
Dopis Posvátnému synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku 

 

 

 Vážení členové Posvatného synodu! 

 

 Na svůj dopis s prohlášením ze dne 26. srpna 2016 adresovaný Jeho Vysokopřeosvícenosti 

Michalovi, arcibiskupovi pražskému a českých zemí, jsem dosud neobdržel odpověď. (Prosil jsem 

v něm vladyku Michala, aby přehodnotil své rozhodnutí ze dne 22. srpna 2016.) Proto se obracím 

na vás.  

 Jedná se o porušování posvátných kánonů pravoslavné církve a zasahování do mého 

duchovního a soukromého života. 

 V roce 2013 jsem čelil křivým obviněním ze strany T. Jarolíma, která – jak se prokázalo – 

byla neodůvodněná a zakládala se na nepravdivých skutečnostech. Orgány činné v trestním řízení 

toto prokázaly a věc uzavřely. Po předchozích slovech pana T. Jarolíma, že pokud se prokáže, že to, 

co tvrdí, není pravda, věřejně se mi omluví (viz Parlamentní listy), jsem ho po uzavření vyšetřování 

věřejně vyzval, aby se tedy omluvil – dodnes tak neučinil. 

 Současně jsem čelil i křivým obviněním ze strany pracovníků pražské eparchie. Orgány 

činné v trestním řízení prokázaly, že i jejich obvinění proti mně jsou křivá a nezakládají se na 

pravdivých skutečnostech. 

 Ze strany X. Rapcunové jsem byl několikrát obviněn z mileneckém vztahu s ní a z narození 

nemanželských dětí, a to i prostřednictvím médií NOVA TV, internetového portálu YOUTUBE a 

dalšími cestami. Poté písemně prohlásila, že žádné její obvinění není pravdivé, a dokonce nechala 

notářsky ověřit svůj podpis na tomto prohlášení. 

 Další nepravdivé tvrzení vzešlo ze strany Ing. Igore Střelce, který proti mně jako emeritnímu 

metropolitovi autokefální církve podal Posvátnému synodu dne 8. února 2016 „kanonickou žalobu“, 

kterou posléze elektronicky rozšířil dne 8. března 2016. Kromě nepravdivých skutečností 

obsažených v této „kanonické žálobě“ chci poukázat na porušování posvatných kanonů pravoslavné 

církve z jeho strany a že nemá patřičné teologické vzdělání k tomu, aby mohl posoudit činy 

duchovních a na základě toho podat kanonickou žalobu. 

 Celý svůj dosavadní život jsem věnoval naší pravoslavné církvi. Více než čtyřicet let konám 

duchovenskou službu, podílel jsem se na budování pravoslavných chrámů a monastýrů. Působím 

jako vysokoškolský pedagog a také jsem reprezentoval naši církev nejen v České republice a na 

Slovensku, ale i po celém světě. Když bylo potřeba, podporoval jsem naši církev i z vlastních 

finančních prostředků, například uhrazením dluhu a zastavením exekuce v roce 2011, což je řádně 

vedeno v účetnictví. 



 Pevně věřím, že členové Posvatného synodu přihlédnou k tomu, že se pokračuje v 

záměrném poškozování mé osoby jako duchovního. Zachází se se mnou v rozporu s usnesením 

Posvátného synodu naší církve (12. 4. 2013) a v rozporu s posvatnými kánony pravoslavné církve, 

Listinou základních práv a svobod a Ústavou České republiky. 

V souladu s tímto mým vyjádřením a svým moudrým rozhodnutím ukončíte toto nepatřičné 

řízení a prohloubíte jednotu duchovních Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. 

 Tímto dopisem žádám členy Posvatného synodu, aby řádně přezkoumali podle ustanovení 

posvatných kánonů pravoslavné církve všechny žaloby a tvrzení osob a dále pak vypovídací 

hodnotu, průkaznost a pravdivost jimi předkládaného důkazového materiálu, který se snaží poškodit 

naši církev v očích vašich, věřících i sekulárního světa. 

 

 

S úctou a v bratrské lásce 

 

 

 Kryštof 

V Těšově dne 14. září 2016 


