Vaše Excelence,
vážený otče arcibiskupe Stanislave,
úvodem tohoto listu Vás srdečně zdravím. Obracím se na Vás jako na vrcholného představitele
římskokatolické církve na Slovensku, abych Vám představil Starokatolickou církev v ČR a její práci na
Slovensku a informoval Vás o nových událostech, které mohou být důležité pro naše budoucí vzájemné
setkávání v životě slovenské občanské společnosti, tak i v ekumenickém setkávání a sdílení pokladů víry
církvi svěřených.
Dne 9. září 2017 ve 14.00 h v malém evangelickém kostele na ul. Panenská v Bratislavě přijme diákon
Mgr. Martin Kováč z mých rukou kněžské svěcení, čímž se završí jedna kapitola obnovy starokatolické
církve na Slovensku a otevře se nová doba, ve které budou mít věřící na Slovensku příležitost mít svého
vlastního kněze a záruku, že pastorační péči o ně má církve opravdovou starost a raduje se z toho, že
vedle stávajících našli i noví lidé ve starokatolické církvi živé a radostné společenství. Dovolte, aby Vás
osobně pozval k této události a pokud byste se nemohl zúčastnit, rád bych při této příležitosti přivítal
Vašeho zástupce.
Starokatolická církev v České republice je státem registrovanou církví, stejně jako jiné historické církve,
již z období Rakouska-Uherska a členkou Utrechtské unie starokatolických církví, která je vrcholným
reprezentantem starokatolických církví. Ve Slovenské republice v současné době působí církev, která má
ve svém názvu slovo „starokatolická“, avšak není členkou Utrechtské unie a její biskup není členem
Mezinárodní biskupské konference Utrechtské unie. Z pohledu církví sdružených v Utrechtské unii je tak
možno Starokatolíckou cirkev na Slovensku nazvat starokatolickou jen v přeneseném slova smyslu.
Naší snahou je nadále navazovat na působení Starokatolické církve v ČR na Slovensku a pokusit se
napravit politováníhodnou skutečnost, ke které došlo v letech 2003 až 2004, když tehdejší správce
slovenské části církve pan Augustin Bačinský opustil jednotu s biskupy Utrechtské unie, nechal se
vysvětit vagantním biskupem a slovenskou část církve vyvedl mimo světové starokatolické společenství
a vytrhl ji takto z původní jurisdikce, která zasahovala území bývalé federace. Tento krok vnímáme jako
nelegitimní, včetně vyvedení státní registrace mimo regulérní společenství starokatolické církve
a chceme pomoci obnově skutečného života starokatolické církve na Slovensku. Chceme, aby
starokatolíci na Slovensku, kteří žijí v prostředí sjednocené Evropy, mohli mít možnost být opět součástí
Utrechtské unie a nebyli vytrženi z jejího společenství, jak k tomu došlo v minulosti kvůli osobním
ambicím, které zvítězily nad principy. Že krok pana Bačinského mimo starokatolické společenství
znamenal úpadek, je patrné z toho, že jím vedené společenství v současné době vykazuje jen minimální
aktivitu, v návaznosti na vystoupení z Utrechtské unie postupně církev kolem pana Bačinského opustila
většina duchovních a farnosti postupně zanikaly, s výjimkou Nitry, kde až do dneška slouží všichni tři
duchovní. O pasivitě tohoto společenství svědčí i web, na kterém není možné najít ani místo a čas, kdy se
konají bohoslužby, což je pro církev opravdu zcela neobvyklé a samo o sobě dost jasně o celé situaci
vypovídá, jakož i současná pozice tohoto společenství v ekumenické radě slovenských církví.
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Starokatolická církev v ČR je členkou Utrechtské unie starokatolických církví a její biskup je členem
Mezinárodní biskupské konference starokatolických církví, jejímž předsedou je arcibiskup
v nizozemském Utrechtu, jímž je v současné době Mons. Dr. Joris Vercammen. Starokatolická církev
v ČR je plně respektovaným partnerem v ekumenických dialozích a od roku 1931 je v plném svátostném
společenství s Anglikánskou církví a od roku 2016 s luteránskou Církví Švédska. Starokatolická církev
v ČR jako členská církev Utrechtské unie vede oficiální dialog s pravoslavnými církvemi, zastoupenými
konstantinopolským patriarchátem, jakož i s římskokatolickou církví, přičemž s římskokatolickou církví
probíhají v posledních letech rozhovory velmi čile a nedávno byly publikovány závěry druhého kola
unijních rozhovorů Mezinárodní římskokatolické a starokatolické komise pro dialog (IRAD) pod názvem
Kirche und Kirchegemeinschaft (2009, 2016). O intenzitě a vzájemném zájmu o dialog a vyřešení nuancí
v praxi starokatolické a římskokatolické církve na cestě k jednotě svědčí pozvání římského biskupa
Františka, ke kterému byli Apoštolským stolcem pozváni do Říma biskupové Utrechtské unie v roce
2014.
Vaše Excelence, vážený otče arcibiskupe Stanislave, cílem tohoto listu bylo Vás informovat
o Starokatolické církvi v ČR a současné podobě pastorační práce této církve na Slovensku. Věřím, že pro
Vás a Vaši službu budou tyto informace užitečné, nejméně v tom, abyste získal přiléhavé informace
o životě starokatolické církve na Slovensku.
Závěrem mi dovolte, abych Vás jménem našich věřících na Slovensku požádal o Vaši vstřícnost
a velkorysost, pokud se na Vás naši věřící obrátí s nějakou prosbou nebo žádostí o pomoc, ať už jako
občané nebo jako sestry a bratři v Kristu. Od nynějška máte i kontakt na mne a pokud byste to považoval
za prospěšné, mohu Vás podle Vašeho přání navštívit a můžeme spolu osobně pohovořit, případně je
možné se na mne v čemkoli obrátit.
S úctou Váš bratr

Pavel Benedikt Stránský
biskup

Jeho Excelence
Mons. ICDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD.
arcibiskup bratislavský, předseda KBS
Špitálska 7
814 92 Bratislava 1
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

V Praze – Břevnově 30. srpna 2017

2

