V Praze-Břevnově dne 29. září 2020
Č. j. SKC-584/2020

Vážení,
dovolte, abych Vás tímto dopisem informoval o zřízení formální struktury starokatolické církve na
Slovensku – delegatury Mezinárodní starokatolické biskupské konference Utrechtské unie (IBK) –
www.utrechter-union.org, která je oficiální nediecézní strukturou, ve které vykonává funkci biskupa
jeden z biskupů IBK. V případě Slovenské republiky jsem byl biskupem-delegátem jmenován já, tedy
biskup Starokatolické církve v České republice. Na Slovensku je mým nejbližším spolupracovníkem
kněz Starokatolické církve v ČR Mgr. Martin Kováč, PhD. (e-mail: martin.kovac@starokatolici.cz) který
vede společenství věřících v Bratislavě a Trnavě (www.starokatolici.eu) a oficiálně vykonává tuto misi
ve prospěch starokatolických věřících.
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 registrovaná církev s jedinou farností v Nitře, 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 Starokatolickou církev na Slovensku nazvat starokatolickou jen v přeneseném slova smyslu,
respektive jde o schizmatickou skupinu.
Naší snahou je nadále navazovat na působení Starokatolické církve v ČR na Slovensku a pokusit se
napravit politováníhodnou skutečnost, ke které došlo v letech 2003–2004, když tehdejší správce
slovenské části církve pan Augustin Bačinský opustil jednotu s biskupy Utrechtské unie, nechal se
vysvětit vagantním biskupem a slovenskou část církve tímto krokem vyvedl mimo světové starokatolické
společenství a vytrhl ji z původní jurisdikce, která zasahovala území bývalé federace. Tento krok
vnímáme jako nelegitimní, včetně vyvedení státní registrace mimo regulérní společenství starokatolické
církve, které vnímáme jako privatizaci. Naším cílem je obnova skutečného života starokatolické církve
na Slovensku, a nakonec i náprava těchto křivd.
Právní prostředky ke zvrácení této situace jsou však omezené. Stejně tak je problematická registrace naší
církve ve Slovenské republice, neboť zde platí pro nás v současné době nepřiměřeně přísný, a tím také
diskriminační zákon, který nám neumožňuje zaregistrovat naši církev na Slovensku jako církev a
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nezbývá nám než působit v intencích slovenským státem garantované náboženské svobody, avšak bez
zaštítění státní registrací. V budoucnu bychom tuto situaci chtěli změnit a dosáhnout plného uznání ze
strany Slovenské republiky, neboť máme za to, že nelegitimní kroky Augustina Bačinského by neměly
navždy znemožnit regulérní fungování starokatolické církve na Slovensku, v rámci Utrechtské unie.
Starokatolická církev v ČR je členkou Utrechtské unie starokatolických církví a její biskup je členem
Mezinárodní biskupské konference starokatolických církví, jejímž předsedou je utrechtský arcibiskup
(Nizozemí), jímž je v současné době Mons. Barend Theodoor (Bernd) Wallet. Členskými církvemi
Utrechtské unie jsou starokatolické církve v České republice, Nizozemí, Německu, Švýcarsku, Rakousku
a Polsku.
Starokatolická církev v ČR je plně respektovaným partnerem v ekumenických dialozích, od roku 1931 je
v plném svátostném společenství s Anglikánskou církví a od roku 2016 s luterskou 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 Kirchengemeinschaft (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.
Byli bychom moc rádi a vděčni, pokud by se povedlo najít takové řešení naší situace, které by nám
umožnilo získat postavení registrované církve na Slovensku. Našim slovenským věřícím přitom nejde o
financování státem – už dnes si všechny své aktivity financují z vlastních zdrojů, s podporou české
církve. Jde nám především o napravení historických křivd spojených s působením pana Bačinského, o
rovnoprávné postavení, které by nám například umožnilo ucházet se o členství v Ekumenické radě církví
v SR, možnost platně oddávat manželství před státem a vůbec čestně a beze strachu působit ve veřejném
prostoru.
S úctou a přáním všeho dobrého
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