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Ukrajina na cestě – děkujeme, že jdete s námi 

Katolickým biskupským konferencím, kněžím, 
řeholníkům a řeholnicím i všem věřícím laikům, 
všem křesťanům i lidem dobré vůle, 
kteří jsou solidární s Ukrajinou 

Drazí bratři a sestry! 

Během uplynulých šesti měsíců mnozí z vás pozorně sledovali události na Ukrajině – 
události dramatické, někdy i tragické, ale v každém případě životodárné. Ukrajinský 
národ se po století, v němž byl vystaven genocidě, a po desetiletích nespoutané korupce 
a zdrcující sociální nespravedlnosti vydal na dlouhou, avšak nadějnou cestu od strachu a 
lži k důstojnosti a integritě. 

V průběhu mrazivých zimních měsíců zaplnily miliony lidí náměstí nejen v našich, ale 
také ve vašich městech, aby zde daly najevo svou touhu po lepším životě. Všechny 
ukrajinské církve i náboženské organizace se spojily a po dlouhé měsíce jednohlasně 
trvaly na tom, že prezident a vláda musí respektovat své občany, že násilí je nepřijatelné, 
že rozdělovat společnost i zemi je nemorální a že jediným legitimním způsobem, jak 
vyřešit politickou i společenskou krizi, zůstává dialog. Za toto prorocké sjednocení 
vděčíme všem svým bratřím a sestrám ve víře: římským katolíkům, protestantům, 
židům, muslimům a zejména představitelům pravoslavných církví na Ukrajině. 

Podobně jako věřící se spojili i lidé nejrůznějšího etnického původu, jazyka a 
společenské třídy. Dokladem nevídaného sjednocení a konsensu přítomného v celé zemi 
se staly nedávné prezidentské volby. Petro Porošenko v nich obdržel 55 procent hlasů a 
byl tak zvolen již v prvním kole, kterého se zúčastnilo 21 kandidátů. 85 procent voličů 
dalo své hlasy kandidátům, kteří jsou pro demokratické a proevropské směřování naší 
země. Převážná většina obyvatel – Ukrajinců, Rusů, Bělorusů, Poláků, Židů, Tatarů, 
Arménů, Gruzínců i příslušníků dalších etnických či náboženských uskupení – dnes 
jednotně vystupuje proti teroristickému násilí a otevřené vojenské agresi ze zahraničí. 
Jsou vyděšeni záborem Krymu i konfliktem ve východních oblastech země, který zde 
rozdmýchávají a podporují zvláštní jednotky ze zahraničí. Jedná se o nejzávažnější 
problém, kterému je dnes Ukrajina i celá Evropa vystavena. 

Během uplynulých měsíců naší cesty od strachu k důstojnosti měla pro obyvatele 
Ukrajiny i věřící všech našich církví nesmírný význam vaše morální a duchovní 
solidarita. Jménem zdejších kněží, řeholníků a řeholnic i věřících laiků vám děkujeme za 
vytrvalé modlitby i nejrůznější dobročinné skutky, které jste nám prokázali. Zvláštní 
slova díků jsme adresovali Svatému otci Františkovi, který nás podpořil modlitbou a 
vyzval k míru a spravedlnosti na Ukrajině. 

Zde na Ukrajině se stal skutečný zázrak, na lid naší země se vylila proměňující milost. 
Ryzí oběť nových ukrajinských mučedníků, vroucí modlitby milionů lidí shromážděných 
na náměstích i modlitby mezinárodního společenství katolíků, křesťanů nejrůznějších 



vyznání i lidí dobré vůle hlásících se k různým náboženstvím přinesly hojnost 
proměňujícího požehnání. Ukrajina je dnes jinou zemí s obnovenou společností a vaše 
zásluha na tomto přerodu je zcela zásadní. 

Jsme vám hluboce vděčni za to, že se neúnavně snažíte informovat svá společenství o 
skutečné povaze vývoje v naší zemi a bojujete tak s nepravdivými informacemi šířenými 
o Ukrajině a jejích církvích, zejména Ukrajinské řeckokatolické církvi. V posledních 
dnech jsme svědky toho, že jisté nejvýše postavené politické a duchovní autority tuto 
kampaň dále stupňují a uchylují se přitom k agresivnímu vystupování a překrucování. 

Důstojnost, po níž Ukrajinci touží, je především nehmotné povahy. Usilují o důstojnost 
pocházející od Boha, která předpokládá i respekt k jejich vlastnímu bytí. Usilují o právo 
na sebeurčení, na územní celistvost a na svébytnost kulturních i náboženských tradic – 
na vše, co zde bylo v minulosti násilně potlačováno a také dnes bývá znevažováno. 

V reakci na systematickou korupci, útlak ze strany vlády a nepřijatelné sociální 
podmínky se miliony Ukrajinců uchýlily k pokojným demonstracím a navzdory 
etnickým, konfesním i kulturním odlišnostem tak projevily nesmírně silnou solidaritu. 
Celý svět se přesvědčil o tom, že Ukrajina je domovem mnoha národností a náboženství, 
které umí držet pospolu, že zdejší obnovená občanská společnost umí bránit svou zemi i 
společné dobro. Obyvatelé Ukrajiny společně říkají „ne“ tyranii, bezpráví, násilí a 
nezodpovědnosti, a to jak osobní, tak společenské, vnitřní i vnější, na úrovni vnitrostátní 
i mezinárodní. 

Prosíme vás, abyste i nadále vytrvali v modlitbách za mír na Ukrajině a za smíření 
založené na spravedlnosti. Vaše modlitby za Ukrajinu mají moc proměňovat a pro náš 
národ jsou nesmírnou oporou na jeho cestě. Jako křesťané věříme, že každý člověk, 
který projeví solidaritu s trpícím, obdrží od Boha požehnání a hojnost milostí. 
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