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DOKUMENT	 
O	LIDSKÉM	BRATRSTVÍ 

V	ZÁJMU	SVĚTOVÉHO	MÍRU	
A	POKOJNÉHO	SOUŽITÍ1

4.	ÚNORA	2019

Úvod

Víra	vede	věřícího	k	tomu,	aby	ve	druhém	člověku	viděl	bratra,	které-
ho	má	podporovat	a	milovat.	Vírou	v	Boha,	stvořitele	světa,	veškerého	
tvorstva	i	všech	lidí,	kteří	jsou	si	před	jeho	milosrdenstvím	navzájem	
rovni,	 je	 věřící	 člověk	 povolán,	 aby	 toto	 lidské	 bratrství	 projevoval	
tak,	že	bude	stvoření	i	celý	svět	chránit	a	bude	podporovat	každého,	
zejména	lidi	nejchudší	a	nejpotřebnější.

Tato	transcendentní	hodnota	se	stala	východiskem	pro	různá	se-
tkání	 provázená	 bratrskou	 a	 přátelskou	 atmosférou,	 při	 nichž	 jsme	
sdíleli	 radosti,	 bolesti	 i	 problémy	 současného	 světa	 zaznamenané	
v	 rovině	 vědeckého	 a	 technického	 pokroku,	 ve	 zlepšení	 terapeutic-
kých	postupů,	v	přijetí	výdobytků	digitální	éry	sdělovacích	prostřed-
ků	a	komunikace.	Zamýšleli	jsme	se	rovněž	nad	chudobou,	válkami	
a	utrpením,	v	nichž	žijí	mnozí	naši	bratři	a	sestry	v	nejrůznějších	čás-
tech	světa,	jakož	i	nad	důsledky	závodů	ve	zbrojení,	nad	sociální	ne-
spravedlností,	 korupcí,	 nerovností,	mravním	úpadkem,	 terorismem,	
diskriminací,	 extremismem	 a	 nad	 dalšími	 četnými	 příčinami	 stavu	
současného	světa.

Z	těchto	bratrských	a	upřímných	diskuzí	i	ze	setkání	plného	dů-
věry	ve	světlou	budoucnost	všech	lidí	se	zrodila	myšlenka	na	předklá-
daný	„Dokument	o	lidském bratrství“.	Tento	text	byl	poctivě	a	váž-
ně	 promýšlen,	 aby	 se	mohl	 stát	 společným	prohlášením	naší	 dobré	

1  http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/
papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
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a	upřímné	vůle	a	také	aby	vybídl	všechny	lidi,	kteří	v	srdci	chovají	
víru	v	Boha	i	v	lidské bratrství,	ke	sjednocení	a	spolupráci.	Zároveň	
má	sloužit	jako	průvodce	dalších	generací	na	cestě	ke	kultuře	vzájem-
né	úcty	s	vědomím	veliké	Boží	milosti,	která	ze	všech	lidí	činí	bratry.

Dokument

Ve	jménu	Boha,	který	stvořil	všechny	lidi	jako	sobě	rovné	v	právech,	
povinnostech	i	důstojnosti	a	povolal	je,	aby	spolu	žili	jako	bratři,	a	tak	
zaplnili	zemi	a	šířili	na	ní	hodnoty	dobra,	lásky	a	pokoje,	

ve	jménu	nevinné	lidské	duše,	kterou	Bůh	zakázal	zabíjet,	když	pro-
hlásil,	že	každý,	kdo	usmrtí	jednoho	člověka,	jako	by	zabíjel	celé	lid-
stvo,	a	každý,	kdo	jednoho	člověka	zachrání,	jako	by	zachránil	lidstvo,

ve	jménu	lidí	chudých,	bědných,	potřebných	a	vytlačovaných	na	okraj	
společnosti,	kterým	nám	Bůh	uložil	pomáhat	a	tento	příkaz	dal	všem	
lidem,	zejména	však	těm	zámožným	a	majetným,

ve	jménu	sirotků,	vdov,	uprchlíků	a	těch,	kdo	byli	vyhnáni	ze	svých	
domovů	a	ze	své	země,	všech	obětí	válek,	pronásledování	a	nespra-
vedlnosti,	 lidí	 slabých	 a	 žijících	 ve	 strachu,	 válečných	 vězňů	 i	 lidí	
mučených	kdekoli	na	světě	a	bez	veškerých	rozdílů,

ve	jménu	národů	zbavených	bezpečí,	míru	a	pokojného	soužití,	náro-
dů	padlých	za	oběť	ničení,	přírodním	pohromám	a	válkám,

ve	 jménu	 lidského bratrství,	 které	 zahrnuje	všechny	 lidi,	 spojuje	 je	
a	činí	je	sobě	rovnými,

ve	jménu	tohoto	bratrství	drásaného	politikami	integralismu	a	rozdě-
lení,	systémy	umožňujícími	bezuzdný	zisk	i	nenávistnými	ideologic-
kými	tendencemi,	které	manipulují	lidskými	činy	i	osudy,

ve	jménu	svobody,	kterou	dal	Bůh	všem	lidem,	když	je	stvořil	 jako	
svobodné	a	tímto	darem	je	vyznamenal,

ve	jménu	spravedlnosti	a	milosrdenství,	které	jsou	základem	blahoby-
tu	a	úhelným	kamenem	víry,

ve	jménu	všech	lidí	dobré	vůle,	žijících	ve	všech	koutech	země,
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ve	jménu	Boha	a	všeho	zmíněného	zde	tímto	al-Azhar aš-šaríf	(s	mus-
limy	Východu	i	Západu)	a	katolická	církev	(s	katolíky	Východu	i	Zá-
padu)	společně	prohlašují,	že	za	svou	cestu	přijímají	kulturu	dialogu,	
za	své	chování	spolupráci	a	za	svou	metodu	a	měřítko	přijímají	vzá-
jemné	poznání.

My,	kdo	věříme	v	Boha	a	v	konečné	setkání	s	ním	i	v	jeho	soud,	
vyžadujeme	na	základě	své	náboženské	a	mravní	odpovědnosti	a	pro-
střednictvím	 tohoto	 dokumentu	 od	 sebe	 samých,	 od	 představitelů	
zemí	 světa	 i	 od	 tvůrců	mezinárodní	 politiky	 a	 světové	 ekonomiky,	
aby	se	ze	všech	sil,	jak	jen	to	nejdříve	bude	možné,	zasazovali	o	šíření	
kultury	 tolerance,	soužití	a	míru	a	aby	zasáhli	a	zastavili	prolévání	
nevinné	krve	a	učinili	přítrž	válkám,	konfliktům,	devastaci	životního	
prostředí	i	kulturnímu	a	mravnímu	úpadku,	které	svět	v	současnosti	
prožívá.

Vybízíme	intelektuály,	filozofy,	náboženské	představitele,	umělce,	
pracovníky	v	médiích	i	v	kulturní	sféře	kdekoli	ve	světě,	aby	znovu	
objevili	hodnoty	míru,	spravedlnosti,	dobra,	krásy,	lidského bratrství 
i	pokojného	soužití	a	aby	tak	pro	spásu	všech	lidí	potvrdili	a	ukotvili	
jejich	význam	tím,	že	je	budou	všemožně	šířit.

Toto	prohlášení	vychází	z	hlubokých	úvah	o	naší	přítomnosti,	do-
ceňuje	její	úspěchy	a	prožívá	její	skutečné	bolesti,	pohromy	a	kalami-
ty,	přičemž	vyjadřuje	pevné	přesvědčení,	že	mezi	nejdůležitější	příči-
ny	krize	moderního	světa	patří	znecitlivělé	lidské	svědomí,	odcizení	
ve	vztahu	k	náboženským	hodnotám	a	převládající	 individualismus	
doprovázený	 materialistickými	 filozofiemi,	 které	 člověka	 zbožšťují	
a	 na	 místo	 nejvyšších	 transcendentálních	 principů	 kladou	 hodnoty	
hmotné	a	světské.

Uznáváme	 pozitivní	 kroky,	 které	 moderní	 společnost	 učinila	
na	 poli	 vědy,	 technologie,	 lékařství,	 průmyslu	 a	 blahobytu	 zejmé-
na	v	 rozvinutých	zemích.	Zároveň	však	chceme	zdůraznit,	 že	 ruku	
v	ruce	s	 tímto	dějinným	pokrokem,	který	 je	obrovský	a	cenný,	při-
chází	i	mravní	úpadek,	jenž	ovlivňuje	mezinárodní	dění	a	projevuje	
se	 oslabením	vztahu	 k	 duchovním	hodnotám	 a	 ztrátou	 vědomí	 od-
povědnosti.	To	vše	přispívá	k	všeobecnému	 šíření	 pocitu	 frustrace,	
osamocení	a	beznaděje,	což	jedny	přivádí	do	spárů	ateistického	nebo	
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agnostického	extremismu,	náboženského	integralismu	či	zaslepeného	
fundamentalismu	a	extremismu,	a	druhé	vede	k	nejrůznějším	podo-
bám	závislosti	a	k	individuální	nebo	kolektivní	sebedestrukci.

Dějiny	potvrzují,	že	náboženský	i	národnostní	extremismus	a	pro-
jevy	nesnášenlivosti	ve	světě,	ať	už	na	Západě	nebo	na	Východě,	sig-
nalizují	něco,	co	lze	označit	za	„rozkouskovanou	třetí	světovou	vál-
ku“.	V	nejrůznějších	částech	světa	již	začala	za	tragických	okolností	
projevovat	 svou	krutou	 tvář,	aniž	by	bylo	známo,	kolik	si	vyžádala	
obětí	a	kolik	sirotků	a	vdov	po	sobě	zanechala.	Navíc	vidíme,	že	i	dal-
ší	oblasti,	kde	roste	napětí	a	kde	se	hromadí	zásoby	zbraní	a	munice,	
se	mohou	stát	dějištěm	nových	konfliktů.	To	vše	se	odehrává	ve	svě-
tě	poznamenaném	nejistotou,	ztrátou	iluzí	a	strachem	z	budoucnosti	
a	v	podmínkách	určovaných	krátkozrakými	ekonomickými	zájmy.

Prohlašujeme	také,	že	velké	politické	krize,	nespravedlnost	a	ne-
rovné	rozdílení	přírodních	zdrojů,	z	nichž	má	ke	škodě	většiny	oby-
vatel	Země	prospěch	jen	bohatá	menšina,	byly	a	nadále	jsou	příčinou	
nezměrného	 množství	 nemocných,	 chudých	 a	 mrtvých.	 Navzdory	
přírodnímu	bohatství	i	četnosti	mladé	populace	se	stávají	obětí	těchto	
obrovských	krizí	celé	národy.	Přitom	na	mezinárodní	úrovni	panuje	
vůči	konfliktům,	v	nichž	umírají	bídou	a	hladem	miliony	dětí,	nepři-
jatelné	mlčení.

V	této	souvislosti	je	zřejmé,	jak	významnou	roli	hraje	rodina	jako	
základní	kámen	společnosti	i	lidstva,	když	přivádí	na	svět	děti,	když	
je	vychovává,	vzdělává	a	poskytuje	jim	bezpečí	i	spolehlivou	mravní	
formaci.	Útočit	na	instituci	rodiny,	pohrdat	jí	nebo	pochybovat	o	jejím	
významu	patří	mezi	nejhorší	zla	naší	doby.

Potvrzujeme	rovněž	velký	význam,	oživení	a	probuzení	nábožen-
ského	povědomí	v	srdci	nových	generací	vedených	zdravou	výchovou	
k	mravním	hodnotám	i	ke	správnému	náboženskému	učení.	Tak	bude	
možné	vzdorovat	individualistickým,	egoistickým	a	konfliktním	ten-
dencím	i	slepému	radikalismu	a	extremismu	ve	všech	jejich	formách	
a	projevech.

Prvním	a	nejdůležitějším	cílem	všech	náboženství	je	věřit	v	Boha,	
ctít	ho	a	také	zvát	všechny	lidi,	aby	sami	uvěřili,	že	tento	svět	závisí	
na	Bohu,	který	nad	ním	vládne	a	jako	jeho	Stvořitel	nás	ve	své	božské	
moudrosti	stvořil	a	svěřil	nám	dar	života,	abychom	jej	chránili.	Nikdo	
nemá	právo	 tento	dar	odebrat,	ohrozit	nebo	s	ním	podle	 své	 libosti	
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manipulovat,	ale	každý	ho	musí	chránit	od	počátku	až	do	přirozené	
smrti.	Odsuzujeme	proto	genocidu,	 terorismus,	násilné	vysídlování,	
obchod	s	lidskými	orgány,	potrat,	eutanazii	a	všechny	život	ohrožující	
činy,	stejně	jako	odsuzujeme	každou	politiku,	která	takové	praktiky	
podporuje.

Dále	rozhodně	prohlašujeme,	že	náboženství	nikdy	nesmí	podně-
covat	k	válce,	nenávisti,	nepřátelství,	extremismu	a	nesmí	rozdmýchá-
vat	násilí	ani	krveprolévání.	K	těmto	tragédiím	dochází	tehdy,	pokud	
se	lidé	vzdalují	od	náboženského	učení,	využívají	je	k	politickým	cí-
lům	nebo	podléhají	účelově	vytvářeným	interpretacím	předkládaným	
ze	strany	náboženských	uskupení,	jež	v	zájmu	přízemních	a	krátko-
zrakých	politických	či	ekonomických	cílů	zneužívají	v	určitých	dějin-
ných	obdobích	sílu	náboženského	cítění	v	srdci	druhých	lidí	a	chtějí	je	
tak	přinutit	k	jednání,	jež	nemá	s	pravdou	náboženství	nic	společného.	
Vybízíme	proto	všechny,	kterých	 se	 to	 týká,	 aby	přestali	 zneužívat	
náboženství	k	probouzení	nenávisti,	násilí,	extremismu	a	zaslepeného	
fanatismu	a	aby	Božím	jménem	neospravedlňovali	vraždy,	vyhnan-
ství,	 terorismus	a	útlak.	Žádáme	o	to	na	základě	naší	společné	víry	
v	Boha,	 jenž	nestvořil	 lidi,	aby	spolu	bojovali,	navzájem	se	zabíjeli	
a	aby	byli	během	života	vystaveni	mučení	nebo	ponižování.	Všemo-
houcí	Bůh	nemá	zapotřebí,	aby	ho	někdo	bránil,	a	nechce,	aby	bylo	
jeho	jméno	zneužíváno	k	terorizování	lidí.

Tento	dokument,	ve	 shodě	s	předchozími	mezinárodními	doku-
menty,	které	zdůraznily	význam	různých	náboženství	při	budování	
míru	ve	světě,	potvrzuje:

 – Silné	přesvědčení,	že	pravé	náboženské	učení	nás	vybízí,	abychom	
zůstali	ukotveni	v	hodnotách	míru,	abychom	bránili	hodnoty	vzá-
jemného	poznání,	lidského bratrství	a	pokojného	soužití,	abychom	
usilovali	o	obnovu	moudrosti,	spravedlnosti	a	lásky	a	znovu	pro-
bouzeli	 náboženské	 vědomí	 v	 mladých	 lidech	 s	 cílem	 ochránit	
nastupující	generace	před	nadvládou	materialistického	uvažování	
a	před	nebezpečím	chamtivých	politických	směrů	postavených	na	
bezuzdném	zisku	a	lhostejnosti	a	využívajících	zákon	síly	namísto	
síly	zákona.

 – Svoboda	patří	mezi	práva	každého	člověka:	všichni	se	těší	svobo-
dě	vyznání,	myšlení,	projevu	i	jednání.	Pluralismus	a	rozmanitost	
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náboženství,	 barvy	 pleti,	 pohlaví,	 rasy	 a	 jazyka	 jsou	 projevem	
moudré	vůle,	s	níž	stvořil	Bůh	všechny	lidi.	Boží	moudrost	je	také	
zdrojem	práva	na	svobodu	vyznání	a	na	odlišnost.	Proto	je	třeba	
odmítnout	vnucené	přijetí	jiného	náboženství	nebo	kultury	či	ži-
votního	stylu,	s	nimiž	se	lidé	neztotožňují.

 – Cestou	 k	 dosažení	 důstojného	 života,	 na	 který	má	 každá	 lidská	
bytost	právo,	je	spravedlnost	založená	na	milosrdenství.

 – Ke	 zmírnění	 mnoha	 ekonomických,	 společenských,	 politických	
i	ekologických	problémů,	které	dnes	tolik	tíží	značnou	část	lidstva,	
by	významně	přispěl	dialog,	porozumění	a	také	šíření	kultury	to-
lerance,	přijetí	a	pokojného	soužití	mezi	lidmi.

 – Dialog	mezi	věřícími	znamená	setkávání	na	širokém	poli	společ-
ných	duchovních,	lidských	i	společenských	hodnot	s	úmyslem	za-
sazovat	se	o	šíření	nejvyšších	mravních	hodnot,	o	něž	náboženství	
usiluje,	a	zároveň	se	vyhnout	neplodným	diskuzím.

 – Ochrana	bohoslužebných	míst	–	chrámů,	kostelů	i	mešit	–	je	po-
vinnost,	kterou	zaručují	náboženství,	lidské	hodnoty,	právo	i	me-
zinárodní	 úmluvy.	 Každý	 pokus	 o	 útok	 na	 bohoslužebné	místo	
i	hrozba	násilím,	bombovým	útokem	nebo	jeho	zničením	odporuje	
každé	náboženské	nauce	a	je	porušením	mezinárodního	práva.

 – Terorismus	 je	 zavrženíhodný,	 ohrožuje	 bezpečí	 lidí	 na	Východě	
i	 Západě,	 Severu	 i	 Jihu	 a	 šíří	 paniku,	 hrůzu	 a	 pesimismus.	
Nezpůsobuje	ho	však	náboženství,	ačkoli	je	k	tomu	teroristé	zne-
užívají,	ale	spíše	propojení	mylného	výkladu	náboženských	textů	
s	politikou	vedoucí	k	hladu,	bídě,	nespravedlnosti,	útlaku	a	pýše.	
Proto	je	nezbytné	ukončit	finanční,	zbrojní	i	strategickou	podporu	
teroristických	 hnutí	 i	 veškeré	 snahy	 o	 jejich	 ospravedlňování	
a	mediální	krytí.	To	vše	je	třeba	považovat	za	mezinárodní	zločiny,	
které	ohrožují	bezpečí	a	mír	ve	světě.	Takový	terorismus	je	třeba	
odsoudit	ve	všech	jeho	podobách	a	projevech.

 – Pojem	občanství	se	opírá	o	rovnost	práv	a	povinností,	pod	jejichž	
záštitou	se	všichni	lidé	těší	spravedlnosti.	Proto	je	nezbytné	pojem	
plného občanství	v	našich	společnostech	stabilizovat	a	přitom	od-
mítnout	takové	diskriminační	užití	pojmu	menšina,	jenž	obsahuje	
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pocity	izolace	a	podřadnosti.	Jeho	zneužití	dláždí	cestu	nepřátel-
ství	a	nesvornosti,	ničí	to,	čeho	se	již	podařilo	dosáhnout,	a	některé	
občany	zbavuje	náboženských	i	občanských	práv,	takže	je	vysta-
vuje	diskriminaci.

 – Dobré	vztahy	mezi	Východem	a	Západem	jsou	pro	obě	strany	ne-
zbytností.	Nelze	je	zanedbávat,	aby	se	mohly	při	plodné	kulturní	
výměně	a	dialogu	vzájemně	obohacovat.	Západ	může	na	Výcho-
dě	objevit	lék	na	své	duchovní	a	náboženské	nemoci,	které	půso-
bí	převládající	materialismus.	A	Východ	může	na	Západě	nalézt	
spoustu	prvků,	které	mu	pomohou	osvobodit	se	od	slabosti,	rozdě-
lení	a	konfliktů	i	od	vědeckého,	technického	a	kulturního	úpadku.	
Důležité	je	věnovat	pozornost	náboženským,	kulturním	a	historic-
kým	 rozdílům,	 jež	 sehrály	 zásadní	 roli	 při	 utváření	 charakteru,	
kultury	a	civilizace	Východu.	Současně	 je	nutné	posilovat	obec-
ná	a	společná	lidská	práva,	a	tak	podporovat	důstojný	život	všech	
obyvatel	Východu	i	Západu,	aby	byla	vyloučena	politika	dvojího	
metru.

 – Nezbytným	požadavkem	je	uznat	právo	žen	na	vzdělání	a	zaměst-
nání	a	 také	na	svobodu	uplatňovat	vlastní	politická	práva.	Vedle	
toho	je	třeba	vyvinout	úsilí	směřující	k	osvobození	žen	od	historic-
kých	a	společenských	podmínek,	které	odporují	jejich	důstojnosti	
i	zásadám	víry.	Stejně	tak	je	nezbytné	chránit	je	před	sexuálním	
vykořisťováním	a	před	tím,	aby	se	stávaly	objekty	obchodu,	potě-
šení	nebo	finančního	zisku.	K	dosažení	tohoto	cíle	je	třeba	zamezit	
všem	nelidským	a	hrubým	praktikám,	které	snižují	důstojnost	žen,	
a	vynaložit	úsilí	vedoucí	k	úpravě	zákonů,	 jež	brání	ženám	plně	
využívat	svá	práva.

 – Ochrana	práv	dětí	na	výživu,	vzdělání	a	podporu	růstu	v	rodinném	
prostředí	patří	mezi	základní	povinnosti	rodiny	a	společnosti.	Pl-
nění	těchto	povinností	je	nutné	všude	ve	světě	zajišťovat	a	chránit	
tak,	aby	je	nikdo	nepřehlížel	nebo	některému	dítěti	neupíral.	Je	ne-
zbytné	zavrhnout	všechny	praktiky,	které	vedou	k	porušování	práv	
a	důstojnosti	dětí.	Stejně	tak	je	třeba	zůstat	v	ostražitosti	a	chránit	
je	před	všemi	nebezpečími,	jimž	jsou	zejména	v	digitálním	světě	
vystaveny,	a	obchod	s	jejich	nevinností	i	jakékoli	provinění	proti	
dětství	považovat	za	zločin.
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 – Ochrana	práv	lidí	starých,	slabých,	postižených	a	utlačovaných	je	
náboženská	i	společenská	povinnost,	kterou	je	třeba	zajistit	a	bránit	
přísnými	zákony	i	zavedením	relevantních	mezinárodních	úmluv.

Za	 tímto	 účelem	katolická	 církev	 a	 al-Azhar	 v	 rámci	 vzájemné	
spolupráce	oznamují	a	zavazují	se,	že	 tento	dokument	předají	před-
stavitelům	států,	vlivným	osobnostem	a	náboženským	představitelům	
celého	světa,	jakož	i	kompetentním	regionálním	a	mezinárodním	or-
ganizacím,	spolkům	a	sdružením	v	rámci	občanské	společnosti,	ná-
boženským	institucím	a	vůdčím	myslitelům.	Zároveň	chtějí	šířit	prin-
cipy	tohoto	prohlášení	na	všech	úrovních	od	místní	po	mezinárodní	
a	vybízet,	aby	se	staly	součástí	politických	strategií	a	rozhodnutí,	zá-
konodárných	textů,	studijních	materiálů	a	textů	k	dalšímu	šíření.

Al-Azhar	a	katolická	církev	požadují,	aby	se	tento	dokument	stal	
předmětem	dalšího	bádání	a	promýšlení	na	všech	školách,	univerzi-
tách	 i	ve	všech	vzdělávacích	a	 formačních	 institutech,	a	 tak	přispěl	
k	výchově	nových	generací,	které	dál	ponesou	dobro	a	mír	a	za	všech	
okolností	budou	bránit	práva	všech	utlačovaných	i	svých	nejmenších	
bratří.

Závěrem	si	přejeme,	aby:

toto	prohlášení	sloužilo	jako	pozvání	ke	smíření	a	bratrství	mezi	vše-
mi	věřícími,	mezi	věřícími	a	nevěřící	i	mezi	všemi	lidmi	dobré	vůle,

stalo	se	výzvou	pro	každého	člověka	s	nezkaženým	svědomím,	který	
odmítá	 zavrženíhodné	 násilí	 a	 zaslepený	 extremismus,	 výzvou	 pro	
každého,	kdo	si	cení	hodnot	tolerance	a	bratrství,	jak	je	chrání	a	pod-
porují	jednotlivá	náboženství,

bylo	svědectvím	o	velikosti	víry	v	Boha,	který	sjednocuje	rozdělená	
srdce	a	pozvedá	lidskou	duši,

bylo	znamením	blízkosti	mezi	Východem	a	Západem,	Severem	i	Ji-
hem	a	také	mezi	všemi,	kdo	věří,	že	Bůh	nás	stvořil	proto,	abychom	
se	navzájem	poznávali,	spolupracovali	a	žili	jako	bratři,	kteří	k	sobě	
chovají	vzájemnou	lásku.
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V	 to	 doufáme	 a	 to	 chceme	 uskutečňovat,	 abychom	 dosáhli	
všeobecného	míru,	ze	kterého	se	v	tomto	životě	budou	těšit	všichni	lidé.

Abú	Zabí	4.	února	2019

Jeho Svatost Velký imám mešity al-Azhar
papež František Ahmad at-Tajjíb


