
Vyjádøení naší eparchie k vojenské agresi
Ruské Federace proti Ukrajinì

Bohu�el, došlo k nesmírné tragédii, k nevyprovokované agresi Ruské Federace
pod vedením prezidenta V. Putina proti svrchovanému sousednímu státu. Je to
nejen porušení mezinárodního práva a barbarský èin, ale z køes�anského hlediska
je zabíjení Ukrajincù strašným høíchem. Ukrajinští biskupové hovoøí o høíchu Kai-
novy bratrovra�dy, èili o høíchu do nebe volajícím. Ruská pravoslavná církev je
zøejmì v Putinovì zajetí a tento høích ani nepojmenovala ani neodsoudila. Ukrajin-
ské pravoslavné církve však ruskou agresi odsoudily a mnoho z tìch eparchií, kte-
ré se doposavad hlásily pod pravomoc moskevského patriarchy, ruší s ním toto
spoleèenství a ukonèily vzpomínání jména moskevského patriarchy pøi boho-
slu�bách.

Konstantinopolský patriarchát (tzv. Ekumenický), který po�ívá kanonického pri-
mátu ve spoleèenství všech pravoslavných církví ve svìtì, ruskou agresi ostøe od-
soudil a vyzval Rusko k okam�itému ukonèení útokù a církve ve svìtì k modlit-
bám za pøepadenou Ukrajinu a k pomoci.

I naše eparchie se postavila na stranu pravoslavných bratøí na Ukrajinì –
pozdvi�eným hlasem, modlitbou i praktickou pomocí.

Vladyka Izaiáš za naši eparchii ihned po zaèátku invaze rozeslal dopisy: ukrajin-
skému velvyslanci a církvi na Ukrajinì, ve které je ubezpeèuje o naší morální pod-
poøe, odsoudil páchané krveprolití jako neospravedlnitelné a nabídl eparchiální
zdroje k pomoci.

V eparchii se modlíme za pøepadené Ukrajince a sna�íme se pomáhat tìm, kteøí by-
li krvavou agresí z Ukrajiny vyhnáni a hledají u nás útoèištì. Pravoslavné fary
v rùzných mìstech se staly kontaktními støedisky pro uprchlíky, je-li to v mo�no-
tech farnosti, nalézají zde doèasné ubytování a první pomoc, zotavení, zaopatøení
a útìchu. Pomáháme jim pøi hledání dalšího pøíbytku a zajištìní rùzných úøedních
a osobních zále�itostí. Naše církevní obce na rùzných místech Moravy a Slezska
pomáhají na výzvu našich archijerejù, jak mohou. K dispozici dala naše eparchie i
ubytovací prostory vilémovského monastýru.

O pravoslavné církvi v èeských zemích

Pravoslavná církev v èeských zemích a na Slovensku (dále jen èeská pravoslavná
církev) je plnì samostatná místní církev, která si sama spravuje své zále�itosti a ne-
ní øízena nikým ze zahranièí. S ostatními pravoslavnými církvemi ve svìtì jsme
spojeni vyznáváním stejné pravoslavné víry, stejnými svatými Tajinami a ctìním



kanonických pravidel. Navenek se tato jednota
projevuje spoleènou liturgickou slu�bou a vzá-
jemným uznáváním.

Navzdory obèas rozšiøovaným dezinformacím
nepatøí tedy èeská pravoslavná církev pod
Moskvu. Jsme církví plnì samostatnou. Naší ma-
teøskou církví, která nám udìlila plnou a celosvì-
tovì uznávanou samostatnost, je Ekumenický
(Konstantinopolský) patriarchát. Sna�ili jsme se
v�dy o dobré vztahy se všemi ostatními národní-
mi církvemi, zvláštì úzké vazby máme v posled-
ních desetiletích právì s Ukrajinou. To je dáno
mno�stvím ukrajinských vìøících, kteøí se u nás
ocitli kvùli práci a kterým tedy pomáháme, pøe-
devším duchovnì.

Pravoslavná církev zde vznikla pùsobením cyri-
lometodìjské misie, která z Moravy pøešla i do Èech a zde se šíøila díky misijnímu
úsilí sv. Václava a Ludmily, sv. Prokopa Sázavského. Pravoslaví se zde místy
udr�elo a� do doby Karla IV., dále ještì pøes dobu husitskou a� do Bílé Hory. Pak
bylo obnoveno obrozenci v 19. století a nakonec vladykou muèedníkem Go-
razdem, který za nìj spolu s dalšími novomuèedníky prolil svou krev v dobì nacis-
tické okupace naší vlasti.

V naší církvi se sna�íme u� od dob sv. Gorazda utváøet èeské pravoslaví, tradièní
církev s svými zvyklostmi a inspirující se po celém svìtì, zvláštì pak v Øecké círk-
vi, která zachovává ty nejstarší a nejpùvodnìjší liturgické formy a spiritualitu sa-
hající do prvokøes�anských dob.

Mnohonárodnostní slo�ení našich farností vzniklo pøedevším imigrací a naše cír-
kev pøijímala a starala se v�dy o všechny pravoslavné vìøící, kteøí se u nás ocitli.
Máme tedy na našich farnostech bohaté zkušenosti s mnohonárodnostním pùdory-
sem naší práce — Èeši, Ukrajinci, Moldavané, Srbové, Bulhaøi, Makedonci a dal.
To znamená, �e máme dùle�itou spoleèenskou roli na místní a regionální úrovni,
proto�e u nás lidé pøicházející z jiných národù nacházejí potøebné zázemí. Vìøící
ze zahranièí jsou v poslední dobì nejèastìji zde pracující Ukrajinci. Díky tìmto
dlouholetým zkušenostem jsme pøipraveni toto zázemí a pomoc poskytnout
i uprchlíkùm, kteøí u nás nyní hledají bezpeèí a pøe�ití, kdy� jejich �ivoty, zdraví
a domovy jsou znièeny válkou èi ohro�eny agresí ruského prezidenta Putina.


