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Milé sestry, milí bratia, 

ďalší deň vojny. Siedmy deň nie stvorenia, ale zničenia. Čoraz brutálnejšieho, bezohľadnejšieho a 

hroznejšieho. Zároveň som hlboko presvedčený, že keď sa Boh pozerá na dobrých, obetavých ľudí, na 

nesmiernu lásku, vidí, že to, čo urobil, bolo veľmi dobré (porov. Gn 1,31). Dnes je Popolcová streda a 

začína sa pôst. Otec Petro, náš biblista, včera zapálil na terase malý oheň, takže máme čerstvý popol. 

Včera večer nás trochu vystrašila raketa z neďalekej televíznej veže. Už som to spomínal. Toto je naša 

štvrť. Videl som fotku zabitých okoloidúcich. Kráčali po chodníku, po ktorom som často chodil aj ja. 

Myslím, že presne na tomto mieste som stál vo štvrtok v rade na palivo. Toto je predmestie Babi Jar, 

miesto strašného mučenia obyvateľov Kyjeva, najmä Židov, zavraždených nacistami v roku 1941. 

Prezident Ukrajiny povedal, že história sa začína opakovať ... 

Naši kyjevskí obyvatelia kláštora sa pripájajú k mestskej dobrovoľníckej službe. Otec Tomáš odviezol a 

priviezol zopár ľudí zo vzdialených miest mesta. Chce to odvahu. Jazda cez na seba nadväzujúce 

kontroly, ukazovanie dokladov, otváranie kufra. Keď sa včera vracal s jednou zo žien, šli neďaleko 

Babieho Jara. Tam, kde len chvíľu predtým leteli rakety. Dnes po ceste tankoval do auta. 

Ráno volal otec Miša Romaniv z Fastova. Šťastný, pretože autobus s viac ako päťdesiatimi ľuďmi, najmä 

deťmi a matkami, ktorí ich včera opustili, šťastne dorazil do Poľska. „Sedia na poľskej strane a pijú 

kávu,“ povedal. Nech je takýchto správ čo najviac. 

Sestra Anastázia včera bezpečne dorazila do Fastova a doviezla pec na pečenie chleba z ľavého brehu 

Kyjeva. Nikomu inému sa ísť nechcelo a cesta jej trvala 1,5 hodiny. Za týchto podmienok ide o rekord. 

V normálnych časoch by to bol tiež poriadny výkon, pretože cesta trvala pre zápchy oveľa dlhšie. O 

radary na Odeskej trase sa zrejme nestarala. Zasmiala sa a povedala, nech zaplatí môj brat, na ktorého 

je napísané auto. Dnes ráno sa vrátila s čerstvým chlebom do Kyjeva. 

Ďalšiu pec na chlieb dal Fastovu Luccio, taliansky priateľ. Jeho pizzeria vo Vinnici je teraz mimo 

prevádzky, tak nám bez váhania povedal, aby sme preniesli všetko vybavenie. Nech poslúži. Vďaka nej 

budeme môcť každý deň upiecť 300 chlebov pre územnú obranu mesta. Ďalší priatelia z Vinnice dodali 

dve tony múky. 

Dnes by som vám rád napísal o našich dvoch biskupoch. V predchádzajúcich listoch som spomenul 

biskupa Vitalija z Kyjeva, ktorý je v meste. Druhý z kyjevských biskupov Alexander odišiel do Žitomyru, 

aby bol v západnej časti diecézy, kde je veľa katolíkov. Múdre rozhodnutie. Dnes sme sa rozprávali 

telefonicky. Žitomyr bol bombardovaný a veľa ľudí sa uchýlilo do kostolných pivníc. Dojemné fotografie 

zverejnil biskup Alexander na Facebooku: ľudia sa modlia ruženec v starých kostolných pivniciach, 

starých možno niekoľko storočí. Ako za čias katakomb. Podarilo sa nám porozprávať aj s biskupom 

Pavlom z Charkova. Je to tam veľmi ťažké a nebezpečné. Včera sme v správach videli, ako bombardovali 

centrálne námestie mesta. Neďaleko sa nachádza katedrála a budova kúrie. Našťastie vlna po výbuchu 

poškodila len niekoľko okien a vitráží. Zničená bola aj časť strechy budovy kúrie, kde biskup býva. 

Biskup Pavol sa práve vracal z nášho kláštora. Otec Irenej odtiaľ už evakuoval niektorých farníkov a je 

s nimi na Zakarpatí. Niekoľko ľudí však požiadalo, aby mohli bývať u nás, no práve odišli na radu 

biskupa, ktorý im pomohol zorganizovať transport. Odišiel aj statočný Kirill. Rozumné rozhodnutie v 

tejto situácii! Včera raketa zasiahla budovu školy niekoľko stoviek metrov od kláštora. Biskup zavolal, 

že zamkol náš dom a spýtal sa, čia to bola biela mačka? Pustil ju von - dúfajme, že to zvieratko nejako 

zvládne, lebo nevieme, kedy sa vrátime domov. Vo vojnovej situácii je hlúpe pýtať sa niekoho: 

odchádzaš alebo zostávaš? Ale sám biskup Pavol v jednom bode rozhovoru povedal, že nikam nejde. 



Bude so svojimi veriacimi z diecézy. Pevne verí vo víťazstvo Pravdy a Nepoškvrnenej! Je to ostrieľaný 

muž. Pápež František za biskupa vymenoval kňaza, ktorý predtým cestoval na front v Donbase a bol 

vojenským kaplánom. Dobrí, statoční pastieri! 

Milí priatelia, dnešný deň zakončím slovami sv. Pavla: „Ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte viac 

rozhojnila milosť, aby tak ako hriech vládol v smrti, aj milosť vládla spravodlivosťou pre večný život 

skrze Ježiša Krista, nášho Pána.“ (Rim 5, 20-21).  

Dnes posielam list skôr, lebo o chvíľu chcem ísť do blízkej nemocnice. Možno sa nám to podarí. 

Uvidíme, či nás pustia. 

S pozdravom. Modlite sa za nás a za Ukrajinu. 

J. 


