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Postoj římskokatolické církve k islámskému 

extremismu 

Anotace 

Předložená diplomová práce se zabývá postojem papežů, osob duchovního stavu, 

působících v jednotlivých institucích Svatého stolce, teologů a vybrané skupiny lidí 

z řad české laické veřejnosti římskokatolické církve k náboženskému extremismu,  

se zaměřením na nejzazší formu extremismu – terorismus – jednotlivců či skupin, 

hlásících se k islámu. Jelikož je náboženský extremismus často spojován 

s fundamentalismem, radikalismem a fanatismem, dochází v první kapitole k rozboru 

základních charakteristik těchto pojmů, přičemž je kladen důraz na analýzu významové 

podstaty a jejich obecného uchopení. Následným porovnáním je zjištěno, co mají 

společného a v čem se naopak liší. V návaznosti na výše uvedené dochází k rozboru,  

jak extremismus reflektují náboženské a intelektuální osobnosti islámu, zároveň  

je připojena deskripce i komparace postojů těchto osobností a militantně smýšlejících 

muslimů k džihádu mečem „al-džihád bi̕ s-sajf“. V souvislosti s touto ozbrojenou 

formou džihádu práce stručně porovnává pojetí mučednictví v islámu a římskokatolické 

církvi a výsledek v souhrnu analyzuje. Rovněž je stručně nahlédnuto do historie 

náboženského extremismu, jakožto nedílné součásti vývoje křesťanství a islámu. 

Na základě takto získaných informací jsou postupně analyzovány a srovnávány 

postoje k předmětnému tématu ze strany římskokatolické církve (Svatého stolce  

a vybraných teologů), a to od konce 20. století do současnosti. Samostatná kapitola poté 

popisuje postoje některých teologů a osob duchovního stavu působících  

v České republice. Poslední kapitola se zabývá analýzou dotazníků zaměřených  

na postoj jednotlivých laiků z řad české římskokatolické církve k náboženskému – 

islámskému – extremismu. Získané výsledky jsou znázorněné ve formě grafů  

a zakomponovány jako jedna z příloh této práce. Práce je uzavřena komplexní analýzou 

výše uvedených postojů, včetně autorské reflexe.   

Klíčová slova 

Křesťanství, římskokatolická církev, islám, náboženský extremismus, radikalismus, 

fundamentalismus, fanatismus, mezináboženský dialog. 

 



 

 

The position of the Roman Catholic Church 

to Islamic extremism 

Abstract 

The present thesis deals with the attitude of the Pope, those spiritual state performing 

the function in individual institutions of the Holy See, theologians and a selected group 

of people from the Czech general public Roman Catholic Church to religious 

extremism, focusing on the ultimate form of extremism – terrorism – of individuals  

or groups espousing to Islam. Since religious extremism often associated with 

fundamentalism, radicalism and fanaticism, is the first chapter to analyze the basic 

characteristics of these concepts, with the emphasis on analyzing the meaning  

and essence of their grasp. A comparison of them found what they have in common  

and what they are different. Following the above leads to analysis of how extremism 

reflect the religious and intellectual personalities of islam, with attached description  

and comparison of the attitudes of these figures, and militant-minded muslims to the 

jihad by the sword „al-džihád bi̕ s-sajf“. In connection with this armed form of jihad 

work briefly compares the concept of martyrdom in islam and the roman catholic 

church and the result in the summary analyses. It is also a brief look into the history  

of religious extremism, as an integral part of the development of Christianity and Islam. 

On the basis of the information thus obtained are successively analyzed  

and compared attitudes towards the topic from the roman catholic church (the Holy see 

and of selected theologians), and since the end of the 20. century to the present.  

A separate chapter then describes the position of some theologians and persons of the 

spiritual condition of operating in the Czech republic. The last chapter deals with the 

analysis of the questionnaires focused on the attitude of the individual of the laity from 

the ranks of the Czech roman catholic church to the religious – islamic – extremism. 

The results obtained are shown in the form of graphs and incorporated as one of the 

annexes to this work. The work is concluded a comprehensive analysis of the above 

attitudes, including the author's reflection. 

Keywords 

Christianity, the Roman Catholic Church, Islam, religious extremism, radicalism, 

fundamentalism, fanaticism, interfaith dialogue. 
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Úvod 

Když jsem před třemi lety psal bakalářskou práci týkající se současného vztahu mezi 

křesťanstvím a islámem, chtěl jsem upozornit na nutnost dialogu mezi křesťany 

a muslimy. V současnosti touto diplomovou prací prezentuji postoj římskokatolické 

církve k tomu, co může nejen snahy o klidný dialog zhatit, ochladit, ale co také může 

mentalitu evropského obyvatelstva uvést do stavu hysterického strachu, vybudovaném 

na neznalosti, omezenosti či degradaci svobodného lidského úsudku např. působností 

bulvárních médií. Vždyť nejen křesťan, ale evropský člověk jako takový, je dennodenně 

ovlivňován sociálními sítěmi, ve kterých je protiislámská vlna středem pozornosti,  

a z každého, kdo se nechá touto vlnou zasáhnout, se stává rádoby „erudovaný“ znalec 

křesťanství a islámu. Tato práce má tedy alespoň částečně přispět k osvětě  

a objektivizaci toho, co je vlastně onen „islámský“ extremismus, do jaké míry je tento 

extremismus opravdu islámský a jak je následně reflektován římskokatolickou církví. 

Zároveň chci poukázat na otázku globalizace násilí, neboť násilí se může dotýkat 

křesťanů nejen v oblastech okupovaných militantně smýšlejícími muslimy,  

ale i v oblastech, kam může postupně expandovat.  

Z důvodu výrazné gradace vztahového napětí mezi islámským světem  

a „křesťanským Západem“
1
 (od počátku 21. století), je tato diplomová práce rovněž 

pojata jako možnost přiblížení postojů římskokatolické církve, ne k islámu, ale k tomu, 

co je označováno jako islámský extremismus. Jelikož je pojem extremismus těžce 

uchopitelný, je zde snaha o jeho definici, neboť ona komplikovaná uchopitelnost 

spočívá právě v tom, že je velice těžké určit, kde končí to, co je pozorovatelem, 

respektive náboženským společenstvím chápáno jako něco zcela normálního, 

nevymykajícího se, a kde již začíná onen extrém, jako něco, co se běžnému průměru 

vymyká a onu normálnost překračuje. Určit onu tenkou hranici mezi extrémem, jenž  

je často nazýván jako názorové odchýlení od středního proudu, a oním středním 

proudem je velice obtížné i na základě časté iluzornosti výkladů některých pojmů 

(fundamentalismus, radikalismus, fanatismus, ale i džihád), které jsou s islámským 

                                                 
1
 Je nutné podotknout, že termín „křesťanský Západ“ je pouhou pomocnou frází, neboť ve 20. století 

došlo v Evropě (na rozdíl od islámského světa) k postupnému oddělení náboženství od státního aparátu, 

v jehož důsledku vyvstal problém a tím je spojování křesťanství s ambicemi a intervencemi státních 

útvarů Evropy a Ameriky.  Je důležité si uvědomit, že ačkoli jsou tyto státní útvary mnohdy považovány 
okolním světem (včetně islámského) za křesťanské, nemají s křesťanskými postoji nic společného, neboť 

zatímco islám je z velké části úzce spojen se státní mocí, křesťanství do politické suverenity států 
nezasahuje.  
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extremismem mnohdy spojovány. Co se týče džihádu, je tomuto pojmu věnována 

samostatná podkapitola, analyzující jeho uchopení některými autoritami  

islámu
2
 i to, jak je prezentován a praktikován „islámskými“ extremisty. 

Z výše uvedeného důvodu jsou pojmy: fundamentalismus, radikalismus, fanatismus 

podrobeny analýze, a teprve na základě poznatků, jež pomáhají rozlišit, co vlastně 

extremismus je a jaké podsložky může obsahovat, lze islámský extremismus 

identifikovat, a tím konkretizovat, k čemu se římskokatolická církev vyjadřuje. 

Výsledná analýza určuje, jestli je možné pohlížet na výše uvedené pojmy jako na možné 

právoplatné složky extremismu, nebo naopak jako na samostatné formy náboženské 

praxe, pouze zneužívané ideologiemi, které v mnoha případech inklinují  

k té nejdestruktivnější formě extremismu – terorismu.
3
  

Po vymezení předmětu reflexe dochází k samotné deskripci postojů římskokatolické 

církve, a to nejprve na základě významných dokumentů, jež se přímo či nepřímo 

extremismem zabývají, posléze popisů postojů samotných papežů, kteří jako nejvyšší 

velekněží ovlivňovali a ovlivňují klima uvnitř římskokatolické církve. I když je postoj 

papežů k islámskému extremismu pro tuto práci velice důležitý, jedná se pouze o jeden 

díl z komplexního uskupení, neboť součástí názorového proudu uvnitř římskokatolické 

církve jsou i postoje jednotlivých institucí římské kurie, které k tématu islámského 

extremismu mají co říci a které rovněž do určité míry ovlivňují interní poměry,  

včetně věřících z řad laiků římskokatolické církve. A právě reflexí islámského 

extremismu těmito laiky (z řad české římskokatolické církve) je snaha o co možná 

nejkvalitnější náhled na jedno z nejpalčivějších témat dnešní doby uzavřena. 

V rámci korektnosti je třeba dodat, že práce využívá primárně internetové zdroje,  

a to z důvodu aktuálnosti předmětného tématu, kdy současné postoje Svatého stolce, 

teologů či duchovních k tak živému tématu, jakým je nábožensky „islámský“ 

extremismus, není ještě možné nalézt v literatuře. 

                                                 
2
 Použití pojmu „autority islámu“ je (jako v případě křesťanského Západu) pouze určitou pomocnou 

frází, jež v sobě zahrnuje ty osobnosti islámu, které jsou reflektovány jako autority (mají autoritu  
v náboženské, akademické či politické obci).    

3
 V této práci není věnována žádná část rozboru pojmu terorismus, neboť v případě terorismu,  

jako nejkrajnější formě extremismu jde již o naprostou transparentnost (odkrytí násilné povahy).  
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1. Základní charakteristika náboženského extremismu, 

fundamentalismu, radikalismu a fanatismu 

Jak je již v úvodu této práce předesláno, v současném světě dochází velice často 

k určitým fúzím jednotlivých pojmů, přičemž tyto fúze mohou svým následkem 

způsobit vznik mylných interpretací, které mnohdy nekorelují s jejich podstatou. 

Podobně tomu je i v případě fundamentalismu, radikalismu či fanatismu. Ačkoli tato 

slova mohou být dávána do spojení s extremismem, nemusí být nositeli podstaty toho, 

co krystalický extremismus představuje. I přes to, že může tato slovní hra působit  

na první pohled banálně, není tomu tak, neboť jde především o hledání pravého 

významu, který pomáhá ke zkvalitnění orientace v dané tématice a zkoumaném objektu. 

Proto je v této práci věnováno určité úsilí o co možná nejobjektivnější definice pojmů: 

extremismus, fundamentalismus, radikalismus a fanatismus, které na základě analýzy 

objasňují, co mají ony pojmy společného, a v čem se naopak liší.  

1.1. Extremismus 

Úvod této části využívá univerzální politologickou definici extremismu, neboť právě 

politologie, jako objektivní věda,
4
 pracuje s pojmem extremismus velice často.  

Podle této definice je tedy extremismus: „výrazné odchýlení od obecně uznávaných  

a v aktuální době přijímaných norem.“ 
5
 Co se týče současnosti, lze extremismus 

rozdělit na:
6
  

A) Pravicový – převáženě reprezentovaný nacionalisticky smýšlejícími jedinci  

  a skupinami, pro které představuje národnostní a rasový princip nejvyšší  

  hodnotu,
7
  

B) Levicový – nejčastěji reprezentovaný vyznavači „marxisticko-leninské“  

  revoluční ideologie, jehož hlavní myšlenkou je snaha o princip rovnosti,  

  který aplikují do všech oblastí života.
8
 Do levicově zaměřeného extremismu   

  spadají rovněž tzv. anarchisticko-autonomní hnutí, která odmítají přijmout  

  jakýkoliv společenský řád. Jejich cílem je odstranit stát jako instituci a vytvořit  

                                                 
4
 Aby politologie dostála svému vědeckému poslání, musí stále usilovat o revizi objektivity.  

5
 CHMELÍK, Jan a „kol.“. Extremismus. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  

2012. s. 20. 
6
 Srov. CHMELÍK, Jan a „kol.“. Extremismus, s. 20. 

7
 Srov. MAREŠ, Miroslav. Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. 1. vydání. Praha: 

BARRISTER & PRINCIPAL, 2003. s. 22.  
8
 Srov. MAREŠ, Miroslav. Pravicový extremismus a radikalismus v ČR, s. 22. 
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  prostor bez autorit.
9
 Tato poněkud nereálná idea by znamenala vznik absolutního  

  chaosu, absenci zákonů či práv, a tím pádem společenskou destabilizaci,  

C) Politický – který je souhrnem pravicových či levicových ideologií, filosofií  

a postojů, jejichž smyslem je snaha o jakoukoli aktivitu (politický boj) směřující 

proti aktuálnímu systému s cílem nahradit stávající uskupení novým,
10

  

D) Náboženský fundamentalistický (a sekty) – tento typ extremismu projevuje  

 snahu o využití různých náboženství k prosazování takových zájmů, které  

 směřují k nastolení nebo udržení teokratického režimu, anebo k takovému     

jednání, jež v sobě nese charakter intolerance vůči osobám praktikujících jinou 

víru.
 

Náboženský extremismus rovněž inklinuje k excesivnímu omezování  

práv a potlačování lidské důstojnosti příslušníků vlastního náboženského 

směru.
11

 Projevy náboženského extremismu můžeme nalézt nejen ve velkých 

náboženstvích, ale i v menších uskupeních, jako jsou sekty, kulty a nová 

náboženská hnutí, přičemž určitá propojení náboženského extremismu 

s pravicovým extremismem lze spatřit například i v katolickém extremismu.
12

  

Tento politicko-společenský přehled je uveden z důvodu určitých paralel, které mají 

vztah právě k náboženskému extremismu a které se převáženě vyskytují v pravicovém 

spektru, neboť náboženství ze své podstaty nemůže podporovat chaos. Naopak úkolem 

náboženství je tento chaos překonávat, stanovovat pevná pravidla života jedince  

i společnosti. Jelikož je předmětem této práce deskripce postojů k extremismu 

islámskému, je tomuto specifickému fenoménu soudobého světa věnována druhá 

kapitola. 

1.1.1.  Problematické uchopení pojmu náboženský extremismus 

Pojem extremismus je v současnosti využívaný různými autory v ne zcela shodném  

a plném významu. Ačkoli je tento pojem postižen určitou relativností, představuje 

extrém vždy krajnost oproti hodnotě, jíž přičteme hodnotu normativního středu.  

Rovněž je nutné si uvědomit, že to, co je v jednom společenském uskupení obecně 

považováno za extrémní, nemusí být viděno jako extrémní v jiném společenském 

                                                 
9
 Srov. CHMELÍK, Jan a „kol.“. Extremismus, s. 37. 

10
 Srov. CHMELÍK, Jan a „kol.“. Extremismus, s. 89. 

11
 Srov. MAREŠ, Miroslav. Extremismus v ČR: Náboženský extremismus – Vymezení náboženského 

extremismu (11.9.2014) [2016-06-02].  <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/19119/EXTREMISMUS-V-CR-
NABOZENSKY-XTREMISMUS.html/>. 

12
 Srov. MAREŠ, Miroslav – BÖTTICHER, Astrid. Extremismus: Theorien – Konzepte – Formen. 

München: Grafik & Druck, 2012. s. 281–286. 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/19119/EXTREMISMUS-V-CR-NABOZENSKY-XTREMISMUS.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/19119/EXTREMISMUS-V-CR-NABOZENSKY-XTREMISMUS.html/
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uskupení, neboť záleží na jednotlivých kulturních, historických a náboženských 

podmínkách. Samuel Huntington dokonce zpochybnil „právo“ lidí náležících k jedné 

civilizaci soudit svými měřítky lidi náležející k civilizaci jiné.
13

  

I když může dojít ke shodě jednotlivých civilizací na některých základních 

hodnotách, nemusí být tyto hodnoty nositeli stejného obsahu, ačkoliv nesou stejný 

název.
14

 Tento relativismus ale neznamená, že se nelze shodnout alespoň na základních 

definicích některých forem extremismu. Mezinárodní společenství,
15

 která jsou  

do určité míry respektována římskokatolickou církví, došla během let k vytvoření řady 

mezinárodně akceptovaných norem, z jejichž pohledu je možné považovat  

za extremistické takové činy a přístupy, které stanovené normy porušují.
16

  

Poznámka autora:  

Mluvíme-li o náboženském extremismu, musíme pečlivě rozlišovat mezi extremismem 

„interním – autonomním“, který se vymyká „střednímu“ proudu daného náboženství, 

ale nezasahuje své okolí (ostatní náboženská uskupení či státní útvary),  

a extremismem „externím – neautonomním“, který již okolí zasahuje a zasažená 

náboženská uskupení nebo státní útvary se k tomuto extremismu mohou legitimně  

(i kriticky) vyjadřovat. 

Tato práce se deskripcí a analýzou „interního – autonomního“ „islámského“ 

extremismu zabývá okrajově. Jejím cílem je především deskripce a analýza extremismu 

„externího – neautonomního“, respektive, jak se k této formě staví římskokatolická 

církev. Co ovšem nelze opomenout a co je součástí obou nahlížených extremismů,  

je fakt, že i přes odlišnost jejich „povah“ je zřejmé a historicky dokladovatelné,  

že k projevům extremismu dochází buď extrémními činy, nebo extrémními názory,  

kdy ony extrémní názory mohou přejít v extrémní činy, které ve svém důsledku 

dopadají nejen na okolní náboženská uskupení,
17

 ale zároveň postihují i vlastní řady,  

ze kterých názorové extrémy vycházejí.
18

  

                                                 
13

 Viz HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací – Boj o kulturu a proměna světového řádu. 1. vydání. 
Praha: Rybka Publishers, 2001. s. 326–328. 

14
 Systém prosazování demokracie je jiný v Evropě a jiný v arabských zemích. 

15
 Např. Organizace spojených národů (OSN). 

16
 Srov. PEHE, Jiří. Zápisník – Extremismus (1.5.2009) [2016-06-19]. 

<http://www.pehe.cz/clanky/1997/extremismus>. 
17

 Transformace „interního“ extremismu do „externího“. 
18

 Dopad „interního – autonomního“ extremismu, jenž se transformoval do externí formy, na vlastní 
náboženskou společnost. 

http://www.pehe.cz/clanky/1997/extremismus
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1.2. Fundamentalismus 

Když na počátku reflexe významu pojmu fundamentalismus dojde k „pouhému“ 

uchopení z pohledu lingvistiky, zjistíme, že se od pojmu extremismus značně liší. 

Fundamentalismus jako pojem odvozený od slova fundament = základ (podstata),  

je spíše podoben pojmu radikalismus. Fundamentalismus je také označován  

jako myšlenkový směr, který lpí na původních ideologických základech.
19

  

Přestože fundamentalismus může být spojován prakticky s jakýmkoli přívlastkem,  

např. fundamentalismus politický,
20

 právní, ekonomický či tržní, je nejčastěji dáván  

do spojitosti s náboženstvím. V případě spojení tohoto pojmu s náboženstvím hovoříme 

obecně o náboženském fundamentalismu, který lze označit jako snahu o doslovný 

výklad základních věroučných textů
21

 a jejich následnou (i násilnou) aplikaci do života.  

Je a bude předmětem disputací, do jaké míry koresponduje onen význam (základ, 

podstata) s tím, jak je pojem fundamentalismus reflektován odbornou a jak širokou 

veřejností. Tuto kontroverzi velice výstižně vyjádřil prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. 

ve své knize Islámský fundamentalismus:  

„Pevné ukotvení dává tomuto termínu vlastně jen dějinný příběh jeho vzniku. Osudy 

jeho dalších bohatých aktualizací vyvolávají naopak pocit neurčitosti až plasticity“. 

Nepřekvapuje tedy, že i při široké škále metaforických významů slova, s nímž si dnes 

pohrávají mediální zpravodajství a publicistika, naše i přední světové encyklopedie  

se stále ostýchavě zdráhají vykročit za rámec údajů spojených s původním, zřetelným 

vymezením.“ 
22

  

Z výše uvedeného je patrné, že v současnosti již nelze pojem fundamentalismus, 

respektive náboženský „islámský“ fundamentalismus, reflektovat pouze na základě 

lingvistické poučky. Ačkoli je do jisté míry tento pojem spojen s oním základem 

(podstatou), došlo postupnou „evolucí“ k širšímu významovému uchopení a pojetí,  

což je nejvíce viditelné v žurnalistice.  

Aby bylo objektivitě učiněno zadost, musí být na tomto místě zmíněno,  

že se v případě náboženského fundamentalismu nejedná pouze o fundamentalismus 

                                                 
19

 Viz LINHART, Jiří „a kol.“. Slovník cizích slov pro nové století. Litvínov: Dialog, 2007. s. 127. 
20

 Existuje i tzv. fundamentalismus politicko-náboženský, např. iránský politicko-islámský převrat 

vedený šíitským vůdcem Sajjidem Rúholláhem Músaví Chomejním (nar. 1902, z. 1989).  

Srov. KROPÁČEK, Luboš. Islámský fundamentalismus. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 1996. s. 14.  
21

 Srov. VEGRICHTOVÁ, Barbora. Extremismus a společnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2013. s. 19. 
22

 KROPÁČEK, Luboš. Islámský fundamentalismus. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 1996, s. 11. 
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islámský, ale existuje i fundamentalismus židovský, hinduistický, buddhistický, 

křesťanský.
23

 A právě zde nastává určitý paradox, při kterém dochází ke shodě i mezi 

velmi rozdílnými náboženstvími, která spočívá ve snaze o doslovné výklady základních 

věroučných textů a jejich následném užití v životě.    

1.3. Radikalismus 

Další z pojmů, jenž je v současnosti velmi často spojován s extremismem  

(kromě fundamentalismu) je radikalismus. Podrobením slovnímu rozboru pojmu 

radikalismus (podobně jako u fundamentalismu), dojdeme k tomu, že se jedná o slovo 

mající svůj původ ve slově radix = kořen,
24

 čímž by byl radikalismus více podoben 

fundamentalismu nežli extremismu.
25

 Nicméně onen kořen je pouhou základní poučkou, 

na které ještě nelze interpretovat komplexní význam tohoto pojmu.  

Jedna z možností, jak alespoň částečně postihnout jeho význam, je opět nahlédnout 

do politologie, která radikalismus definuje jako určité postoje a jednání, jež mají za cíl 

uskutečnění důkladných (ekonomických, politických či sociálních) změn ve stávajícím 

systému.
26

 Hranice mezi extremismem a radikalismem je poté vymezena zákonným 

rámcem, kdy se radikalista sice pohybuje po okraji, ale stále na straně zákona.  

Oproti tomu extremista již tyto zákonné normy překračuje.
27

 V případě náboženského 

radikalismu vznikají různé (náboženské) skupiny, které na základě snahy o výraznou 

změnu mohou obhajovat fundamentální, ale i modernistické reformy.  

Sám o sobě je tedy radikalismus neškodný. Jeho škodlivost vznikne teprve tehdy, 

když chce radikalista dosáhnout významné změny svého okolí co nejdříve a k naplnění 

této změny zvolí násilnou formu, nebo systematický ozbrojený boj, což má za následek 

transformaci radikalismu do extremismu. 

1.4. Fanatismus 

Aby došlo k ucelenému výkladu pojmů často spojovaných s extremismem, je nutné 

definovat i pojem fanatismus. Původ tohoto slova můžeme nalézt v latinském  

fanaticus = posedlý, což může být také vykládáno jako vášnivé zaujetí pro věc.  

                                                 
23

 Srov. ARMSTRONGOVÁ, Karen. Islám. Praha: Slovart, 2008. s. 194. 
24

 Srov. LINHART, Jiří „a kol.“. Slovník cizích slov pro nové století, s. 314. 
25

 Barbora Vegrichtová píše ve své knize Extremismus a společnost o tom, že radikalismus rozhodně 
není ekvivalentem extremismu, tak jak jsou tyto pojmy médii a laickou veřejností s oblibou spojovány.  

Srov. VEGRICHTOVÁ, Barbora. Extremismus a společnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství  

Aleš Čeněk, 2013. s. 19. Srov. CHARVÁT, Jan. Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: 
Portál, 2007. s. 10. 

26
 Srov. VEGRICHTOVÁ, Barbora. Extremismus a společnost, s. 12. 

27
 Srov. VEGRICHTOVÁ, Barbora. Extremismus a společnost, s. 13. 
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V tomto významu v sobě pojem žádnou škodlivost nenese, ale ona škodlivost nastupuje 

tehdy, dochází-li u takto „vášnivě“ zaujaté osoby ke slepému prosazování zájmů,  

a to prostřednictvím extrémních (násilných) projevů (podobně jako u radikalismu). 

Budeme-li mluvit o přítomnosti fanatismu v náboženství, zjistíme, že se může jednat  

o: „spojení vášní, jež náboženství odsuzuje, s články víry, jenž vyznává.“ 
28

 Tyto vášně 

lze rovněž chápat jako zaslepující, tudíž nežádoucí. Avšak ne každý fanatik  

je fundamentalista, radikalista či extremista, a ne každý fundamentalista, radikalista 

nebo extremista je zároveň fanatik. Co ale platí pro fanatismus stejně jako  

pro radikalismus či fundamentalismus, je skutečnost, že tyto formy mohou být 

jednotlivými náboženskými uskupeními reflektovány zcela odlišně: na co jedno 

náboženství pohlíží vstřícně, může být jiným náboženstvím reflektováno záporně.     

Souhrn 

Co je charakteristické pro náboženský fundamentalismus, radikalismus a fanatismus 

obecně, je interpretováno. Nyní je potřeba shrnout, co mají tyto pojmy společného 

s extremismem, ačkoli jak je výše uvedeno, jedná se v mnohých případech o pojmy, 

které svým charakterem příliš nekorespondují s charakterem extremismu tak,  

jak je obecně chápán. Co je tedy onou hranicí, kdy lze o fundamentalismu, radikalismu 

či fanatismu hovořit jako o složkách extremismu a kdy naopak jako o samostatných 

názorových proudech?  

Ona hranice, kdy se z výše uvedených pojmů stává to, co je současnou vědeckou, 

náboženskou i laickou veřejností chápáno jako nebezpečí, je právě ono vybočení  

ze středního proudu. Můžeme tedy říci, že se v případě fundamentalismu jedná 

o překročení snahy o uchování tradic a náboženských „ideologických“ hodnot takovým 

způsobem, že se víra proměňuje v nátlak.
29

 U radikalismu jde především o snahu 

uskutečnit významné změny, které mají násilnou revolucí nebo systematickým 

ozbrojeným bojem zasáhnout existující názory, zvyky, podmínky a instituce v jejich 

kořenech. Co se týče fanatismu, nastává škodlivost tehdy, dojde-li u osoby silně zaujaté 

pro věc k slepému prosazování zájmů prostřednictvím násilných projevů.  

                                                 
28

 DAWSON, Christopher. Bohové revoluce. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, Křesťanská akademie,  

1997. s. 18. 
29

 Srov. ARMSTRONGOVÁ, Karen. Islám, s. 200. 
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Jak je tedy řečeno, idea samotných pojmů v sobě nenese primární nebezpečí,  

ono nebezpečí spočívá v tom, že může nastat situace, kdy dojde k prosazování (idejí) 

zájmů násilím, nebo hrozbou násilím.  

Na závěr je potřeba dodat, že i když se zde mluví především o fundamentalismu, 

radikalismu, fanatismu islámském, popř. křesťanském, jde o pouhou „kabinetní – 

teoretickou“ interpretaci,
30

 která je jakousi ideou (krystalickou hodnotou), jež ovšem 

zcela nekoreluje s chápáním výše uvedených pojmů laickou a občas i vědeckou 

veřejností. Přesto je idea důležitým prvkem, který pomáhá při určování, jak dalece  

je zkoumaný objekt přiblížen krystaličnosti oné ideje.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Fundament, radikálnost i fanatismus závisejí na každé jednotlivé podstatě. Bude-li primární  

a základní hodnotou náboženství agresivní válka, budou fundament a s ním korelující složky primárně 
násilné. Zde vyvstává kontroverze související s některými názory a postoji, které upozorňují na to,  

že podstata islámu není mírumilovná. Na tuto aktuální otázku odpovídá podkapitola č. 2.1.  
Islámský extremismus z pohledu náboženských a intelektuálních osobností islámu. 
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2. Islámský extremismus 

V této kapitole dochází k rozlišení, co za extremismus „ghulát“ 
31

 považují autority 

islámu, „opozice“ uvnitř islámu a římskokatolická církev.  

V případě rozboru pojmu islámský extremismus
32

 je v této části, podobně jako 

v podkapitole č. 1.1. Extremismus, použita politologická definice:     

„Islámský extremismus využívá islámské náboženství k nastolení a udržování 

islámské teokracie založené na dogmatické aplikaci práva šarí
c
a. Je výrazně 

netolerantní k vyznavačům jiných náboženství, bezkonfesijním a ateistům. V některých 

případech jsou extremistické prvky přítomny i ve vzájemném vztahu mezi jednotlivými 

dílčími konfesemi islámu – sunnité proti šíitům a naopak. Jako synonymum islámského 

extremismu bývá někdy používán pojem islamismus, ten je však rovněž užíván v širším 

smyslu jako označení všech politických koncepcí islámu. Bojovné pojetí islamismu 

dominantně preferující tzv. džihád mečem se nazývá džihádismus.“ 
33

 

Ačkoli je výše uvedená definice hodnotná, do určité míry odráží to, co napsal  

prof. Luboš Kropáček ve své knize Islámský fundamentalismus, tedy, že určité pojmy 

jsou různými autory často použity v široké škále metaforických významů.
34

 Z tohoto 

důvodu a určité „obecnosti“ výše uvedené definice je nutné přistoupit k rozboru toho, 

jak je extremismus reflektován uvnitř islámu (náboženskými a intelektuálními 

osobnostmi, tedy „autoritami“ sunitské a šíitské větve islámu), a teprve potom 

analyzovat, co za islámský extremismus považuje římskokatolická církev. 

  

 

 

                                                 
31

 Srov. KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. 1. vydání. Praha: Vyšehrad, 1993. s. 196. 
32

 O islámském extremismu stručně pojednává i podkapitola s názvem Islámský extremismus knihy 

Jana Chmelíka a kol. Extremismus. Viz CHMELÍK, Jan a „kol.“. Extremismus, s. 43–48. 
33

 MAREŠ, Miroslav. Extremismus v ČR: Islámský extremismus – Vymezení islámského extremismu 
(12.9.2014) [2016-06-24]. <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/19123/extremismus-v-cr-islamisticky-

extremismus.html/>.    
34

 Srov. KROPÁČEK, Luboš. Islámský fundamentalismus, s. 11. 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/19123/extremismus-v-cr-islamisticky-extremismus.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/19123/extremismus-v-cr-islamisticky-extremismus.html/
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2.1. Islámský extremismus z pohledu náboženských a intelektuálních 

osobností islámu 

V Koránu, společné autoritě islámu,
35

 hovoří Alláh
36

 o muslimské obci „ummě“ jako  

o obci středu, která přikazuje vhodné, zakazuje zavrženíhodné a věří v Boha.  

(srov. Korán 3:110)
37

 Český překladatel Koránu PhDr. Ivan Hrbek, CSc. přeložil  

do češtiny tento pojem jako obec vzdálená krajností. (srov. Korán 2:143)
38

  

Dle profesora Kropáčka, řeší islámská etika některé sporné otázky tak, že specifikuje 

krajnosti, a následně určí to, co je dle jejího mínění správný (zdravý) střed.  

Také je nutné dodat, že v témže duchu býval veden i arabský politický diskurs,  

kdy mnozí muslimové v dobách studené války proklamovali heslo: „Neither East nor 

West Islam is the Best“.
39

 Rovněž kniha Aliji Izetbegoviče
40

 Islám mezi Východem 

a Západem začíná tezí poukazující na onu středovost, kdy islám (oproti příliš 

spirituálnímu křesťanství a zcela materialistickému marxismu) představuje zdravý 

vyrovnaný střed v zájmu o ducha i tělo. Již v minulosti byly islámskými právníky 

označeny za extrémní ty výhonky z islámských kořenů, které se některým článkům 

islámské víry vzdálily nepřijatelně daleko, například vírou v metempsychózu (Drúzové, 

Alawité, apod.).
41

  

V klimatu současného islámu je trend obviňování z odpadlictví „takfír“
 
velice silný  

a šíří se z nejrůznějších stran. Zároveň existují tendence tato obviňování omezit. Jednou 

z takových snah je i Ammánské poselství
42

 „Risálat Ammán“ z let 2004–2006,  

což je prohlášení více než pěti set předních náboženských a intelektuálních osobností 

islámu. V tomto prohlášení je uvedeno, kdo náleží k islámu a kdo se z něj naopak 

vylučuje, a tím de facto vyobcovává. Prohlášení řadí k vyobcovaným ty, kdo se vylučují 

                                                 
35

 Srov. KOLÁŘOVÁ, Marie. Luboš Kropáček – Aktuální problémy islámu (26.2.2015) [2017-01-23]. 

< http://skutecnosti.cz/lubos-kropacek-aktualni-problemy-islamu/>.   
36

 Existují sporné názory na to, jestli je Alláh tentýž Bůh, jako křesťanský Trojjediný. Jelikož se jedná 

o velice zajímavé a aktuálně-teologické téma, které zde nelze blíže rozpracovat, byla do přílohy této práce 
(viz Příloha č. 1) zařazena podkapitola z díla kolektivu autorů Křesťan a islám s názvem Je Alláh tímtéž 

Bohem jako náš Bůh Otec, Syn, a Duch Svatý, která se touto tématikou velmi výstižně zabývá.  

Viz Kolektivu autorů. Křesťan a islám. Nová Ves pod Pleší: Hesperion, z. s., 2016. s. 7–10.  
37

 Srov. EBU, Enes. Islám, muslimové a „ostatní“ - O skupinách lidí chybně pohlížejících na sunnu 

a islámu jako cestě středu (16.12.2007) [2016-06-23]. <http://unveiled.blog.cz/0712/o-skupinach-lidi-
chybne-pohlizejhicich-na-sunnu-a-islamu-jako-ceste-stredu>. 

38
 Srov. KORÁN. Přeložil Ivan HRBEK. Praha: Academia, 2000. s. 459. 

39
 „Ani východ, ani západ, islám je nejlepší“. E-mailová korespondence s prof. PhDr. Lubošem 

Kropáčkem, CSc. [online]. [2015-06-10]. Lubos.Kropacek@ff.cuni.cz. 
40

 První prezident Bosny a Hercegoviny (nar. 1925 z. 2003). 
41

 Srov. KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu, s. 196. 
42

 Dostupné na: The official website of the Amman Message. Amman Message (8.2.2007)  
[2016-06-28]. <http://ammanmessage.com/the-amman-message-full/>.  

http://skutecnosti.cz/lubos-kropacek-aktualni-problemy-islamu/
http://unveiled.blog.cz/0712/o-skupinach-lidi-chybne-pohlizejhicich-na-sunnu-a-islamu-jako-ceste-stredu
http://unveiled.blog.cz/0712/o-skupinach-lidi-chybne-pohlizejhicich-na-sunnu-a-islamu-jako-ceste-stredu
http://ammanmessage.com/the-amman-message-full/
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např. neodpovědným chováním.
43

 Významné osobnosti islámu v tomto prohlášení  

také propagují islám coby náboženství tolerance a umírněnosti, zejména odmítající 

extremismus jako odchylku od islámu.
44

  

Poznámka autora:  

Zde se potvrzuje to, co bylo již řečeno v podkapitole č. 1.1.1 Problematické uchopení 

pojmu náboženský extremismus tedy, že je potřeba rozlišovat mezi  

„interní – autonomní“ a „externí – neautonomní“ formou extremismu. Ve výše 

uvedeném případě představuje „interní – autonomní“ extremismus věroučnou formu 

(uvnitř islámu). Naproti tomu „externí – neautonomní“ forma představuje např. násilný 

fundamentalismus transformovaný do terorismu a praktikovaný jedinci či organizacemi 

hlásícími se k islámu.   

2.2. Džihád – stručná charakteristika 

Džihád. Tento termín je v současnosti snad nejvíce proklamovaným pojmem 

souvisejícím s islámem, a především s islámským extremismem.  

Co je opravdovým fundamentem (podstatou) džihádu? Jak je vnímán těmi, kterých 

se nejvíce týká – muslimy? Do jaké míry je tento pro křesťana (Evropana) „strašidelný“ 

pojem opravdu strašidelný? Je strach z džihádu zapříčiněn „uměle“ pouhou absencí 

kvalitních informací? Jde pouze o milné pochopení související s fikcí předkládanou 

médii či xenofobně smýšlejícími jedinci typu doc. Mgr. Martina Konvičky, Ph.D.,
45

 

jejichž globální smýšlení o islámu je omezeno na reflexi islámu jako synonyma  

pro absolutní devastaci a násilnou „islamizaci“
 

Západního „křesťanského“ světa,  

nebo představuje džihád opravdovou hrozbu?  

Na tyto otázky je při popisu islámského extremismu, respektive džihádu, potřeba 

odpovědět, neboť teprve v kontextu pravého významu (tak, jak je obsažen v islámské 

věrouce a prezentován náboženskými autoritami) lze učinit objektivní závěry.   

 

 

  

                                                 
43

 Srov. KOLÁŘOVÁ, Marie. Luboš Kropáček – Aktuální problémy islámu (26.2.2015) [2016-06-28].  

<http://skutecnosti.cz/lubos-kropacek-aktualni-problemy-islamu/>. 
44

 Srov. Amman Message. In: The official website of the Amman Message (8.2.2007) [2016-06-28]. 
<http://ammanmessage.com/the-amman-message-full/3//>. 

45
 Entomolog specializující se na nauku o motýlech, známý především jako aktivní propagátor 

protiislámských demonstrací a dalších aktivit podobně pochybného charakteru.    

http://skutecnosti.cz/lubos-kropacek-aktualni-problemy-islamu/
http://ammanmessage.com/the-amman-message-full/3/
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V případě Koránu a sunny hovoří islámská teologie o velkém džihádu  

„al-džihád al-akbar“ a malém džihádu „al-džihád al-asghar“.
46

 Malý džihád  

je materiální, Velký džihád je veden na duchovní frontě, to znamená „boj“ s vnitřním 

světem a tělesným duchem „nafs“.
47

 

Znalci islámského práva dále rozlišují čtyři typy džihádu: džihád srdcem „al-džihád 

bi̕ l-kalb“; džihád jazykem „al-džihád bi̕ l-lisán“; džihád rukou „al-džihád bi̕ l-jad“  

a džihád mečem „al-džihád bi̕ s-sajf“. 

Džihád jako takový vychází ze slovesa džaháda, což je především vynaložení úsilí, 

teprve poté „boj“ za něco a nakonec to, co je velmi diskutováno, tedy vedení boje proti 

nevěřícím.
48

 V prvním případě zahrnuje džihád maximální touhu muslima po Alláhovi,  

a s tím spojenou snahu o bezhříšnost, kterou vyjadřuje např. každodenním úsilím 

(získávání obživy, konáním dobra, spravedlnosti, atd..).
49

 V druhém případě („boj“  

za něco) se jedná o „boj“ věřícího muslima se sebou samotným (proti vlastním špatným 

návykům, nedostatkům) horlivým následováním lidského vzoru – proroka islámu 

Muhammada, ale i hlásání islámu mírovou cestou tzv. islámské misie „da
c
wa“. 

Poslední a také nejkontroverznější forma úsilí: džihád mečem „al-džihád bi̕ s-sajf“ 

v sobě zahrnuje boj proti modloslužebníkům, odpadlíkům „murtaddun“ a militantní 

obranu islámu.
50

  

Shrneme-li podsložky džihádu, které jsou některými muslimy prezentovány  

jako nejhodnotnější, dojdeme k závěru, že:  

A) džihád srdcem „al-džihád bi̕ l-kalb“ – milovat Alláha, pracovat sám na sobě,  

B) džihád jazykem „al-džihád bi̕ l-lisán“ – nenásilné šíření islámu,  

C) džihád rukou „al-džihád bi̕ l-jad“ – charitativní činnost a každodenní povinnost, 

D) džihád mečem „al-džihád bi̕ s-sajf“ – je vnímán jako sekundární úsilí,  

které v sobě zahrnuje ozbrojený boj (obranu) proti vnějšímu nepříteli, ale i proti 

vnitřnímu rozkladu (odpadlíkům).  

                                                 
46

 Srov. MENDEL, Miloš. Džihád – Islámské koncepce šíření víry. 1. vydání. Brno: Atlantis,  

1997. s. 26.  
47

 Srov. GÜLLEN, Fethullah. Malý a velký džihád (3.5.2011) [2017-01-25]. 

<https://www.fgulen.com/cz/vstric-globalni-civilizaci-lasky-a-tolerance/dzihad-terorismus-lidska-
prava/24134-maly-a-velky-dzihad>.  

48
 Srov. MÜLER, Zdeněk. Svaté války a civilizační tolerance. 1. vydání. Praha: Academia,  

2005. s. 36. 
49

 Srov. HÜBSCH, Hadayatullah. Fanatičtí bojovníci ve jménu Alláha: kořeny islámského teroru.  

1. vydání. Praha: Naše vojsko, 2002. s. 19. 
50

 Srov. MENDEL, Miloš. Džihád – Islámské koncepce šíření víry, s. 26.  

https://www.fgulen.com/cz/vstric-globalni-civilizaci-lasky-a-tolerance/dzihad-terorismus-lidska-prava/24134-maly-a-velky-dzihad
https://www.fgulen.com/cz/vstric-globalni-civilizaci-lasky-a-tolerance/dzihad-terorismus-lidska-prava/24134-maly-a-velky-dzihad
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2.2.1.  Kontroverze ve spojení pojmu džihád a „svatá válka“ 

Tato podkapitola je věnována určité objektivizaci a asanaci spojení pojmu džihád 

mečem se „svatou válkou“. Velký počet muslimů, respektive některé autority islámu, 

podle toho, jak prezentují své postoje, nereflektují džihád mečem jako okolní svět, tedy 

jako „svatou válku“.
51

  

Pojem „svatá válka“ není v Koránu, ani v hadísech uveden. Pro islám je spojení 

svatý a válka údajně zcela cizí. Dle Hadayatullaha Hübsche
52

 se poprvé termín  

svatá válka objevil ve Starém zákoně:  

„Zavolejte k lidem: Vyhlaste svatou válku! Svolejte své bojovníky! …“ (Jl 4,9),
53

  

kdy opravdu lze podobný kontext v některém českém překladu Bible
54

 nalézt, v jiném 

českém překladu se pojem svatá válka vůbec nevyskytuje: „Provolejte to mezi národy: 

Vyhlaste boj! Probuďte hrdiny! …“. (Jl 4,9 – 4,10)
 55

  

Zde je tedy patrné, jak mohou různé překlady způsobit zmatky a nedorozumění,  

což se ovšem děje na obou stranách, jak ze strany muslimů, tak i křesťanů. Závěrem  

lze tedy říci, že spojení džihádu se svatou válkou tak, jak je toto spojení reflektováno 

okolním neislámským světem, je pro většinu muslimů nepřijatelné.
56

    

2.2.2.  Džihád mečem 

Jak již bylo výše řečeno, džihád mečem „al-džihád bi̕ s-sajf“ je některými muslimy 

reflektován jako sekundární prostředek v úsilí na cestě Boží. Tento argument  

je podpořen tvrzením, že se džihád mečem stal určitým přikázáním teprve tehdy, když 

byl Muhammad se svými druhy napaden v Medíně, což by znamenalo, že první 

muslimové chápali a prezentovali džihád mečem především jako obranu „mladého“ 

                                                 
51

 Pojem džihád je pro Evropana velmi komplikovaný. Aby došlo ke správné interpretaci a zamezení 

předsudků v souvislosti s významem tohoto pojmu (jak jej chápe islám) je vhodné nejprve nahlédnout  

do knih: KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu, s. 114–116 (Džihád). MENDEL, Miloš.  
Džihád – Islámské koncepce šíření víry. 

52
 Imám, spisovatel a novinář žijící v Německu. V roce 1969 konvertoval k islámu. Mimo jiné 

přednáší na vysokých školách, gymnáziích a v kostelech. Je vydavatelem časopisu Islám – žhavé téma 

a Bílý minaret. 
53

 HÜBSCH, Hadayatullah. Fanatičtí bojovníci ve jménu Alláha: kořeny islámského teroru, s. 30. 
54

 Srov. „Provolejte mezi pronárody toto: Vyhlaste svatý boj, probuďte bohatýry!“ (Jl 4,9) 

BIBLE: Písmo svaté Starého a Nového Zákona /včetně deuterokanonických knih/. Podle ekumenického 
vydání z roku 1985. 2 vydání. Praha: 1991.    

55
 Bible: překlad 21. století. 1 vydání. Praha: Biblion, 2009.  

Tento překlad Bible byl ovšem kritizován Českou biskupskou konferencí. Srov. Stanovisko České 

biskupské konference k překladu "Bible. Překlad 21. století" (9.4.2009) [2017-01-29]. 

<https://www.cirkev.cz/archiv/090409-stanovisko-ceske-biskupske-konference-k-prekladu-bible-preklad-
21-stoleti>.      

56
 Srov. ˊABD AL-‘ÁTÍ, Hammudah. Zaostřeno na islám. 1. vydání. Praha: Ústředí muslimských 

obcí, 2010. s. 84. 

https://www.cirkev.cz/archiv/090409-stanovisko-ceske-biskupske-konference-k-prekladu-bible-preklad-21-stoleti
https://www.cirkev.cz/archiv/090409-stanovisko-ceske-biskupske-konference-k-prekladu-bible-preklad-21-stoleti
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islámu a muslimské obce „ummy“ před útoky nepřátel nejen na muslimy, ale zejména 

na nové monoteistické náboženství – islám.
57

 Tato obrana ovšem nemá přejít  

v protiútok, neboť by tímto přechodem ztratila význam „hodnotu“ džihádu.
58

  

2.2.3.  Džihád mečem z pohledu náboženských a intelektuálních osobností islámu 

Znalci islámského práva rozlišují kromě džihádu mečem proti „nevěřícím“  

(židům, křesťanům)
59

 a zcela nevěřícím polyteistům „mušrikún“ další tři uzákoněné 

typy:  

A) proti odpadlíkům,  

B) proti povstalcům ohrožujícím chalífovu moc, 

C) při obraně hranic proti vnějšímu nepříteli.
60

  

Podobně, jak tomu bylo u extremismu, lze i džihád mečem rozdělit do dvou skupin, 

tedy na: „vnější“ – obrana proti agresorům, kteří ohrožují muslimskou obec „zvenku“ 

(agresivním atakem) a „vnitřní“ – proti odpadlíkům z řad muslimů, kteří ohrožují 

jednotu ummy,
61

 což muslimové reflektují jako těžký prohřešek proti Bohu, který chce 

mít muslimskou obec jednotnou.
62

  

Jako příklad praktikování „vnitřního“ džihádu lze uvést sektu cháridža,
63

  

jejíž stoupenci byli považováni ostatními muslimy za vcelku nesnášenlivé,
64

  

a v podstatě bojovali proti každému, kdo nesdílel jejich názory. Obecně ale platí,  

že boje uvnitř ummy byly a jsou odsuzovány jako činnost odporující záměru Alláha.  

Došlo-li mezi muslimskými vládci k určitému ozbrojenému konfliktu, nebyl nazýván 

úsilím „džihád“, ale bojem „qitál“, konfliktem „nizáʿ“, nebo válkou „muqátala“.
65

 

Ačkoli k nejpropracovanější formě došel džihád mečem v případě obrany hranic 

proti vnějšímu nepříteli, je pro muslimskou obec snad ještě důležitější vést džihád 

                                                 
57

 Srov. HÜBSCH, Hadayatullah. Fanatičtí bojovníci ve jménu Alláha: kořeny islámského teroru,  

s. 67. 
58

 Srov. MÜLER, Zdeněk. Svaté války a civilizační tolerance, s. 36. 
59

 Ačkoli jsou tito lidé v Koránu nazýváni lid Knihy (ahl al-kitáb) a chráněný lid  

(ahl adh-dhimma). Srov. ARMSTRONGOVÁ, Karen. Islám, s. 299. Srov. také: PELIKÁN, Jaroslav.  
Komu Patří Bible?. 1. vydání. Praha: Volvox Glabator, 2009. s. 143–146. 

60
 Srov. MENDEL, Miloš. Pojmy da

c
wa a džihád v klasickém islámu. Religio 1999, roč. 3, č. 1,  

s. 3–16. 
61

 Tzv. Fitna – občanská válka vzniklá rozkolem uvnitř muslimské obce. 
62

 Srov. SCHLEIFER, Abdullah. Jihad and Traditional Islamic Consciousness – Part Three 

(19.4.2002) [2016-08-28]. <http://www.salaam.co.uk/knowledge/schleifer_3.php>.  
63

 Cháridža vznikla v roce 657 AD, jako hnutí „rebelů“ nespokojených se tím, jak byl uvnitř ummy 
praktikován mocenský boj.   

64
 Srov. KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu, s. 179. 

65
 Srov. MENDEL, Miloš. Pojmy da

c
wa a džihád v klasickém islámu. Religio 1999, roč. 3, č. 1, s. 13. 

http://www.salaam.co.uk/knowledge/schleifer_3.php
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mečem proti odpadlíkům z vlastních řad, neboť oproti bezvěrci „káfir“, který se teprve 

může stát muslimem (jakýsi čekatel na milost Alláha, aby se mohl k islámu přidat),  

je odpadlík zrádce a jako takový se podílí na možném oslabení a rozkladu ummy.  

Proti takovému člověku je tedy legitimní, dokonce povinné vést ozbrojené úsilí – džihád 

mečem. Tento „vnitřní“ džihád je dokonce právními autoritami upřednostňován před 

bojem s „bezvěrci“.
66

 

Nicméně aby bylo možné vést džihád „mečem“ (kromě výše uvedeného „vnitřního“ 

úsilí), musí být dle koncepce předložené Hadayatullahem Hübschem
67

 naplněny  

tři podmínky: 

„1) K účelu sebeobrany, uchopit se tedy zbraně proti nějakému útoku, nebo   

  k ochraně před nějakým útokem,  

2) K potrestání, vykonat odplatu za prolitou krev, 

3) K obnovení svobody, to znamená zasadit se o ukončení sporů, při nichž jsou  

  muslimové zabíjeni jen proto, že své víře propůjčili výraz.“ 
68

 

Z historických podkladů je také možné zjistit, že džihád mečem (jako válka proti 

nevěřícím) byl takto prezentován zejména v prvních obdobích vzniku islámu, respektive 

tato interpretace převažovala. Po ustálení bojů a vzniku „domu islámu“ 
69

 byly islámské 

autority nuceny přijmout určitá opatření, která by džihád mečem „zjemnila – umírnila“ 

a přiblížila tak k základním pilířům víry.
70

 V průběhu dalších staletí došlo k umírnění 

násilné tendence a inklinaci k džihádu „jazykem, srdcem a rukou“, přičemž džihád 

mečem jaksi ustupoval do pozadí. Na základě snah o úzké propojení džihádu s duchovní 

rovinnou bylo odstranění násilné tendence důležitým faktorem při hlásání islámu  

a rozšiřování ummy. V protikladu k této mírové snaze se v minulosti, stejně jako 

v současnosti, vyskytly snahy o zneužití džihádu k válečným střetům. Tyto střety byly 

ovšem výsledkem pouhé politické zvůle a mocenské posedlostí některých muslimských 

vládců.
71

  

                                                 
66

 Srov. MENDEL, Miloš. Pojmy da
c
wa a džihád v klasickém islámu. Religio 1999, roč. 3, č. 1, s. 12. 

67
 I když není dle prof. Luboše Kropáčka kniha výše uvedeného autora Fanatičtí bojovníci ve jménu 

Alláha překladatelem dostatečně pochopena (viz KROPÁČEK, Luboš. Islám a Západ – Historická paměť 

a současná krize, s. 110), lze ji do určité míry použít jako jeden z prostředků v úsilí o pochopení toho,  
jak je na pojem džihádu mečem nahlíženo autoritami islámu, neboť autor sám je imám působící 

v Mnichově.    
68

 HÜBSCH, Hadayatullah. Fanatičtí bojovníci ve jménu Alláha: kořeny islámského teroru, s. 68. 
69

 Dar al-islam = Oblast pod majoritní správou islámu. 
70

 Srov. MENDEL, Miloš. Pojmy da
c
wa a džihád v klasickém islámu. Religio 1999, roč. 3, č. 1, s. 9. 

71
 Srov. MENDEL, Miloš. Pojmy da

c
wa a džihád v klasickém islámu. Religio 1999, roč. 3, č. 1, s. 13. 
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2.2.4.  Džihád mečem z pohledu militantně smýšlejících muslimů 

Z výše uvedeného je zřejmé, že pojem džihád sám o sobě představuje velmi diskutabilní 

téma i v islámských věroučných kruzích. I když je nutné zdůraznit zjištění, že široký 

počet současných islámských osobností preferuje duchovní ráz džihádu před rázem 

ozbrojeným, nelze popřít fakt, že byl džihád mečem v minulosti (především rané období 

islámu) vnímán muslimy jako určitá snaha o obranu, ale i o násilné šíření islámu.
72

 

Jak je tedy možné, že když významné duchovní a intelektuální osobnosti hovoří  

o nutnosti prosazovat islám slovem, dochází k  terorismu, který se dokonce hrdě hlásí 

k fundamentu islámu? Je to, co hlásá velký počet islámských autorit, pravý islám, nebo 

je pravý islám to, co hlásají extremisté (teroristé)? Odpověď zní: Islám je islámem  

ve své komplexnosti a objektivitě věrouky, neboť nelze separovat některou věroučnou 

část např. z Koránu či sunny a se slovy, toto je jediný a neměnný postoj (neboť toto řekl 

Muhammad) aplikovat. Toto vytržení z kontextu je patrné právě u organizací 

extremistického – teroristického – charakteru. Důvod této separace lze nalézt  

i v náborové politice, kdy skupina, která se vymezuje proti hlavnímu proudu, v tomto 

případě proti „umírněné“ věrouce, potřebuje „rekrutovat“ nové členy určitými lákavými 

gesty, a to např. i „atraktivními“ výroky z Koránu, mnohdy zcela vytrženými 

z kontextu. Tímto se snaží vzbudit jakési vnitřní empatie mezi samotnými muslimy  

a podsunout tak ideu, že jediné možné východisko, jak osvobodit islám (pravou víry)  

od útlaku imperialistů, komunistů, sionistů, ale i vnitřních odpadlíků, je džihád  

mečem.
73

 Jelikož komplexnost obsahuje do určité míry nudnost (všednost) lze říci,  

že pojetí džihádu, jak je prezentováno islámskými učenci, nezapadá do osnov  

extremistů – teroristů. 

Pro islámské extremisty představuje džihád mečem rovněž jakousi formu 

ospravedlnění boje
 
za vlastní názorové hodnoty, které nejsou zcela v souladu s hlavním 

proudem islámu, nebo možnost, jak si sami před sebou a před Alláhem ospravedlnit 

nejen ofenzivní násilnou formu propagace islámu a zákeřný boj – terorismus – proti 

„nepřátelům“, ale i boj uvnitř muslimské obce.
74

 Tento ozbrojený džihád následně 

ospravedlňují vytrženými úryvky z Koránu či sunny.
75

  

                                                 
72

 Srov. MENDEL, Miloš. Džihád – Islámské koncepce šíření víry, s. 26. 
73

 Srov. MENDEL, Miloš. Džihád – Islámské koncepce šíření víry, s. 188. 
74

 K získání moci a vlády. Srov. MENDEL, Miloš. Džihád – Islámské koncepce šíření víry, s. 194. 
75

 Súry vztahující se k džihádu viz MENDEL, Miloš. Džihád – Islámské koncepce šíření víry,  
s. 211–221. 
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2.3. Stručná komparace pojetí mučednictví v islámu  

a římskokatolické církvi  

K otázce džihádu, respektive k vnější i vnitřní reflexi islámského extremismu patří také 

uchopení pojetí mučednictví, neboť jedna část
76

 tohoto pojmu je často prezentována 

militantními (teroristickými) organizacemi, hlásícími se k islámu, jako součást jejich 

víry a boje.
77

 Je tedy nezbytné, aby bylo stručně analyzováno, jak je na mučednictví 

nahlíženo autoritami islámu a jak křesťanskou věroukou, neboť teprve na základě této 

analýzy lze zcela jasně určit, co křesťanství vnímá na mučednictví pozitivně  

a co naopak záporně jako extrém.          

2.3.1.  Pojetí mučednictví v křesťanství 

Mučednictví představuje pro křesťanství významný prvek tradice. Mučedníkem 

„martyrem“ byl ve starověkém křesťanském pojetí člověk, který pro víru prolil krev, 

zemřel ve vězení či vyhnanství. V pozdějších staletích
78

 byla koncepce mučednictví 

poněkud zregulována a za mučedníka byl považován pouze ten jedinec, který pro víru 

položil svůj život. Ostatní, kteří byli např. pro víru vězněni, mučeni nebo vyhnáni 

z vlasti, jsou nazýváni vyznavači. V 18. století definoval mučednictví Benedikt XIV., 

přičemž za mučedníka označil toho, kdo absolvoval: „… dobrovolné podstoupení smrti 

nebo utrpení pro víru v Krista, anebo jiný projev ctnosti mající vztah k Bohu.“ 
79

 

V úvaze o křesťanské koncepci mučednictví je zapotřebí reflektovat skutečnost,  

že mučednictví je v křesťanství prvořadě odvozováno od oběti (mučednické smrti) 

samotného Boha – Ježíše Krista, neboť on je pro křesťana dokonalým vzorem i v tomto 

tématu. Z hlediska křesťanské věrouky bylo Ježíšovo mučednictví bytostné, neboť celý 

jeho život i poslání směřovalo k mučednické smrti na kříži, před kterou byl navíc ještě 

vězněn a mučen. Křesťané mají rovněž za to, že Kristus podstoupil pronásledování  

a mučednickou smrt, protože byl pokorný a věrný vůli Boha Otce. 

V křesťanství však mučednictví neznamená bezhlavou oběť sebe sama, nebo 

dokonce cílené vyhledávání takových situací, které by z člověka udělaly mučedníka pro 

jeho vlastní ego (např. obhajoba svých subjektivních názorů). Křesťan má preferovat  

                                                 
76

 Sebevražedné útoky. 
77

 Srov. SLEZÁKOVÁ, Magdalena. Islámský stát; Požehnaní mučedníci potrestali Paříž, hlavní 

město ohavnosti a perverze (14.11.2015) [2016-10-01].  

<http://www.lidovky.cz/islamsky-stat-pozehnany-utok-na-pariz-hlavni-mesto-ohavnosti-a-perverze-1q2-
/zpravy-svet.aspx?c=A151114_130311_ln_zahranici_msl>.  

78
 Cca od 4. století AD.  

79
 CHLUMSKÝ, Jan. Mučedníci a vyznavači (29.6.2007) [2016-10-02]. <http://catholica.cz/?a=6>. 

http://www.lidovky.cz/islamsky-stat-pozehnany-utok-na-pariz-hlavni-mesto-ohavnosti-a-perverze-1q2-/zpravy-svet.aspx?c=A151114_130311_ln_zahranici_msl
http://www.lidovky.cz/islamsky-stat-pozehnany-utok-na-pariz-hlavni-mesto-ohavnosti-a-perverze-1q2-/zpravy-svet.aspx?c=A151114_130311_ln_zahranici_msl
http://catholica.cz/?a=6
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(jako v případě Krista) touhu po naplňování Boží vůle tak, jak je stanoveno jeho 

stavem, a teprve když přijde ona chvíle a je nevyhnutelné (nutné) zemřít pro víru a své 

blízké, (Srov. Jan 13,34) dochází k naplnění významu mučednictví a slov samotného 

Krista: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.“  

(Jan 15,13) Umírající křesťan – mučedník – odpouští svým pronásledovatelům a katům 

(Srov. Mt 5,44) tak, jako to učinil na kříži sám Bůh. (Srov. Lk 23,34)     

2.3.2.  Pojetí mučednictví v islámu 

I v islámu má mučednictví své místo. Ovšem, jak je níže analyzováno, má oproti 

křesťanskému pojetí poněkud odlišné roviny.   

Mučednictví je s islámem velmi často spojováno v kontextu ozbrojené formy 

džihádu (mečem), kdy se velké úctě těší ten „mudžáhid“, který zahynul během bitvy 

(ozbrojeném džihádu) a ze kterého se tímto stal mučedník „šahíd“.
80

 Takového jedince 

poté čeká okamžitá odměna v ráji. (Srov. Korán 3:196–170) Okamžitá znamená to,  

že šahíd nečeká na vzkříšení mrtvých, kdy spravedliví obdrží odměnu,
81

 ale vstoupí  

do ráje ihned po své mučednické smrti.
82

  K mučedníkům se podle islámské tradice řadí 

i ženy, které zemřely při porodu.
83

 Velmi zajímavé je zjištění, že šahídem se stane i ten, 

kdo zemře za ušlechtilou věc, kdo žil příkladným životem muslima a jeho smrt 

způsobila zarmoucení velkému množství osob, nebo člověk, který stačí těsně před smrtí 

vyslovit šahádu.
84

  

2.3.2.1. Rozdíl mezi sebevražedným útokem a mučednickou smrtí 

Islámští učenci na základě veršů z Koránu: „… nepřivozujte si smrt!“ (Korán 4:29);  

„… nevrhejte se do zkázy vlastníma rukama!“ (Korán 2:195) a hadísů striktně oddělují 

sebevraždu (sebevražedný útok založený na špatném psychickém stavu slabosti, 

nedostatku víry atd.)
85

 od sebeobětování jako způsobu nesobecké oběti „fidá̕“  

pro islám, muslimskou obec a především Alláha. V rovině islámského právního 

povědomí je jedinou „normalizací“ k legalizaci sebevražedné oběti sebeobětování,  

jež musí splňovat výše uvedené normy, neboť teprve potom se jedná o mučednictví.  

                                                 
80

 V dřívější době byl muslim ochotný zemřít pro islám nazýván také fidáʼí.  
81

 Srov. KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu, s. 82–83. 
82

 Srov. KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu, s. 83. 
83

 Srov. KROPÁČEK, Luboš. Islám a západ – Historická paměť a současná krize, s. 103. 
84

 Srov. MENDEL, Miloš a kol. Islám: Ideál a skutečnost. 1. vydání. Praha: Panorama, 1990. s. 98. 
85

 Kdy jsou k sebevražednému útoku využiti psychicky labilní, nábožensky rozrušení či zdrogovaní 
jedinci. Srov. MENDEL, Miloš. Islámská výzva. 1. vydání. Brno: Atlantis, 1994. s. 224.   
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I když ideologie sebevražedného mučednictví neměla a nemá přílišnou oporu 

v sunnitské větvi islámu, který ji sice přímo neodsuzuje, ale spíše reflektuje jako určitý 

projev extrému, je sebevražda striktně zapovězena.
86

 Tento způsob mučednické smrti  

se těšil velké oblibě u různých radikálních sekt
87

 šíitské větve islámu.
88

  

V obecné hodnotové linii islámu je tedy zřejmé, že zákeřné sebevražedné útoky jsou 

vnímány jako nežádoucí extremistické jevy, které nemají s pravou podstatou 

mučednictví nic společného.
89

     

Souhrn 

V kontextu všech zjištěných skutečností je nutné konstatovat, že se v učení islámu 

nacházejí určité kontroverzní prvky násilí. Tuto skutečnost nelze popřít ani ve snaze 

liberálně smýšlejících muslimů o prezentaci umírněné formy islámu a označování 

těchto prvků za archaické. V komparaci s fundamentální literaturou křesťanství  

(Nový zákon), kde Ježíš Kristus hlásá cestu k Bohu skrze lásku k bližnímu,
90

 nelze 

vyloučit fakt, že fundamentální literatura islámu (Korán)
91

 obsahuje verše
92

 zabývající 

se legitimizací určité formy násilí a ozbrojeného boje. Je ovšem potřeba dodat, že ačkoli 

neměl Muhammad oproti Ježíši Kristu tendenci vyhlašovat lásku k bližním, přinesl  

do tehdejší arabské společnosti značnou „pozitivní“ reformaci v pojetí a přístupu 

k násilí. Tato reformace paradoxně spočívala také v džihádu mečem, neboť dosavadní 

způsob vedení boje a celkový přístup k násilí byl ve srovnání s tím, co přinesl 

Muhammad chaotický, až brutální.
93

 I když představuje pro dnešní „Západní – 

křesťanský“ svět forma džihádu mečem určité pohoršení, je nutné konstatovat,  

že v komparaci s tehdejšími (arabskými) společenskými hodnotami, byl Muhammadův 

přínos „pozitivně-revoluční“ ve smyslu přesného určení hranic. 

 

                                                 
86

 Srov. MENDEL, Miloš. Islámská výzva, s. 224. 
87

 Asasíni, karmaté, nebo jiné odnože ší
c
y.  

88
 Srov. MENDEL, Miloš. Islámská výzva, s. 224. 

89
 Pro bližší informace k danému tématu viz např. RADĚJ, Tomáš. Kult mučedníka (šáhid) v islámu  

a sebevražedný terorismus. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. 
90

 Paradoxně byla tato láska projevena i při vyhánění kupců z chrámového prostoru. 

(Srov. Jan 2,14–16). 
91

 Korán představuje pro muslimy čisté slovo Boží. Slovo Boží, které bylo dáno židům a křesťanům 

(Tóra, evangelium) není dle Koránu čisté, bylo židy a křesťany pokřiveno.  

(Srov. Korán 5:15)  
92

 Viz MENDEL, Miloš. Džihád – Islámské koncepce šíření víry, s. 211–221. 
93

 Srov. MENDEL, Miloš a kol. Islám – Ideál a skutečnost. 2. rozšířené vydání. Praha: Baset,  
2002. s. 94.  



34 

 

V úvaze o džihádu mečem je potřeba zdůraznit fakt, že oproti křesťanům, kteří měli 

nejlepší předpoklady k tomu, aby díky Kristu a jeho Nové zvěsti zcela negovali 

jakoukoli formu násilí, přinesl Muhammad zvěst Boha lidem, kteří doposud nebyli 

obdarováni určitými vzorci jednání souvztažnými k jedinému Bohu.
94

 Proto Korán 

obsahuje jak etické, tak i přesné právní normy,
95

 včetně kontroverzních pasáží.  

Co se tedy týče džihádu komplexně, jsou pro křesťanství pochopitelné a přijatelné 

pouze tři složky, tedy úsilí vynakládané srdcem, jazykem a rukou.
96

 

V případě džihádu mečem, který je velkou částí muslimů
97

 prezentován spíše jako 

„historicko-věroučný“ prvek než primární forma propagace a šíření islámu, je nutné 

podotknout, že ačkoli existují tyto umírněné formy, existují i formy prosazující 

militantní (násilný) džihád, jenž má v muslimech probudit vědomí kolektivní povinnosti 

a pocit, že legitimizace terorismu je významným prostředkem pro dosažení cíle 

(islamizace celého světa).
98

 K výše uvedenému je potřeba dodat skutečnost,  

že ozbrojenou formu džihádu může světská moc vyhlásit pouze na základě schválení 

(doporučení) „Fatva“
99

 nejvyšších náboženských a zákonodárných autorit daného 

státního uskupení (rada duchovních).
100

 Proto nelze každou současnou ozbrojenou akci 

„muslimů“ považovat za džihád mečem.  

Z celkového pohledu tedy vyplývá, že sebevražedné útoky, tak jak jsou prezentovány 

a praktikovány teroristickými organizacemi hlásícími se k islámu, nemají oporu  

u většiny islámských autorit a jsou většinou vnímány jako negativní prvky prosazování 

islámu.  

Při následné komparaci, jak je mučednictví reflektováno islámem a křesťanstvím, 

dochází ke zjištění, že islám obsahuje dvě roviny:  

A) umírněnou – která se dá do určité míry srovnat s křesťanskou koncepcí,  

B) kontroverzní – projevující se zákeřnými atentáty, které vzbuzují řadu otázek  

i mezi samotnými muslimy.
 101

   

 

 

                                                 
94

 Normami, zákony atd., jak je tomu např. ve Starém zákoně.  
95

 Srov. KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu, s. 251. 
96

 „Boj“ sám se sebou – snaha o eliminaci hříšného jednání, hlásání víry slovem, dobročinná činnost.  
97

 Především z řad sunnitů, kteří představují nejpočetnější odnož islámu.  
98

 Srov. KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu, s. 114–115. 
99

 Fatvu může vydat pouze Muftí, a to výhradně za použití kanonizovaných textů. 
100

 Srov. MENDEL, Miloš a kol. Islám – Ideál a skutečnost, s. 98. 
101

 Tato kontroverze se ovšem nevztahuje na mudžáhida, který zemřel v ozbrojeném boji,  
což by se dalo deklarovat jako čestná smrt na bojišti, ne při zákeřném útoku.     
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Pro křesťanství představuje mučednictví významný prvek, mající základ v příkladu 

samotného Boha – Ježíše Krista. Pro křesťana ovšem není mučednická smrt jedinou 

možností, jak dosáhnout okamžitého patření na Boha (jak je tomu v islámu).
102

  

Křesťan není aktivním spoluúčastníkem na mučednictví, ve smyslu touhy po vlastní 

smrti, ale trpělivě snáší Boží vůli, jejíž součástí může být i mučednická smrt.  

Pro křesťana je tedy extrémní každá forma mučednictví, která k násilí nabádá či sama 

násilí působí. 
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 Viz kapitola o islámské eschatologii: KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu, s. 82–85. 
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3. Stručný náhled do historie a současnosti 

náboženského extremismu 

Chceme-li objektivně reflektovat současný islámský extremismus, musíme nejprve 

hledat v historii. Právě historie nám ukazuje, že to, co se dnes chápe jako zlo 

(prosazování ideálů za cenu krvavých obětí), není fenoménem současnosti. I v historii 

se vyskytovaly události,
103

 které svým charakterem příliš nekorespondovaly s učením 

daného náboženství. Jejich následky zasahují do současnosti a ovlivňují nejen soužití 

mezi různými náboženskými skupinami, ale i soužití mezi lidmi jednotlivých směrů 

jednoho náboženství.
104

 

Co se týče současného islámského extremismu, respektive terorismu, je tento 

fenomén důkladně monitorován od 11. září 2001, kdy došlo v Americe k nečekaným 

teroristickým útokům na Světové obchodní centrum a Pentagon. Uvedené cíle útoku 

představovaly pro teroristy, hlásící se k islámu, jakousi „mystickou“ symboliku,  

kdy Pentagon představoval sídlo „Satana“ a ona „dvojčata“ pak finance, které živí jeho 

dílo.
105

 Není zde namístě zabývat se detailními okolnostmi a popisem, kdo a jak 

způsobil tento násilný čin, ale jde především o to, zjistit, jak se k současnému 

extremismu – terorismu (který se hrdě hlásí k hodnotám islámu) staví významné 

duchovní a intelektuální osobnosti islámu i muslimská veřejnost.  

Z dosažitelných dokumentů
106

 lze zjistit, že většina muslimů odmítá spojovat islám 

s něčím, co je primárně násilné – terorismem „irháb, irhábíja“. I přes tyto umírněné 

postoje jsou některými muslimy zakládány organizace, jejichž primárním cílem není 

hlásání islámu mírovou cestou, ale za pomoci násilí získat politickou moc a kapitál. 

Tuto činnost maskují jako službu Bohu, podobně jak tomu bylo ve středověku  

u některých muslimských či křesťanských vládců.
107

 

 

 

                                                 
103

 Např. křížové výpravy. 
104

 Např. Islám: sunnité x šíité; Křesťanství: římští katolíci x protestanté.  
105

 Srov. CHADIMA, Martin. Současný islámský extremismus [online]. [2016-09-10]. 

<https://www.youtube.com/watch?v=ttlX2ww86BY>. 
106

 Viz KROPÁČEK, Luboš. Islám a Západ – Historická paměť a současná krize, s. 110–118. 
107

 Srov. podkapitola č. 2.2.3.  Džihád mečem z pohledu náboženských a intelektuálních osobností 
islámu. 

https://www.youtube.com/watch?v=ttlX2ww86BY
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3.1. Historické projevy násilného extremismu v křesťanství  

Slepé prosazování hodnot není charakteristické pouze pro islám (jak je mnohdy 

předkládáno), ale paradoxně i pro křesťanství. Proč paradoxně? Protože fundamentem 

křesťanství je ukřižovaný Kristus, který se dobrovolně, bez jakéhokoli vzdoru, nechal 

pro spásu všech lidí
 

přibít na kříž.
108

 Kristus, který svým životem a příkladem 

milosrdenství dával a dává vzor lidem, aby milovali bližního svého (Srov. Jan 15,9),  

byl v minulosti zneužit k vedení křížových výprav (tzv. kruciát),
109

 při kterých  

nedocházelo „pouze“ ke zrůdným činům na „nepřátelských“ muslimech, ale dokonce  

i na křesťanech.
110

 Toto zvrácené jednání bylo v rozporu nejen s tím, co učil Kristus,  

ale i s pozdějším odkazem církevních otců, kteří čtyřicet let před výzvou
111

  

papeže Urbana II. prohlásili: „Nedovolme, aby křesťané zabíjeli křesťany, neboť není 

pochyb, že zabít křesťana je totéž, co prolít krev Kristovu.“ 
112

  

Další příklad takového odchýlení „křesťanů“ od Kristova učení a učení církve, které 

ovšem paradoxně nesouvisí s islámem, je případ tzv. Bartolomějské noci,  

kdy z 23. 8. na 24. 8. r. 1572, došlo k zavraždění několika tisíců příslušníků 

protestantské církve osobami hlásícími se k římskokatolické církvi. Ačkoli v případě 

Bartolomějské noci šlo především o politický zločin, nežli o „náboženskou válku“,
113

 

nelze popřít, že se jednalo o projev násilného extremismu mezi křesťany.   

Jistě by se dalo prezentovat daleko více příkladů násilného extremismu páchaného 

lidmi, kteří se hlásili ke křesťanství, ale pro účely této práce ony dva příklady bohatě 

postačí.
114

  

3.2. Historické projevy násilného extremismu v islámu  

V islámu, podobně jako v křesťanství, docházelo během historických období 

k projevům vnitřního
115

 i vnějšího
116

 extremismu, který zasahoval nejen okolní 

náboženská či státní uskupení, ale rovněž muslimy samotné. Jako příklad extremismu 

                                                 
108

 Srov. KKC 982. 
109

 Arabsky: as-salíbíja. 
 

110
 MENDEL, Miloš – OSTŘANSKÝ, Bronislav – RATAJ, Tomáš. Islám v srdci Evropy – Vlivy 

islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí. 1. vydání. Praha: Academia, 2007. s. 36. 
111

 K výpravě do Svaté země, jež je obecně nazývána jako První křížová výprava. 
112

 WHEATCROFT, Andrew. Nevěřící – Střety křesťanstva s islámem v letech 638–2002. 1. vydání. 
Praha: BB art, 2006. s. 207. 

113
 Srov. MÜLLER, Zdeněk. Svaté války a civilizační tolerance, s. 25. 

114
 Úmyslně zde nejsou zmiňovány např. čarodějnické procesy či působení husitů v Čechách, neboť  

se jedná o témata velmi komplikovaná – rozsáhlá – a svojí povahou zcela překračují možnosti této práce. 
115

 Zasahující pouze muslimy. 
116

 Zasahující ostatní náboženská uskupení (křesťany, židy, ale i hinduisty). 



 

39 

 

vnitřního i vnějšího lze uvést činnost stoupenců šíitské sekty „horského šejcha“  

Hasana b. as-Sabbáha, kterým se říkalo hašášín.
117

 Tato sekta byla jakousi reformou 

šíitské odnože Ismá
c
ílíji,

118
 přičemž její členové podnikali teroristické útoky nejen proti 

křesťanům, ale i proti muslimům.
119

 Příkladem takového jednání je např. pokus  

o vraždu sultána Saláha ad-dín Júsufa ibn Ajjúba – Saladina (1175 AD). Tato činnost 

tedy neodporuje „pouze“ Koránu (Srov. Korán, 4:93), ale i sunně, která obsahuje velké 

množství výroků o zákazu zabíjení. Zabíjení je poté počítáno mezi největší hříchy, 

hraničí s nevěrectvím. Ovšem zákaz zabíjení se nevztahuje jen na muslimy. Muslim má 

zakázáno zabít muslima i nemuslima, pokud nejde o bitvu s nepřítelem:
120

  

„A nezabíjejte osoby, jež Bůh zakázal zabíjet, leda podle práva. A byl-li někdo zabit 

nespravedlivě, dali jsme jeho nejbližšímu pravomoc jej pomstít, nechť však při zabití 

nepřehání, vždyť zajisté mu bude pomoženo.“ (Korán 17:33)  

„A kvůli tomuto jsme předepsali dítkám Izraele, aby ten, jenž zabije jednoho  

člověka – nikoliv pro pomstu na někom anebo za to, že šířil pohoršení na zemi – byl 

souzen, jako by zabil lidstvo veškeré.“ (Korán 5:32) 

V souvislosti s historickými projevy extremismu v islámu je rovněž nutné zmínit 

islámskou sektu zvanou Karmatíja, jejíž stoupenci porušovali prakticky všechny zásady 

pramenící z Koránu a sunny: otravovali studny na trasách karavan, zajímali poutníky  

a ohrožovali muslimská města i osady.
121

 Karmaté dokonce v roce 930 AD obsadili 

Mekku, přičemž povraždili velké množství poutníků a na dvě desetiletí připravili Ka
c
bu 

o posvátný Černý kámen.
122

 

 

 

 

 

                                                 
117

 Neboť se údajně bez zábran opájeli hašišem a jinými drogami. Srov. KROPÁČEK, Luboš. 

Duchovní cesty islámu, s. 192. Tato teorie má ovšem i své odpůrce. Srov. KROPÁČEK, Luboš.  
Islám a Západ – Historická paměť a současná krize, s. 104.     

118
 Název je odvozen od Ismá

c
íla staršího syna Dža

c
fara as Sádiqa (703–765), který je podle šíitské 

tradice šestým imámem – právoplatným vůdcem muslimské komunity. Srov. KROPÁČEK, Luboš. 

Duchovní cesty islámu, s. 191.  
119

 Srov. KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu, s. 192. 
120

 Srov. AL-MUNTASAR, Šamsuddín. Posvátné měsíce a zákaz prolévání krve (3.6.2011)  

[2016-07-01]. <http://www.praha-muslim.cz/preview.htm?khotbaId=98>. 
121

 Srov. MÜLLER, Zdeněk. Svaté války a civilizační tolerance, s. 44. 
122

 Srov. PAVLICOVÁ, Helena – HORYNA, Břetislav a kol. Judaismus, křesťanství, islám.  
2. vydání, Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003, 661. s. 575–576. 

http://www.praha-muslim.cz/preview.htm?khotbaId=98
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3.3. Současné extremistické (teroristické) organizace hlásící se 

k islámu 

V současnosti operuje na světové scéně velké množství militantních organizací 

hlásících se k islámu, z nichž je nutné vyzvednout ty, které jsou pro širokou veřejnost 

nejznámější. V první řadě je potřeba zmínit extremistickou organizaci Al-Qá  ̒ idu  

(al-Káida),
123

 jejíž členové provedli výše uvedené teroristické útoky 11. září 2001. 

S touto militantní organizací bylo spojeno afgánské nábožensko-politické hnutí  

Tálibán-i haqq (Tálibové).
124

 Další militantní organizace Džabhat an-Nuṣrah li-Ahli  

aš-Šām (zkráceně An-Nusra)
125

 byla v minulosti napojená na al-Káidu a v současnosti 

se účastní občanské války v Sýrii. Militantní organizace Boko Haram
126

, která se hlásí 

k salafíjskému islámu, byla rovněž napojena na al-Káidu, avšak v roce 2015  

se přihlásila k Islámskému státu a změnila své označení na Západoafrická provincie 

Islámského státu.
127

 Členové Boko Haram (ve srovnání s členy organizací podobného 

charakteru) jsou při prosazování ideje návratu k „fundamentálním“ hodnotám islámu 

pověstní extrémní krutostí. Ačkoli se tato militantní organizace snaží o návrat 

k „fundamentu“ islámu, byla vrchním imámem káhirské univerzity al-Azhar tvrdě 

kritizována.
128

 V poslední řadě je potřeba zmínit výše uvedený Islámský stát,
129

 který 

byl rovněž napojen na al-Káidu, a v současnosti patří k nejkontroverznějšímu 

militantnímu uskupení propagující přísnou interpretaci Koránu a práva šarí
c
a.

130
  

 

 

                                                 
123

 Viz KROPÁČEK, Luboš. Islám a Západ – Historická paměť a současná krize, s. 194.   
124

 Viz KROPÁČEK, Luboš. Islám a Západ – Historická paměť a současná krize, s. 197. 
125

 Srov. Stanford Univerzity. Mapping Militant Organizations – Jabhat Fatah al-Sham  
(Formerly Jabhat an-Nusra (23.12.2011) [2016-09-10]. 

<http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/493>. 
126

 Srov. BBC News. Who are Nigeria's Boko Haram Islamists? (7.10.2012) [2016-10-9]. 

<http://www.bbc.com/news/world-africa-13809501>. 
127

 Srov. BBC News. Nigeria's Boko Haram pledges allegiance to Islamic State (7.3.2012) 
[2016-10-9]. <http://www.bbc.com/news/world-africa-31784538>. 

128
 Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Vrchní imám univerzity Al-Azhar odsoudil Islámský stát 

(3.12.2014) [2016-09-24]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21171>.  

Srov. Česká tisková kancelář. Nejvlivnější sunnitský imám z mešity Al-Azhar ostře kritizoval radikály 
z IS (3.12.2014) [2016-09-24]. <https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/355326-

nejvlivnejsi-sunnitsky-imam-z-mesity-al-azhar-ostre-kritizoval-radikaly-z-is.html>. 
129

 Srov. BBC News. What is 'Islamic State'? (4.9.2012) [2016-09-10]. 
<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29052144>. 

130
 V prvním čísle časopisu Dabiq, který Islámský stát vydává od července roku 2014, je propagován 

džihád a absolutní poslušnost právu šarí
c
a. Srov. Dabiq 2014, roč. 1, č. 1, s. 30–31. 

http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/493
http://www.bbc.com/news/world-africa-13809501
http://www.bbc.com/news/world-africa-31784538
https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/355326-nejvlivnejsi-sunnitsky-imam-z-mesity-al-azhar-ostre-kritizoval-radikaly-z-is.html
https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/355326-nejvlivnejsi-sunnitsky-imam-z-mesity-al-azhar-ostre-kritizoval-radikaly-z-is.html
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29052144


 

41 

 

Souhrn  

Jak je tedy patrné, historické projevy násilného extremismu nebyly součástí pouze 

islámu, ale v hojném počtu se vyskytovaly i v křesťanství, a to i přes tu skutečnost,  

že se ve fundamentální literatuře křesťanství (Novém zákoně) nevyskytují žádné 

pokyny k jakémukoli násilnému jednání, naopak, křesťan byl a je touto literaturou,  

a především v ní obsaženým Kristovým vzorem, veden k pokoře a lásce k bližním 

včetně nepřátel. 

Co se týče projevu extremismu v historii islámu, je pro člověka neznalého islámské 

věrouky prakticky nemožné zcela jasně určit, kdy jde z vnitřního – islámského – 

pohledu o projev extremismu a kdy o soulad s věroučnými a na nich návaznými 

právními normami. Nicméně lze posoudit vnější projevy (z pohledu křesťana), a tudíž 

určit, že násilí v jakékoli formě a projevu je projevem extrému. 

Když dojde ke srovnání historického „islámského“ extremismu se současnými 

násilnými tendencemi „islámských“ militantních (teroristických) organizací, dochází 

k výsledku, že samy sebe vnímají především jako uskupení mající za cíl navrátit 

muslimy k „fundamentu“ islámu ve smyslu toho, jak je fundament islámu samotnými 

organizacemi chápán, tedy doslovnému dodržování výroků z Koránu či sunny,  

bez ohledu na možné věroučné proudy a exegeze. Tato snaha o fundamentalismus  

je poté prosazována horlivým – fanatickým – způsobem, který překračuje hranici zdravé 

horlivosti a degraduje snahu do barbarské podoby násilí, které není slučitelné 

s fundamentem (podstatou) islámu tak, jak je prezentován věroučnými kruhy a širokou 

muslimskou veřejností. Vždyť právě na úsvitu nového teroristického věku nebyly ony 

násilné činy osob hlásících se k islámu odsouzeny jen křesťany, ale rovněž i částí 

muslimské veřejnosti, vládami všech muslimských zemí (vyjma Iráku) 

i duchovenstvem,
131 

které se dokonce vyjádřilo, že usmrcení tisíců nevinných lidí nelze 

ničím ospravedlnit.
132

 Tímto byly samotnými muslimy odsouzeny (staly se extrémními) 

všechny „islámské“ organizace militantního typu, které v „boji“ o moc a kapitál 

nelegitimně exekvují nevinné lidské životy.
133

  

                                                 
131 

Poznámka autora: Ačkoli někteří muslimové terorismus odsuzují, není pochyb o tom,  
že u mnohých muslimů vzbudily a stále vzbuzují násilné činy proti nenáviděnému Západu (křesťanství) 

vstřícný ohlas.
 

132
 Srov. Kropáček, Luboš. Islám a Západ – Historická paměť a současná krize, s. 115. 

133
 Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Nejvyšší teologická autorita sunnitského islámu: 

»Islámský stát« není stát a není islámský (8.9.2014) [2016-09-18]. 
<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20760>. 

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20760
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4. Postoj Svatého stolce a magisteria k náboženskému 

– islámskému – extremismu 

Nyní, když je vymezen předmět reflexe, tedy fundamentalismus, radikalismus  

a fanatismus gradující do extremismu, tedy jeho násilné podoby – terorismu, je možné 

přistoupit k samotnému popisu postojů Svatého stolce k tomu, co za extremismus 

považuje nejen velký počet náboženských
134

 a intelektuálních
135

 osobností islámu,  

ale i muslimská veřejnost
136

 včetně politiků.
137

  

Tato kapitola je z důvodu kvalitnější orientace rozdělena do jednotlivých podkapitol, 

ve kterých dochází k postupnému popisu vzniku postojů římskokatolické církve 

k předmětnému tématu, a to nejprve z deklarace 2. vatikánského koncilu Nostra aetate, 

dále z vyjádření vybraných papežů (včetně jimi vydaných dokumentů), institucí římské 

kurie a v poslední řadě z vybraných církevních dokumentů. 

4.1. II. vatikánský koncil     

Druhý vatikánský koncil byl v postojích k mimokřesťanským náboženstvím včetně 

islámu doslova převratný. Tato nová koncepce přístupu byla následně zanesena do dvou 

dokumentů (Lumen Gentium a Nostra aetate).
138

 Jejich vzniku předcházela určitá snaha 

magisteria o zdůraznění nutnosti následování Kristova odkazu. Tento odkaz uvedený  

v evangeliích spočívá především ve vzájemné lásce (mezi lidmi), v lásce k nepřátelům, 

ale i ve skutečnosti, že Bůh chce spasit všechen lid bez rozdílu.
139

   

                                                 
134

 Např. ájatulláh Makarem Šírází z íránského města Qom (Kum). 
Srov. MAKAREM, Shirazi. Official Website of Grand ayatollah Makarem Shirazi  

(2.7.2015) [2016-09-15]. <http://makarem.ir/old_index.aspx?lid=1>.  

     Srov. Farnost Pustiměř. Farní informátor [online]. [2016-09-15].  
<http://pustimer-farnost.cz/2016/25.pdf>. 

135
 Např. profesor Ahmad Al-Tayyib z univerzity Al-Azhar.  

Srov. Holy See Press Office. The Grand Imam of Al-Azhar expresses hope that Muslims and 

Christians cooperate to save humanity from wars, poverty and ignorance (24.5.2016) [2016-10-26]. 

<https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2016/05/24/160524b.html>. 
136

 Srov. ČT 24. Muslimové v Praze protestovali proti terorismu (10.8.2016) [2016-09-15] 

<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1872578-muslimove-v-praze-protestovali-proti-terorismu-
prisli-na-katolickou-msi>. 

137
 Srov. Česká tisková kancelář. Islám zabíjení lidí zakazuje. Teroristé pro nás nejsou muslimové, 

řekl turecký velvyslanec (14.4.2016) [2016-09-13]. <http://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/151887-

islam-zabijeni-lidi-zakazuje-teroriste-pro-nas-nejsou-muslimove-rekl-turecky-velvyslanec/>.  

Srov. Farnost Pustiměř. Marocký král Muhammad VI. [online]. [2016-09-15].  
<http://pustimer-farnost.cz/2016/25.pdf>.  

138
 Pro potřeby práce bude v této podkapitole použito pouze deklarace Nostra aetate. 

139
 Srov. LG 16. 

http://makarem.ir/old_index.aspx?lid=1
http://pustimer-farnost.cz/2016/25.pdf
https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2016/05/24/160524b.html
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1872578-muslimove-v-praze-protestovali-proti-terorismu-prisli-na-katolickou-msi
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1872578-muslimove-v-praze-protestovali-proti-terorismu-prisli-na-katolickou-msi
http://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/151887-islam-zabijeni-lidi-zakazuje-teroriste-pro-nas-nejsou-muslimove-rekl-turecky-velvyslanec/
http://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/151887-islam-zabijeni-lidi-zakazuje-teroriste-pro-nas-nejsou-muslimove-rekl-turecky-velvyslanec/
http://pustimer-farnost.cz/2016/25.pdf
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Nostra aetate  

Ačkoli se deklarace druhého vatikánského koncilu o poměru církve k nekřesťanským 

náboženstvím Nostra aetate (Naše doba) nezabývá přímo terorismem, dá se říci,  

že svým inovativním přístupem k islámu a ostatním náboženstvím měla vliv na vzestup 

mezináboženského dialogu tak, jak o něj později usiloval sv. Jan Pavel II.,  

Benedikt XVI. a v současnosti usiluje i František. Vždyť ve třetím článku, zabývajícím 

se islámem, je uvedeno: 

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

a o sobě jsoucímu, milosrdnému a všemohoucímu, stvořiteli nebe a země, který 

promluvil k lidem.“ 
140

  

a:  

„Jelikož během staletí povstalo mezi křesťany a mohamedány nemálo 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.“ 
141

 

Ze shora popsaného je patrné, že ačkoli se deklarace přímo nevyjadřuje k otázce 

terorismu, přistupuje k islámu velice vstřícně a tím dává najevo, že pravou cestou 

k Bohu je láska k bližnímu, milosrdenství a touha po míru, jako hodnotě Bohu milé, 

neboť křesťanství: „… neodmítá nic, co je v těchto náboženstvích pravdivé a svaté.“ 
142

 

Gaudium et spes 

Ve výše uvedených postojích pokračoval i bl. Pavel VI. s otci posvátného sněmu, když 

v pastorální konstituci Gaudium et spes (Radost a naděje) uvedli lásku k bližnímu 

i odpůrcům
143

 jako nezbytný prvek k naplnění lidské důstojnosti, kterým je potlačováno 

vše, co ničí život.
144

 Rovněž zdůraznili nutnost absence prosazování práv násilím. Jako 

pozitivní poté vyzdvihli ideu obrany, která je založena na dodržování práv a povinností 

lidí nebo společnosti.
145

 V této konstituci se rovněž objevuje pojem terorismus,  

a to v souvislosti s novými způsoby válčení.
146

  

                                                 
140

 NAe 3. 
141

 NAe 3. 
142

 NAe 2. 
143

 Srov. GS 28.  
144

 Srov. GS 27. 
145

 Srov. GS 78. 
146

 Srov. GS 79. 
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Ideu o nutnosti úcty k lidské důstojnosti jako prevenci násilí vložil bl. Pavel VI.  

i do encykliky Populorum progressio a apoštolského listu Octogesima adveniens.     

4.2. Papežové 

Jak již bylo v úvodu předesláno, papež představuje pro římskokatolickou církev 

nejvyšší (lidskou) autoritu, přičemž jeho postoje mohou být zrcadleny v postojích 

ostatních věřících jako určité vzorce. Tato část tedy poslouží jako komparativní materiál 

nejen pro získání obrazu, jak papežové reflektují předmětné téma, ale rovněž k tomu, 

jak se s jejich postoji ztotožňují instituce a věřící římskokatolické církve.  

Jelikož nelze zcela postihnout vše, co bylo níže uvedenými papeži o islámském 

extremismu, respektive terorismu řečeno, je v níže uvedeném popisu postojů 

generováno to, co je autorem reflektováno jako nejlépe využitelné pro účely této práce.   

Sv. Jan XXIII. – Pacem in terris   

Encyklika Pacem in terris (Mír na zemi) je dokument, ve kterém se papež ještě přímo 

nevyslovuje k otázce terorismu, ale jakousi formou postihuje charakter skryté hrozby 

(terorismu), jenž na konci století výrazným způsobem postihne celý svět, když vyzývá  

k odmítnutí násilí formou tolerance, porozumění a spolupráce,
147

 neboť: „Násilí vždycky 

všechno jen zničilo, nic nevybudovalo…“ 
148

   

4.2.1. Sv. Jan Pavel II. 

Papež Jan Pavel II. byl významnou postavou nejen uvnitř římskokatolické církve,  

ale i na poli mezináboženského dialogu, obzvláště pak dialogu s představiteli islámu.  

I když zde není namístě zabývat se činností sv. Jana Pavla II. ve výše uvedené oblasti,  

je potřeba podotknout, že sv. Jan Pavel II. byl bezesporu doposud nejaktivnějším 

papežem v komunikaci s muslimy, čímž si získal srdce mnohých mírumilovných 

muslimů, ale i nenávist těch muslimů, kteří s jeho názory nesouhlasili. Svůj křesťanský 

fundamentalismus
149

 (obdivuhodná láska k bližnímu překračující hranice běžného 

lidského pochopení) pohrdající jakoukoli formou násilí či terorismem vyjádřil  

sv. Jan Pavel II. zcela jasně po tom, co se ho 13. května 1981 pokusil na náměstí  

                                                 
147

 Srov. PT – Předmluva. 
148

 PT 162. 
149

 Poznámka autora: Následování Kristova příkladu nenásilí a lásky k bližnímu. Sv. Jan Pavel II. se 

připodobňuje ke Kristu, neboť právě Kristus (fundamentální vzor pro křesťanské jednání), když mu bylo 
na žádost farizeů usilováno o život, řekl: „… Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí…“. (Lk 23,34)  
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sv. Petra zavraždit turecký atentátník Mehmet Ali Ağca
150

 tím, že dva roky po výše 

uvedeném atentátu
151

 navštívil Ali Ağcu ve vězení.
152

   

4.2.1.1. Encykliky vyjadřující se k náboženskému – islámskému – extremismu 

Sollicitudo rei socialis 

V encyklice Sollicitudo rei socialis se sv. Jan Pavel II. zmiňoval o nutnosti empatie 

a solidárnosti s oběťmi terorismu, neboť jedním z fenoménu terorismu je zabíjení 

nevinných lidí v iluzi „dobrého úmyslu“. Sv. Jan Pavel II. rovněž poznamenal to,  

co bylo jeho krédem od počátku do konce pontifikátu, tedy že: „Křesťanské  

učení zakazuje druhé nenávidět a bezbranné zabíjet, stejně jako užívat teroristických 

metod.“ 
153

 Tímto postojem dal najevo nejen fundament křesťanství, tedy následování 

Krista v jeho příkladu lásky a milosrdenství (Srov. Jan 14,12), ale rovněž vymezil 

hranice „boje“ s terorismem.
154

  

Centesimus annus 

Encyklika Centesimus annus (Stý rok), jejíž název upozorňuje na sté výročí vydání 

doslova převratné sociální encykliky Rerum novarum, se o problému násilí,  

a nepřímo terorismu, zmiňuje v souvislosti s chudobou a útlakem (frustrací) nejnižších 

vrstev pracujících. Tato nepřímá reflexe byla velmi prozíravá, neboť chudoba  

a frustrace spojuje do určité míry „třetí“ rozvojový svět (jehož součástí byly a jsou  

i islámské země) s terorismem.
155

 Encyklika rovněž předjímá současný a globální 

problém migrace, jako jevu doprovázející násilí a terorismus, když uvádí, že: 

„Nesmírné masy lidí byly v důsledku násilného rozdělení donuceny opustit svou zemi 

nebo byly násilím vyhnány“.
156

     

                                                 
150

 Mehmet Ali Ağca (* 9. ledna 1958) se hlásil k turecké nacionalistické organizaci Šedí vlci.  
151

 I když existují různé teorie, které zde nemají místo, jednu je potřeba zmínit, a to tu, která byla 

(mimo jiné) vyslovena samotným atentátníkem po propuštění z vězení (2010), a to, že atentát vykonal  
na příkaz šíitského vůdce Sajjida Rúholláha Músaví Chomejního (nar. 1902, z. 1989).    

152
 Po setkání s Ali Agčou řekl papež pouze: „Hovořil jsem s ním, jako se mluví s bratrem, jemuž jsem 

odpustil a který se těší mé důvěře. Co jsme si řekli, je tajemstvím mezi mnou a jím.“ 
Křesťanské obzory. Atentát na papeže Jana Pavla II. [online]. [2016-11-13]. 

<http://lumenchristi.cz/download/%C4%8Casopisy/Archiv%20-
%20txt/K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A9%20obzory/K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A9%20obzo

ry%202011-05.txt>. 
153

 SRS 24. 
154

 Poznámka autora: Křesťan nemůže užívat takové metody, které by byly rovny teroristickým,  

tedy bezhlavé násilí absolutně popírající lidskou jedinečnost a důstojnost.  
155

 Jak bude později použito papežem Benediktem XVI. i Františkem v souvislosti s terorismem a jeho 

náborovou politikou. 
156

 CA 18.  

http://lumenchristi.cz/download/%C4%8Casopisy/Archiv%20-%20txt/K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A9%20obzory/K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A9%20obzory%202011-05.txt
http://lumenchristi.cz/download/%C4%8Casopisy/Archiv%20-%20txt/K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A9%20obzory/K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A9%20obzory%202011-05.txt
http://lumenchristi.cz/download/%C4%8Casopisy/Archiv%20-%20txt/K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A9%20obzory/K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A9%20obzory%202011-05.txt
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4.2.1.2. Vybrané výroky a postoje sv. Jana Pavla II. k náboženskému – islámskému 

– extremismu 

Mezináboženská setkání v Assisi 

Sv. Jan Pavel II. věřil v sílu modlitby, kterou považoval nejen za možnost,  

jak prohlubovat vztah s Bohem, ale rovněž jako „zbraň“ křesťana v boji s násilím, 

včetně toho, které se maskuje nábožensky motivovaným „dobrem“. Na základě potřeby 

modlitby za mír a konec terorismu ve světě, inicioval od roku 1986 ve městě  

sv. Františka – Assisi – setkání představitelů různých náboženství. Při jednom z těchto 

setkání
157

 zdůraznil absurditu násilí ve jménu Boha: „Nikdo se nemůže považovat  

za věřícího ve velkého a milosrdného Boha, když v jeho jménu vraždí svého bratra.“ 
158

 

a potřebu míru, jenž může být docílen i vzájemným dialogem, přičemž současní 

představitelé islámu tento názor údajně sdílejí.
159

  

Postoj po 11. září 2001 

Sv. Jan Pavel II. při požehnání Urbi et Orbi (Městu a světu)
160

 poukázal na události 

z 11. září 2001, jako na plody nové formy terorismu, jenž svojí tragickou povahou 

zesiluje nejistoty a obavy všech lidí. Právě v souvislosti s terorismem nabádal všechny 

věřící a lidi dobré vůle k tomu, aby pomohli odstranit tento nežádoucí jev (terorismus) 

absencí jakékoli netolerance a diskriminace.
161

  

Na počátku února roku 2003 přijal sv. Jan Pavel II. delegáty konference organizované 

Papežskou radou pro mezináboženský dialog a Islámskou organizací pro vzdělávání, 

vědu a kulturu (ISESCO). Při této příležitosti zdůraznil, že: 

„…svaté jméno Boží nesmí být nikdy zneužito k obhajobě násilí nebo terorismu, 

k prosazení nenávisti či výlučnosti.“ 
162

 

 

                                                 
157

 Koncem ledna 2002. 
158

 KROPÁČEK, Luboš. Islám očima křesťanské teologie: Dialog – vyhlídky a nesnáze  
(10.3.2001) [2016-09-16]. <http://souvislosti.cz/497kro.html>. 

159
 Srov. KROPÁČEK, Luboš. Islám a západ – Historická paměť a současná krize, s. 168. 

160
 O Vánocích roku 2002. 

161
 Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Jan Pavel II. – Urbi et orbi: Kéž lidstvo přijme vánoční 

poselství míru (5.5.2005) [2016-09-14]. <http://ww. wradiovaticana.cz/clanek.php4?id=769>. 
162

 Katolická církev v České republice. Boží jméno nesmí být zneužito k ospravedlnění terorismu 

(3.12.2003) [2016-09-14]. <http://www.cirkev.cz/archiv/031203-bozi-jmeno-nesmi-byt-zneuzito-k-
ospravedlneni-terorismu>. 

http://souvislosti.cz/497kro.html
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=769
http://www.cirkev.cz/archiv/031203-bozi-jmeno-nesmi-byt-zneuzito-k-ospravedlneni-terorismu
http://www.cirkev.cz/archiv/031203-bozi-jmeno-nesmi-byt-zneuzito-k-ospravedlneni-terorismu
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Určitá kritika ze strany římskokatolických věřících a Izraele směřovala k postoji  

sv. Jana Pavla II. k dlouholetému předsedovi Organizace pro osvobození Palestiny 

(OOP) Jásiru Arafatovi, který byl mnohými lidmi (i křesťany) dlouhá léta pokládán  

za teroristu,
163

 respektive za otce moderního terorismu. Papež se těmito názory nenechal 

ovlivnit a s razantností sobě vlastní ukázal světu, že každý člověk, který miluje svoji 

vlast, nemusí prosazovat své myšlenky násilnou – militantní – cestou (terorismem),  

ale může své počáteční militantní postoje změnit ve snahu o dosažení cíle mírovou 

cestou. Tímto postojem nevyjádřil pouze svoji přístupnost k jakékoli formě nenásilného 

vyjednávání, ale také dal světu naději, že i v otázce izraelsko-palestinských vztahů  

lze najít určité vstřícné postoje a společnou budoucnost bez hrozby terorismu.
164

   

Poselství – Není míru bez spravedlnosti, není spravedlnosti bez odpuštění  

V poselství nazvaném Není míru bez spravedlnosti, není spravedlnosti bez odpuštění,
165

 

(proneseném sv. Janem Pavlem II. v lednu 2002 u příležitosti Světového dne míru) 

zdůraznil, že teroristické útoky ze září 2001 znovu otevřely otázku terorismu, jenž  

ve svém důsledku způsobuje nesmírného utrpení jedinců a národů. Papež varoval před 

novou formou násilí, a to globálním a organizovaným terorismem, který primárně 

napadá mír založený na spravedlnosti a odpuštění, přičemž globalizace terorismu 

nezasahuje jen zúčastněné osoby, ale také (v souvislosti s útokem na New York) 

nevinné civilisty. Svoji roli zde samozřejmě hraje fundament terorismu, což je 

především pohrdání lidským životem, od čeho se následně odvíjí celá jeho „politika“ 

plodící nenávist, strach a nedůvěru (odstup – uzavřenost).  

Na otázku, jak se křesťan (nebo „nevěřící“, ale slušný člověk) může bránit něčemu 

tak zhoubnému a zákeřnému, jako je terorismus, sv. Jan Pavel II. odpověděl, že právo 

bránit se proti terorismu je právo jako každé jiné, a toto právo (na rozdíl od terorismu), 

musí odpovídat mravním i právním normám, jak ve volbě prostředků používaných při 

eliminaci terorismu, tak i „boje“ s ním. Právě onen čestný a preventivní „boj“  

je důležitým faktorem při potírání terorismu, neboť právě ona prevence v oblasti 

                                                 
163

 Srov. BEŠČECOVÁ, Kateřina. Jásir Arafat – Terorista, nebo člověk, který chtěl mír? (20.11.2004)  

[2016-09-15]. <http://www.katyd.cz/clanky/terorista-nebo-clovek-ktery-chtel-mir.html>. 
164

 Navzdory mnohým protestům ze strany křesťanů i Izraelců, kteří první audienci (1982) Jásira 

Arafata u papeže sv. Jana Pavla II. označili za „mezinárodní ocenění teroristy“. Srov. BEŠČECOVÁ, 
Kateřina. Jásir Arafat – Terorista, nebo člověk, který chtěl mír (20.11.2004) [2016-09-15].  

<http://www.katyd.cz/clanky/terorista-nebo-clovek-ktery-chtel-mir.html>. 
165

 Dostupné na: Christnet. Sv. Jan Pavel II. – Není míru bez spravedlnosti, není spravedlnosti  
bez odpuštění (4.1.2002) [2016-09-16]. 

<http://www.christnet.eu/clanky/2118/neni_miru_bez_spravedlnosti_neni_spravedlnosti_bez_odpusteni.u
rl>. 

http://www.katyd.cz/clanky/terorista-nebo-clovek-ktery-chtel-mir.html
http://www.katyd.cz/clanky/terorista-nebo-clovek-ktery-chtel-mir.html
http://www.christnet.eu/clanky/2118/neni_miru_bez_spravedlnosti_neni_spravedlnosti_bez_odpusteni.url
http://www.christnet.eu/clanky/2118/neni_miru_bez_spravedlnosti_neni_spravedlnosti_bez_odpusteni.url
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sociální, ekonomické a diplomatické má za následek to, že se vlna terorismu nemusí 

vůbec zvednout, nebo nemá tak katastrofické důsledky.  V této souvislosti papež 

vyzdvihl ekonomicko-sociální krize, nedostatečnou migrační politiku, a zvláště 

minimalizaci lidských práv (což vede k odsunování na okraj společnosti a teroristickým 

organizacím usnadňuje nábor nových členů
166

). Noví členové jsou rovněž rekrutováni 

z řad mladých lidí, kteří jsou určitým způsobem zakomplexovaní a postižení frustrací 

předešlé generace.  

V další části poselství hovořil sv. Jan Pavel II. o tom, co je uvedeno v souhrnu 

kapitoly č. 1 této práce, a to, že fundamentalismus, fanatismus či radikalismus se stávají 

právoplatnými složkami extremismu, když opustí svůj základ „střední proud“  

a násilným nátlakem – terorismem – se snaží prosadit své názory a postoje.
167

 Použitím 

násilí nedochází pouze k pohrdání lidskou důstojností, ale i k porušování základního 

lidského práva na život.
168

 A právě zde papež poukázal na skutečnost, že jakákoli 

propagace násilí zcela odporuje víře v Boha, to znamená, že nelze jakoukoli formu 

násilí maskovat za službu Bohu, respektive hlásat Boha terorismem, a proto nemůže být 

žádný člověk, natož odpovědný představitel náboženství loajální k terorismu, neboť:  

„Prohlašovat se ve jménu Boha za teroristy je znesvěcení, stejně jako jménem Boha 

páchat násilí na člověku.“ 
169

  

Terorismus jako čiré zlo nelze dávat do souvislosti s Bohem, neboť Bůh jako 

stvořitel a dobrý pastýř (Srov. Žl 23) miluje každého jednotlivého člověka neskonalou 

láskou, stará se o něj a chce, aby byla naplňována slova modlitby dané nám lidem 

Jeho milovaným Synem: „… A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim 

viníkům“. (Mt 6,12)
170

  

Sv. Jan Pavel II. zmiňuje milosrdenství a odpuštění jako oponentní prostředky násilí 

(terorismu). Tyto významné prvky jsou aktem vlastního (svobodného) rozhodnutí uvnitř 

srdce každého jedince, a úsilí o „narovnání“ vztahu mezi lidmi by mělo jít právě cestou 

                                                 
166

 Poznámka autora: Zde je patrná nadčasovost, se kterou sv. Jan Pavel II. mluvil, neboť migrační 
vlna muslimů a primární rekrutování mezi jedinci z řad sociálně slabých skupin muslimů, nebo konvertitu 

k islámu (viz Francie, Velká Británie, ale i USA), jsou v současnosti velmi aktuální.  
167

 Poznámka autora: Např. překročení snahy o uchování tradic a náboženských „ideologických“ 

základů takovým způsobem, že dojde k násilí. 
168

 Srov. také s CA 47. 
169

 JAN PAVEL II.  Není míru bez spravedlnosti, není spravedlnosti bez odpuštění, odst. 7.  

(4.1.2002) [2016-09-16]. 
<http://www.christnet.eu/clanky/2118/neni_miru_bez_spravedlnosti_neni_spravedlnosti_bez_odpusteni.u

rl>.  
170

 Srov. tamtéž. 

http://www.christnet.eu/clanky/2118/neni_miru_bez_spravedlnosti_neni_spravedlnosti_bez_odpusteni.url
http://www.christnet.eu/clanky/2118/neni_miru_bez_spravedlnosti_neni_spravedlnosti_bez_odpusteni.url
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odpuštění. Odpuštění a milosrdenství pocházejí od Boha, jsou plodící  

i plodem.
171

 Odpuštění viny může přispět k absenci msty (za křivdy) a tím pádem  

i k eliminaci násilí. Vnitřní aktivaci odpuštění a milosrdenství je nezbytné podpořit 

modlitbou, neboť modlitbou člověk otevírá srdce Bohu a prosí o požehnání. A právě 

potřeba modlitby, jako primárního prostředku tvorby míru, vedla sv. Jana Pavla II. 

k tomu, aby znovu pozval představitele světových náboženství do Assisi. 

Poznámka autora:  

Bůh je Bohem pokoje, milosrdenství a odpuštění, čímž je zcela jasně ukázáno,  

že křesťan nemá nikdy volit cestu násilí k prosazení jakéhokoli názoru či myšlenky,  

ač by se tato myšlenka, názor nebo cit zdály jakkoli dobré. S pojetím  

Boha-Milosrdného
172

 mají zřejmě mnozí současní propagátoři násilné formy islámu 

velkou potíž, protože jejich vnímání Boha-Milosrdného není odlišné pouze od křesťanů, 

ale i od většiny „spoluvěřících“ muslimů“.
173

 

4.2.2. Benedikt XVI. 

Již krátce po uvedení do funkce se Benedikt XVI. vyjadřoval k „islámskému“ 

terorismu, a to v souvislosti s teroristickými útoky v Londýně (7. července 2005),  

kdy dal světu najevo, že pro něj terorismus představuje iracionalitu. Zároveň podotkl,  

že se z jeho pohledu nejedná o střet civilizací, ale pouze o iniciativu malé skupiny 

„fanatiků“.
174

  

4.2.2.1. Encyklika Caritas in veritate 

V souvislosti s postoji papeže Benedikta XVI. k nábožensky motivovanému extremismu 

(terorismu), je nejprve potřeba zmínit encykliku Caritas in veritate (Láska v pravdě), 

která mimo jiné poukazuje na potřebu lásky a pravdy jako nutnosti postavené  

na příkladu Krista.
175

 Tyto základní hodnoty potlačují jakékoli násilné tendence 

a prohlubují solidaritu s chudými zeměmi.
176

 Encyklika velmi výstižně poukazuje  

na skryté důvody násilných konfliktů a terorismu, kterými není tak proklamovaná touha 

                                                 
171

 Poznámka autora: Odpouštím-li, jsem milosrdný, jsem-li milosrdný, odpouštím. 
172

 Viz Korán, kdy každá ze 114 súr začíná větou: „Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného“.  
173

 Poznámka autora: Jak je ve výše uvedených kapitolách č. 2 a č. 3 popsáno, mnozí muslimové 

odmítají spojovat s islámem něco, co je primárně násilné, terorismus. 
174

 Srov. Česká tisková kancelář. Atentáty v Londýně spáchala podle papeže skupinka fanatiků 
(21.7.2005) [2017-09-10]. <http://www.christnet.eu/magazin/zprava.asp?zprava=9374>.   

175
 Srov. CV 1. 

176
 Srov. CV 27. 

http://www.christnet.eu/magazin/zprava.asp?zprava=9374
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po Bohu a „dobru“, ale především touha po moci a bohatství.
177

 Jak Benedikt XVI. 

v souladu se sv. Janem Pavlem II.
178

 znovu podotkl, zabíjení ve jménu Boha  

je zavrženíhodné. Násilí jako takové degraduje lidskou osobu, čímž dochází k narušení 

jejího integrálního rozvoje,
179

 který patří mezi důležitá práva člověka.
180

 

4.2.2.2. Vybrané výroky a postoje Benedikta XVI. k náboženskému – islámskému 

– extremismu 

Určité východisko, jak potlačit vlnu terorismu, spatřoval Benedikt XVI. v komunikaci  

s představiteli židovské a muslimské komunity, což mělo být určitým signálem pro 

aktivaci mezináboženského dialogu, který je velmi důležitým nástrojem v „boji“ 

s terorismem.
181

 Další vyjádření k tomuto tématu učinil Benedikt XVI. v souvislosti 

s teroristickými útoky (23. července 2005) v egyptském turistickém letovisku  

Šarm aš-Šajch. Ve srovnání se svým předchůdcem (sv. Janem Pavlem II.) volil poněkud 

konzervativnější přístup, přičemž velice taktně poznamenal, že islám nepochybně 

obsahuje prvky přispívající k míru
182

 a převažující nad ostatními.
183

 Zároveň tyto 

násilné činy odsoudil a vyzval k tomu, aby lidé odmítli cestu násilí jako příčinu utrpení 

a bránili pokoj.
184

  

Při první zahraniční cestě (20. srpna 2005) se v Kolíně nad Rýnem setkal se zástupci 

některých muslimských komunit. Při tomto setkání zdůraznil aktuálnost terorismu, který 

nedělá starost pouze křesťanům, ale i samotným muslimům. Vždyť terorismus 

nezasahuje pouze cílené objekty, ale rovněž nevinné lidi. Benedikt XVI., stejně jako  

sv. Jan Pavel II. v Poselství – Není míru bez spravedlnosti, není spravedlnosti bez 

odpuštění, zdůraznil, že terorismus absolutně pohrdá právem na život a jako takový je 

vždy zvrácenou a krutou volbou, jež strachem a zoufalstvím odebírá člověku důstojnost. 

                                                 
177

 Srov. CV 29.  
178

 Srov. sv. Jan Pavel II.: Není míru bez spravedlnosti, není spravedlnosti bez odpuštění; Poselství ke 

Světovému dni míru 1. ledna 2002,4-7.12-15; ID; Poslání stále aktuální: výchova k míru, Poselství ke 
Světovému dni míru 1. ledna 2004, 8; ID; Nenech se přemoci zlem, ale dobrem přemáhej zlo; Poselství ke 

Světovému dni míru 1. ledna 2005,4; Benedikt XVI.: V pravdě je mír, Poselství ke Světovému dni míru  
1. ledna 2006, 9-10; Benedikt XVI., Srdcem míru je lidská osoba, Poselství ke Světovému dni míru  

1. ledna 2007, 5.14. Převzato z CV, poznámka pod čarou č. 68. 
179

 Srov. CV 29. 
180

 Srov. CV 29; CA 47. 
181

 Srov. Česká tisková kancelář. Atentáty v Londýně spáchala podle papeže skupinka fanatiků 
(21.7.2005) [2017-09-10]. <http://www.christnet.eu/magazin/zprava.asp?zprava=9374>.   

182
 Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Svatý otec se dnes v Introdu setkal s kněžími (25.7.2005) 

[2016-09-19]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=4222>. 
183

 Benedikt XVI. (mezi řádky) velice taktně upozornil na násilné kontroverzní prvky, které v sobě 

islám nese. Např. některé pasáže v Koránu. Viz MENDEL, Miloš. Džihád – Islámské koncepce šíření 
víry, s. 211–221. 

184
 Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Svatý otec zůstává nablízku obětem terorismu 

(23.7.2005) [2016-09-17]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek_print.php4?id=4213>.  

http://www.christnet.eu/magazin/zprava.asp?zprava=9374
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=4222
http://www.radiovaticana.cz/clanek_print.php4?id=4213
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Zároveň poukázal na sílu modlitby,
185

 jako prostředku k zamezení zakořenění nenávisti 

a nesnášenlivosti v srdci, neboť tyto anomálie způsobují nutkání prosazovat názory 

násilnou formou – terorismem. I když Benedikt XVI. nezapomněl zmínit dějiny 

křesťansko-islámských konfliktů, dokázal tuto kontroverzi využít a poukázat na nutnost 

poučení se z historie a rozvíjením vzájemného dialogu usilovat o mír.
186

   

Přednáška v Řezně na téma: Víra, rozum a univerzita 

Dne 12. září 2006 pronesl papež Benedikt XVI. na univerzitě v Řezně zřejmě 

nejznámější řeč dotýkající se islámu.  Ohlas islámského světa
187

 způsobila především 

použitá část z knihy Theodora Khouryho,
188

 ve které dochází k dialogu mezi 

byzantským císařem Manuelem II. Paleologem a perským vzdělancem. V této 

souvislosti poukázal Benedikt XVI. na velice choulostivé (a aktuální) téma, kterým  

je džihád, přičemž poněkud nešťastně označil džihád jako „svatou válku“. Ačkoli došlo 

k tomuto poněkud nešťastnému spojení, je důležité si uvědomit, že se Benedikt XVI. 

především zamýšlel nad příkrostí, se kterou se císař obrací na Peršana: „Ukaž mi,  

co nového přinesl Mohamed, a nalezneš tam pouze věci špatné a nelidské, jako je jeho 

příkaz šířit víru mečem.“ 
189

 i když velmi pravděpodobně znal verše obsažené  

v Koránu: „Nebudiž žádného donucování v náboženství!“ (Korán 2:256) jako i další 

nařízení upravující vztah muslimů k lidu Knihy „ahl al-kitáb“.
190

 Benedikt XVI. dále 

uvedl, jak císař vypočítává důvody, proč je šíření víry za pomoci násilí nerozumné  

a v rozporu s přirozeností Boha jakož i s přirozeností duše.
191

 V této souvislosti 

odsoudil nucenou konverzi a poukázal na skutečnost, že nelze víru nutit, a už vůbec 

není přípustné nutit víru násilím. 

                                                 
185

 Srov. DC 37.  
186

 Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Promluva Benedikta XVI. k zástupcům muslimů 

v Německu (20.8.2005) [2016-09-17]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=4342>. 
187

 Islámský svět zareagoval vlnou protestních akcí, kterými byla ovlivněna i papežova pozdější 

návštěva Turecka (28. listopad – 1. prosinec 2006).  
Srov. iDNES.cz. Tisíce Turků protestovaly proti papeži (26.11.2006) [2016-09-21]. 

<http://zpravy.idnes.cz/obrazem-tisice-turku-protestovaly-proti-papezi-fus-

/zahranicni.aspx?c=A061126_162910_zahranicni_klu>.  
188

 KHOURY, Theodor (ed.). Manuel II. Paléolegue: Entretiens ave cun Musulman: 7
e
 Kontroverse. 

Sources chrétinnes, Paris 1966. 
189

 BENEDIKT XVI. Přednáška v Řezně a další projevy. Ed. Pavel MAREŠ,  

přel. Johana BRONKOVÁ. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011. s. 27.  
Jak později Benedikt XVI. uvedl, byla tato citace vnímána muslimy jako jeho vlastní postoj, což bylo 

mylně pochopeno. Benedikt XVI. také poznamenal, že ke Koránu jako svaté knize islámu chová úctu  

a předmětnou citaci použil jen jako určitou pomůcku pro zdůraznění podstaty vztahu mezi rozumem  
a vírou. 

190
 Srov. BENEDIKT XVI. Přednáška v Řezně a další projevy, s. 28.  

191
 Srov. BENEDIKT XVI. Přednáška v Řezně a další projevy, s. 28–29. 

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=4342
http://zpravy.idnes.cz/obrazem-tisice-turku-protestovaly-proti-papezi-fus-/zahranicni.aspx?c=A061126_162910_zahranicni_klu
http://zpravy.idnes.cz/obrazem-tisice-turku-protestovaly-proti-papezi-fus-/zahranicni.aspx?c=A061126_162910_zahranicni_klu
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Vzniklé nedorozumění se pokusil ozřejmit i autor knihy Theodor Khoury,  

který uvedl, že část přednášky Benedikta XVI. zabývající se násilnou konverzi a násilím 

měla směřovat k těm muslimům, kteří násilí a násilnou konverzi praktikují.  

I když Theodor Khoury souhlasil s tím, že papež ne zcela zdařile použil spojení džihádu 

se svatou válkou, dodal, že se projev stal předmětem nepřiměřené reakce muslimů 

založené na mediálně zkreslené formulaci a zcela nepochopeném kontextu, v jakém 

byla citace použita.
192

 

V návaznosti na negativní reakci muslimů pronesl tiskový mluvčí Svatého stolce  

P. Lombardi vysvětlující odpověď, ve které poukázal na to, že použitý citát: „Ukaž mi, 

co nového přinesl Mohamed a nalezneš tam pouze věci špatné a nelidské, jako je jeho 

rozkaz šířit jeho víru mečem?“ 
193

 je součástí obsahově bohatého textu  

a vytržením z kontextu vyvolal neadekvátní reakce. Lombardi rovněž zdůraznil,  

že Svatý otec chtěl především upozornit na potřebu striktního odmítnutí násilí, které  

se maskuje náboženstvím.
194

 I přes výše uvedené vysvětlení si byl Benedikt XVI. 

vědom závažnosti situace, která mohla gradovat, a proto (v rámci zachování vstřícných 

vztahů s muslimy) pronesl omluvu,
195

 kterou většina muslimů přijala.  

Poznámka autora:  

V gestu omluvy je patrná snaha Benedikta XVI. o zachování míru a cesty nenásilného 

boje, neboť věděl, že by mohlo dojít k vlně násilí, která by dopadla nejen na křesťany 

žijící v oblastech pod správou islámu, ale násilí by mohlo postihnout  

i samotné muslimy.
196

 V rámci objektivizace předmětné přednášky vyplynulo, že papež 

chtěl výše uvedenými výroky primárně postihnout problematiku nábožensky 

motivovaného násilí a skutečnost, že jsou některými muslimy praktikovány určité formy 

násilného proselytizmu.  

 

                                                 
192

 Srov. Frankfurter Allgemeine. Das Zitat trifft nur auf eine Minderheit der Muslime zu (17.9.2006) 
[2016-09-19]. <http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/interview-das-zitat-trifft-nur-auf-eine-

minderheit-der-muslime-zu-1357599.html>. 
193

 BENEDIKT XVI. Přednáška v Řezně a další projevy, s. 27.  
194

 Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Vysvětlující odpověď Svatého stolce  
na reakce některých muslimských představitelů (15.9.2006) [2016-09-20]. 

<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=6442>. 
195

 Srov. BEŠČECOVÁ, Kateřina. Omluva Benedikta XVI. i v arabštině (26.9.2006) [2016-09-10]. 
<http://www.katyd.cz/clanky/omluva-benedikta-xvi-i-v-arabstine.html>. 

196
 Především civilní obyvatelstvo, které by mohlo mít tendence ochránit některé křesťany. 

Srov. Korán 2:256–257. 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/interview-das-zitat-trifft-nur-auf-eine-minderheit-der-muslime-zu-1357599.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/interview-das-zitat-trifft-nur-auf-eine-minderheit-der-muslime-zu-1357599.html
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=6442
http://www.katyd.cz/clanky/omluva-benedikta-xvi-i-v-arabstine.html
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Poselství – Lidská osoba, srdce míru  

V poselství ke Světovému dni míru zveřejněném 12. 12. 2006 zůstal Benedikt XVI. 

věrný přesvědčení, že lidská osoba je jedinečným stvořením a jako taková  

má nepopiratelné právo na život,
197

 přičemž násilím je toto právo degradováno.  

Do opozice k násilí a terorismu (viz události v jižním Libanonu – červenec 2006)  

jako hrozbě, která vytvořila nevídané způsoby násilí,
198

 postavil úsilí o mír, neboť mír  

se zakládá na respektování práv všech lidí.
199

   

Návštěva Svaté země 

Když Benedikt XVI. navštívil v květnu 2009 Svatou zemi, setkal se s mnohými 

duchovními a politickými autoritami. Pří této příležitosti pronesl:   

„Už žádné krveprolití! Už žádné boje! Už žádný terorismus! Už žádné války! 

Naopak, prolomme bludný kruh násilí. Přičiňme se o trvalý mír, založený  

na spravedlnosti, o skutečné smíření a uzdravení.“ 
200

  

Tímto projevem konfrontoval násilí, jakožto trvalý jev mezi oběma národy.  

Urbi et orbi 

Při požehnání Urbi et orbi (4. dubna 2010) se Benedikt XVI. modlil za to, aby lidem, 

a především křesťanům, kteří jsou sužováni terorismem, a s tím souvislou náboženskou 

či sociální diskriminací, byl ukřižovaný a zmrtvýchvstalý Kristus oporou.
201

 

Mezináboženské setkání v Assisi (r. 2011) 

Když Benedikt XVI. u příležitosti dvacátého pátého výročí, které uplynulo od prvního 

mezináboženského setkání v Assisi (iniciované sv. Janem Pavlem II.), pronesl v bazilice 

Marie Andělské řeč na téma Očišťovat víru, aby byla nástrojem Božího pokoje, pokusil 

se i o bližší identifikaci nových podob násilí, přičemž podotkl, že v určité obecnosti  

lze rozlišovat dvě typologie forem násilí, které jsou ovšem ve vzájemném protikladu,  

                                                 
197

 Srov. také s CA 47. 
198

 Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Poselství Benedikta XVI. ke Světovému dni míru pro rok 

2007, odst. 14 (12.12.2006) [2016-09-20]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=6913>. 
199

 Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Souhrn poselství Benedikta XVI. ke Světovému dni míru 

pro rok 2007 (12.12.2006) [2016-09-20]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=6914>. 
200

 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Závěr pouti Benedikta XVI. do Svaté země - 8. den (15.5.2009) 
[2016-09-24]. <http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=11252>. 

201
 Srov. BENEDIKT XVI. Urbi et orbi: Zmrtvýchvstání nepůsobí žádnou magií (4.4.2010)  

[2016-09-24]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=12626>. 
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z něhož vycházejí, a projevují se v mnoha variantách. Jedna z oněch dvou forem  

se opírá o náboženství a je známá jako náboženský terorismus. Tento typ oproti 

otevřenému boji (válce) praktikuje cílené útoky, jež mají svojí destrukcí atakovat citlivá 

místa protivníka, přičemž nejsou zohledněni nezainteresovaní lidé, kteří se poté stávají 

obětmi oněch teroristických aktivit. Důsledek těchto exekucí je poté teroristy vnímán 

jako nutnost, součást „dobré věci“, a tím dochází k jakési vnitřní  

legitimizaci – ospravedlnění každé formy krutosti. Jelikož si takto teroristé 

ospravedlňují všechny formy násilí, i ty spáchané drastickým způsobem na nevinných 

osobách, jsou aplikované sankce a mezinárodní právní normy neúčinné. Druhá forma 

násilí představuje pravý opak nábožensky motivovaného násilí. Je důsledkem striktního 

popírání existence Boha (určitá forma sekularismus) jakož i pravého významu 

humanity. 

Benedikt XVI. v souvislosti s terorismem rovněž upozornil na skutečnost,  

že terorismus maskující se náboženstvím vytváří iluzi, že právě náboženská povaha 

útoků ospravedlňuje onu krutost a bezohlednost, s jakou jsou tyto násilnosti 

praktikovány. V domněnce činění „dobra“, je ve finále konáno zlo, čímž dochází 

k tomu, že ve jménu náboženství není vytvářen pokoj, ale naopak ospravedlňován  

a produkován nepokoj – násilí.
202

  

Návštěva Libanonu  

Při návštěvě Libanonu promluvil Benedikt XVI. k představitelům politiky, 

náboženských vyznání a světa kultury:
 203

 

„Chceme-li mír, braňme život! Tato logika diskvalifikuje nejenom válku  

a teroristické činy, ale také každý atentát na život lidské bytosti, tvora chtěného Bohem. 

Lhostejnost či popírání toho, co tvoří pravou přirozenost člověka, brání respektování 

této gramatiky, kterou je přirozený zákon vepsán do lidského srdce.“ 
204

 

Benedikt XVI. nabádal věřící a představitele jednotlivých náboženských  

a politických uskupení, aby snahou o mír bránili lidskou důstojnost a tím i mír.  

                                                 
202

 Srov. BENEDIKT XVI. Očišťovat víru, aby byla nástrojem Božího pokoje  
(27.10.2011) [2016-09-24]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=15396>. 

203
 Září 2012. Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Benedikt XVI. na setkání s představiteli 

politiky, náboženství a kultury, Bejrút (15.9.2012) [2016-09-20]. 
<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=17079>. 

204
 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Benedikt XVI. v Libanonu – 2. den (15.9.2012) [2016-09-20]. 

<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=17083>. 
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Tímto postojem podpořil úsilí vyvíjené římskokatolickou církví v předchozích letech,  

a to, že s terorismem je nutné bojovat, ale prostředky, které jsou Bohu milé a které 

posilují mír založený na respektu k lidské důstojnosti, jež vychází od samotného Boha, 

neboť člověk Bohem chtěný pro něj samého, je obrazem jeho samého a tím zcela 

unikátní. Není tedy přípustné, aby byla jakýmkoli způsobem narušována integrita lidské 

důstojnosti (např. násilím, chudobou, korupcí, vykořisťováním), a navíc aby se toto dělo 

za asistence či rouškou náboženství.
205

    

Nutnost: „žít společně bez nenávisti, v úctě k náboženskému vyznání každého  

a vytvářet tak společně svobodnou a lidskou společnost“ 
206

 zdůraznil Benedikt XVI. 

také při následném setkání s mladými křesťany a muslimy v libanonském Bkerké.  

4.2.3. František 

Ačkoli se papež František ještě jako kardinál zcela neztotožňoval např. s projevem 

papeže Benedikta XVI. v Řezně,
207

 při svém zvolení na post papeže vyjádřil touhu 

pokračovat v postoji k ostatním náboženstvím tak, jak před ním jeho předchůdci.  

Mezinárodní setkání modlitby za mír 

Když se František v září 2013 při dvacátém sedmém mezinárodním setkání za mír 

setkal s představiteli různých náboženských uskupení, včetně muslimů, poděkoval jim, 

že stále usilují o prohlubování potřeby vzájemného dialogu a modlitby za mír tak,  

jak tuto nutnost začal propagovat sv. Jan Pavel II. v Assisi. Zároveň řekl: 

„… Nemůžeme lhostejně a bezmocně přihlížet dramatu dětí, rodin, starých lidí, 

vystavených násilí. Nelze dopustit, aby terorismus uzavřel srdce nemnoha násilníků 

a rozséval bolest a smrt mezi mnohými oběťmi. Zejména všichni neustále a nahlas 

zdůrazňujme, že násilí, ať již se projevuje jakkoliv, nemůže být ospravedlňováno 

náboženskými důvody.“
 208

  

                                                 
205

 Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Benedikt XVI. na setkání s představiteli  
politiky, náboženství a kultury, Bejrút (15.9.2012) [2016-09-20]. 

<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=17079>. 
206

 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Benedikt XVI. na setkání s libanonskou mládeží, Bkerké 

(15.9.2012) [2017-01-25]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=24674>.  
207

 Podle vyjádření papeže Františka papež Benedikt XVI. svým přednesem zhatil  

ve 20 sekundách vztah s islámem, který budoval papež Jan Pavel II. 20 let. Srov. ELGENAIDI, Maha. 

Pope Francis, a New Hope For Muslim-Catholic Relations [online] [2016-09-24]. 
<http://www.huffingtonpost.com/maha-elgenaidi/pope-francis-a-new-hope-f_b_3082527.html>. 
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 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Svatý otec promluvil k účastníkům Mezináboženského setkání  

za mír (30.9.2013) [2016-09-23]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18912>. 
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Svým projevem jasně poukázal na odkaz nejen sv. Jana Pavla II., ale i Benedikta XVI.,  

což je „boj“ s násilím a terorismem prostřednictvím milosrdenství. Také upozornil  

na skutečnost, že násilí je rovněž plodem sekularizace, při které dochází k vytěsnění  

či popření Boha a tím ztráty lidskosti.
209

 František zmínil i další účinnou „zbraň“ 

v „boji“ proti násilí a terorismu (kterou prosazovali i jeho předchůdci), a to odvahu  

ke vzájemnému a trpělivému dialogu, což plodí nejen naději na mír, ale i mír samotný, 

který je opakem chaosu, jenž vytváří terorismus a války. V závěru promluvy vyzval  

(tak jak před ním učinil sv. Jan Pavel II. i Benedikt XVI.)
210

 náboženské představitele, 

aby v úsilí o mír nezůstávali pasivní, projevovali vlastní iniciativu a byli aktivními 

mírovými prostředníky.
211

  

Evangelii Gaudium  

V souvislosti s nutností vytvářet mezináboženský dialog jako prostředek v „boji“ 

s násilím, tedy i terorismem, zakomponoval František do apoštolské exhortace 

Evangelii Gaudium (Radost evangelia) potřebu vytváření dialogu, který je nejen pevně 

zakořeněn ve vlastní víře, ale zároveň uznává hodnoty druhých, respektuje jejich 

potřeby a poukazuje na společná přesvědčení.
212

 Aby došlo ke zkvalitnění tohoto 

dialogu, mělo by být mezi křesťany a muslimy usilováno o vzájemný respekt,
213

  

což úzce souvisí i s hrozbou novodobé formy násilného fundamentalismu, jenž  

se v rukou muslimů, kteří se nechají ovlivnit špatnou interpretací Koránu, mění v násilí. 

Ačkoli jak papež František poukázal „… pravý islám a náležitá interpretace koránu 

odporují každému násilí.“ 
214

 

Třicáté třetí Mezinárodní ekumenické setkání biskupů 

Jak v případě apoštolské exhortace Evangelii Gaudium, tak i při třicátém třetím 

mezinárodním ekumenickém setkání biskupů
215

 upozornil papež František na jevy 

záporně ovlivňující světovou atmosféru, mezi které patří nejen terorismus,  

                                                 
209

 Srov. Mezináboženské setkání v Assisi (r. 2011) – promluva Benedikta XVI. 
210

 Sv. Jan Pavel II. nejen při setkáních v Asiisi, ale i např. v lednu 2002 u příležitosti Světového  
dne míru. Benedikt XVI. např. 20. srpna 2005 v Kolíně nad Rýnem, kde se mimo jiné setkal se zástupci 

některých muslimských komunit. 
211

 Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Svatý otec promluvil k účastníkům Mezináboženského 

setkání za mír (30.9.2013) [2016-09-23]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18912>. 
212

 EG 253.
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 EG 253. 

214
 EG 253. 
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 Setkání, kterého se zúčastnilo čtyřicet biskupů zastupujících sedm různých křesťanských církví 

z dvaceti devíti zemí světa (včetně České republiky), se uskutečnilo ve dnech 3. 11. – 6. 11. 2014  
v Castelgandolfu poblíž Říma.   
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ale i fundamentalismus,
216

 z nichž následně ústí nedostatek náboženské svobody, 

pronásledování křesťanů a jiných menšin. Podobně jako při dvacátém sedmém 

Mezinárodním setkání za mír, zmínil i nyní nebezpečí „vyhraněného“ sekularismu jako 

možného prostředku šíření násilí.
217

  

Promluva papeže Františka na Radě Evropy 

Na půdě Rady Evropy ve Štrasburku (listopad 2014) zdůraznil potřebu míru jako 

opozici a nástroj v boji s terorismem a dalšími násilnými jevy. Také dodal, že je potřeba 

vytvářet a udržovat takové instituce, které svým charakterem zaručí naplnění právního 

řádu, a to v souladu s mezinárodní snahou o zachování míru, neboť mír je velice křehký 

a bývá ohrožován různými formami konfliktů, mezi něž patří i náboženský terorismus, 

který svojí zvrácenou filozofií pohrdá lidskou důstojností a životem, což se projevuje 

nekompromisní (bezcitnou) exekucí lidských životů. V souvislosti s mírem a jeho 

udržením František podotkl, že mír není pouhá absence války, konfliktů či napětí,  

ale v křesťanském pojetí také darem Božím, plodem svobodné a rozumné činnosti 

člověka, jenž v pravdě a lásce sleduje společné dobro.
218

 

Poznámka autora:  

V souvislosti s výše uvedeným je zajímavé pozorovat, jak František, stejně jako  

sv. Jan Pavel II. a Benedikt XVI., reflektuje pravý mír, a to jako koncepci založenou  

na respektu k lidskému životu, právu a důstojnosti, což nejen že odzbrojuje každou 

snahu o degradaci člověka, ale zároveň z této snahy činní požehnání. Nejedná  

se o pouhé prosazování lidského individualismu a výlučnosti, ale o reflexi jedince jako 

obrazu Božího a tím i neskonalou úctu k Bohu samotnému, který člověka takto 

jedinečného stvořil.  

Když papež František odlétal ze Štrasburku do Říma, zmínil lidskou důstojnost, její 

zranitelnost a permanentní tlak vytvářený násilnými jevy, které mají podobný charakter 

jako terorismus a jsou daleko reálnější než výhružky teroristů. Právě na otázku týkající 

 

                                                 
216

 Papež František měl zřejmě na mysli fundamentalismus gradující do násilného extremismu – 

terorismus. 
217

 Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Petrův nástupce: Eucharistie je okamžik pravdy 
(7.11.2014) [2016-09-25]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21057>. 
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 Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Papež František na půdě Rady Evropy, Štrasburk 

(25.11.2014) [2016-09-25]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21142>. 
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se přímo terorismu a onoho Islámského „neislámského“ státu:
219

 jestli je vůbec 

myslitelné vést s těmito extremisty dialog, papež věrný svému smýšlení odpověděl,  

že nikdy nepovažuje nic za ztracené, ale velice pragmaticky dodal, že ačkoli jsou dveře 

takovému jednání otevřeny, on sám v takovém dialogu spatřuje určitou nereálnost. 

Co se týče „boje“ s terorismem, uvedl určitou kontroverznost v přístupu některých 

státních útvarů:   

„ ... každý stát se cítí být oprávněn masakrovat teroristy a spolu s nimi jsou zabíjeni 

také mnozí neviní. A to je anarchie na vysoké úrovni, která je velmi nebezpečná. 

S terorismem je třeba bojovat, ale opakuji, co jsem řekl během předešlé cesty:  

když je třeba zastavit nespravedlivého útočníka, je třeba tak učinit v mezinárodním 

konsensu.“ 
220

 

Tímto svým tvrzením dal najevo, že „bezhlavé“ násilné potírání terorismu plodí zase  

jen nenávist a násilí. Tuto násilnou cestu nelze bezmezně praktikovat, neboť  

je dvousečná a má za následek to, že násilí maskované „dobrem“, neplodí dobro (mír), 

ale opět jen násilí. Na tuto skutečnost upozorňoval již Benedikt XVI. v roce 2011  

při mezináboženském setkání v Assisi. 

Tisková konference cestou z Istanbulu do Říma 

Při tiskové konferenci na palubě letadla směřující z Istanbulu do Říma (prosinec 2014), 

hovořil papež František nejen o terorismu, a s ním související islamofobii,  

ale i o christianofobii, která představuje fenomén, o němž se příliš nehovoří, a kterého 

se terorismus a násilný fundamentalismus přímo dotýká. Jak František podotkl, 

k vytvoření islamofobní nálady mnohdy postačí postoj založený pouze na domněnce 

(apriorní), že násilné akce, ke kterým se přímo či nepřímo hlásí různé militantní 

„islámské“ organizace, jsou de facto akcemi celého islámského světa. Tento postoj 

v sobě nese určité nebezpečí, neboť způsobuje iluzi, že je islám komplexně násilný  

a rovněž uráží ty muslimy, kteří vnímají a prezentují Korán jako knihu pokoje.   

 

 

                                                 
219

 I někteří duchovní představitelé sunitské větve islámu kritizují toto militantní uskupení a dávají 

světu najevo, že tento „stát“ prezentuje falešné pojetí islámu. Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. 

Vrchní imám univerzity al-Azhar odsoudil Islámský stát (3.12.2014) [2016-09-25]. 
<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21171>. 
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jako terorismus (26.11.2014) [2016-09-25]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21146>. 
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Dle vyjádření Františka:  

„… nemůžeme o všech muslimech hovořit jako o teroristech. Stejně jako nelze říci,  

že by všichni křesťané byli fundamentalisté, ačkoli se takovéto skupinky v křesťanství 

vyskytují.“ 
221

  

Tímto svým postoje apriorním postojům odpověděl. 

Poznámka autora:  

Na tomto místě je potřeba znovu revidovat to, co je uvedeno v části podkapitoly  

č. 1.2. Fundamentalismus, tedy, že je tento pojem využíván různými autory v ne zcela 

shodném a plném významu, neboť fundamentalismus není ve své podstatě násilný, 

není-li násilný předmět fundamentu. Co se týče křesťanství, je jeho fundamentem  

Ježíš Kristus, tedy láska, milosrdenství, pokora. Výše uvedený citát papeže Františka  

o křesťanském fundamentalismu zaslouží doplnění a tím je:  

„Stejně jako nelze říci, že by všichni křesťané byli násilní fundamentalisté, ačkoli  

se takovéto skupinky v křesťanství vyskytují.“  

Teprve hrozba násilím, nebo násilné prosazování fundamentálních hodnot, degraduje 

fundamentalismus na podsložku extremismu. 

V souvislosti s „bojem“ proti terorismu vyslovil papež přání, aby se všichni 

představitelé islámu (politici, náboženští vůdci a učenci) jasně vyjádřili a odsoudili 

teroristické činy, čímž by dali jasně najevo svůj postoj a pomohli tak k jasnému 

vymezení hranic a názorovému ujednocení, neboť když se takto projeví autority,  

dají tím zřetelně najevo, že násilí není hodnota, kterou by islám ctil.
222

 Přání,  

aby se představitelé islámu zcela jasně vyjádřili k otázce „islámského“ terorismu, 

zopakoval František i při „vzdušné“ tiskové konferenci v lednu 2015, přičemž dodal,  

že je zapotřebí trpělivosti.
223

  

                                                 
221

 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Tisková konference papeže Františka na palubě letadla cestou 

z Istanbulu do Říma – Mezináboženský dialog, islamofobie, christianofobie (1.12.2014) [2016-12-01]. 
<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21162>. 

222
 Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Tisková konference papeže Františka na palubě  

letadla cestou z Istanbulu do Říma (1.12.2014) [2016-12-01]. 
<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21162>. 

223
 Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Tisková konference s papežem Františkem při návratu 

z Filipín (20.1.2015) [2016-12-02]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21363>.   

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21162
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21162
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21363
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O „islámském“ terorismu a násilí 

Při dalším z oblíbených „vzdušných“ interview, jež proběhlo na palubě letadla 

vracejícího se z Krakova do Říma (srpen 2016), hovořil František o násilí,  

jako o celosvětovém fenoménu, který není limitovaný státními útvary, kulturou  

ani náboženstvím. Do této globální sféry zahrnul i pokřtěné laiky z řad římskokatolické 

církve, neboť i oni se dopouští násilností, a co více, toto násilí praktikují na svých 

blízkých (doslova příbuzných). V souvislosti s násilím a terorismem poukázal  

na absurditu toho, když jsou proklamovány pouze násilné činy muslimů, přičemž 

v objektivním hledisku je nutné poukázat i na násilí páchané křesťany. Z tohoto důvodu 

je zapotřebí rozlišovat a činit takové postoje, které nebudou zaujaté. Podobně jako 

v případě vzdušné konference při cestě z Istanbulu do Říma (viz výše) poukázal  

na problematiku fundamentalismu. Tato reflexe byla ovšem poněkud hlubší, neboť 

poukazovala na skutečný problém. Tím je nežádoucí fundamentalismus, který se stane 

nežádoucím, když začne nejen aplikovat násilné prosazování fundamentálních hodnot, 

ale také když prosazuje své zájmy verbální formou, která nabádá k násilí. Rovněž byla 

zmíněna i otázka chudoby a frustrace. Tyto nežádoucí jevy postihují zejména mladé 

„ovlivnitelné“ lidi, kteří se z určitého zoufalství a beznaděje stávají členy násilných 

organizací.   

Poznámka autora:  

Jak je z výše uvedeného patrné, není správné, aby byl islám striktně  

a priori spojován s násilím, neboť násilí maskující se islámem je odsuzováno  

i některými náboženskými a intelektuálními osobnostmi islámu.  

4.2.3.1. Další vybrané výroky Františka k náboženskému – islámskému – 

extremismu 

Když v polovině července roku 2014 zveřejnil videoposelství ke dvacátému výročí 

teroristického útoku na sídlo Asociace vzájemné izraelsko-argentinské spolupráce  

v Buenos Aires, velice výstižně popsal nejen charakter terorismu, ale prakticky duševní 

rozpoložení teroristy: „Terorismus je šílenství. Dokáže pouze zabíjet a ničit, neumí  

nic vybudovat.“
 224 

                                                                                                                                               
 Určité odpovědi se dostalo Františkovi od vrchního imáma univerzity al-Azhar Ahmada al-Tajíba, 

jenž navštívil papeže v květnu 2016 a který mimo jiné otevřeně odsoudil terorismus samozvaného 
Islámského státu. 

224
 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Papež: Terorismus je šílenství (19.7.2014) [2016-09-28]. 

<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20555>. 

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20555
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Touto větou potvrdil papež František slova papeže sv. Jana XXIII. uvedené 

v sociální encyklice Pacem in terris.
225

  

Při návštěvě Keni (listopad 2015) podotkl, že násilí, konflikty a terorismus jsou živeny 

strachem, nedůvěrou a beznadějí. Jejich původ je mimo jiné v chudobě,
226

 z níž může 

následně vycházet frustrace, a takto frustrované jedince verbují teroristické organizace. 

„Boj“ proti tomu, co uvádí lidskou důstojnost do tohoto žalostného stavu, musí být 

veden beze strachu, a s vědomím kvalitních duchovních (i politických) hodnot.
227

  

U příležitosti Světového dne míru (2015) pronesl papež František poselství, ve kterém 

vyzval celé lidstvo, včetně náboženských a politických představitelů, aby v úsilí  

o nastolení a udržení míru nepozbývali naděje a nepřestávali bojovat s násilím  

a terorismem. 
228

 

Jelikož významným nástrojem pro boj s terorismem je i výše zmíněný mezináboženský 

dialog, nezapomněl papež František zmínit tuto nutnost při setkání s palestinským 

prezidentem Mahmúdem Abbásem.
229

    

4.3. Instituce Svatého stolce 

Ačkoli pontifex maximus (papež) utváří svými postoji určité názorové pole, které je při 

analýze předmětného tématu důležité, je potřeba rovněž analyzovat názorové postoje 

jednotlivých institucí Svatého stolce a osob duchovního stavu
 
působících v těchto 

institucích. Každý, kdo proklamuje svůj názor, je nositelem různého názorového proudu  

a tím i spolutvůrcem postoje. Z tohoto důvodu jsou výnosy těchto institucí či názorové 

myšlenky jednotlivých duchovních důležitou součástí této práce, neboť svými názory 

vkládají kousek po kousku střípky do mozaiky, jež ve své finální podobě poskytuje  

co možná nejucelenější pohled na postoj římskokatolické církve k tomu, co lze nazvat 

                                                 
225

 Srov. PT 162. 
226

 Proti chudobě a frustraci chtěl bojovat sv. Jan Pavel II. v roce 2000, kdy v rámci  
„Milostivého léta“ navrhl odpuštění dluhů zemím nejchudších z chudých.   

Srov. Teologické texty. Moudrost a víra bez lásky [online]. [2016-09-28]. 
<http://www.teologicketexty.cz/casopis/2002-2/Moudrost-a-vira-bez-lasky.html>. 

227
 Listopad 2015. Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Papež v Africe – Keňa (25.11.2015) 

[2016-09-27]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22836>.  
228

 Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Poselství papeže Františka ke Světovému dni míru 2015 

(10.12.2015) [2016-09-28]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21201>. 
229

 Srov. Česká tisková kancelář. Papež František ocenil Mahmúda Abbáse jako anděla míru 

(16.5.2015) [2016-09-28]. <http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/papez-frantisek-ocenil-mahmuda-
abbase-jako-andela-miru_343068.html>. 

http://www.teologicketexty.cz/casopis/2002-2/Moudrost-a-vira-bez-lasky.html
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22836
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21201
http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/papez-frantisek-ocenil-mahmuda-abbase-jako-andela-miru_343068.html
http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/papez-frantisek-ocenil-mahmuda-abbase-jako-andela-miru_343068.html
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nábožensky maskované násilí, pokřivený fundamentalismus, nejbrutálnější forma 

extremismu – terorismus. 

4.3.1.  Pontifikální rada pro mezináboženský dialog 

Úkoly instituce s výše uvedeným názvem (dále též „Rada“), kterou v roce 1964 založil 

blahoslavený Pavel VI. a která až do roku 1988 nesla název Sekretariát pro nekřesťany, 

spočívají v rozvíjení informovanosti, zamezování apriorních předsudků a podpoře 

vzájemné snášenlivosti. Touto aktivitou Rada napomáhá k rozvoji takových postojů, 

které jsou založeny na objektivitě, přičemž se významně podílí na tom,  

jak je extremismus transformovaný do terorismu (a sám sebe označující za islámský), 

vnímán římskokatolickou církví, tedy ve všech odrazech skutečnosti. Pro Radu a její 

představitele představuje úsilí o mír opozici násilí i války, a tím naplňování Božího 

plánu, neboť jak její tehdejší předseda arcibiskup Michael Fitzgerald v roce 2002  

u příležitosti slavnosti Íd al-Fit pronesl: „…křesťané a muslimové mají usilovat o mír, 

neboť mír je darem Božím.“ 
230

 Další z důležitých faktorů v úsilí o mír představuje  

pro Radu modlitba, která pomáhá sbližovat lidi a vede je k setkávání, čímž prakticky 

potlačuje násilné tendence, které mohou vyvstat při absenci kladného přístupu  

a respektu.  

Problematiku násilí, především násilí maskujícího se náboženstvím, řeší Rada velmi 

často. Násilné projevy jakéhokoli charakteru jsou Radou vnímány jako nežádoucí, 

vycházející z touhy po moci.
231

 Rada v úsilí o prosazení potřeby míru rovněž poukazuje 

na nutnost vzájemné solidarity, neboť křesťan je přímo povolán k tomu, aby odmítal 

jakoukoli formu násilí.
232

 Prohlubováním respektu a solidarity vůči všem lidem, dochází 

k respektování obrazu Boha v každém z nich.
233

  

                                                 
230

 Pontifical Council for Inter-religious Dialogue. Message for the end of Ramadan; 'Id al-Fitr 1423 
H. / 2002 A.D.; Christians and Muslims and the Ways to Peace, odst. 3 [online]. [2016-10-19]. 

<http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_200211
22_ramadan2003_en.html>.  

231
 Zde je patrna souvislost např. s encyklikou Benedikta XVI. Encyklika Caritas in veritate,  

ale i s tím, co uvedl arabista Miloš Mendel ve článku Pojmy da
c
wa a džihád v klasickém islámu, s. 13.  

Srov. MENDEL, Miloš. Pojmy da
c
wa a džihád v klasickém islámu. Religio 1999, roč. 3, č. 1.  

232
 Srov. Pontificio consiglio per il dialogo interreligios. 

Vi conferenza di doha sul dialogo interreligioso dal tema „I valori religiosi:  

Prospettive sulla pace e sul rispetto della vita" (13.5.2008) [2016-10-19]. 
<http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_200805

13_doha_it.html>. 
233

 Srov. Pontificio consejo para el diálogo interreligioso. El testimonio cristiano en un mundo  
multi-religioso; Recomendaciones de conducta (1.8.2012) [2016-10-19]. 

<http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_201111
10_testimonianza-cristiana_sp.html>.  

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20021122_ramadan2003_en.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20021122_ramadan2003_en.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20080513_doha_it.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20080513_doha_it.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20111110_testimonianza-cristiana_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20111110_testimonianza-cristiana_sp.html
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Rada v postoji k násilí a terorismu zdůrazňuje i další významný prvek, kterým  

je soustavná potřeba dialogu, což kardinál Jean-Louis Tauran v roce 2013 zdůraznil tím, 

že Vatikán je k dialogu s muslimy otevřen. Zároveň poukázal na to, že: „V dialogu 

s muslimy nelze mlčet o diskriminaci křesťanů v islámských zemích.“ 
234

 Jako příklad 

uvedl Saudskou Arábii, kde se nesmí nacházet žádný kostel, ačkoli se tamní  

král
235

 považuje za stoupence dialogu. Podle kardinála by bylo mlčení o těchto 

skutečnostech stejně závažné jako sama diskriminace.  

V souvislosti s výše uvedeným prohlášením kardinál Tauran podotkl, že terorismus 

může vznikat z určité nespravedlnosti, kterou je lidská osoba zasažena. Nástrojem 

v „boji“ s terorismem je podle něj důsledná výchova jedinců v úctě k lidské důstojnosti, 

životu a právu na něj, což úzce souvisí s následným dobrovolným odmítnutím 

terorismu, který je praktikovaný ve jménu Boha, a zcela odporuje podstatě náboženství. 

Tímto postojem byl prezentován i přístup papeže Benedikta XVI., který rovněž apeloval 

na soustavné odmítání terorismu, a především toho páchaného ve jménu Boha.
236

 

Rada včele s kardinálem Tauranem u příležitosti slavnosti Íd al-Fit v roce 2015 

pronesla, že křesťané a muslimové mají společně „bojovat“ proti nábožensky 

zainteresovanému násilí. Násilí je samo o sobě ohavné, ale je-li obhajováno jako 

„zbožné dobro“, jedná se o daleko těžší zločin, neboť snahou takto smýšlejících 

násilníků není primárně dobro, ale pouze touha po moci a bohatství. Ve výše  

uvedeném případě nejde o jeden zločin, ale rovnou o dva – proti člověku a proti 

Bohu.
237

 Tento fenomén lze ovšem potlačit i praktikováním milosrdenství,
238

 tak,  

jak o to usiloval sv. Jan Pavel II. a prostřednictvím Roku milosrdenství (2016)  

i papež František. 

                                                 
234

 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Kardinál Tauran; V dialogu s muslimy nelze mlčet  
o diskriminaci křesťanů v islámských zemích (11.2013) [2016-10-12]. 

<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18405>. 
235

 Abdalláh ibn Abd al-Azíz. 
236

 Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Jean Louis Tauran: Náboženská svoboda je svobodou 

sociální (9.10.2007) [2016-10-15]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=8520>.  
237

 Srov. Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso. Messaggio per il mese del ramadan;  

E ‘Id al-Fitr 1436 H. / 2015 A.D.; Cristiani e musulmani:  
insieme per contrastare la violenza perpetrata in nome della religione (2.7.2015) [2016-10-21]. 

<http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_201506
12_ramadan-2015_en.html>. 

238
 Srov. Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso. Messaggio per il mese del ramadan;  

E ‘Id al-Fitr 1437 H. / 2016 A.D.; Cristiani e musulmani:  
beneficiari e strumenti della divina misericordia (29.7.2016) [2016-10-22]. 

<http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_201606
10_ramadan-2016_it.html>. 

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18405
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=8520
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Pontifikální rada o tzv. Islámském státu 

Pontifikální rada pro mezináboženský dialog vydala v souvislosti se vznikem 

samozvaného „státního“ útvaru
239

 tzv. Islámského státu (jenž násilné teroristické 

praktiky prezentuje jako návrat k fundamentu islámu)
240

 prohlášení,
241

 ve kterém 

vyzývá stoupence všech náboženství a účastníky mezináboženských dialogů,  

aby odsoudili činy, které nejsou hodny člověka. Velmi zajímavý je výčet oněch  

činů,
242

 neboť zcela jasně poukazují na patologie související s jednáním výše uvedeného 

pseudo-islámského státu či podobných uskupení hlásících se k islámu. Podle Rady není 

přijatelné, aby bylo takto praktikované násilí odůvodňováno náboženským úmyslem,  

či dokonce jako „dobré“ a Bohu „milé.“ Proto musí dojít k jednoznačnému odsouzení 

těchto zločinů, včetně odmítnutí jejich ospravedlňování „zbožným dobrem“. 

Rada také po vzoru papežů vyzvala stoupence různých náboženství, včetně islámu, 

aby nadále prohlubovali mezináboženský dialog, neboť jak Benedikt XVI. v minulosti 

řekl: „Dialog mezi monoteistickými náboženstvími je velmi důležitý pro potírání 

terorismu.“
 243

 V souvislosti s vlnami násilí a bojem proti terorismu přednesla Rada 

výzvu k představitelům náboženských uskupení, aby vyvinuli úsilí na představitele 

jednotlivých vládních organizací, a tím přispěli k tvorbě míru, což bylo umocněno slovy 

papeže Františka: „Násilí nepřemůže násilí. Násilí bude přemoženo mírem!“ 
244

 

                                                 
239

 Reflektující sám sebe jako obnovu chalífátu, což muslimský teolog vyučující v Pontifikálním 
institutu arabistiky a islamistiky Adane Mokrani odmítl, když řekl: „Nenazývám toto uskupení chalífát,  

ale definuji ho jako teroristickou skupinu sektářského ražení.“. 

Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Muslimský teolog: Kdepak chalífát, jsou to teroristi (31.7.2014) 
[2016-10-15]. <http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20610>.  

240
 Což odmítají některé náboženské i politické osobnosti islámu.  

Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Ší
i
tský ajatolláh napsal papeži Františkovi  

(23.8.2016) [2016-10-15]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=24284>.  
241

 Dostupné na:  

VaticanRadio. Pontifical Council speaks out against terror in name of religion (12.8.2014) [2016-10-15]. 

<http://en.radiovaticana.va/news/2014/08/12/pontifical_council_speaks_out_against_terror_in_gods_nam
e/1104395>. 

242
 „Masakrování lidí kvůli jejich náboženské příslušnosti, hanebná praxe stínání hlav, křižování  

a věšení mrtvol na náměstích, donucování k volbě mezi konverzí k islámu, placení zvláštní daně (jizja) 

anebo útěku, vyhánění desítky tisíc lidí, včetně dětí, těhotných žen, starých a nemocných lidí z domovů, 

únosy křesťanských a jezídských děvčat a žen považovaných za válečnou kořist, zavádění barbarských 
praktik infibulace, destrukce míst náboženského kultu a křesťanských i muslimských památek, okupace  

a profanace kostelů a klášterů, strhávání křížů a jiných symbolů křesťanského či jiného náboženství, 
destrukce nedocenitelného kulturního dědictví, opovrženíhodné násilí mající terorizovat lidi a donutit  

je k poslušnosti nebo k útěku.“ 
Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Papežská rada pro mezináboženský dialog k situaci v Iráku 

(12.8.2014) [2016-10-12]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20650>. 
243

 Česká tisková kancelář. Atentáty v Londýně spáchala podle papeže skupinka fanatiků (21.7.2005)  
[2016-10-12]. <http://www.christnet.eu/magazin/zprava.asp?zprava=9374>. 

244
 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Papežská rada pro mezináboženský dialog k situaci v Iráku 

(12.8.2014) [2016-10-12]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20650>.  

http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20610
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=24284
http://en.radiovaticana.va/news/2014/08/12/pontifical_council_speaks_out_against_terror_in_gods_name/1104395
http://en.radiovaticana.va/news/2014/08/12/pontifical_council_speaks_out_against_terror_in_gods_name/1104395
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20650
http://www.christnet.eu/magazin/zprava.asp?zprava=9374
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=20650
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4.3.2.  Komise pro náboženské vztahy s muslimy 

Subkomise Pontifikální rady pro mezináboženský dialog (dále též „Komise“) s výše 

uvedeným názvem se specializuje na islám a vztah s muslimy. Není tedy divu, že i tato 

Komise pokládá mezináboženský dialog jako účinný a preventivní nástroj v boji proti 

terorismu a násilí. Její člen Daniel Madigan v reakci na dopis nazvaný A Common Word 

Between Us and You (signovaný 138 islámskými učenci, jenž byl reakcí na přednášku 

Benedikta XVI. v Řezně),
245

 hovořil o skutečnosti, že se v očích některých muslimů 

může zdát, že se boj s terorismem transformoval do boje s islámem, a proti takové 

neadekvátní reflexi je potřeba „bojovat“ dialogem. Zároveň upozornil, že dialog lze vést 

s lidmi, kteří jsou dialogu nakloněni a nevytváří si vlastní apriorní úsudky, které 

následně mylně interpretují.
246

  

Stejný postoj vyjádřila Komise i v roce 2013, když určila směr diskusí pro další 

etapu s názvem Křesťané a muslimové – majáky naděje, čímž dala najevo, jakému 

nástroji dává v „boji“ s terorismem přednost.
247

 Důležitým faktorem v „boji“  

s terorismem je pro Komisi eliminace neznalosti, neboť neznalost nebo výše uvedené 

mylné interpretace v sobě nesou zárodky střetů, které mohou vyvrcholit nesnášenlivostí, 

jež byla v minulosti hnacím motorem násilných gest.
248

  

4.3.3.  Pontifikální institut východních studií a Pontifikální institut arabistiky  

 a islamistiky 

Za Pontifikální institut východních studií je k otázce nábožensky orientovaného 

terorismu velmi aktivní jeho současný rektor Samir Khalil Samir, jenž ovšem k otázce 

aktivního odporu muslimů proti terorismu přistupuje poněkud opatrněji. Tento přístup 

zdůvodňuje tím, že pasivita muslimů je poněkud zarážející. Zároveň klade otázku,  

proč muslimové, kteří nesouhlasí s „islámským“ terorismem, nevychází v daleko větším 

počtu do ulic evropských měst a neprojevují svůj nesouhlas veřejně. 

Samir hovoří poněkud otevřeněji i o spojitosti některých aktivit teroristů s ranou 

islámskou tradicí, kdy byl islám šířen všemi dostupnými prostředky, včetně válečného 

                                                 
245

 Viz část podkapitoly č. 4.2.2. s názvem Přednáška v Řezně na téma: Víra, rozum a univerzita.  
246

 Srov. A Common Word. Response from Daniel Madigan SJ, the Vatican’s Commission for 
Religious Relations with Muslims  (30.12.2012) [2016-10-15]. 

<http://www.acommonword.com/response-from-daniel-madigan-sj-the-vaticans-commission-for-
religious-relations-with-muslims/>. 

247
 Srov. Vatican Radio. Christians and Muslims: beacons of hope' (1.3.2013) [2016-10-15]. 

<http://en.radiovaticana.va/storico/2013/03/01/christians_and_muslims_beacons_of_hope/en1-669461>.  
248

 Srov. Al Jazeera. Cardinal Tauran: Christians under attack [online]. [2016-10-16]. 

<http://www.dailymotion.com/video/xsfjex_talk-to-al-jazeera-cardinal-tauran-christians-under-
attack_tv>. 

http://www.acommonword.com/response-from-daniel-madigan-sj-the-vaticans-commission-for-religious-relations-with-muslims/
http://www.acommonword.com/response-from-daniel-madigan-sj-the-vaticans-commission-for-religious-relations-with-muslims/
http://en.radiovaticana.va/storico/2013/03/01/christians_and_muslims_beacons_of_hope/en1-669461
http://www.dailymotion.com/video/xsfjex_talk-to-al-jazeera-cardinal-tauran-christians-under-attack_tv
http://www.dailymotion.com/video/xsfjex_talk-to-al-jazeera-cardinal-tauran-christians-under-attack_tv
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úsilí.
249

 Je tedy možné, že násilně smýšlející muslimové reflektují toto rané „divoké“ 

období
250

 jako fundamentální, a proto své počínání považují za zcela legitimní 

(s podstatou islámu korespondující).
251

 Z tohoto důvodu lze od takto smýšlejících lidí 

očekávat další teroristické útoky. V boji proti tomuto fenoménu je dle mínění Samira 

třeba praktikovat milosrdenství, které pomáhá se začleněním muslimů do Západní 

společnosti a tím pádem eliminuje přísun jednotlivců do teroristických organizací.
252

 

Pontifikální institut arabistiky a islamistiky, který si klade za cíl studovat islám  

a vědecké poznatky následně zprostředkovávat katolické církvi, se staví proti násilí  

a zneužívání náboženství podobně jako Pontifikální rada pro mezináboženský dialog, 

tedy především snahou o dialog a zintenzivněním studia islámského světa předávat 

poznatky, které pomohou odstranit nedorozumění.
253

     

4.4. Další vybrané dokumenty římskokatolické církve vyjadřující se 

k násilí a terorismu     

Jelikož není v možnostech této práce prezentovat všechny dokumenty a názorové 

postoje jednotlivých institucí Svatého stolce či jednotlivců působících v těchto 

institucích, je tato část věnována stručnému exkurzu do vybraných dokumentů 

římskokatolické církve, jež se k fenoménu, kterým je terorismus hlásící se k islámu, 

vyjadřují přímo nebo svým charakterem postupně přispívaly k tvorbě současného 

postoje.   

Katechismus katolické církve 

Katechismus katolické církve
 
se o terorismu a násilí zmiňuje v souvislosti s exegezí 

desatera Božích přikázání, kdy myšlenkou úcty k lidskému životu (jako naplnění pátého 

přikázání: Nezabiješ) dává do souvislosti to, co sv. Jan Pavel II. zamýšlel po celou dobu 

svého pontifikátu, tedy že lidská důstojnost je postižena jakoukoli formou násilí, 

                                                 
249

 Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Samir Khalil Samir; Role muslimů v boji s ISIS je 

nezastupitelná (19.11.2015) [2016-10-22]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22801>. 
250

 Mnohé duchovní a intelektuální osobnosti považují šíření islámu mečem za archaické  
a upřednostňují šíření víry slovem. Srov. souhrn podkapitoly č. 2 Islámský extremismus. 

251
 Srov. SAMIR, Khalil Samir. Islam walking a tightrope between violence and reform (9.4.2006)  

[2016-10-25]. <http://www.asianews.it/news-en/(Islam,Freedom-of-religion)-Islam-walking-a-tightrope-

between-violence-and-reform-7118.html>.  
252

 Srov. PENTIN, Edward. ‘We Have to Help Muslims to Integrate Themselves’  

(14.1.2015) [2016-10-24]. <http://www.ncregister.com/daily-news/father-samir-we-have-to-help-

muslims-to-integrate-themselves>. 
253

 Srov. L'Osservatore Romano. 

Intervista al preside del Pontificio Istituto di Studi Arabi e d'Islamistica (17.1.2010) [2016-10-24]. 
<http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/interviste/2009/175q08a1.html>. 

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22801
http://www.asianews.it/news-en/(Islam,Freedom-of-religion)-Islam-walking-a-tightrope-between-violence-and-reform-7118.html
http://www.asianews.it/news-en/(Islam,Freedom-of-religion)-Islam-walking-a-tightrope-between-violence-and-reform-7118.html
http://www.ncregister.com/daily-news/father-samir-we-have-to-help-muslims-to-integrate-themselves
http://www.ncregister.com/daily-news/father-samir-we-have-to-help-muslims-to-integrate-themselves
http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/interviste/2009/175q08a1.html
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zejména pak terorismem, který bez jakéhokoli milosrdenství a úcty k lidskému životu  

či důstojnosti prosazuje své zájmy. „Terorismus, který vyhrožuje, zraňuje a zabíjí  

bez rozlišování, je těžce proviněním proti spravedlnosti a lásce.“ 
254

 Tak jak je odporný 

terorismus, je ovšem odporné i mučení jako prostředek k případnému doznání 

či k dosažení jiného cíle, neboť podobně jako terorismus odporuje úctě k lidské osobě  

a lidské důstojnosti.255
   

Kompendium sociální nauky církve 

Kompendium sociální nauky církve se otázkou terorismu a jeho vlivem na lidskou 

osobu zabývá ve třetí podkapitole Selhání míru – Válka, písmeno f) s názvem 

Odsouzení terorismu,
256 

kde zcela jasně definuje povahu terorismu, když hovoří 

o terorismu jako o:  

„… jedné z nejbrutálnějších forem násilí, která dnes postihuje mezinárodní 

společenství. Terorismus rozsévá nenávist, smrt, touhu po pomstě a odvetě.“ 
257

  

Kompendium rovněž připomíná sv. Jana Pavla II., který při Poselství ke světovému 

dni míru (leden 2002) uvedl, že pro terorismus je lidský život nicotný, neboť při 

dosahování svého cíle neváhá exekvovat nevinné lidské životy. Terorismus jako formu 

pohrdající lidskou důstojností je tedy potřeba zcela zavrhnout, neboť s potlačením 

terorismu souvisí otázka personality a lidských práv.
258

 Jinak řečeno: tím, že terorismus 

zraňuje lidskou důstojnost, uráží i Boha, který člověka stvořil ke svému obrazu.
259

 

Jelikož Kompendium velice často využívá postojů sv. Jana Pavla II., uvádí jej i nyní,  

a to v souvislosti s obranou proti terorismu. Obrana musí být vždy v souladu 

s morálními a právními normami států, lidskými právy a zásadami,
260

 neboť:  

„Kristův učedník odmítá každé používání podobných prostředků, protože je to zcela 

neospravedlnitelné, a protože dochází k pošlapání lidské důstojnosti jak mučeného,  

tak jeho kata.“ 
261

 

                                                 
254

 KKC 2297. 
255

 Srov. KKC 2297. 
256

 Srov. Papežská rada pro spravedlnost a mír. Kompendium sociální nauky církve.  
Přel. Ctirad Václav Pospíšil. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008. s. 323–325. 

257
 Kompendium sociální nauky církve, s. 323. 

258
 Srov. Kompendium sociální nauky církve, s. 324; GS 78.  

259
 Srov. Kompendium sociální nauky církve, s. 82.  

260
 Srov. Kompendium sociální nauky církve, s. 324; SRS 24. 

261
 Kompendium sociální nauky církve, s. 257. Srov. KKC 2297. 
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Poznámka autora: 

Boj proti terorismu nesmí být úměrný povaze terorismu, neboť by tím bylo dosaženo 

stejně nežádoucího efektu, ale musí být veden v povaze milosrdenství  

a lásky s přihlédnutím k nutnosti eliminace chudoby a špatného sociálního prostředí, 

které jsou „podhoubím“ pro nábor nových členů teroristických organizací. 

Kompendium zcela jasně deklaruje myšlenku sv. Jana Pavla II., týkající se zneužití 

Boha k proklamování terorismu či násilí jako „dobré – Bohu milé věci“, když takovéto 

jednání označuje doslova za: „svatokrádež“ a „rouhání“, neboť: „Žádné náboženství 

nesmí tolerovat terorismus, a tím spíše ho nesmí hlásat.“ 
262

  

Trojiční Bůh, jednota lidí. Křesťanský monoteismus proti násilí 

Dokument
263

 s výše uvedeným názvem je dílem Mezinárodní teologické komise
 
a byl 

sepsán především z důvodu určité odpovědi humánnímu ateismu či jiným názorovým 

proudům, které reflektují monoteistické formy náboženství jako uskupení inklinující 

k násilí, které navíc praktikují ve jménu Boha. Na tento postoj odpovídá dokument tím, 

že křesťanství spočívá na Trojjediném Bohu – na Otci, který nás miloval jako první  

(Srov. 1 Jan 4,19), na Ježíši Kristu, který zemřel za nás hříšné (Srov. Řím 5,8),  

a Duchu svatém, skrze něhož je nám do srdce vylita Boží láska (Srov. Řím 5,5).  

Tato fundamentální fakta mají činit z křesťana odpůrce jakékoli formy násilí. V násilí, 

které je činěno ve jménu Boha, poté spatřuje maximální degradaci náboženství  

a na základě těchto argumentů poukazuje na důležitý fakt, že válka z náboženského 

důvodu, nebo i válka proti náboženství je nesmyslná.
264

  

Velmi důležitá a zdařilá je analýza vybraných pasáží z Bible, které působí dojmem 

propagace násilí.  Tyto kontroverze jsou ozřejměny Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním, 

jako projevu Boží lásky, která vyvrcholila v oběti samotného Boha – Ježíše Krista,  

a tím ke znemožnění ospravedlňování násilí.
265

 Podobně o násilí hovoří i dokument 

 

                                                 
262

 Kompendium sociální nauky církve, s. 325. 
263

 Dostupné na: Vatican Radio. Commissione teologica internazionale:  

Dio Trinità, unità degli uomini (21.1.2014) [2016-10-17]. 
<http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140117_monoteismo-

cristiano_it.html>.  
264

 Srov. Commissione teologica internazionale. Dio Trinità, unità degli uomini – Presentazione 

(21.1.2014) [2016-10-20]. 

<http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140117_monoteismo-
cristiano_it.html#1._La_via_del_dialogo_e_il_nodo_dell%E2%80%99ateismo>.  

265
 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Zveřejněn dokument Mezinárodní teologické komise 

(16.1.2014) [2016-10-19]. <http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19427>.  

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140117_monoteismo-cristiano_it.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140117_monoteismo-cristiano_it.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140117_monoteismo-cristiano_it.html#1._La_via_del_dialogo_e_il_nodo_dell%E2%80%99ateismo
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140117_monoteismo-cristiano_it.html#1._La_via_del_dialogo_e_il_nodo_dell%E2%80%99ateismo
http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19427
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Pontifikální rady pro mezináboženský dialog Křesťanské svědectví  

v multi-náboženském světě: „Křesťané jsou povoláni odmítnout všechny formy násilí,  

i psychologické nebo sociální, včetně zneužívání moci.“ 
266

 

4.5. Svatý stolec obecně 

V říjnu 2003 prezentoval stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN arcibiskup Celestino 

Migliore postoj Svatého stolce k tématu násilí, a s tím spojeného zbrojení. V souvislosti 

s „bojem“ proti zbrojení podotkl, že úsilí o demilitarizaci musí předcházet úcta 

k lidskému životu, důstojnosti a právům člověka. Odmítnutí násilí má rovněž provázet 

šíření svobody, spravedlnosti, solidarity a tolerance.
267

 

S úctou k životu, jako nástrojem v boji proti terorismu, souvisí dle Svatého stolce 

i dodržování lidských práv, neboť války a terorismus mnohdy pocházejí z popírání 

některých univerzálních práv člověka.
268

 

Když došlo koncem listopadu 2003 k teroristickým útokům v Istanbulu, prezentoval 

dr. Joaquín Navarro-Valls
269

 postoj Svatého stolce tím, že uvedl terorismus do koalice 

s barbarstvím. Důsledkem neefektivního řešení potíží, s nimiž se jedinci (teroristé) 

potýkají,
270

 je destrukce majetků a smrt nevinných lidí. Zároveň připomněl slova  

sv. Jana Pavla II.: „Terorismus se zakládá na pohrdání lidskou důstojností. Z tohoto 

důvodu je zločinem proti lidskosti, zvláště když se stane politickou strategií.“ 
271

 

Nejen eliminace chudoby, ale i ostatní intervence jako např. dlouhotrvající úsilí 

o znehodnocení politických, společenských a náboženských příčin terorismu, jsou  

dle sekretáře Apoštolského stolce pro vztahy se státy arcibiskupa Giovanni Lajola 

důležitým faktorem v „boji“ s terorismem.
272

  

                                                 
266

 Pontificio consejo para el diálogo interreligioso. El testimonio cristiano en un mundo  
multi-religioso (1.8.2012) [2016-10-20]. 

<http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_201111
10_testimonianza-cristiana_sp.html>. 

267
 Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Svatý stolec sdílí široký pohled na otázku míru ve světě 

(10.10.2003) [2016-10-13]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=150>. 
268

 Promluva stálého pozorovatele Svatého stolce při OSN Arcibiskupa Celestina Migliore 

u příležitosti 55. výročí Všeobecné deklarace lidských práv. New York prosinec 2003. 
Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Přehnaný individualismus vede k porušování základních 

lidských práv (12.12.2003) [2016-10-15]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=634>. 
269

 Mluvčí Svatého stolce. 
270

 Např. problém frustrace vzniklé z chudoby a sociálního útlaku. 
271

 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Vatikán nazval atentáty v Istanbulu barbarskou logikou 
terorismu (20.11.2003) [2016-10-15]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=492>. 

272
 Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Bojovat s terorismem i s jeho kořeny (3.9.2004)  

[2016-10-15]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=2469>. 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20111110_testimonianza-cristiana_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20111110_testimonianza-cristiana_sp.html
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=150
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=634
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=492
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=2469
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V souvislosti s teroristickými útoky v Paříži (listopad 2015) pronesl ředitel tiskového 

střediska Svatého stolce P. Federico Lombardi prohlášení, ve kterém Svatý stolec 

odsoudil terorismus a jeho násilné aktivity a označil jej za projev šílenství a nenávisti 

atakující celé lidstvo.
273

 Terorismus je potřeba eliminovat solidární reakcí, kterou může 

představovat i mezináboženský dialog.
274

 

Stálý pozorovatel Svatého stolce a apoštolský nuncius Celestino Migliore
 
 

u příležitosti zasedání generálního shromáždění OSN věnovanému boji proti 

mezinárodnímu terorismu (říjen 2006) uvedl, že se v případě aktuálního terorismu jedná 

o velmi sofistikovanou a globální síť (obsahující mnohé prvky),
275

 se kterou je mimo 

jiné zapotřebí „bojovat“ vytvořením mezinárodních smluv, jež se budou otázkou 

mezinárodního terorismu zabývat hlouběji. V souvislosti s eliminací terorismu  

je potřeba zaujmout více hledisek, která pomohou nenásilnou formou eliminovat 

nespravedlnost. Právě nespravedlnost (podobně jako chudoba) může totiž vytvářet pocit 

frustrace a frustrace následně inklinaci k terorismu. Nuncius rovněž vyzvedl potřebu 

prohlubování mezináboženského dialogu jako opozice k podněcování násilí  

a nenávisti.
276

  

Souhrn  

Postoje uvedených papežů k fenoménu, jakým je extremismus – terorismus – hlásící  

se k islámu, byly a jsou prezentovány s určitou originalitou projevů a prostředků. 

Ze životního díla sv. Jana Pavla II. na nás dýchá neutuchající optimismus a diplomacie 

jemu vlastní. Tento optimismus, ukotvený v pevné víře v Trojjediného Boha, je poté 

obsažen i v přístupu k tak smutnému tématu, jakým je násilí páchané ve jménu Boha. 

Sv. Jan Pavel II. vždy volil poklidnou mírovou cestu bez silných emocionálně 

zabarvených populismů. Cestu založenou na modlitbě, milosrdenství, spravedlnosti  

a solidaritě vytvářející pravý mír, a tím „bojující“ proti chudobě, z níž vychází frustrace 

a pohrdání lidským životem i Bohem. Ze slov, která pronesl sv. Jan Pavel II.:  

                                                 
273

 Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Svatý stolec: jde o útok na mír celého lidstva 
(14.11.2015) [2016-10-22]. <http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22758>. 

274
 Srov. HRUBÝ, Jan. Mír vzniká dialogem (6.9.2016) [2016-10-22]. 

<http://www.katyd.cz/nazory/parolin-mir-vznika-dialogem.html>. 
275

 Politické, ekonomické a technické.  
276

 Srov. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Podněcování k nenávisti protiřečí pravému náboženství 
(17.10.2016) [2016-10-15]. <http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=6621>. 

http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22758
http://www.katyd.cz/nazory/parolin-mir-vznika-dialogem.html
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=6621
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„Není míru bez spravedlnosti, není spravedlnosti bez odpuštění“ 
277

 není jen patrno,  

jak nadčasově Duch svatý působí a jak významné je vědomí, že je možné proti 

terorismu a násilí „bojovat“ modlitbou, milosrdenstvím a láskou, ale také, že takto 

„bojující“ člověk má na své straně samotného Boha.    

Jak rozdílní jsou lidé, tak rozdílné jsou prostředky, jakými je dosahováno stejného 

cíle. Tuto definici lze aplikovat na posouzení prostředků, jaké používal sv. Jan Pavel II. 

a papež Benedikt XVI. k tomu, aby ve finále dosáhli stejného cíle. Tímto cílem  

je ukotvení člověka v Bohu důvěrou v Něj a tím pádem dosažení vnitřního míru, který 

tvoří mír vnější. Ačkoli je z přístupu Benedikta XVI. k islámu cítit určitý 

konzervatismus, který nebyl u sv. Jana Pavla II. patrný, nelze Benediktu XVI. upřít 

snahu o eliminaci terorismu mírovou cestou a vytvoření vstřícného vztahu s muslimy. 

Při cestě k dosažení stejného cíle (eliminace násilí)
278

 volil Benedikt XVI. poněkud 

odlišnější prostředky, což potvrzují i slova Mons. prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D., 

jenž podotkl, že při konkláve v roce 2005 nedošlo ke zvolení vynikajícího diplomata 

(jak tomu bylo běžné), ale především vynikajícího teologa a intelektuála.
279

  

Papež František, do kterého vkládalo mnoho muslimů naděje,
280

 zvolil k prosazování 

zájmů terorismem velmi podobný postoj jako sv. Jan Pavel II., což je především snaha  

o taktní diplomatický dialog s představiteli světových náboženství včetně islámu.
281

 

Tímto dialogem má být docíleno zklidnění atmosféry mezi křesťanstvím a islámem 

a přesvědčení představitelů islámu o nutnosti eliminace násilných projevů maskujících 

se islámem (o což údajně oni sami usilují)
282

 tím, že v boji proti terorismu půjdou 

příkladem. Jako jeden z prostředků v boji s terorismem vidí František eliminací 

chudoby a na ní navazující frustrace, degradace důstojnosti a lidské jedinečnosti.  

                                                 
277

 JAN PAVEL II.  

Není míru bez spravedlnosti, není spravedlnosti bez odpuštění, odst. 15 (4.1.2002) [2016-09-16]. 
<http://www.christnet.eu/clanky/2118/neni_miru_bez_spravedlnosti_neni_spravedlnosti_bez_odpusteni.u

rl>. 
278

 Dle kardinála Taurana formuloval Benedikt XVI. konkrétní odsouzení terorismu náboženského 

charakteru již v roce 2006, když řekl: „Terorismus neváhá napadat bezbranné lidi bez rozdílů anebo 

nelidsky vydírat. Žádná okolnost však nemůže ospravedlnit takovouto zločinnou aktivitu, která je o to více 
zavrženíhodná, zaštiťuje-li náboženstvím.“  

Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Kardinál Tauran: Víra vytváří pokoj (28.3.2013) [2016-09-20]. 
<http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18753>. 

279
 Srov. BENEDIKT XVI. Přednáška v Řezně a další projevy, s. 7. 

280
 Srov. REGNER, Jan. Papež nové naděje. Bulletin Jezuité 2013, roč. 22, č. 2, s. 1. 

281
 Tím není řečeno, že by Benedikt XVI. o dialog neusiloval naopak, jak je výše uvedeno, jeho 

osobitý přístup v projevu nebyl mnohdy pochopen. 
282

 Srov. Česká tisková kancelář. Saúdská Arábie se postavila do čela islámské koalice proti terorismu 

(15.12.2015) [2016-10-01]. <http://www.lidovky.cz/saudska-arabie-se-postavila-do-cela-islamske-
koalice-proti-terorismu-1iy-/zpravy-svet.aspx?c=A151215_094937_ln_zahranici_msl>. 

http://www.christnet.eu/clanky/2118/neni_miru_bez_spravedlnosti_neni_spravedlnosti_bez_odpusteni.url
http://www.christnet.eu/clanky/2118/neni_miru_bez_spravedlnosti_neni_spravedlnosti_bez_odpusteni.url
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18753
http://www.lidovky.cz/saudska-arabie-se-postavila-do-cela-islamske-koalice-proti-terorismu-1iy-/zpravy-svet.aspx?c=A151215_094937_ln_zahranici_msl
http://www.lidovky.cz/saudska-arabie-se-postavila-do-cela-islamske-koalice-proti-terorismu-1iy-/zpravy-svet.aspx?c=A151215_094937_ln_zahranici_msl
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Je ale nutné podotknout, že podobně jako sv. Jan Pavel II.
283

 je i František  

(a další křesťané)
284

 pro svoji otevřenou (vstřícnou) snahu o dialog (jako prostředek 

k dosažení míru) kritizován některými laiky z řad římskokatolické církve.
285

  

Tato kritika mnohdy vytrhuje souvislosti a pravé významy myšlenek či činů z kontextu.  

I přes tyto ojedinělé nesouhlasy je patrná skutečnost, že snaha papežů míří cíleně  

k prosazení globálního míru, založeném na příkladu Kristova milosrdenství (vycházející 

z lidského srdce), jenž následně eliminuje chudobu, čímž napomáhá k progresi lidské 

důstojnosti a tím k oslavě Boha, který učinil člověka k obrazu svému a neopustil ho ani 

po jeho pádu. (Srov. Mt 28,20) Tak jak Bůh miloval a miluje člověka, má člověk 

milovat člověka (Srov. Jan 13,34) a tím prohlubovat mír. Mír, který je Bohem 

požehnaný a který potlačuje jakoukoli snahu o násilí – terorismus. 

Stejné postoje k předmětnému tématu zaujímají i členové jednotlivých institucí  

Svatého stolce, přičemž tyto postoje mnohokráte vychází a prakticky korespondují 

s oficiálními dokumenty římskokatolické církve. Pro tyto členy jsou násilné tendence 

jednotlivců či skupin, hlásících se k islámu, nepřijatelné a neomluvitelné, zcela 

popírající úctu k lidskému životu.
286

 Podle těchto postojů musí křesťan dokázat 

reflektovat nejen to, co je zlé (v tomto případě násilný projev extrému – terorismus)  

a toto zlo striktně odmítnout = pasivní postoj,
287

 ale zároveň aktivně proti tomuto zlu 

„bojovat“ modlitbou (Srov. Mt 5,44), milosrdenstvím (Srov. Lk 6,36), prohlubováním 

vzájemného porozumění,
288

 respektu a solidarity (Srov. 1 Petr 3,8) = aktivní postoj.  

Dle uvedených papežů, římské kurie a oficiálních dokumentů římskokatolické církve 

není přijatelné, aby docházelo k jakémukoli násilí, a už vůbec nemluvě o terorismu, 

který zneužívá Božího jména k ospravedlňování násilí tak, jak je tomu například  

u tzv. Islámského státu. Nábožensky motivovaný terorismus či násilný 

fundamentalismus neznamená krok k Bohu (i když je maskován dobrem), ale naopak 

prohlubování propasti a lidského utrpení, stejně jako degradaci lidské důstojnosti. 

                                                 
283

 Např. políbení Koránu, které vzbudilo mezi křesťany doslova hysterii a mnoho otázek.  

Srov. KAVKA, Martin. Když Jan Pavel II. líbal Korán, aby ukázal úctu k islámu, tak si mnozí křesťané 

ťukali na hlavu (1.2.2015) [2016-10-01]. <http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/29811-kdyz-jan-
pavel-ii-libal-koran-aby-ukazal-uctu-k-islamu-tak-si-mnozi-krestane-tukali-na-hlavu.aspx>. 

284
 Např. kardinál Jeana-Luise Tauran, který byl Benediktem XVI. v roce 2007 ustanoven do čela 

Papežské rady pro mezináboženský dialog a který významným způsobem přispěl k dialogu s islámem. 
285

 Srov. POSPÍŠIL, Ignác. Krize církve: Jak by mohl mít katolík úctu k islámu?  
(3.8.2013) [2016-10-02]. <http://cirkev.wordpress.com/2013/08/03/krize-cirkve-jak-by-mohl-katolik-mit-

uctu-k-islamu/>. 
286

 Srov. GS 27. 
287

 Tato forma je pouhou polovinou postoje křesťana. Teprve transformací z „kladného“, ale pasivního 

postoje do aktivního je naplněno spojení s Ježíšem Kristem. (Srov. Mk 8,34)  
288

 Srov. NAe 3. 

http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/29811-kdyz-jan-pavel-ii-libal-koran-aby-ukazal-uctu-k-islamu-tak-si-mnozi-krestane-tukali-na-hlavu.aspx
http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/29811-kdyz-jan-pavel-ii-libal-koran-aby-ukazal-uctu-k-islamu-tak-si-mnozi-krestane-tukali-na-hlavu.aspx
http://cirkev.wordpress.com/2013/08/03/krize-cirkve-jak-by-mohl-katolik-mit-uctu-k-islamu/
http://cirkev.wordpress.com/2013/08/03/krize-cirkve-jak-by-mohl-katolik-mit-uctu-k-islamu/
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V závěru tohoto souhrnu je potřeba dodat, že ačkoli má být křesťan vzorem 

milosrdenství, nemůže popírat vlastní identitu (křesťana), neboť by tím popíral 

znovuzrození a obnovení v Duchu svatém (při křtu)
289

 a tím i Boha. Křesťan,  

aby dosahoval naplnění svého poslání, musí své smýšlení a následné jednání neustále 

revidovat s Kristem.  
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 Srov. KKC 1215. 
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5. Exkurz: Stručná analýza postojů vybraných teologů 

a osob duchovního stavu působících v České 

republice k náboženskému – islámskému – 

extremismu 

Ve snaze objektivně popsat postoje římskokatolické církve k předmětnému fenoménu, 

je potřeba respektovat možnosti této práce, neboť nelze postihnout celý aparát postojů 

k jevu, jakým je extremismus transformovaný do násilného projevu – terorismu, 

praktikovaný jednotlivci či skupinami, hlásícími se k islámu. Z tohoto důvodu je tato 

část uchopena jako stručný náhled na názorové postoje jednotlivých teologů a osob 

duchovního stavu, působících v České republice.  

V první řadě je třeba zmínit Mons. prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D., který  

se k otázce setkávání náboženství a kultur velmi aktivně vyjadřuje. Co se týče 

předmětného terorismu, spatřuje prof. Halík velký zlom po 11. září 2001,  

kdy se fanatická posedlost transformovaná do terorismu stává neosobní, přičemž 

dochází k exekuci nevinných lidských životů. Toto je činěno pouze za účelem 

zastrašení,
290

 neboť „islámský“ terorismus využívající mediální formu, plní rezolutně to, 

co je jeho charakteristickou vlastností, tedy působí hrůzu – zastrašuje. Jak prof. Halík 

zdůraznil, islám má i ušlechtilou podobu, která vychází z kvalitní interpretace Koránu,  

a ne z úst militantně smýšlejících jedinců typu Usámy bin Ládina.
291

 Co se týče obrany 

před terorismem (i nábožensky maskovaným) existují dle prof. Halíka i jiné možnosti 

než oprávněné použití síly a zbraní, přičemž touto obranou myslel ideje.
292

  

Jelikož moderní terorismus, hlásící se k islámu, činí takové násilné činy, které 

zasahují společnost globálně, je nutné terorismus jednoznačně odsoudit a učinit takové 

společné kroky, které všemi dostupnými prostředky zastaví násilí páchané na nevinných 

lidech. Společné úsilí omezí snahu některých muslimů o mystifikaci, že Západ neodmítá 

pouze násilnou propagaci islámu, ale islám celkově. Prof. Halík klade velký důraz právě 

na nutnost rozlišovat mezi teroristy hlásícími se k islámu a islámem, neboť při absenci 
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 Srov. HALÍK, Tomáš. Se Satanem nelze vyjednávat [online]. [2016-10-26]. 

<http://halik.cz/cs/tvorba/rozhovory/clanek/88/>. 
291

 Dle prof. Tomáše Halíka Usáma bin Ládin vyrůstal více na hollywoodských filmech než na 

Koránu. Srov. HALÍK, Tomáš. Se Satanem nelze vyjednávat [online]. [2016-10-26]. 

<http://halik.cz/cs/tvorba/rozhovory/clanek/88/>. 
292

 Srov. BREINDL, Filip. Tomáš Halík: 11. září – varování před globálním terorismem  

(10.9.2016) [2016-10-23]. <http://zpravy.proglas.cz/detail-clanku/tomas-halik-11-zari-varovani-pred-
globalnim-terorismem.html>. 

http://halik.cz/cs/tvorba/rozhovory/clanek/88/
http://halik.cz/cs/tvorba/rozhovory/clanek/88/
http://zpravy.proglas.cz/detail-clanku/tomas-halik-11-zari-varovani-pred-globalnim-terorismem.html
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rozlišování dochází k dehonestaci těch muslimů, kteří nechtějí mít s terorismem  

nic společného (odsuzují ho, ale chtějí poklidně vyznávat islám), a tím de facto 

k podpoře teroristů.
293

  

Na výše zmíněnou absenci rozlišování upozornil prof. Halík ředitele odboru vnějších 

vztahů Pražského arcibiskupství Mgr. Milana Norberta Badala, který při rozhovoru  

pro Českou televizi uvedl, že snaha o rozlišování na dobrý islám a špatný islamismus  

je alarmující. Dle Mgr. Badala:   

„… převažují v islámu spíše ty radikalizující se prvky, které znovu a znovu budou 

útočit a rozšiřovat svůj životní prostor, protože oni to takhle chápou. My jsme ti nevěřící 

psi, a když nevěřícího psa zabijete, přijdete do ráje. V Islámu jsou velmi silné prvky 

násilí, není to žádné bratrské, přátelské náboženství, to si musíme takhle říct.“ 
294

  

Na tento postoj zareagoval i provinciál Řádu bratří kazatelů Benedikt Mohelník tím, 

že se od postojů osobního tajemníka pražského arcibiskupa a člena řádu bratří kazatelů 

(dominikánů) Mgr. Badala distancoval, přičemž uvedl, že takové postoje považuje  

za alarmující a v důsledcích rizikové.
295

 

K problematice islámu a výtce ze strany prof. Tomáše Halíka, se Mgr. Badal vyjádřil 

tak, že nebude dále svůj postoj komentovat, neboť vše je věcí názoru, který  

on již přednesl. Pouze dodal, že tento postoj pramení z učení sv. Tomáše Akvinského.
296

   

Dle Mgr. Badala se islám v Evropě začal již „radikalizovat“, a je tedy nutné, aby lidé 

dobré vůle tuto „radikalizaci“ zastavili,
297

 s tím, že přesně nespecifikoval, jakou má mít 

toto zastavení formu.  

 

 

 

                                                 
293

 Srov. HALÍK, Tomáš. Prohlášení k vraždám ve Francii (28.7.2016)  
[2016-10-25]. <http://svobodneforum.cz/tomas-halik-prohlaseni-k-vrazdam-ve-francii/>. 
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 ČT 24. Římskokatolický kněz Milan Badal k událostem ve Francii (26.7.2016) [2016-10-26]. 

<http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058030726>. 
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 Srov. Christnet. 

Provinciál dominikánů se distancoval od výroků Norberta Badala (28.7.2016) [2016-10-26]. 
<http://www.christnet.eu/zpravy/28103/provincial_dominikanu_se_distancoval_od_vyroku_norberta_bad

ala.url>. 
296

 Mgr. Badal měl zřejmě na mysli dílo sv. Tomáše Akvinského Summa contra gentiles  

(Summa proti pohanům).  
297

 Srov. ŠTĚPÁN, Jan. Dukův tajemník, otec Milan Badal pro PL (28.7.2016) [2016-10-29]. 
<http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Dukuv-tajemnik-otec-Milan-Badal-pro-PL-Od-vzniku-

islamu-byla-snaha-vytvorit-jednu-risi-Bezmoc-EU-vuci-migraci-je-zarazejici-zacina-mi-pripadat-jako-
zamer-446696>. 

http://svobodneforum.cz/tomas-halik-prohlaseni-k-vrazdam-ve-francii/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/216411058030726
http://www.christnet.eu/zpravy/28103/provincial_dominikanu_se_distancoval_od_vyroku_norberta_badala.url
http://www.christnet.eu/zpravy/28103/provincial_dominikanu_se_distancoval_od_vyroku_norberta_badala.url
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Dukuv-tajemnik-otec-Milan-Badal-pro-PL-Od-vzniku-islamu-byla-snaha-vytvorit-jednu-risi-Bezmoc-EU-vuci-migraci-je-zarazejici-zacina-mi-pripadat-jako-zamer-446696
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Dukuv-tajemnik-otec-Milan-Badal-pro-PL-Od-vzniku-islamu-byla-snaha-vytvorit-jednu-risi-Bezmoc-EU-vuci-migraci-je-zarazejici-zacina-mi-pripadat-jako-zamer-446696
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Dukuv-tajemnik-otec-Milan-Badal-pro-PL-Od-vzniku-islamu-byla-snaha-vytvorit-jednu-risi-Bezmoc-EU-vuci-migraci-je-zarazejici-zacina-mi-pripadat-jako-zamer-446696
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Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, je v přístupu k islámu, oproti  

např. prof. Halíkovi, poněkud konzervativnější, i když si je vědom, že nelze dávat  

do jedné roviny islám a terorismus,
298

 jakož by neměla být zaměňována náboženská 

historie islámu s islamismem.
299

 V této části se tedy kardinál Duka rozchází 

s názorovým konsenzem Mgr. Badala, neboť v souladu s papežem Františkem 

upozorňuje, že křesťané a muslimové mohou žít pospolu, ale je důležité mít na vědomí 

kulturní i teologickou odlišnost křesťanství a islámu. Zároveň s Mgr. Badalem souhlasí 

v tom, že nelze zastírat fakt, že Korán obsahuje téměř dvě desítky kontroverzních súr.
300

 

Jak ale kardinál Duka dále uvedl, je i přes tyto kontroverzní pasáže zapotřebí 

podporovat ty muslimy, kteří je nechtějí striktně aplikovat.
301

 Násilné tendence  

je potřeba eliminovat konverzací, a to např. formou mezináboženského dialogu, který 

by v sobě měl nést především diskuze o palčivých střetech a obavách.
302

 V praktikování 

násilného fundamentalismu (jako formě politicky zprofanovaného islámu) spatřuje 

kardinál Duka problém, který pramení v neznalosti „islamistů“ vlastní kultury  

a civilizace.
303

 Právě onou neznalostí a „překroucením“ hodnot, dochází k vlně 

extremismu, který negativně ovlivňuje i atmosféru uvnitř islámu. Do opozice 

k terorismu poté staví – po vzoru Ježíše Krista (Srov. Mt 5,44) – lásku k nepřátelům. 

Rovněž nabádá k absenci pomstychtivosti, odplácení zla zlem (násilí násilím), což zcela 

odpovídám myšlenkám sv. Jana Pavla II., Benedikta XVI. a Františka.  

 

 

                                                 
298

 Srov. ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran. Kardinál Duka pro PL: Islám v sobě skrývá 
násilné tendence. Přestaňme nálepkovat a ničit ty, kteří mají obavy. Místo dialogu  

se někteří chovají jako za nacismu a komunismu (5.8.2016) [2016-10-28]. 
<http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kardinal-Duka-pro-PL-Islam-v-sobe-skryva-nasilne-

tendence-Prestanme-nalepkovat-a-nicit-ty-kteri-maji-obavy-Misto-dialogu-se-nekteri-chovaji-jako-za-

nacismu-a-komunismu-447769>. 
299

 Srov. DUKA, Dominik. Islamistický stát mě děsí (30.8.2014) [2016-10-28]. 

<http://www.dominikduka.cz/vyjadreniv/islamisticky-stat-me-desi/>. 
300

 Srov. DUKA, Dominik. Rozhovor pro Týdeník Echo24 (29.8.2016) [2016-10-28]. 

<http://www.dominikduka.cz/rozhovory-menu/rozhovor-pro-tydenik-echo24/>. 
301

 Srov. ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran. Kardinál Duka pro PL: Islám v sobě skrývá 
násilné tendence. Přestaňme nálepkovat a ničit ty, kteří mají obavy. Místo dialogu  

se někteří chovají jako za nacismu a komunismu (5.8.2016) [2016-10-28]. 
<http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kardinal-Duka-pro-PL-Islam-v-sobe-skryva-nasilne-

tendence-Prestanme-nalepkovat-a-nicit-ty-kteri-maji-obavy-Misto-dialogu-se-nekteri-chovaji-jako-za-
nacismu-a-komunismu-447769>.   

302
 Srov. BREINDL, Filip. Glosa kardinála Duky – Trapisté z Tibhirine (6.3.2015) [2016-10-27]. 

<http://zpravy.proglas.cz/detail-clanku/glosa-kardinala-duky-trapiste-z-tibhirine.html>. 
303

 Srov. Aktuálně.TV. Islám nezná pojem bližního, tvrdí kardinál Duka (12.2.2015) [2016-10-28]. 

<https://video.aktualne.cz/dvtv/islam-nezna-pojem-blizniho-tvrdi-kardinal-
duka/r~afbb68acb21911e4bdad0025900fea04/>. 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kardinal-Duka-pro-PL-Islam-v-sobe-skryva-nasilne-tendence-Prestanme-nalepkovat-a-nicit-ty-kteri-maji-obavy-Misto-dialogu-se-nekteri-chovaji-jako-za-nacismu-a-komunismu-447769
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kardinal-Duka-pro-PL-Islam-v-sobe-skryva-nasilne-tendence-Prestanme-nalepkovat-a-nicit-ty-kteri-maji-obavy-Misto-dialogu-se-nekteri-chovaji-jako-za-nacismu-a-komunismu-447769
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kardinal-Duka-pro-PL-Islam-v-sobe-skryva-nasilne-tendence-Prestanme-nalepkovat-a-nicit-ty-kteri-maji-obavy-Misto-dialogu-se-nekteri-chovaji-jako-za-nacismu-a-komunismu-447769
http://www.dominikduka.cz/vyjadreniv/islamisticky-stat-me-desi/
http://www.dominikduka.cz/rozhovory-menu/rozhovor-pro-tydenik-echo24/
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kardinal-Duka-pro-PL-Islam-v-sobe-skryva-nasilne-tendence-Prestanme-nalepkovat-a-nicit-ty-kteri-maji-obavy-Misto-dialogu-se-nekteri-chovaji-jako-za-nacismu-a-komunismu-447769
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kardinal-Duka-pro-PL-Islam-v-sobe-skryva-nasilne-tendence-Prestanme-nalepkovat-a-nicit-ty-kteri-maji-obavy-Misto-dialogu-se-nekteri-chovaji-jako-za-nacismu-a-komunismu-447769
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kardinal-Duka-pro-PL-Islam-v-sobe-skryva-nasilne-tendence-Prestanme-nalepkovat-a-nicit-ty-kteri-maji-obavy-Misto-dialogu-se-nekteri-chovaji-jako-za-nacismu-a-komunismu-447769
http://zpravy.proglas.cz/detail-clanku/glosa-kardinala-duky-trapiste-z-tibhirine.html
https://video.aktualne.cz/dvtv/islam-nezna-pojem-blizniho-tvrdi-kardinal-duka/r~afbb68acb21911e4bdad0025900fea04/
https://video.aktualne.cz/dvtv/islam-nezna-pojem-blizniho-tvrdi-kardinal-duka/r~afbb68acb21911e4bdad0025900fea04/
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Poznámka autora:  

Kontroverze, o jaké s velkou zálibou hovoří média, nespočívá v postojích předních 

představitelů a teologů římskokatolické církve v Česku, ale především v absenci 

objektivního pohledu ze strany médií, kdy musí být ony postoje správně – pravdivě – 

definovány.   

K otázce vztahu křesťanství k islámu a terorismu (jenž se „odívá“ islámem), se vyjádřil 

v publikaci Křesťan a islám
304

 kolektiv autorů z řad křesťanských teologů
305

 působících 

na fakultách po celé České republice. Tento kolektiv na začátku díla velmi vkusně 

konstatuje, že ne v každém muslimovi spatřuje teroristu a zároveň rozpracovává velmi 

diskutovanou otázku, kterou je komparace Alláha s Trojjediným Bohem.
306

 

Co se týče násilí maskující se náboženstvím, je na něj autory nahlíženo jako  

na nechtěnou součást různých náboženských uskupení (nejenom islámu).  

Tento fenomén je nutné eliminovat úsilím a tvorbou pokoje. 

Autoři rovněž poukazují na prázdnotu moderního konzumu, politickou dekadenci,  

a především stále se prohlubující duchovní krize. Pro duchovně vyprahlé  

a frustrovaného jedince je poté velice lákavé podlehnout nějaké vyšší ideji, která je sice 

zvrácená, ale představuje určité „východisko“.
307

 A právě zde autoři nabádají k naplnění 

těchto „prázdných“ duší ideálem: Ježíšem Kristem, neboť právě Trojjediný Bůh dokáže 

plně rozvinout smysluplnost lidského života, lidskou důstojnost a identitu, neboť:  

„Kdo si totiž neváží sám sebe a své lidské a duchovní totožnosti, jenom stěží si může 

vážit těch ostatních!“.
308

 

Souhrn 

Z předmětné analýzy postojů výše uvedených osobností lze vyvodit, že názorové pole 

v římskokatolické církvi ČR je velmi široké. Ovšem není namístě hovořit o kontroverzi 

v evangelizační či pastorální činnosti kardinála Duky a prof. Halíka, neboť církev  

je komplexní uskupení, které dokáže flexibilně reagovat. Kardinál Duka hovoří  

o zachování autonomie křesťanství, což koreluje s pastorační činností, prof. Halík  

                                                 
304

 Viz KOLEKTIV AUTORŮ. Křesťan a islám. Nová Ves pod Pleší: Hesperion, 2016.  
305

 Nejen římskokatolických, což „rozšiřuje“ obzor této práce. 
306

 Srov. KOLEKTIV AUTORŮ. Křesťan a islám, s. 6.  
307

 Srov. KOLEKTIV AUTORŮ. Křesťan a islám, s. 19.  
308

 KOLEKTIV AUTORŮ. Křesťan a islám, s. 19. 
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zve na bohoslužby muslimy,
309

 čímž naplňuje misijní a evangelizační činnost.  

Právě pastorální a evangelizační činností mohou být přitahování např. mladí lidé, kteří 

by se ve své duchovní vyprahlosti a sociální frustraci nechali zlákat násilnou ideologií  

a pro tuto ideologii by neváhali obětovat vlastní život (a následně i životy dalších 

nevinných lidí). Určitá kontroverznost může vyvstat teprve tehdy, dojde-li mezi 

duchovními a teology k neshodě, která rozděluje věřící na dva tábory neschopné 

vzájemné úcty, lásky tolerance či dokonce komunikace. Odlišný názorový postoj  

by tedy neměl římskokatolické křesťany rozdělovat takovým způsobem, aby došlo 

k porušení přikázání lásky k bližnímu (Srov. MT 22,39) a tím Božího zákona,  

který láska naplňuje, (Srov. Řím 13,10) neboť by tím došlo k zpronevěře proti 

samotnému Bohu a z takto smýšlejících křesťanů by se stávali extremisté. 

Není zde namístě jakýmsi způsobem hodnotit postoje těchto osobností, ale především 

popsat, jak tyto osobnosti smýšlejí o terorismu, jako formě násilného jednání jedinců 

hlásících se k islámu. V postoji k tomuto tíživému fenoménu se kardinál Duka,  

prof. Halík i Mgr. Badal shodují v tom, že představuje problém, který je zapotřebí řešit.  

 

 

                                                 
309

 Srov. Akademická farnost Praha. Návštěva imáma Ammara Al-Hakima 12. 10. 2008  
[online]. [2017-02-16]. <http://www.farnostsalvator.cz/galerie?pg=5>. 

Srov. Akademická farnost Praha. Mezináboženské setkání 6. 10. 2007 [online]. [2017-02-16]. 
<http://www.farnostsalvator.cz/galerie?pg=5>. 

http://www.farnostsalvator.cz/galerie?pg=5
http://www.farnostsalvator.cz/galerie?pg=5
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6. Vyhodnocení dotazníkového šetření týkající  

se postojů laiků z řad římskokatolické církve 

České Republiky k náboženskému – islámskému – 

extremismu  

 

V souvislosti s průzkumem postojů římskokatolické církve k nábožensky 

motivovanému násilí, tedy extremismu jedinců a organizací, hlásících se k islámu, bylo 

mezi laickou veřejností římskokatolické církve České republiky, provedeno dotazníkové 

šetření, ve kterém měli respondenti možnost prezentovat svoje názory a postoje  

k fenoménu současnosti, jenž je obecně nazýván jako islámský extremismus.  

Kromě otázek, týkajících se přímo postojů k islámskému extremismu, byla předmětem 

zájmu souvztažnost vzdělání a případné nutkavosti konverze k islámu, ale také shodnost 

mezi odpověďmi respondentů různého vzdělání.  

Před vlastním dotazníkovým průzkumem byla provedena pilotáž s možnými 

respondenty, při které se ukázalo, že některé zamýšlené otázky byly vytvořeny 

neadekvátně, neboť jejich formulace byla pro méně vzdělané jedince nepřiměřená  

a některým předloženým otázkám nerozuměli. Na základě této metody byl vytvořen 

dotazník obsahující pochopitelné a relevantní otázky. Pro validaci pravdivosti byly  

do dotazníku vloženy shodné položky (č. 16 a č. 21).    

Následný sběr dat probíhal metodou dotazníkového šetření, a to v rámci třech 

různých prostředí: farnost Horní Roveň,
310

 Katolická teologická fakulta
311

  

a Věznice Pardubice,
312

 přičemž byl kladen důraz na to, aby respondenti byli pokřtění, 

což bylo ověřováno dostupnými prostředky.
313

 Vzhledem k výše uvedenému,  

byl celkový počet rozdaných dotazníků 55, vrátilo se 33 platných, z toho návratnost  

100 % byla z Katolické teologické fakulty, a 100 % z Věznice Pardubice. Ve farnosti  

Horní Roveň byla návratnost 60 %.  

Respondenti byli oslovováni osobně. Autor si nevyhrazuje právo zobecňovat 

výsledky tohoto malého šetření na celou laickou veřejnost římskokatolické církve uvnitř 

české populace, a to z důvodu velmi malého počtu dotázaných respondentů  

                                                 
310

 Pod kterou spadají obce: Horní Roveň, Dolní Roveň, Komárov, Litětiny, Platěnice, Slepotice, 

Uhersko. 
311

 V Praze, a to pouze mezi studenty KTF. 
312

 Mezi příslušníky a zaměstnanci věznice. 
313

 Znalost respondentů.   
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(důraz byl kladen na sběr kvalitativních dat oproti kvantitativním – přísná selekce)
314

  

a ještě menšího počtu navrácených dotazníků.
315

 Z průzkumu vyplynuly další otázky, 

které by autor v budoucnu rád realizoval v rigorózní práci zabývající se rovněž vztahem 

mezi křesťanstvím a islámem. 

Dotazník je sestaven z 28 uzavřených otázek. Respondenti měli možnost volby dvou 

až maximálně sedmi položek u každé otázky, a na konci dotazníku volného rozepsání 

k předloženým čtyřem otázkám. Získávání dat probíhalo za použití kvantitativních 

statistických metod. S ohledem na cíl výzkumu, byla při jeho vyhodnocování použita 

položková analýza. Výsledky byly zpracovány do sloupcových grafů a okomentovány,  

s důrazem na kvalitativní interpretaci zjištěných výsledků.  

Kompletní dotazník je poté k nahlédnutí v Příloze č. 2. V Příloze č. 3 jsou vloženy 

grafy přehledně znázorňující odpovědi respondentů na otázky uvedené v dotazníku. 

Příloha č. 4 obsahuje přepis odpovědí respondentů na tři různé otázky, které byly 

zakomponovány na konci dotazníku. Na tyto otázky mohli respondenti odpovědět 

volnou písemnou formou. Souhrn jednotlivých odpovědí respondentů zpracovaný  

v tabulce je k dispozici v Příloze č. 5 a sumarizované odpovědi respondentů zpracované 

formou tabulky v Příloze č. 6.  

Souhrn  

Cílem provedení tohoto dotazníkového průzkumu bylo utvoření představy o postojích  

a názorech laické veřejnosti římskokatolické církve k extremistickým tendencím osob 

hlásících se k islámu (obecně řečeno k islámskému extremismu). Výsledky komparovat 

se získanými informacemi a tím potvrdit či vyvrátit shodnost postojů římskokatolické 

církve (komplexně) k předmětnému tématu. Důležitým faktorem dotazníkového šetření 

byla rovněž snaha o autoedukaci v oblasti práce s metodou dotazníkového šetření.  

Je zřejmé, že vzorek 33 respondentů
316

 nemá prakticky žádnou validitu, ale vzhledem 

k tomu, že byly dotazníky rozdány pouze mezi pokřtěné jedince v okruhu působnosti 

                                                 
314

 Respondenti byli pouze pokřtění jedinci. 
315

 Téma laxnosti (sociální i ve víře) některých pokřtěných jedinců je možné zakomponovat do obsahu 
zamýšlené rigorózní práce.   

316
 Co se týče tristní návratnosti dotazníků z farnosti Horní Roveň, je autorem (mimo výše uvedené) 

předložena hypotéza vycházející z předpokladu, že se v případě respondentů, kteří neodevzdali vyplněné 
dotazníky, jedná o jedince s nižší vzdělaností (základní vzdělání, výuční list). Tato hypotéza je rovněž 

založena na znalosti poměrů a „pilotážním“ průzkumu (mimo jiné vzdělanostního průměru) mezi 
potencionálními respondenty předmětné farnosti. 
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autora a do velmi odlišných prostředí,
317

 je výsledná analýza zajímavá pro velkou 

procentuální shodnost odpovědí na otázky týkající se přímo postojů k islámskému 

extremismu.  

Z analýzy dotazníků je tedy patrno, že ze 100 % (33 navrácených dotazníků) bylo 

63,5 % mužů a 36,5 % žen. Průměrná věková hranice respondentů byla 45 let, přičemž 

první místo v počtu odevzdaných dotazníků (37 %) tvořili respondenti ve věku  

30–40 let, druhé nejvyšší procento (21,5 %) respondenti ve věkovém rozmezí 18–30 let. 

Třetí místo (19 %) zaujali respondenti ve věku mezi 50–60 let. Na čtvrtém místě 

skončili respondenti ve věku 60 a více let (15%). Nejnižší průměr věkové hranice byl  

u respondentů ve věkovém rozmezí mezi 40–50 let a to 9 % z celkového počtu  

(33) respondentů. Žádný respondent, který odevzdal dotazník, nebyl ve věku  

15–18 let.
318

 Velice zajímavá je i položka vzdělání, kdy 48 % respondentů dosáhlo 

vysokoškolského vzdělání (Bc., Mgr.), 10 % doktorského. Střední vzdělání s maturitní 

zkouškou mělo 33 % respondentů, 3 % měla vyšší odborné vzdělání a 6 % nástavbové 

vzdělání s maturitní zkouškou. Jeden z respondentů, který odevzdal vyplněný dotazník, 

byl vyučen, a žádný neměl základní vzdělání. 

100 % respondentů je pokřtěno, z toho 73 % v dětství, 7 % v mládí a 20 % 

v dospělosti. 57,5 % respondentů je biřmováno, 42,5 % není. 63,5 % respondentů jsou 

praktikující římskokatoličtí křesťané, 30,5 % jsou nepraktikující a 6 % praktikuje občas.   

V islámu spatřuje 48,5 % respondentů především možnou hrozbu, 21,5 % hrozbu, 

27 % partnera pro dialog nebo přínos pro dialog a pouze 3 % konkurenční náboženství.  

Korán četlo 9 % respondentů, 73 % nečetlo a ani se nechystá číst, 9 % Korán jen 

prolistovalo a 9 % četlo pouze ze zvědavosti.  

Velmi zajímavé a překvapivé bylo zjištění, že jeden respondent (z tak malého počtu) 

měl nutkání konvertovat k islámu, přičemž se jedná o muže ve věku 30–40 let, 

vysokoškolského vzdělání (Bc., Mgr.), pokřtěný v dospělosti, který není ovšem 

praktikujícím křesťanem.
319

 Nicméně, i tento jedinec zaujímá k násilné formě islámu 

tzv. islámskému extremismu jednoznačně záporný postoj.  

S pojmem islámský extremismus, radikalismus a fundamentalismus se setkalo 92 % 

respondentů, 4 % se nesetkala a 4 % neodpověděla. 91 % respondentů spatřuje ve výše 

                                                 
317

 Mezi laiky farnosti Horní Roveň, mezi studenty Katolické teologické fakulty a kolegy z Věznice 

Pardubice. 
318

 Ačkoli i těmto mladým lidem byl dán dotazník k vyplnění.   
319

 Velmi zajímavá je i ta skutečnost, že ačkoli byl jedinec pokřtěn v dospělosti, není praktikujícím 
římskokatolickým křesťanem.  
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uvedeném islámském extremismu, radikalismu a fundamentalismu obavu, 10 % strach, 

15 % úzkost.
320

 K islámskému extremismu zaujímá záporný postoj 97 % respondentů, 

3 % postoj neutrální. Přímo islámského extremismu se poté obává 100 % respondentů, 

přičemž v islámském extremismu spatřuje 60,5 % respondentů hrozbu, 45,5 % ohrožení 

kulturních a náboženských tradic Evropy, 12 % neklid, 6 % ohrožení vlastní víry a 3 % 

v islámském extremismu nespatřuje nic.
321

 Co se týče pojmu džihád (džihád mečem), 

94 % respondentů si myslí, že zná význam tohoto pojmu, 6 % neví, co pojem džihád 

(džihád mečem) znamená. Tento pojem vzbuzuje obavu u 74 % respondentů,  

u 22 % strach, 6,5 % zájem a 6,5 % nic.
322

 K islámským extremistickým organizacím 

zaujímá záporný postoj 94 % respondentů, 3 % neutrální postoj a 3 % neodpověděla.  

S muslimem se setkalo 60,5 % respondentů, 30 % respondentů mluvilo s muslimem 

o náboženství,
323

 12 % o otázce náboženského extremismu, fundamentalismu  

a radikalismu. Podle 18 % respondentů zaujímal muslim při rozhovoru k islámskému 

extremismu záporný postoj, podle 6,5 % neutrální postoj.
324

 12 % respondentů mělo 

z rozhovoru dobrý pocit a 24 % nemělo ani dobrý, ani špatný pocit.
325

 Z muslima mělo 

poté dobrý pocit 15 %, ani dobrý, ani špatný pocit 21 %.
326

 

Stejnou náchylnost náboženství k násilí spatřuje 27 % respondentů, 45 % nespatřuje 

a 52 % respondentů shledává náchylným k násilí pouze islám. 

Doslov k souhrnu: 

Ačkoli se ve výše uvedeném případě jedná o procentuální vyjádření hodnot  

(konkrétní numerické hodnoty jsou uvedeny ve formě grafů a tabulek 

viz Příloha č. 3, č. 5 a č. 6), lze vcelku přehledně určit, že oslovení křesťané zcela 

jednoznačně reflektují islámský extremismus jako hrozbu, neklid, ohrožení kulturních  

a náboženských tradic Evropy a jen nepatrné procento z nich ho vnímá jako ohrožení 

vlastní víry.    

                                                 
320

 7 % respondentů označilo obavu, strach i úzkost, 4 % poté obavu a strach, 4 % neodpověděla.  
321

 15 % respondentů označilo hrozbu a ohrožení kulturních a náboženských tradic Evropy;  

3 % označila neklid, ohrožení kulturních a náboženských tradic Evropy i ohrožení vlastní víry; 6 % poté 
označilo ohrožení kulturních a náboženských tradic Evropy a ohrožení vlastní víry a 3 % hrozbu i nic.  

322
 3 % respondentů neodpověděla, 6 % označilo obavu i strach a 3 % označila strach a nic.  

323
 70 % respondentů na otázku neodpovědělo.   

324
 75,5 % respondentů neodpovědělo.    

325
 64 % neodpovědělo.  

326
 64 % neodpovědělo. 
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Závěr 

Na předchozích stranách je popsáno, jaké postoje zaujímá římskokatolická  

církev k tak tíživému a aktuálnímu tématu, kterým je extrémní forma extremismu – 

terorismus – jenž praktikují jedinci hlásící se k náboženství, respektive k islámu.  

Vzhledem k obsáhlosti tématu je zapotřebí podotknout, že nelze popsat všechny 

výroky, postoje a názory, které spadají do této oblasti. Snaha spočívá především 

v popisu, analýze a komparaci co možná nejobjektivnějších údajů. Z tohoto důvodu 

byly do práce zahrnuty jak vybrané oficiální dokumenty římskokatolické církve,  

které se předmětnou tématikou zabývají konkrétně, tak i dokumenty, jež se k otázce 

terorismu nevyslovovaly přímo, ale svým inovativním přístupem rovněž ovlivnily 

pozdější utváření postojů Svatého stolce, římskokatolických duchovních, teologů  

i věřících konce 20. a začátku 21. století.  

Jak je z celého konceptu práce patrné, nejedná se o banální téma, neboť předmětem 

není „pouhé“ zkoumání statického prvku v kabinetním prostředí, ale jedná  

se o kabinetní průzkum postojů živého organismu (římskokatolické církve) k živému 

fenoménu – extremismu, který se maskuje samotným Bohem, nebo i obecněji řečeno 

transcendencí. Takto dynamický objekt (extremismus) má mnoho podob, a tudíž  

i postoje k němu mohou být různorodé.  

Co se týče pojmů, které jsou obecně zahrnovaným do extremismu 

(fundamentalismus, radikalismus a fanatismus) je k nim nutné přistupovat s určitou 

opatrností, neboť může velice rychle dojít k jejich gradaci do extremismu. Nemůžeme 

však říci, že každý fundamentalista, radikalista či fanatik je násilník (extremista),  

a proto předmětné termíny nespadají plně do kategorie extremismu. I když samy o sobě  

(ve svém fundamentu) nejsou nebezpečné, mají určitý potenciál připravovat 

podmiňovat či umožňovat extrémní činy. To znamená, že výše uvedené pojmy  

se stávají právoplatnými složkami extremismu (globálně nebezpečnými) teprve  

ve chvíli, kdy dojde k prosazování jejich hodnot násilím, nebo hrozbou násilím. 

Touto analýzou byl přesně definován předmět zkoumání, tedy postoj římskokatolické 

církve k extremismu, jenž obdržel přídavné jméno násilný a který prosazuje své zájmy 

terorismem. Velice překvapující
327

 je poté zjištění, že tento názor a postoj (tedy,  

že fundamentalismus, radikalismus a fanatismus jsou nebezpečnými, a tedy výjimečně 

                                                 
327

 Např. pro některé islamofobně smýšlející jedince, kteří na základě neobjektivních informací 

odsuzují islám komplexně a těmito postoji vytvářejí atmosféru napětí a neadekvátních obav i z těch 
muslimů, kteří násilnou formu propagace islámu rovněž odsuzují. 



86 

 

extrémními, stanou-li se násilnými) sdílejí i někteří významní představitelé islámu  

a část muslimské veřejnosti. Došlo tedy k určité fúzi postojů křesťanů  

a některých muslimů k jednání násilného charakteru jedinců hlásících se k islámu.  

Tato fúze spočívá ve striktním odmítnutí tohoto nábožensky maskovaného násilí jako 

složky, která je pro křesťanství, ale i islám nepřijatelná. 

V této souvislosti došlo rovněž ke komparaci pojetí mučednictví křesťanstvím  

a islámem. Tato komparace byla nutná, neboť rozdíl, jak je tento fenomén chápán 

křesťanstvím, islámskými autoritami a násilnými extremisty, je markantní
328

  

co do obsahu i důsledku. A právě zde se potvrdila skutečnost, že některé duchovní  

a intelektuální osobnosti současného islámu uznávají formu umírněné propagace
329

  

a šíření islámu, zatímco násilně smýšlející muslimové dávají přednost např. násilnému 

proselytismu.  

Do jaké míry je ovšem prezentace tohoto postoje ze strany výše uvedených osobností 

islámu autentická, je velmi těžké určit, neboť jak je v práci uvedeno, fundamentální 

literatura islámu obsahuje kontroverzní pasáže, které mohou být později interpretovány 

poněkud odlišně, např. dojde-li ke změně politicko-náboženského smýšlení uvnitř 

islámu.   

Násilný „islámský“ extremismus je velmi závažným fenoménem současnosti,  

který postihuje nejen křesťany, ale rovněž muslimy, neboť jak sv. Jan Pavel II., po něm 

Benedikt XVI. a nyní i František mnohokráte zdůraznili, terorismus (jako nejzazší 

forma extremismu) exekvuje nevinné lidské životy, tedy životy těch, kteří nejsou 

primárními objekty teroristů. Jak již bylo výše řečeno, římskokatoličtí křesťané mají 

globálně přistupovat k jakémukoli násilí velmi opatrně, neboť: „Násilí vždycky všechno 

jen zničilo, nic nevybudovalo…“.
330

 To znamená, že představitelé Svatého stolce  

i někteří teologové nabádají věřící, aby vždy volili cestu, která je nenásilná, neboť násilí 

není fundamentem křesťanství. Křesťanství spočívá na příkladu Ježíše Krista mučeného, 

ukřižovaného, ale i oslaveného. Právě v Ježíši Kristu dostává celý život včetně utrpení 

smysl. Křesťan, chce-li být nositelem světla evangelia, by měl násilí striktně odsoudit.  

Představitelé římskokatolické církve spatřují v nábožensky zabarveném násilném 

extremismu zcela mylné pojetí náboženství, které nemá s Bohem nic společného.  

Jedná se spíše o politicko-mocenské úsilí mající za cíl manipulaci s lidmi a jejich 

                                                 
328

 Paradoxně, neboť autority islámu mají blíže ke křesťanskému pojetí mučednictví nežli jejich 
„souvěrci“ např. z řad členů tzv. Islámského státu.   

329
 Čímž jsou podobni spíše křesťanům nežli militantně smýšlejícím muslimům. 

330
 PT 162. 
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jedinečností, respektive ponížit lidskou důstojnost projevem moci. Právě ona lidská 

jedinečnost je nástrojem v „boji“ s násilnými tendencemi, neboť tam, kde je jedinečnost 

lidské osoby reflektována jako jedinečnost člověka stvořeného Bohem k Jeho obrazu,  

je jakákoli násilná tendence preventivně eliminována.  

Násilný extremismus je římskokatolickou církví rovněž vnímán jako možný důsledek 

chudoby a frustrace, tedy toho jednání s chudými, které v nich zanechá pocity 

méněcennosti a de facto postradatelnosti. Tito lidé jsou poté vynikajícími objekty  

pro náborovou politiku zvrácených organizací, které se hlásí k náboženství, respektive 

islámu a takto ubohým (frustrovaným) lidem nabízejí pseudonaději.  

Římskokatolická církev chce s fenoménem násilí a na něm navazujícím terorismem 

bojovat všemi křesťanství dostupnými prostředky, přičemž je povolena i oprávněná 

(ozbrojená) obrana, která ovšem musí předem splňovat přesně stanovená pravidla,  

aby nedošlo k vyvolání ještě většího zla. Křesťanské autority upozorňují na skutečnost, 

že křesťan má v „boji“ (nejen s terorismem) k dispozici jeden významný prostředek  

a tím je modlitba. Ale jak zkušenost praví, k tomu, aby byla modlitba účinná,  

je zapotřebí víra, bez víry není nic! (Srov. Mk 11,23–24) I o posílení víry je třeba prosit 

modlitbou. Kdo tedy věří v Trojjediného Boha, je pro něj modlitba účinnou „zbraní“, 

protože Bůh je Bohem pokoje. (Srov. 1 Kor 14,33) I když jsou Jeho cesty 

nevyzpytatelné, křesťan je trpělivý, neboť má dokonalý vzor v trpělivosti Krista 

Spasitele. Modlitbou lze pomoci i těm muslimům, kteří inklinují k násilí.  

Proto římskokatolické magisterium vybízí k odporu vůči jakékoli násilné tendenci právě 

modlitbou.  

Vždyť co může být hodnotnějším příkladem pro potencionálního teroristu, nežli vzor 

plnohodnotné obětavosti jak v modlitbě, tak i při plnění každodenní povinnosti vůči 

Bohu i lidem. Každý křesťan je povinen plnit své poslání ve stavu jemu Bohem 

určeném. Nelze přehlížet své povinnosti a zasahovat do činnosti někomu jinému,  

což vede k chaosu a destabilizaci. Křesťanství jako tělo Kristovo a křesťané jeho údy  

(Srov. 1 Kor 12,27), nejsou strůjci chaosu, ale pokoje.  

K čemu by ale nemělo docházet, je to, že křesťan začne praktikovat  

„pseudo-humanismus“, který nemá s křesťanstvím nic společného. Křesťan je povolán 

k tomu, aby hlásal evangelium, podle něj žil, a ne aby vytvářel vlastní pravidla, která 

považuje v danou chvíli za správné. Jak kardinál Dominik Duka velmi výstižně 

poznamenal, křesťané mohou žít s muslimy pospolu, ale měli by mít na vědomí kulturní  

a teologickou odlišnost. Zkráceně řečeno, není možné např. stavět na rovinu Kristovu 
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zvěst se zvěstí proroka islámu Muhammada, ale je možné stavět na rovinu hodnotu 

lidské osoby, jako jedinečného tvora stvořeného k obrazu Boha. Jedinci či organizace 

praktikující násilnou formu extremismu – terorismus, svým jednáním nejen že degradují 

lidskou důstojnost, ale zároveň se staví proti samotnému Bohu.   

I když je zřejmé, že v řadách římskokatolické církve panují určité obavy z násilné 

formy „islámského“ extremismu – terorismu, bylo analýzou dokumentů a prohlášení 

zjištěno, že nelze spojovat každého muslima s teroristou, neboť tímto apriorním 

jednáním dochází především k ponižování lidské důstojnosti. Přestože je nutné 

rozlišovat, je zapotřebí také racionálně uvažovat a snažit se eliminovat výše uvedený  

„pseudo-humanismus“, který likviduje vlastní kulturu založenou na křesťanství,  

či dokonce (nepřímo) i samo křesťanství. Toto není cesta, kterou určovala a určuje 

římskokatolická církev, toto je cesta založená na pohrdání vlastní tradicí ve snaze  

o populismus, neboť ti, kdo mají s extremisticky smýšlejícími muslimy a jejich pojetím 

islámu velké zkušenosti – židé – varují před unáhlenými kroky směřujícími 

k destabilizaci nejen Evropy, ale i majority křesťanství v této části světa.
331

  

Vždyť obava z „islámského“ extremismu je patrná i u dotázaných laiků z řad české 

římskokatolické církve. 

Ačkoli významnou hodnotu v eliminaci a prevenci násilí představuje pro papeže, 

mnohé představitele církve, včetně osob duchovního stavu, teologů i velmi malé 

skupiny laiků mezináboženský dialog, je důležité konstatovat, že takovéto aktivity jsou  

primárně schopni vzdělaní lidé, kteří sice mohou ovlivnit smýšlení mnoha věřících, 

nicméně decentralizací hlavní autority v islámu je tento proces velmi zpomalen.   

Podle hlasu formálních i neformálních církevních autorit, mají křesťané bez rozdílu 

postavení, barvy pleti či národnosti věřit v Trojjediného Boha, milovat bližního, 

následováním příkladu Ježíše Krista odsuzovat jakoukoli formu násilí, ale také hlásat  

a zachovávat evangelium, dosvědčovat prvky víry a být pravými svědky Krista 

Spasitele. (Srov. Lk 21,12–13) 

V této práci je tedy zcela jednoznačně vyjádřen postoj římskokatolické církve 

k jakékoli formě násilí, tedy i „islámskému“ extremismu – terorismu, a zároveň  

je mu rezolutně odpovězeno. 

                                                 
331

 Srov. Aktuálně.TV. Poradce izraelských premiérů Dan Schueftan: Arabové jsou nebezpeční, 

nepouštějte je sem, čím víc jich zachráníte, tím víc jich přijde (18.10.2016) [2016-11-05]. 
<https://video.aktualne.cz/dvtv/schueftan-arabove-jsou-nebezpecni-nepoustejte-je-sem-cim-

vic/r~d4f2aac093e711e6b6850025900fea04/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&
utm_content=databreakers2&utm_term=position-4&redirected=1487325896>. 

https://video.aktualne.cz/dvtv/schueftan-arabove-jsou-nebezpecni-nepoustejte-je-sem-cim-vic/r~d4f2aac093e711e6b6850025900fea04/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_content=databreakers2&utm_term=position-4&redirected=1487325896
https://video.aktualne.cz/dvtv/schueftan-arabove-jsou-nebezpecni-nepoustejte-je-sem-cim-vic/r~d4f2aac093e711e6b6850025900fea04/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_content=databreakers2&utm_term=position-4&redirected=1487325896
https://video.aktualne.cz/dvtv/schueftan-arabove-jsou-nebezpecni-nepoustejte-je-sem-cim-vic/r~d4f2aac093e711e6b6850025900fea04/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_content=databreakers2&utm_term=position-4&redirected=1487325896
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Seznam použitých zkratek  

(řazeno abecedně) 

 

a) Obecné 

apod.   a podobně 

atd.   a tak dále 

bl.  blahoslavený 

cit.  citovaný 

kol.  kolektiv, kolektivní 

pozn.  poznámka 

srov.  srovnání 

sv.  svatý 

tj.   to jest 

tzv.  tak zvaný 

vs.  versus 

 

b) Biblické – Starý zákon 

Dan  Kniha proroka Daniela   

Iz  Kniha proroka Izaiáše  

Jl  Kniha proroka Joela 

Žl  Kniha Žalmů 

 

c) Biblické – Nový zákon 

1 Jan   1. list svatého apoštola Jana 

1 Kor   1. list svatého apoštola Pavla Korinťanům 

1 Petr  1. list svatého apoštola Petra 

2 Kor   2. list svatého apoštola Pavla Korinťanům 

Jan   Evangelium podle Jana 

Lk   Evangelium podle Lukáše 

Mk   Evangelium podle Marka 

Mt   Evangelium podle Matouše 

Řím   List svatého apoštola Pavla Římanům 

Sk   Skutky apoštolů 
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d) Římskokatolické dokumenty 

CA  Centensimus annus 

CV   Caritas in veritate 

DC  Deus caritas est 

EG  Evangelii Gaudium 

GS  Gaudium et spes 

KKC  Katechismus katolické církve 

LG  Lumen gentium 

NAe  Nostra aetate 

OA  Octogesima adveniens 

PP  Populorum progressio 

PT  Pacem in terris 

RN  Rerum novarum 

SRS  Sollicitudo rei socialis 
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Slovník: 

(Použitá arabská slovíčka – řazeno abecedně) 

ahl adh-dhimma – chráněný lid (vlastníci Písma „křesťané, židé“) 

ahl al-kitáb – lid Knihy. Takto muslimové označují židy a křesťany, neboť podobně 

jako islám čerpají z abrahámovské monoteistické tradice 

al-džihád bi̕ l-jad – džihád rukou, charitativní činnost a každodenní povinnost  

al-džihád bi̕ l-kalb – džihád srdcem, láska k Alláhovi 

al-džihád bi̕ l-lisán – džihád jazykem, nenásilné šíření islámu 

al-džihád bi̕ s-sajf – džihád mečem, obranná válka 

as-salíbíjá – křížová výprava 

dár al-harb – dům války (tam kde se válčí) 

dár al-islám – dům islámu (tam, kde vládne islám – mír, země ovládané muslimy) 

džihád – úsilí vynakládané pro ctihodný cíl mravní a společenskou aktivitou  

(velmi obecně řečeno). 

džizja – daň z hlavy, kterou musel platit každý člověk z komunity ahl adh-dhimma 

(chráněný lid – křesťané, židé) 

fiqh – islámská právní věda.  

fitna – pokušení zkouška. V širším smyslu občanská válka. 

hadíth – soubor tradovaných výroků, postojů, činů proroka Muhammada a jeho druhů. 

hadždž – pouť do Mekky. Pátý pilíř islámu, každý muslim (muž, žena) má povinnost  

ji jednou za život vykonat. 

hidžra – emigrace 

chalílu-lláh – přítel Boží 
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indžíl – Evangelium 

islám – „odevzdání se“ do vůle Alláha 

Ka
c
ba – islámská svatyně, kterou měl údajně postavit Abrahám „Ibráhím“ se svým 

synem Ismaelem „lsmá 
c 
íl“. Nejposvátnější místi islámského světa. 

káfir, pl. kuffár – bezvěrec, bezvěrci  

kalám – rozprava o teologických otázkách založených na islámu. 

kalimatu-lláh – slovo Boží 

madrasa – náboženská škola vyššího typu, kde studovali ʻulámáʼ právní obory fiqh  

a kalám. 

muqátala – válka 

murtadd, pl. murtaddun – odpadlík, odpadlíci. 

qibla – směr, kterým se muslimové obracejí při modlitbě. 

qitál – boj 

ramadán – devátý měsíc v islámském kalendáři, který je zasvěcen povinnému půstu 

„saum“.   

rašídún – čtyři volení chalífové „jdoucí správnou cestou“ (Abú Bakr, Umar ibn  

al-Chattáb, Uthmán ibn Affán, Alí ibn Abí Tálib). 

rúh – duch 

rúh al-qudus – duch svatosti 

salíbíjún – křižák 

sunitský islám – pojem užívaný pro označení muslimské většiny, která chová v úctě 

čtyři „rašídún“ a uznávají stávající islámský politický řád.  

Sunna – soubor závazných naučení a norem. Po Koránu druhý nejdůležitější pramen 

islámu a islámské právní vědy. 
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šaháda – islámské vyznání víry, jeden z pilířů islámu 

šarí
c
a – soubor posvátného Božského řádu přikázaného lidstvu. Podobně jako Korán je  

i šarí
c
a reflektovaná muslimy jako věčná, nestvořená. 

Ší
c
a; šíitský islám – je jedním ze dvou hlavních proudů islámu. Jeho stoupenci považují 

za legitimní vůdce islámské obce jen potomky Muhammadovy rodiny v linii 

počínající jeho bratrancem a zetěm Alím ibn Abú Tálibem. 

širk – přidružování k Bohu 

tafsír – arabské slovo vyznačující zejména exegezi Koránu 

takfír – odpadlictví 

tawrát – Tóra  

ʻ
ulamá´ – islámští učenci, vykladači šarí

c
y (islámského náboženského práva) a znalci 

právní vědy. 

umma – arabský název pro národ. V obecnější podobě se jedná o muslimskou obec. 

Jako členy ummy lze vnímat i muslimy žijící v diasporách. 

zakát – v širším slova smyslu se jedná o daň, kterou platí každý muslim, muž nebo 

žena. Je jedním z pěti pilířů islámu.  
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Mendela, CSc. Pokud se objevují rozdílné varianty jednoho slova, je upřednostněna 

transkripce podle prof. PhDr. Luboše Kropáčka, CSc. 
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Je Alláh tímtéž Bohem jako náš Bůh Otec, Syn a Duch Svatý? 

Právě v této věci jsou věřící silně znepokojováni odlišnými hodnoceními totožnosti 

a odlišnosti Boha judaistů, křesťanů a muslimů. Jedni tvrdí, že je to tentýž Bůh, jiní 

zase, že tomu tak není, neboť odlišnosti jsou značné. 

V dané souvislosti si dovolíme připomenout, že II. vatikánský koncil se zabýval také 

otázkou našeho poměru k islámu. Klíčový text z deklarace Nostra aetate, čl. 3,  

je vhodné uvést v plném znění: 

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

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

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

na něhož se islámská víra ráda odvolává. Ježíše sice neuznávají jako Boha, ale uctívají ho 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 muslimy nemálo 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“ (NA, čl. 3). 

Konec článku jednoznačně vylučuje, že by někdo mohl vést proti muslimům válku 

a ospravedlňovat to jako náboženský boj křesťanů! Existuje nějaký podobně 

autoritativní výrok ze strany islámské komunity, který by obdobným způsobem 

zapovídal násilí páchané na křesťanech?  

Řada společných prvků naší víry s islámem je nepochybná. Méně je však známo, že 

v původním návrhu textu byla formulace: „… kteří se klanějí s námi jedinému Bohu 

…“ Koncilní otcové však toto vyjádření valnou většinou hlasů odmítli jako upřílišněné, 

což ukazuje nejenom na odlišnost mezi naším Bohem a Alláhem, ale také na nemožnost 

kultu, který by křesťané Bohu prokazovali spolu s muslimy! 

Jak řešit právě nastíněné dilema? Podle našeho soudu je nezbytné velmi dobře 

rozlišovat pohled tak říkajíc „shora“ a „zdola“. Při pohledu shora, tak říkajíc od Boha 

směrem ke světu, je třeba říci: ano jedná se o jediného Boha stvořitele a Pána světa. 

Z tohoto hlediska máme jediného Boha. 



 

 

Při pohledu zdola jde však o odlišnou míru poznání tohoto Boha ze strany křesťanů  

a muslimů, jak se odráží v jejich posvátných knihách. Ve hře je také odlišná přístupová 

cesta k tomuto jedinému Bohu. Sám Ježíš říká o poznání Boha ve Starém zákoně 

následující: 

„Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než Otec; ani Otce nezná nikdo než Syn 

– a ten, komu to chce Syn zjevit“ (Mt 11,27). 

Jestliže celé předchozí poznání Boha cestou starozákonního zjevení je nyní  

ve srovnání s plností poznání Boha díky zjevení, jež je nám darováno ve vtěleném 

Synovi, v určité nadsázce prohlašováno za neznalost, pak to ještě více musí platit  

o obrazu Boha v islámu. 

Shrňme to ještě jednou: Ano, Boha stvořitele a zachránce jako tajemství máme 

stejného spolu s judaisty a muslimy, ale naše poznání Boha jako Otce, Syna a Ducha 

Svatého vysoce překračuje to, co o Bohu vědí vyznavači ostatních monoteistických 

náboženství. V modlitbě a v životě tato odlišnost hraje zásadní roli. Nesmíme 

zapomínat na to, že tajemství Boha Otce, Syna a Ducha Svatého je první pravda naší 

víry i našeho křesťanského života a že všechny ostatní pravdy víry mají být chápány  

ve světle ústředního tajemství Nejsvětější Trojice (srov. Katechismus katolické církve,  

čl. 234). 

V dané souvislosti si dovolíme připomenout, že ta náboženská společnost, která 

nevyznává Trojjediného a Ježíše Krista jako Božího Syna a Syna člověka, nemůže 

vstoupit do křesťanského ekumenického dialogu, a proto nemůže být přijata do Světové 

rady církví.   

Řečené se rozhodně nepříčí právu na náboženskou svobodu, kterou přejeme všem 

lidem. Nepříčí se to ani úctě k individuálnímu svědomí. Jde pouze o jasné vymezení 

toho, co je klíčové pro křesťanskou identitu, a na to má Kristova církev plné právo,  

ba je to dokonce její svatou povinností. 

Rozebírat to, k čemu vede striktně jednoosobová koncepce Boha (Alláh) na jedné 

straně a trojosobový obraz Boha kupříkladu v oblasti pojímání společnosti,  

by si vyžádalo mnoho místa. Upozorníme jen na některé souvislosti. Jelikož Bůh 

křesťanů je jako trojosobový věčně sám v sobě dialogický, křesťané dnes vytrvale 

usilují o dialog s druhými, mezi něž patří i muslimové. Monologický Bůh ale takovou 

pohnutku k dialogu nepředstavuje, a proto se nesmíme divit, že muslimové jsou v této 

věci naladěni na jinou strunu. Křesťanský obraz Boha nás vede k tomu, abychom 



 

 

 

odlišnost neničili a abychom na druhých spravedlivě vnímali to pozitivní. Známe 

některé texty z oblasti islámské teologie a nikde jsme tam nenalezli podobně pozitivní 

hodnocení křesťanství ze strany muslimů, jakým je výše citovaný text II. vatikánského 

koncilu. Velmi často tam ale nacházíme tvrzení, že křesťané jsou modloslužebníci. 

Jestliže my křesťané tvrdíme, že i ti, kdo vyznávají islám, mohou dojít spásy díky 

milosrdenství Trojjediného, tedy skrze Ježíše Krista a díky působení Ducha Svatého, 

byť si to oni sami neuvědomují, žádné podobné tvrzení o křesťanech jsme u muslimů 

neshledali, což neznamená, že nic takového se někde nemůže vyskytovat, rozhodně  

to ale není převládající mínění. Problém tkví v tom, že v oblasti islámu neexistuje žádná 

ústřední autorita, kterou bychom mohli vnímat jako směrodatnou při vyjadřování toho, 

co je pro muslimy závazné. Určitou výjimkou, potvrzující vyřčené pravidlo, by mohlo 

být postavení a autorita íránských imámů v šíʼitské formě islámu, k níž se hlásí  

asi 15 procent z celkového počtu vyznavačů Koránu. Knihy muslimských učenců jsou 

tedy v zásadě více méně jejich soukromým výkladem, a těch je velmi mnoho, a proto 

není snadné se v tomto množství knih a názorových proudů orientovat. 

K tomu, co jsme právě řekli, je třeba upřímně podotknout, že křesťanská teologie 

v minulosti nedokázala vždy dostatečně přesvědčivě lidem ukazovat na tajemství 

Trojice jako vzor dialogu. Mnoho věřících vlastní víru v Trojjediného nemělo a nemá 

dostatečně promyšlenou, a proto snadno upadají do myšlenkových stereotypů, které 

zralému křesťanství nečiní zadost. Ke kultivaci našich schopností vést dialog jistě 

přispěla také filosofie. Z reflexe destruktivních důsledků evropských náboženských 

válek 17. století vzešla idea náboženské tolerance. Zároveň je ale třeba podotknout,  

že mezináboženský dialog není jen intelektuální záležitost, protože ve hře je bytostné 

životní přesvědčení zúčastněných. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Příloha č. 2  

 

 

Dotazník 

Dobrý den,  

jsem student Katolické Teologické fakulty (obor Teologické nauky) a chci Vás tímto požádat 

o vyplnění tohoto anonymního dotazníku, který se zabývá postojem věřících (laiků) z řad 

římskokatolické církve k islámu a islámskému extremismu. Výsledky poté budou analyzovány 

a zaneseny do mé diplomové práce.  

Odpověď, která je pro vás nejschůdnější, zakroužkujte. V případě, že jste nalezl/la více 

odpovědí na jednu otázku a nedokážete se rozhodnou pro jednu, zakroužkujte více odpovědí. 

Otázky, na které nemáte odpověď, nekroužkujte. 

 
1) Pohlaví 

a) Muž  

b) Žena 

 

2) Věk 

a) 15–18 

b) 18–30 

c) 30–40 

d) 40–50 

e) 50–60 

f) 60 a víc 

 

3) Vzdělání 

a) základní 

b) střední s výučním listem 

c) nástavbové s maturitní zkouškou 

d) střední s maturitní zkouškou 

e) vyšší odborné 

f) vysokoškolské (Bc., Mgr.) 

g) vysokoškolské (doktorské) 

 

4) Pokřtěný/na 

a) v dětství  

b) v mládí 

c) v dospělosti 

 

5) Biřmován/na  

a) ano 

b) ne 



 

 

6) Jsem praktikující římskokatolický křesťan 

a) ano 

b) ne 

c) občas 

 

 

7) O islám se  

a) zajímám 

b) nezajímám 

c) trochu zajímám 

 

8) V islámu spatřuji 

a) hrozbu 

b) možnou hrozbu 

c) konkurenční náboženství 

d) partnera pro dialog 

e) přínos pro dialog 

f) je mi to jedno 

 

9) Korán jsem 

a) četl/la 

b) nečetl/la 

c) chystám se číst 

d) jen prolistoval/la  

e) četl/la jen ze zvědavosti 

 

10) Korán mě  

a) zaujal 

b) nezaujal 

c) zaujalo mě jen něco 

 

11) Měl/la jsem někdy nutkání konvertovat (přestoupit) k islámu 

a) ano 

b) ne 

c) uvažoval/la jsem 

d) neuvažoval/la jsem 

------------------------------------------------------------ 
12) Setkal/la jsem se s pojmy – islámský extremismus, radikalismus, fundamentalismus 

a) ano 

b) ne 

c) jen s některým (napište): 

 

 

 



 

 

 

13) Jestli jste v otázce č. 12 uvedli alespoň jeden pojem, zaškrtněte, jak na Vás působí 

a) obava 

b) strach 

c) úzkost 

d) dobře 

e) nadšeně 

f) je mi to jedno 

14) O islámský extremismus se 

a) zajímám 

b) nezajímám 

c) zajímám částečně 

 

15) Sleduji dění okolo islámského extremismu 

a) sleduji 

b) nesleduji 

c) občas sleduji 

d) je mi to jedno 

 

16) K islámskému extremismu zaujímám 

a) vstřícný postoj 

b) záporný postoj 

c) neutrální postoj 

 

17) Islámského extremismu se 

a) obávám 

b) neobávám 

c) je mi to jedno 

 

18) V islámském extremismu spatřuji 

a) hrozbu 

b) neklid 

c) přínos 

d) ohrožení kulturních a náboženských tradic Evropy 

e) ohrožení vlastní víry 

f) nic 

g) nevím 

 

19) Vím, co znamená pojem – džihád (džihád mečem) 

a) ano 

b) ne 

 

 

 

 

 



 

 

20) Pojem džihád (džihád mečem) ve mně vzbuzuje 

a) obavu 

b) strach 

c) zájem 

d) nadšení 

e) nic 

 

21) K islámským extremistickým organizacím zaujímám  

a) vstřícný postoj 

b) záporný postoj 

c) neutrální postoj 

d) je mi to jedno 

----------------------------------------------------------- 
22) Setkal/la jsem se někdy s muslimem                                        

a) ano 

b) ne 

 

23) Mluvil/la jsem někdy s muslimem o náboženství 

a) ano 

b) ne 

24) Při rozhovoru jsme řešili otázky náboženského extremismu, fundamentalismu, 

radikalismu            

a) ano 

b) ne 

25) Při tomto rozhovoru zaujímal muslim k islámskému extremismu 

a) vstřícný postoj 

b) záporný postoj 

c) neutrální postoj 

26) Z rozhovoru jsem měl 

a) dobrý pocit 

b) špatný pocit 

c) ani dobrý, ani špatný pocit 

27) Při rozhovoru jsem měl z muslima 

a) dobrý pocit 

b) špatný pocit 

c) ani dobrý, ani špatný pocit 

------------------------------------------------------ 
28) Považujete náboženství stejně náchylná k násilí? 

a) ano 

b) ne 

c) jen islám 



 

 

 

 

29) Jestli ano, která jsou podle Vás nejnáchylnější (napište): 

 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proč by měl mít islám – podle vašeho názoru – k fanatismu a násilí o něco blíže než ostatní 

náboženství?  

 

 

Umíte vysvětlit, proč se NYNÍ v islámském světě objevuje tolik fundamentalismu, respektive 

extremismu? 

 

V této části můžete zcela volně rozepsat myšlenky týkající se Vašeho postoje k islámu  

a islámskému extremismu. 

 



 

 



 

 

 

Příloha č. 3 

 

Grafy znázorňující odpovědi respondentů na otázky uvedené 

v dotazníku 

Komentář k níže uvedeným grafům: 

Grafy vycházejí z 33 navrácených dotazníků. Pořadí a styl grafů koresponduje 

s otázkami a odpověďmi uvedenými v dotazníku (viz Příloha č. 2). V záhlaví grafů jsou 

vždy uvedeny obecně formulované otázky, pod grafy jsou znázorněny odpovědi.  

Pro snadnější orientaci bylo použito barevného rozdělení jednotlivých sloupců grafu. 

V případě, že se v otázce vyskytla vícečetná odpověď, nebo respondenti na otázku 

neodpověděli, je tato skutečnost popsána pod aktuálním grafem. Tam, kde je otázka  

i odpověď zcela jasná, není pod aktuálním grafem nic uvedeno, neboť tento graf 

nepotřebuje komentář, ba naopak, jednalo by se o rušivý prvek.   

 

 

 

Otázka č. 1 

 

 



 

 

Otázka č. 2 

 

 

Otázka č. 3 

 



 

 

 

Otázka č. 4 

 

 

 

 

 

Otázka č. 5 

 

 

 



 

 

Otázka č. 6 

 

 

 

 

 

Otázka č. 7 

 

Pozn.: 1 respondent neodpověděl. 



 

 

 

Otázka č. 8 

 

 

 

 

 

Otázka č. 9  

 

 



 

 

Otázka č. 10 

 

Pozn.: 14 respondentů neodpovědělo. 

 

 

Otázka č. 11 

 



 

 

 

Otázka č. 12 

 

Pozn.: 1 respondent neodpověděl. 

 

Otázka č. 13 

 

Pozn.: 1 respondent neodpověděl; 2 označili a), b), c); 1 označil a) i b).  



 

 

Otázka č. 14 

 

Pozn.: 1 respondent neodpověděl. 

 

 

Otázka č. 15 

 



 

 

 

Otázka č. 16 

 

 

 

 

 

Otázka č. 17 

 

 



 

 

Otázka č. 18 

 

Pozn.: 5 respondentů označilo a) i d); 1 označil b) d) a e); 2 označili d) i e); 1 označil a) 

i f). 

 

 

Otázka č. 19 

 



 

 

 

Otázka č. 20 

 

Pozn.: 1 respondent neodpověděl; 2 označili a) i b); 1 označil a) i e). 

 

Otázka č. 21 

 

Pozn.: 1 respondent neodpověděl. 



 

 

Otázka č. 22 

 

 

 

 

Otázka č. 23 

 

 



 

 

 

Otázka č. 24 

 

Pozn.: 14 respondentů neodpovědělo. 

 

Otázka č. 25 

 

Pozn.: 25 respondentů neodpovědělo. 



 

 

Otázka č. 26 

 

Pozn.: 21 respondentů neodpovědělo. 

 

Otázka č. 27 

 

Pozn.: 21 respondentů neodpovědělo. 



 

 

 

Otázka č. 28 

 

Pozn.: 1 respondent neodpověděl.   

Otázka č. 29 

 

Pozn.: 16 respondentů neodpovědělo.  



 

 



 

 

 

Příloha č. 4  

 

Přepis písemných odpovědí respondentů na otázky uvedené na konci 

dotazníku 

Otázka č. 1:  

Proč by měl mít islám – podle vašeho názoru – k fanatismu a násilí o něco blíže než 

ostatní náboženství?  

 

Otázka č. 2: 

Umíte vysvětlit, proč se NYNÍ v islámském světě objevuje tolik fundamentalismu, 

respektive extremismu? 

 

Otázka č. 3: 

V této části můžete zcela volně rozepsat myšlenky týkající se Vašeho postoje 

k islámu a islámskému extremismu. 

Respondent č. 1: 

Otázka č. 1  

Neodpověděl 

Otázka č. 2 

Léta udržované režimy padly nebo částečně padly – Libye, Sýrie, Irák, frustrace mladé 

generace muslimů – arab. svět + západní Evropa. 

Otázka č. 3 

Islámské autority neumějí nabídnout generaci mladých muslimů alternativy jejich 

rozvoje. Isl. Ex. – zejména mladá generace tíhne k radikálním řešením, černobílému 

vidění světa, toho využívají různé skupiny. 

Respondent č. 2: 

Otázka č. 1 

Protože Muhammad byl vojevůdce. 

Otázka č. 2 

Protože to řídí tajné spolky z USA, UK, Turecka, Izraele pro ekonomický aj. vliv. 

Otázka č. 3  

Neodpověděl 



 

 

Respondent č. 3: 

Otázka č. 1 

Má to doporučeno prorokem. 

Otázka č. 2 

Ne. 

Otázka č. 3 

Neodpověděl 

Respondent č. 4: 

Otázka č. 1 

Džihád, mentalita muslimů. 

Otázka č. 2 

Objevoval se vždy, teď jsou jen lépe organizovaní. 

Otázka č. 3 

Zakázal bych Islám v Evropských zemích, postavil ho na úroveň sekty – náboženství, 

které říká: „oko za oko, zub za zub“ je sekta. 

Respondent č. 5: 

Otázka č. 1 

Muslim je nadřazený ne-muslimovi, násilí není překážkou spásy (jako u křesťanů). 

Otázka č. 2 

Rozpad tradičních mocenských struktur (feudálních, diktátorských) a neexistující 

tradice demokracie, která by je nahradila. 

Otázka č. 3 

Extremisté jsou v rámci islámu v menšině, snaží se na svou stranu, tedy pod svou 

ochranu, tedy pod svou moc dostat i umírněnou muslimskou většinu: 1) rozeštváním  

a strachem, 2) nabízejí hlavně mladým znuděným konzumním a pokryteckým životem 

západu smysl života – jak žít pro něco a naplno, bez kompromisu. 

Respondent č. 6: 

Otázka č. 1 

Neodpověděl 

Otázka č. 2 

Snaha zneužít ideje pro mocenské účely (víru) 

Otázka č. 3 Neodpověděl 



 

 

 

Respondent č. 7: 

Otázka č. 1 

Protože pro ně není Bůh láska, láska k bližnímu, ke všem lidem, milující Bůh 

milovaného respektuje, nepohltí ho. 

Otázka č. 2 

Chtějí založit vlastní stát bez politiků, čistě náboženský, a to je jim v dějinách dosud 

nepovedlo. Vidí, že všechny systémy státu selhávají, tak si chtějí svůj stát vybojovat  

– jen nábožensky. 

Otázka č. 3 

Z Islámu mám obavu. Nechápu, jak jejich Bůh může být transcendentní a zároveň mluví. 

Kdyby Bůh nebyl meziosobně vztahový, tak nemůže být poznatelný. Nejde tu o otázku 

Boží existence, ale o otázky o Boží esenci, kdo je Bůh, jaký je Bůh. Islám neuznává 

individualitu, osobu jako něco svrchovaně pozitivního. 

Respondent č. 8: 

Otázka č. 1 

Právě kvůli násilným úryvkům obsaženým v Koránu. 

Otázka č. 2 

Ztráta identity s učením Islámu, respektive jeho zneužití. 

Otázka č. 3 

K Islámu zaujímám v rámci možností vstřícný postoj, a to k náboženství, které má v sobě 

určitá slova pravdy (Boha), ale jinak ho reflektuji jako herezi křesťanství. Islámský 

násilný extremismus reflektuji jako šílenství a extremismus Islámu. 

Respondent č. 9:  

Otázka č. 1 

Souvisí s představou Boha (viz džihád) 

Otázka č. 2 

Určitá frustrace oblastí s rozšířeným islámem (nejde přeci o náboženskou válku, 

extremisté často neznají ani Korán). 

Otázka č. 3 

Islám – tolerance, islámský extremismus – jednoznačně odmítnutí zla, se zlem se 

nediskutuje. 

 



 

 

Respondent č. 10: 

Otázka č. 1 

Pro své „mladí“ jako náboženství. V islámu se nyní projevují tendence přítomné 

v křesťanství na přelomu středověku/novověku – agresivní šíření (omyl nemá právo na 

existenci), náboženské války mezi různými konfesemi v rámci jednoho náboženství, 

snaha přiblížit konec světa. 

Otázka č. 2 

Viz výše, vliv globalizace, kdy se lokální konflikty stávají celosvětovými. 

Otázka č. 3 

Neodpověděl 

Respondent č. 11: 

Otázka č. 1 

Jelikož Islám je 700 let zpátky na úrovni středověku a mnohdy je barbarský. 

Otázka č. 2 

Všechno je to vliv USA, které jde jen o ropné bohatství a působí jen chaos, utrpení  

a smrt po celém světě. Nemluvě o tom, že Saudská Arábie je jeho hlavním spojencem. 

Otázka č. 3 

Myslím si, že média v lidech způsobily strach, a to vede ještě k větší úspěšnosti „Tiché 

války“. (Dobytí Evropy beze zbraní). 

Respondent č. 15: 

Otázka č. 1 

Neodpověděl 

Otázka č. 2 

Evropa je na vrcholu, muslimské země vnímají tento vrchol, chtějí se mít „dobře“ za 

jakoukoliv cenu, vnímám í rozpínavost islámu. 

Otázka č. 3 

Nevím si s ním rady, pokud by to bylo „klidné“ náboženství, asi fajn, dialog je možný. 

Extremismus vnímám jako „smeteme je ze země“, extremismus není tvořící ale bořící. 

 

 

 

 



 

 

 

Respondent č. 16: 

Otázka č. 1 

Od svého vzniku se islám prostřednictvím svých vůdců, toužících po moci, snaží potírat 

křesťanství. Úspěchy jim ovládly mysl a tak si pro své potřeby v Koránu vybrali to, co 

ospravedlnilo jejich násilí. 

Otázka č. 2 

Svět je nyní všeobecně v chaosu, mocnosti zla, jak o nich hovoří Ježíš, mají sílu. Islám 

nemá jednotné učení – vedení a tak přicházejí ke slovu násilníci, kteří používají toto 

náboženství k prosazení svých zájmů. 

Otázka č. 3 

Vybavují se mi ty perly islámu – Pohádky tisíce a jedné noci, lékař Ibn Sina (Avicena), 

úsměv zahalené arabské ženy v pražském metru, příběh české lékařky žijící v arabském 

světě mezi přáteli – muslimy. Proč v islámských zemích proti extremismu důsledně 

nebojují? Evropa zapomněla na své křesťanské kořeny a útoky extremistů jsou výzvou se 

k nim vrátit a tím se sjednotit. Ale to dnes už není možné… Znamení konce světa… 

Respondent č. 17: 

Otázka č. 1 

Fakta z historie mluví sama ze sebe 

Otázka č. 2 

Úpadek křesťanství v Evropě, které v minulosti stmelovalo je nyní vlažností oslabeno  

– pro ně je nejvhodnější doba k expanzi. 

Otázka č. 3 

Neodpověděl 

Respondent č. 18: 

Otázka č. 1 

Podle mě neměl, jen jde o neznalost a strach z cizího. 

Otázka č. 2 

Podle mě je to svrhnutí diktátorů v té zemi. Neříkám, že je to dobře/špatně, ale více lidí 

a skupin vzalo „víru“ do svých rukou. 

Otázka č. 3 

Cizímu náboženství se nebráním, beru to jako obohacení vědomostí – zároveň ale 

nechci mít vnucovanou víru násilím. Každý člověk má právo na svou víru a vyznání. 



 

 

Respondent č. 19: 

Otázka č. 1 

Nemá blíže k fanatismu než jiná náboženství. 

Otázka č. 2 

Neodpověděl 

Otázka č. 3 

Nemám ráda žádný extremismus. Myslím, že islám sám o sobě agres. nábož. není, ale 

agresivita je na straně nábož. vůdců a fanatických věřících. 

Respondent č. 20: 

Otázka č. 1 

Jsme lidé a islám jako náboženství může být zneužito v něčích rukách jako každá jiná 

idea k fanatismu a násilí. 

Otázka č. 2 

Pokud se sociálně slabá společnost destabilizuje (občanská válka, intervence apod. tak 

je doslova živnou půdou pro extremisty v každé době). 

Otázka č. 3 

Vnímám islám jako náboženství, které historicky vzniklo za určitých okolností v daném 

teritoriu. Skutečností je, že se vznikem kolonií se podobně jako otroci do Ameriky část 

obyvatel tohoto vyznání dostala do zemí, které nejsou kulturně ani nábožensky jejich 

původní. V současné době k tomuto pohybu osob přispívá i zmíněná sociální  

a ekonomická situace v zemích blízkého východu, Severní a Východní Afriky a část Asie, 

kde je islám dominantním náboženstvím. Každý extremismus odmítám, tedy i islámský 

fundamentalismus. Islám však respektuji jako jiné náboženství. 

Respondent č. 23: 

Otázka č. 1 

Protože je příliš fundamentalistický – Korán nepřipouští žádný výklad. Mnozí věřící 

muslimové jsou vychováni k bezmyšlenkovité poslušnosti – mužům. Koránu, islámským 

vůdcům. Je tam příliš málo svobody. 

Otázka č. 2 

Protože v muslimských zemích je mnoho problémů a tímto způsobem se to projevuje.  

A také proto, že si mnozí lidé v mus. zemích uvědomují, že by mohli žít jinak a je snaha 

pomocí islámu utužit pořádek a poslušnost. 



 

 

 

Otázka č. 3 

Jako obyvatelé ČR máme „výhodu“ v tom, že islám zde zatím není moc rozšířený. Měli 

bychom se podívat do západních zemích (Německo, V. Británie, Francie), jak to tam 

vypadá, a na základě toho přijmout patřičná politická rozhodnutí (omezení udělování 

víz apod.). 

Respondent č. 24: 

Otázka č. 1 

Protože se v Koránu píše o džihádu. 

Otázka č. 2 

Nevím. 

Otázka č. 3 

Může být pro křesťany impulsem, aby při hrozbě pronásledování, prožívali hlouběji 

svou víru. 

Respondent č. 25: 

Otázka č. 1 

Islám je náboženství, které neprošlo žádnou reformací, zatím co křesťanství ano. Navíc 

je tu neochota většiny islámských duchovních k diskuzi. 

Otázka č. 2 

Fundamentalismus tady byl furt, dnes se pouze zformoval do velké skupiny (IS), která 

zásadně pohybuje děním. Navíc je zde jisté strašení ze strany medií, které pouze zvětšují 

a rozdmýchávají emoce. 

Otázka č. 3 

Neodpověděl 

Respondent č. 27: 

Otázka č. 1 

Fanatismus. 

Otázka č. 2 

Fanatismus. 

Otázka č. 3 

Fanatismus. 

 



 

 

Respondent č. 29: 

Otázka č. 1 

Nevím. 

Otázka č. 2 

Protože se o něj více zajímá okolní svět a snaží se do něho zasahovat. 

Otázka č. 3 

Neodpověděl 

Respondent č. 30: 

Otázka č. 1 

Kořeny násilí jsou již zapuštěny při jeho vzniku. 

Otázka č. 2 

Nesouhlas s cizí společností, chuť po moci a ovládání. 

Otázka č. 3 

Islám nerespektuji. Je to pro mne pouze „parazit“, který je postaven na základech 

židovství. Dle mého názoru se jedná o ucelený politický systém. 

Respondent č. 31: 

Otázka č. 1 

Neměl by. 

Otázka č. 2 

Málo místa (zdrojů) na zemi. 

Otázka č. 3 

Kdo žije tak, aby se nemusel stydět před Bohem, nemusí se stydět ani sám před sebou. 

Respondent č. 32: 

Otázka č. 1 

Nevěřící má zemřít. 

Otázka č. 2 

Ano-peníze. 

Otázka č. 3 

Neodpověděl 

 

 



 

 

 

Respondent č. 33: 

Otázka č. 1 

Násilí jim dává pocit hrdosti, nadřazenosti, kterou nejsou schopni dosáhnout mírem, 

prací, úctou k druhým. 

Otázka č. 2 

Jsou to ubožáci a toto jediné jim dává pocit hrdosti. 

Otázka č. 3  

Nesnáším je! Zapomněli se ve středověku! Zrůdy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Pokud není číslo respondenta uvedeno, znamená to, že respondent neodpověděl ani na jednu 

z předložených otázek.  
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8
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b
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b
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b
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d
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a
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c
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b
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e
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c

b
a

b
/d

/e
a

a
b

a
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b
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c
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d
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b
d

c
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a
a

c
c

b
a

d
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a
a

b
b

b
b

16
b

f
f

c
a

a
a

b
b

b
a

a
c

a
b

a
d

a
a

b
b

b
c

17
a

c
c

a
a

c
c

b
b

b
a

a
c

c
b

a
a

a
a

b
b

b
b

c

18
a

b
b

b
b

b
c

e
e

c
b

a
a

a
c

b
a

d
a

c
c

b
b

b
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b
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b
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b
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a
a
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c

b
a

a
a

a
b

b
b

b
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a

e
f
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b
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c
c

b
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a
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a
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b
b

b
b
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b
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e
d
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a
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a
b
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b
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b
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b

b
b

b
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b
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a
b

c
c

b
a

c
b

a
a

c
c

b
a

b
a

a
b

a
a

b
a

a
a

26
a

f
f

a
b

a
c

e
b

b
b

a
a

b
c

b
a

d
a

a
b

a
b

b
b

27
a

f
d

a
b

b
a

b
b

a
a

b
a

a/d
a

a
b

a
b

a
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b

f
d

a
b

a
c
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b

b
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a
c

a
c

a
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a
a

b
a

b
b
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b

c
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a
b
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b
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b
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a

a
b

c
c

a
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a
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b

b
a

a/d
a
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a
a

b
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c
c

a
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a

c
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a
b

b
c

c
b

b
b

a
b

b
c

b
a

d
a

a
b

a
b

b
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a

d
f

a
a

a
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a
b

b
a

a
a

a
b

a
a

a
a

b
a

a
a

b
a

a
a
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a

c
d

a
b

b
c

a
b

b
b

a
b

c
a

b
a

a
a

b
b

b
b

a
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Příloha č. 5    

 

Tabulka s jednotlivými odpověďmi respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

A
B

C
D

E
F

G
p

očet p
oložen

ých
 otázek

poznám
k

a

1.
21

12
a, b

2.
0

7
12

3
6

5
a, b, c, d, e, f

3.
0

1
2

10
1

16
3

a, b, c, d, e, f, g

4.
24

2
7

a, b, c

5.
19

14
a, b

6.
21

10
2

a, b, c

7.
5

9
18

a, b, c
1 neodpověděl

8.
7

16
1

5
4

0
a, b, c, d, e, f

9.
3

24
0

3
3

a, b, c, d, e

10.
1

10
8

a, b, c
14 neodpovědělo

11.
1

32
0

0
a, b, c, d

12.
31

1
0

a, b, c
1 neodpověděl

13.
30

3
5

0
0

0
a, b, c, d, e, f

14.
6

10
16

a, b, c
1 neodpověděl

15.
13

4
16

0
a, b, c, d

16.
0

32
1

a, b, c

17.
33

0
0

a, b, c

18.
20

4
0

15
2

1
0

a, b, c, d, e, f, g

19.
31

2
a, b

20.
24

7
2

0
2

a, b, c, d, e

21.
0

31
1

0
a, b, c, d

1 neodpověděl

22.
20

13
a, b

23.
10

23
a, b

24.
4

15
a, b

14 neodpovědělo

25.
0

6
2

a, b, c
25 neodpovědělo

26.
4

0
8

a, b, c
21 neodpovědělo

27.
5

0
7

a, b, c
21 neodpovědělo

28.
9

15
8

a, b, c
1 neodpověděl

O
značené odpovědi

číslo otázky

       5 označilo a) i d); 1 označil b) d) a e); 2 označili d) i e); 1 označil a) i f) 

       1 neodpověděl; 2 označili a) i b); 1 označil a) i e)

       1 neodpověděl; 2 označili a) b) a c); 1 označil a) i b)

Příloha č. 6  

 

Tabulka sumarizující odpovědi respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


