
Ukrajina v putovaní – ďakujeme, že ste spolu s nami

Ukrajinskí biskupi zaslali ďakovný list biskupských konferenciám Európy

Stála Synoda Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi (UGKC) zverejnila ďakovný list  
podpísaný J.B. Svjatoslavom (Ševčukom), hlavou UGKC adresovaný katolíckym 
biskupským konferenciám,  kňazom,  zasväteným osobám a veriacim,  ako  aj 
všetkým  kresťanom  a ľuďom  dobre  vôle,  ktorí  sú  solidárni  s Ukrajinou  v 
súčasnej situácii. 

Drahí bratia a sestry!

Počas uplynulého polroka mnohí z nás pozorne sledovali vývoj na Ukrajine – 
dramatické  udalosti,  niekedy  dokonca  tragické,  ale  nakoniec  veľmi 
životaschopné.  Po  storočí  genocídy  a desaťročiach  hroznej  korupcie 
a neznesiteľnej  sociálnej  nespravodlivosti  sa  ukrajinský  národ  ocitol 
v dlhodobom  oduševnenom  putovaní,  zo  strachu  a podvodov  smerom 
k dôstojnosti a integrite.

Počas  mrazivých  zimných  mesiacov  zapĺňali  milióny  ľudí  námestia  nielen 
našich, ale aj vašich miest, aby vyjadrili svoju túžbu po lepšom živote. Všetky 
ukrajinské cirkvi  a náboženské spoločnosti  zaujali  jednomyseľný postoj.  Celé 
mesiace naliehalo vyzývali k tomu, aby prezident a vláda rešpektovali svojich 
občanov,  že  násilie  je  neprijateľné,  že  rozdelenie  spoločnosti  a štátu  je 
nemorálne  a že  dialóg  je  jediným  legitímnym  prostriedkom  k  vyriešeniu 
politickej  a sociálnej  krízy.  Sme vďační  všetkým našim bratom a sestrám vo 
viere  –  rímskokatolíkom,  protestantom,  židom,  moslimom  a zvlášť 
predstaviteľom pravoslávnych cirkví na Ukrajine za túto prorockú jednotu.

Ako jedno spoločenstvo sa prejavili aj ľudia rôzneho etnického pôvodu, rôznych 
jazykov a rôznych sociálnych skupín. Bezprecedentná konsolidácia a väčšinový 
konsenzus v krajine sa ukázali  v nedávnych prezidentských voľbách. Zvíťazil 
v nich v prvom kole Petro Porošenko, ktorí spomedzi 21 kandidátov získal 55 % 
hlasov.  Osemdesiatpäť  percent  voličov  hlasovalo  za  kandidátov,  ktorí 
podporujú  demokratické  a európske  smerovanie  našej  krajiny.  Dnes  je 
prevažná  väčšina  občanov  –  Ukrajinci,  Rusi,  Bielorusi,  Poliaci,  Židia,  Tatári, 
Arméni,  Gruzínci  a ostatné  etnické  a náboženské  spoločnosti  –  zajedno  v 
zápase proti teroristickému násiliu a otvorenej vojenskej zahraničnej agresii. Sú 
šokovaní anexiou Krymu a konfliktom vo východných oblastiach krajiny, ktorý 
roznecujú a udržiavajú zahraničné spravodajské služby. To je najväčšia výzva, 
aká dnes stojí pred Ukrajinou a Európou.

V priebehu ostatných mesiacov nášho putovania od strachu k dôstojnosti, bola 
vaša morálna a duchovná solidarita mimoriadne dôležitá pre občanov Ukrajiny 
a pre veriacich našich cirkví. V mene našich kňazov, zasvätených osôb a laikov 
vám  vyjadrujeme  poďakovanie  za  vašu  neustálu  modlitbu  a podporu 
preukázanú cez rozličné charitatívne projekty. Osobitné slová vďaky sme zaslali 
aj Svätému Otcovi Františkovi, ktorý nás podporil modlitbou a vyzval k pokoju 
a spravodlivosti na Ukrajine.



To, čo sa stalo na Ukrajine je naozaj niečo zázračné. Premieňajúca milosť bola 
vyliata na ľudí našej krajiny. Čistá obeta ukrajinských novodobých mučeníkov, 
horlivá modlitba miliónov ľudí na majdanoch, ako aj modlitba medzinárodného 
spoločenstva katolíkov, kresťanov rôznych konfesií a ľudí dobrej vôle rôznych 
vierovyznaní  priniesli  bohaté  požehnanie.  Dnes  je  Ukrajina,  inou  krajinou; 
ukrajinská spoločnosť bola obnovná. Váš príspevok k tomuto znovuzrodeniu je 
životne dôležitý.

Sme mimoriadne vďační za vaše úsilie pravdivo informovať svoje spoločenstvá 
o zmenách,  ktoré  sa  odohrávajú  v našej  krajine,  ako  protiváha  klamlivých 
informácií,  ktoré  sú  namierené  proti  Ukrajine  a jej  cirkvám,  zvlášť  proti 
Ukrajinskej  gréckokatolíckej  cirkvi.  V ostatných  dňoch  vidíme  intenzívnu 
kampaň  šírenia  nepravdivých  informácií  zo  strany  niektorých  najvyšších 
politických  a duchovných  predstaviteľov,  ktorí  majú  spoločný  agresívny  tón 
a sú skresľujúce.

Dôstojnosť, po ktorej túžia Ukrajinci, má predovšetkým nemateriálny charakter. 
Ide o Bohom danú dôstojnosť, ktorá zahŕňa úctu k našej samotnej existencii – 
právo na sebaurčenie,  územnú celistvosť,  kultúrnu a cirkevnú identitu,  ktorú 
hanebne nivočili v minulosti a ponižujú i dnes.

V reakcii na neustálu korupciu, prenasledovanie zo strany štátu a neznesiteľnú 
sociálnu situáciu milióny Ukrajincov pokojne demonštrovali, a preukázali veľkú 
medzietnickú,  medzináboženskú  a medzikultúrnu  solidaritu.  Celý  svet  sa 
presvedčil,  že  Ukrajina  je  domovom  pre  mnohé  národnosti  a náboženstvá, 
ktoré tu v pokoji  spolunažívajú;  jej  obnovená občianska spoločnosť  obraňuje 
svoj štát a spoločné dobro. Ukrajinskí občania spoločne vyslovujú svoje „nie“ 
tyranii, bezpráviu, násiliu a nezodpovednosti osobnej i spoločenskej, vnútornej 
i vonkajšej, ako vo vnútri štátu tak aj na medzinárodnej úrovni.

Prosíme  vás,  aby  ste  sa  naďalej  modlili  za  mier  na  Ukrajine,  za  pokoj 
a zmierenie, ktoré sú založené na spravodlivosti.  Vaša dobrotivosť k Ukrajine 
má premieňajúcu silu, je veľkou podporou pre náš národ v jeho putovaní.

Ako kresťania  veríme,  že  každá osoba,  ktorá  prejavuje solidaritu  s trpiacim, 
bude požehnaná a získa štedré Božie milosti.

V mene členov Stále Synody biskupov UGKC

+ Svjatoslav, vrchný arcibiskup Kyjevsko-Haličský


