
Sbírka Utrechtské unie

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. 9. listopadu).
Podpořte naše úsilí o to, aby společenství 
starokatolických církví bylo skutečně živé!

Svůj příspěvek můžete zaslat na účet Starokatolické 
církve v ČR 1922898309/0800 s poznámkou 
„Utrechtská unie“.

Váš bratr +Dušan, biskup

Připomínka křtu na kongresu v Utrechtu roku 2014
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Život v celosvětovém společenství

 Křesťan nikdy není se svou vírou sám. Předchází nás 
dlouhá řada těch, kteří si z generace na generaci předávali 
víru otců. I náš bohoslužebný život, život z víry, se 
odehrává ve společenství sester a bratří, s nimiž společně 
kráčíme cestou evangelia a snažíme se následovat Ježíše 
Krista. Toto společenství je od církve neodmyslitelné. 
Většina z nás ho prožívá především ve vlastní obci, v níž 
pravidelně slavíme eucharistii a můžeme společně sdílet 
své radosti a starosti. Ale ani obce nejsou samy o sobě a pro 
sebe. Jsou ve společenství s biskupem i s ostatními obcemi 
v rámci diecéze. A stejně tak jsou jednotlivé diecéze  ve 
společenství s dalšími biskupstvími – tak se projevuje 
katolický - tedy všeobecný charakter církve.

církve se každý rok setkávají na Mezinárodní biskupské 
konferenci (IBK). 

Mezinárodní starokatolický kongres

Zvláštní událostí v životě Utrechtské unie je mezinárodní 
starokatotolický kongres, na který vždy jednou za 
čtyři roky zve jedna z členských církví. Taková setkání 
umožňují starokatoličkám a starokatolíkům pohlédnout 
za horizont věže svého vlastního kostela, dozvědět 
se, jak rozmanitý je svět starokatolictví a zúčastnit se 
diskusí o otázkách víry. V tomto roce se kongres konal 
od 18. do 21. září v Utrechtu a stál zcela ve znamení 
125-letého výročí Utrechtské unie. V roce 2018 pak bude 
zvát starokatoličky a starokatolíky Rakousko do Badenu 
u Vídně. 

Společenství starokatolických církví

Když v 19. století v reakci na První vatikánský koncil 
vznikly starokatolické církve, snažili se jejich biskupové 
udržet vzájemný kontakt. Uvědomovali si, že ani křesťané 
jako jednotlivci ani biskupství nemohou existovat v 
izolaci. Utrechtská církev, která je přímou pokračovatelkou 
církve založené sv. Willibrordem a se kterou v 18. století 
Řím přerušil společenství, rozpoznala v těchto mladých 
starokatolických církvích spřízněné hnutí a od počátku 
své sourozence ve víře podporovala. Později dokonce 
holandská církev samu sebe označila za „starokatolickou“.

V roce 1889 vytvořili starokatoličtí biskupové Utrechtskou 
unii. Dnes jsou jejími členy církve v Holandsku, Švýcarsku, 
Rakousku, Německu, Polsku a v České republice.

Utrechtská unie koordinuje spolupráci jednotlivých 
starokatolických církví. Biskupové reprezentující své 


