V Praze-Břevnově dne 19. januára 2022
Č. j. SKC-101/2022
E-MAILEM

Vážení predstavitelia členských cirkví Ekumenickej rady cirkví na Slovensku,
dovoľujem si vás pozdraviť v mene Starokatolíckej cirkvi v ČR a Starokatolíckej delegatúry Utrechtskej
únie na Slovensku, ktorej vedením som poverený Medzinárodnou starokatolíckou biskupskou
konferenciou ako biskup-delegát, počas tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2022
a obrátiť sa na vás so špecifickou žiadosťou.
V zastúpení našich starokatolíckych veriacich na Slovensku hlásiacich sa k Utrechtskej únii,
historickému spoločenstvu starokatolíckych cirkví v Európe, by som vás chcel požiadať o vstup do
Ekumenickej rady cirkví na Slovensku
Plne si uvedomujeme, že ide zrejme o precedens, keďže podľa Štatútu Ekumenickej rady cirkví v SR sa
„riadnym členom sa môže stať cirkev registrovaná štátom v zmysle zákona č. 308/91 Zb. v znení
neskorších predpisov, ktorá súhlasí s týmto Štatútom“.
Naši veriaci na Slovensku sa však nachádzajú v patovej situácii, keďže registráciu na Slovensku nemôžu
získať kvôli neprimerane prísnemu a diskriminačnému zákonu, ktorý pre registráciu novej cirkvi či
náboženskej spoločnosti vyžaduje ako jednu z podmienok predložiť 50 000 čestných vyhlásení
dospelých členov. Takto prísny zákon podľa našich vedomostí nemá v civilizovanom svete obdobu a de
facto znemožňuje zaregistrovať malú či novú cirkev alebo náboženskú spoločnosť.
V tejto súvislosti sme sa preto v minulom roku obrátili aj na pani Annu Záborskú, novú
splnomocnenkyňu vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia a poslankyňu NR
SR, o čom sme už v minulosti informovali aj Ekumenickú radu cirkví na Slovensku.
Máme za to, že historické korene starokatolíckeho hnutia boli aj na území dnešného Slovenska vždy
spojené s veriacimi, ktorí sa hlásili k Utrechtskej únii starokatolíckych cirkví a štátne uznanie sa už od
čias Rakúsko-Uhorska, ako aj v čase spoločných československých dejín vzťahovalo práve na týchto
veriacich.
Aj registrovaná a štátom uznaná Starokatolícka cirkev na Slovensku, ktorá sa v nadväznosti na
rozdelenie Československa v roku 1995 sformovala pod vedením pána Augustína Bačinského oddelením
od Starokatolíckej cirkvi v ČR sa v čase svojho prijatia do Ekumenickej rady cirkví na Slovensku v roku
1997 hlásila k Utrechtskej únii starokatolíckych cirkví, v roku 2000 bola prijatá za riadneho člena a až
v roku 2004 z nej vystúpila.
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Od tohto momentu sa skomplikovala naša spolupráca – a nič sa na tom, žiaľ, nezmenilo ani s nástupom
nového biskupa Vlastimila Šulgana, hoci sme sa z našej strany snažili nadviazať kontakt a hovoriť o
možnej spolupráci.
Nadväzujeme teda na historickú tradíciu, ktorá má aj na území Slovenska svoje historické korene, no
ktorá dnes na základe neskorších právnych úprav z rokov 2007 a 2017, ktoré výrazne skomplikovali
registráciu, nemá možnosť získať na Slovensku štátne uznanie.
Ekumenická angažovanosť napriek tomu patrí k podstatným prvkom tradície starokatolíckych cirkví
Utrechtskej únie. Naše cirkvi stáli pri počiatkoch ekumenického hnutia, sme členmi Svetovej rady cirkví,
ako aj Konferencie európskych cirkví. A naša Starokatolícka cirkev v ČR má svoje stále miesto aj
v Ekumenickej rade cirkví v ČR, ktorej generálnym sekretárom je už druhé obdobie starokatolícky kňaz
Petr Jan Vinš.
Radi by sme preto aj na Slovensku hľadali cestu, ako by sme sa mohli zapojiť do ekumenického diania
prostredníctvom členstva v Ekumenickej rade cirkví.
V prípade záujmu sa s vami samozrejme veľmi rád stretnem a podrobnejšie vám priblížim našu situáciu.
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