
Bojujme duchovně spolu s Ukrajinou, vyzval 

arcibiskup Graubner 

 
 
S prosbou k Pánu za mír na Ukrajině a za smíření celebroval 
arcibiskup Jan Graubner dnešní dopolední mši svatou v katedrále 
sv. Václava. Na pomoc válkou sužovanému ukrajinskému lidu byl 
rovněž určen výnos finanční sbírky při bohoslužbě. 
 
 
„Tvrdá skutečnost války otřásla celým světem, který s nelibostí zjišťuje, že je 
naivnější a bezbrannější, než si připouští: věřili jsme, že nám už se nemůže stát to, 
co se dělo našim předkům,“ řekl ve své homilii arcibiskup Graubner. Nemuselo by to 
se přitom podle něj stát, kdyby se lidé nechali vést moudrostí Božího slova, a ne 
lidskými vůdci s jejich omezeními nebo jen vlastními názory. 
„Někteří si pak dokonce myslí, že objektivní pravda neexistuje, že každý si může 
vytvořit a prosadit pravdu svou. Extrémní příklad vidíme dnes na Ukrajině: agresor si 
vymyslí důvody pro své činy, nestydatě šíří lži, o nichž tvrdí, že jsou pravda, a možná 
tomu i sám věří. Mnozí důvěřiví lidé mu pak naletí. Rozumní křesťané ale mají 
úžasnou výhodu, když spoléhají na Krista, který je skutečným vítězem nad hříchem i 
nad smrtí,“ zdůraznil olomoucký arcibiskup. 
V tomto duchu pak je podle něj třeba nabízet Bohu také své modlitby za Ukrajinu, 
dnes i v následujících dnech. „Prosíme, aby zlo ztratilo svou moc: přidejme 
k modlitbám i prosbu za to, aby ztratilo svou moc také v nás. Prosíme, aby pravda 
zvítězila nad lží: udělejme všechno pro to, abychom se nijak nepodíleli na šíření 
pomluv, urážek a falešných zpráv. Prosíme, aby ve světě zavládla Boží moudrost: 
dejme si záležet na tom, abychom Boží slovo uváděli ve skutek, a ono tak 
projevovalo svou moudrost v nás. Prosíme, aby přišel mír a zvítězila láska: ukazujme 
svým jednáním, jak láska dokáže vítězit odpouštěním a nezištnou službou,“ vyzval 
věřící arcibiskup Graubner. 
Čím upřímněji se o to každý bude snažit, tím silnější bude jeho modlitba, dodal a své 
kázání uzavřel: „Nebude to lehké. Myšlenka na ty, kdo bojují a snášejí válečná 
utrpení na Ukrajině, nás ovšem může povzbudit a své nasazení a vytrvalost můžeme 
také Bohu nabídnout jako prosbu za jejich posilu. Tak bojujeme duchovně spolu 
s nimi.“ 
K modlitbě a postu za ukončení konfliktu na Ukrajině vyzvali ve čtvrtek biskupové 
ČR společně s papežem Františkem, Charita ČR na pomoc trpícím vyhlásila finanční 
sbírku a za mír se ve čtvrtek modlily také děti z olomoucké církevní školy 
Ovečka společně s biskupem Antonínem Baslerem. Arcibiskup Graubner také 
v pátek zaslal dopis s vyjádřením podpory třem představitelům katolických církví na 
Ukrajině. 
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