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Další důležitý dialog je ten s Římem. V letošním roce byla 
uzavřena druhá fáze mezinárodního římskokatolicko-sta-
rokatolického dialogu (IRAD II). V červenci tohoto roku 
komise, kterou z římskokatolické strany vedl paderbornský 
arcibiskup Hans-Josef Becker a ze starokatolické strany 
německý biskup Matthias Ring, publikovala dokument, 
který shrnuje výsledek druhého kola jednání. V mnoha 
otázkách se podařilo dosáhnout přiblížení a nalézt konsen-
zus. Byly ovšem také samozřejmě pojmenovány otázky, ve 
kterých není zatím možné shody dosáhnout, jako je třeba 
svěcení žen. I u tohoto dialogu je důležité, aby nezůstá-
val pouze na papíře, ale aby se na jeho základě budovaly 
kontakty.

Mimo to pokračuje i náš dialog s indickou církví Mar 
Thoma a brzy k němu přibude ještě dialog s arménskou 
pravoslavnou církví. Zmínit bychom mohli i další ekume-
nické konference a grémia, na kterých je IBK zastoupena, 
aby tak udržovala živý kontakt i s ostatními křesťanskými 
sestrami a bratry. Všechny tyto ekumenické dialogy nejsou 
samoúčelné, ale umožňují nám žít naši katolicitu a uvádět 
do života naše ekumenické povolání. Všechno něco stojí. Utrechtská unie proto každý rok vyzývá 

členské církve, aby na její potřeby uspořádaly sbírku. V České 
republice se tato sbírka bude konat v neděli po svátku sv. 
Willibrorda (tj. 12. listopadu). Podpořte naše úsilí o to, aby 
společenství starokatolických církví bylo skutečně živé!

Svůj příspěvek můžete zaslat na účet Starokatolické církve v 
ČR číslo 1922891369/0800 s variabilním symbolem IČ farní/
filiální obce a poznámkou „Sbírka sv. Willibrord“, anebo 
jako privátní dárci jen s uvedenou poznámkou.
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Řím a Indie Sbírka Utrechtské unie

Prof. dr. Berlis, biskup Philoxenos, biskup Rein, Foto: Peter Feenstra

zleva: biskup dr. Wiktor Wysoczański, polská starokatolická církev; 
biskup dr. Heinz Lederleitner, rakouská starokatolická církev; arcibiskup dr. 
Joris Vercammen, utrechtské arcibiskupství nizozemské starokatolické církve 

a předseda IBK; biskup dr. Matthias Ring, německá starokatolická církev;  
biskup dr. Harald Rein, švýcarská starokatolická církev;

biskup dr. Pavel Benedikt Stránský, česká starokatolická církev; biskup dr. 
Dirk Jan Schoon, haarlemské biskupství nizozemské starokatolické církve
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Jedním z nejdůležitějších úkolů Mezinárodní starokatolické 
biskupské konference Utrechtské unie (IBK) je udržovat a 
kultivovat vztah k ostatním církvím. 

V duchu této snahy vede IBK jako orgán zastupující jed-
notlivé národní starokatolické církve s ostatními církvemi 
dialog, který má za cíl dosažení církevního společenství. 
Tak se podařilo úspěšně uzavřít dialog s luterskou evangelic-
kou Církví Švédska. Minulý rok v listopadu jsme v Uppsale 
v tamní katedrále slavili navázání církevního společenství. 
V lednu příštího roku se totéž odehraje v Utrechtu ve 
starokatolické katedrále sv. Gertrudy. Je to vůbec poprvé, co 
se podařilo dosáhnout církevního společenství mezi církví, 
která vzešla z prostředí reformace a církví katolického typu. 
Nyní jde ale také o to, aby se toto vyhlášené společenství 
v jednotlivých zemích začalo uskutečňovat.

To vychází v první řadě z našeho sebepochopení jako katolic-
ké církve. Být katolíkem a zároveň být izolovaným, to by byl 
přeci protimluv.

Foto© Magnus Aronson: Joel Ingmarsson, asistent arcibiskupky Uppsaly; Elise Bertilson, asistentka biskupa ze Strängnäs; 
Johan Dalman, biskup ze Strängnäs; Peter Feenstra, farář v Magdenu (Švýcarsko), spolusekretář komise pro dialog; 

Joris Vercammen, arcibiskup Utrechtu; Antje Jackelén, arcibikupka Uppsaly; Jenny Sjögreen, vedoucí ekumenického oddělení; 
Harald Münch, farář z IJmuiden (Nizozemí), člen komise pro dialog; Annica Anderbrant, děkanka chrámu v Uppsale
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