu, Uzbekistánu 
a  Tádžikistánu. V  roce 2016 byl v  Kara-
gandě prohlášen za blahoslaveného – jako 
první ve Střední Asii.

Velmi postupné tání ledů…
Pravoslavní křesťané mohli navzdory 
státnímu dozoru navštěvovat i  kostely 
už v  50. letech. Až v  80. letech 20. sto-
letí – po  nástupu Michaila Gorbačova 
do  čela Komunistické strany Sovětského 
svazu – se začala situace postupně lepšit 
i pro katolíky a luterány (nejčastěji Poláky 
nebo Němce). Jakmile se částečně uvolnil 
pohyb osob, odešla část katolíků z Kazach- 
stánu do  Kyrgyzstánu, kde byla situace 

Kněží přijížděli 
do Střední Asie 
z nejrůznějších 

míst obrovského 
Sovětského 

svazu – z Pobaltí, 
Ukrajiny, Ruska. 

Museli být velmi 
vynalézaví. Kněz 
často hledal věřící 
na hřbitovech – 
pokud viděl 
nějaký hrob 
s křesťanskými 
symboly…

Tajná setkání 
s knězem v bytech 

někdy končila 
vězením i fyzickou 

likvidací. 

Foto: Flickr, bruno vanbesien (CC by-NC 2.0)
Kyrgyzstán, stavba jurty – stanového obydlí kočovníků
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v  náboženském ohledu o  trochu lepší. 
Do  pastorace se hned zapojovali kněží, 
kteří hledali a  vybízeli lidi, aby se rozpo-
mněli na své křesťanské kořeny. 

Hledání bylo někdy i úsměvné – kato-
lický kněz vzpomínal, jak s  luteránským 
pastorem seděli nad seznamem osob 
s  německými jmény, lidi navštěvovali, 
a  pokud ještě mluvili německy, rozdělo-

vali si je podle dialektu. Plattdeutsch (dol-
noněmčinu) používali většinou luteráni, 
hochdeutsch (hornoněmčinu) pak spíše 
katolíci.

Z  pronásledovaných křesťanů 
ve Střední Asii vzešla celá řada kněží i bis-
kupů – prvním biskupem Kyrgyzstánu 
se v  roce 2006 stal Nikolaus Messmer, 
potomek ruských Němců deportovaných 
za  2.  světové války z  Krymu do  Střední 
Asie. Z  Karagandy pochází i  předseda 
ruské biskupské konference biskup Josef 
Werth, rovněž potomek ruských Němců.

Zájem o kněžství, který 
soudruhům vyrazil dech

Jakmile sovětský režim jen trochu umož-
nil vnější náboženské projevy, a  později 
dokonce i  oficiální studium bohosloví 
v  Pobaltí, hned se do  kněžského semi-

náře začalo hlásit tolik zájemců ze Střední 
Asie, že to sovětským soudruhům vyra-
zilo dech. Kněží působili často ve  velmi 
skromných podmínkách, které se ani 
po rozpadu Sovětského svazu příliš nelep-
šily. Přesto na toto období věřící vzpomí-
nají jako na nádhernou dobu:

Přišli jsme do našeho kostela v Biškeku 
(Kyrgyzstán) v době, kdy tam sloužil Otec 
Alexander. Nevím, jaká jsou kritéria pro 
hodnocení Církve, ale to, co jsme viděli 
a  zažili, to je pro mě dokonalá Církev – 
nemluvím o  materiální a  vnější stránce. 
Život v kostele fungoval naplno! Malé děti, 
mládež, práce ve  školách, výuka jazyků, 
návštěva nemocných, cesty do  pečovatel-
ských domů, do zařízení pro invalidy. Často 
k  nám přijížděli hosté – řeholníci a  kněží, 
mládež z  jiných farností i  z  různých zemí. 
Nikdo se nebál pokládat otázky, diskutovat 
i  o  nepříjemných a  bolestivých tématech. 
Církev žila!

Petr Kokaisl 

křesťanství ve Střední Asii

Situace katolíků se 
začala mírně lepšit 
až po nástupu 
Michaila 
Gorbačova do čela 
Komunistické 
strany Sovětského 
svazu (1985).

Prezident USA Reagan a sovětský lídr Gorbačov na jednání o jaderném odzbrojení v roce 1986
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Foto: archiv autora
Turkmenistán

Uzbekistán, Samarkand
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Nová doba, nové těžkosti
Náboženská svoboda, na  kterou křes-
ťané v  bývalém Sovětském svazu tolik 
čekali, sice formálně nastala, ale jsou 
tu těžkosti nové. S  nárůstem naciona-
lismu se na  některých místech objevuje 

nenávist vůči katolíkům, která je velmi 
podobná té sovětské. Bratr kyrgyzského 
biskupa Nikolause Messmera Otto, který 
byl hlavním představitelem ruských jezu-
itů, byl v roce 2008 ještě s dalším jezuitou 
zavražděn v  Moskvě. V  některých koste-

lech jsou občas vytlučena okna. Je možná 
paradoxní, že průvody věřících v  uli-
cích, například o svátku Božího Těla, byly 
možné na konci 80. let, tedy ještě v sovět-
ských dobách, ale teď už možné nejsou – 
věřící mají zůstávat za zdmi kostelů.

Dalo by se říct, že prožité utrpení vysídlenců ve Střední Asii vyústilo 
pro křesťany v úplný happy end (viz přecházející článek). Postavila 

se celá řada nových kostelů – někdy i takovým způsobem, že to buď 
hraničí se zázrakem, nebo to přímo zázrak je. Po rozpadu Sovětského 

svazu ale naprostá většina Němců, Poláků a dalších příslušníků 
evropských národů nechtěla spojovat svou budoucnost se Střední 

Asií a začala odcházet do Evropy, nejčastěji do Německa a Polska. 
Ve Střední Asii zůstal jen zlomek křesťanů. 

Nová etapa misií 
ve Střední Asii

P. Pavol Tondra na misii ve farnosti Balchaš

Farnost 
sv. Františka 

z Assisi v Balchaši 
v Kazachstánu 

vznikla v roce 2000.

Děti z farnosti balchaš
Foto: archiv autora
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Přestože velká část křesťanů ze Střední 
Asie odešla, křesťanství zůstalo, a  jak 
místní kněží, tak i  misionáři z  dalších 
zemí se snaží evangelium předávat dál. 

Otec Pavol  
a misie v Balchaši

P.  Pavol Tondra přišel do  farnosti v  Bal-
chaši v Kazachstánu ze Slovenska. Farnost 
sv. Františka z Assisi vznikla v roce 2000. 
Od  roku 1998 přicházeli kněží a  řeholní 
sestry z  Karagandy, aby mohli lidem 
sloužit v  církevní, svátostné, sociální, 
duchovní oblasti. Samotné město Balchaš 
bylo postavené v  roce 1937 za  pomoci 
politických vězňů. Po  roce 1990 z  Bal-

chaše odešlo velmi mnoho lidí – potomků 
politických vězňů. V  současnosti žije 
v  Balchaši přibližně 70 tisíc lidí – pří-
slušníků osmdesáti různých národností 
a kultur. Od roku 2000 se farnost pomalu 
buduje nejen po  materiální, ale hlavně 

po  duchovní stránce a  lidé nabývají zku-
šenosti, první kontakty s  římsko-katolic-
kou církví.

V  současnosti je již vybudován koste-
lík s  farní budovou a  klášter pro řeholní 
sestry s  pastoračním centrem. Otec 

křesťanství ve Střední Asii

Přestože velká 
část křesťanů 

ze Střední Asie 
po rozpadu 

Sovětského svazu 
odešla, křesťanství 

zůstalo… 

… jak místní, tak i misionáři z dalších 
zemí se snaží evangelium předávat dál.
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Nový kostel a fara v balchaši
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Obyvatelé středoasijských zemí
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Pavol ve  farnosti působí ještě se třemi 
řeholnicemi ze Slovenska z  Kongregace 
Notre Dame, které se věnují lidem všech 
věkových kategorií i národností.

Z dopisu misionáře:  
„Jako do bankomatu…“

Otec Pavol píše: Loni jsme prožili nád-
herné Velikonoce. Už v  postní době si 
věřící určili odříkání, sebezápor a modlitby 
na  postní období, které jakoby vkládali 
do  bankomatu, ze kterého si jiní mohou 
brát potřebnou duchovní pomoc. A  sku-
tečně se nejen dospělí, ale i děti se vší váž-
ností zapojili do modliteb a sebeobětování, 
jen aby dosáhli duchovní milosti a  mohli 

prožít hezké velikonoční svátky. Věřící mají 
hlubokou zkušenost s  výměnou duchov-
ních darů už z předchozích období, ačkoli 
zpočátku se jim tuto duchovní aktivitu 
nechtělo uskutečňovat.

V Balchaši farníci uklidili před Květnou 
nedělí kostel a jeho okolí a připravili tříme-
trové vrbové pruty vypěstované na  farní 
zahradě, které si věřící na Květnou neděli 
posvěcené odnesli domů… 

S pomocí  
mnoha příznivců

Středoasijské křesťany a misionáře podpo-
ruje v jejich práci celá řada příznivců. Nový 
katedrální kostel v  Karagandě byl posta-

ven z velké části z peněz, které pomohla 
vybrat prostřednictvím nadace Agnes Rit-
terová z Rakouska. Ta měla od roku 1975 
několikrát vidění Matky Boží a neznámé 
pouštní země během modlitby před obra-
zem Panny Marie. Viděla i  chrám, který 
měla nechat postavit tam, kde se dotýkají 
hranice národů a  různých kultur. Obrov-
ská katedrála Panny Marie Fatimské, 
Matky všech národů, v Karagandě je dnes 
skutečností, i  když nápad na  její stavbu 
mohl v  70. letech 20. století, v  dobách 
Sovětského svazu, působit jako šílenství. 
Na stavbu přispěli i lidé různých nábožen-
ství včetně místních muslimů.

Pomůžete i vy?
V  Balchaši mají zatím cíle menší – pro 
začátek chce P. Pavol vedle fary a kostela 
vybudovat dětské hřiště. První část stavby 
se uskutečnila také díky finanční pomoci 
mnohých dobrodinců ze Slovenska 
i z Čech. Informace o možnostech pomoci 
najdete v infoboxu na protější straně.
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křesťanství ve Střední Asii

Po roce 1990 
z Balchaše odešlo 

velmi mnoho 
lidí – potomků 

politických vězňů. 

V současnosti žije v Balchaši přibližně 
70 tisíc lidí – příslušníků osmdesáti 

různých národností a kultur.

Obrovská katedrála Panny Marie Fatimské, Matky všech národů, v Karagandě (Kazachstán) 
je dnes skutečností, i když nápad na její stavbu, který vznikl v 70. letech 20. století, v dobách 
Sovětského svazu, působil jako šílenství.

P. Pavol Tondra přišel do farnosti v balchaši 
ze Slovenska. 
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Kde se rozmohl hřích, 
rozhojnila se milost

Křesťanství se do  Střední Asie dostávalo 
i  velmi neobvyklým způsobem – pro-
střednictvím obrovských nespravedlností 
a  útrap deportovaných a  vězněných lidí 

(viz předcházející článek), ale zanechalo 
zde výraznou stopu, kterou se mnoho 
místních lidí i misionářů snaží prohlubo-
vat. Místní kněží často připomínají slova 
sv. Pavla: „Kde se však rozmnožil hřích, 
tam se v  míře ještě daleko štědřejší uká-
zala milost.“ (Řím 5,20)

Petr Kokaisl 

Na  Bílou sobotu byl nejkrásnějším 
momentem křest dospělého – vdané 

matky dvou dětí. V  minulosti Krista 
poznala u  baptistů a  postupně hledala 
stále hlubší smysl jeho učení, praktikování 
a hlubokého spojení s Ním. U mnoha lidí 
se totiž stává, že když začnou chodit k bra-
trům protestantům, tak časem zjišťují, že 
jim cosi chybí, že to tam není „zcela“. 
Pokud začnou přistupovat k  eucharistii 
a ke svaté zpovědi, tak začínají chápat, že 
to, co jim tam chybělo, bylo právě toto…

Nově pokřtěná Anastasie pracovala 
před přijetím křtu v  podniku s  hazard-
ními hrami, kde byla svědkem rodinných 
rozvratů – dokonce i  vraždy – kvůli pro-
hrám velkých peněz. V nitru kvůli tomu 
prožívala neklid. Začala si uvědomo-
vat morální odpovědnost za  svou práci. 
Nakonec se rozhodla s  tímto zaměst-
náním skončit, i  když bylo dobře pla-
cené a musí se starat o rodinu. Trošku se 
bála, jak to říct muži, který také chodívá 
k nám, ale zatím se pro přijetí křtu neroz-

hodl. Dostala odvahu a  řekla manželovi 
i  zaměstnavateli, že s  touto prací končí. 
Její šéf byl velmi překvapen a  nabízel jí 
i  vyšší plat, protože věděl, že je spoleh-
livá, nelže a nekrade a  snažila se poctivě 
pracovat. Nasťa mu otevřeně řekla, že se 
jedná o  problém v  jejím svědomí. Když 
odcházela, byla šťastná a usmívala se a její 
bývalé kolegyně jí říkali, že jí závidí, pro-
tože její štěstí není jen povrchní. Ano, kdo 
potká Krista, je šťastný…

Ano, Christos voskres! Voistinu 
voskres!

P. Pavol Tondra, slovenský misionář 
v Kazachstánu 

Začala si 
uvědomovat 
morální 
odpovědnost 
za svou práci 
a rozhodla se s ní 
skončit.

Kdo potká Krista, 
je šťastný…

Vzdala se dobře 
placené práce

Foto: Designed by skadyfernix / Freepik

svědectví

Pokud chcete podpořit misionáře ve Střední Asii, můžete kromě modlitby poslat finanční 
příspěvek na číslo účtu 204 661 660/0600 (účet spolku Alterra.cz). Napíšete-li do zprávy 
pro příjemce svůj e-mail, dostanete potvrzení na snížení daní.

Pokud chcete přispět na něco zcela konkrétního, případně přispívat pravidelně, je možné se 
domluvit prostřednictvím e-mailu misie@central-asia.su pro zajištění kontaktu s konkrétními 
lidmi a  farnostmi ve  Střední Asii (kněžími, řeholnicemi…), kteří budou pomoc přijímat 
a spravovat.

Web: http://cesty.in/hriste

Jak pomoci?

Střední Asie je sice 
označována jako 
muslimská oblast, 
ale evangelizace 
zde je možná…

Využijeme příležitosti? Pomůžeme?
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