
 6  

SOCIÁLNÍ PRÁCE PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE 

V ČESKOSLOVENSKU ZA DOBY REÁLNÉHO SOCIALISMU  

A PO NĚM 

 

vladyka KRYŠTOF (PULEC), metropolita 
 

Pravoslavná církev v Československu se utvořila jako auto-
kefální metropolie v 50. letech 20. století. Byla to doba aktivního 
protináboženského působení státu, kdy křesťanské církve neměli 
možnost zakládat sociální ústavy ani jinak konat sociální práci. 
Z toho důvodu pravoslavní v Československu nezaložili až do 
začátku společenských změn v 90. letech žádný ústav, který by se 
věnoval sociální práci.  

Přesto však nemohla pravoslavná církev žít bez praktických 
projevů křesťanské lásky. Svatý apoštol Jakub jasně upozorňuje ve 
svém biblickém listu, že „víra bez skutků je mrtva“ (2,17). I když 
z výše uvedených důvodu nemohla být v 50. letech ani pozdějších 
letech 20. století založená žádná církevní sociální instituce, přesto se 
můžeme opírat o svědectví svědčící o osobní angažovanosti pravo-
slavných duchovních věřících v oblasti filantropické.  

Předně to byla konkrétní pomoc poskytována lidem nemocným, 
nemajetným a jinak strádajícím. V jednotlivých církevních obcích v 
Čechách žil duch otcovské lásky, kterou projevoval svatý mučedník 
Gorazd ke všem, kteří se ocitli v nouzi. O sv. vladykovi se dochovalo 
např. svědectví, jak finančně podporoval chudou vdovu, jež zůstala 
odkázaná na pomoc druhých poté, co vynaložila veškerý svůj 
majetek na stavbu pravoslavných chrámů na Moravě.  

Podobná svědectví se nám dochovala i o ruském biskupovi 
Sergijovi (Koroľovi) působící na konci 2. světové války v Praze. Také 
o arcibiskupovi Savatijovi (Vrabcovi) z konstantinopolské jurisdikce 
vypráví pamětníci, jaký byl štědrý a jak jeho péče o chudé měla 
požehnaný misijní rozměr.  

Musíme na tomto místě připomenout, že se tehdy pravoslavně 
věřící v církevních obcích osobně znali a měli k sobě opravdu 
bratrský vztah. Náplň činnosti jednotlivých sborů starších obsahovala 
také filantropická aktivita, která tvořila často její hlavní viditelný 
dopad živé víry věřících.  
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Jednalo se o konkrétní pomoc těm, kteří se nemohli pro nemoc 
nebo pro pokročilé stáří o sebe v plné míře postarat. Při sborech 
starších se vytvářeli skupiny věřících, kteří takto postiženým obsta-
rávali nákupy, nosili uhlí a jinak se starali o jejich domácnost. Tato 
činnost byla vždy spojená s besedami o víře, o církevním životě 
včetně problémů spojených se silnou ateizací tehdejší společnosti.  

Pochopitelně, že tato činnost neměla žádný instituční charakter. 
Šlo o spontánní projevy víry a lásky k trpícímu člověku z podnětů 
filantropického rozměru Kristova evangelia. Většinou se děly 
poloilegálně a kromě přímo zúčastněných o nich věděl jen nebeský 
Otec.  

Protože Pravoslavná církev v Československu byla nucená 
respektovat striktní nařízení představitelů vládnoucího reálného 
socialismu zakazující jakoukoliv filantropickou činnost, postupně se 
z vědomí věřících vytrácela jakákoliv představa o systematické so-
ciální práci. V takovém stavu zastihla pravoslavné „něžná revoluce“ 
90. let. 

Z tohoto důvodu nebylo jednoduché oživit vědomí církevních 
představitelů a věřících o tom, že církev právě v sociální práci jejím 
misijním rozměrem naplňuje svoje poslání služby člověku. Bylo 
zapotřebí jasně prokázat, jakou roli hrají v životě spásy člověka 
konkrétní projevy lásky k bližnímu. Kromě jasného evangelního 
poselství obsaženého v podobenství o milosrdném samaritánu, se 
naše praktická teologie musela zaměřit na exegesi mnoha dalších 
biblických textů svědčících o tom, jak církev z důvodů soterio-
ligických nemůže abstrahovat ze svého života sociální práci.  

V tomto směru Pravoslavné církvi v Československu velmi 
pomohl příklad Řecké pravoslavné církve, se kterou nás nerozlučně 
spojuje cyrilometodějské dědictví. Majoritní Pravoslavná církev 
v Řecku od počátku své existence v prvním století po Kristu nikdy 
nepřestala aktivně projevovat sociální službu potřebným. V současné 
době je zřizovatelem téměř všech filantropických institucí počínaje 
domovy důchodců, sirotčinců a domovů pro oběti domácího násilí. 
Pochopitelně, že pozitivně působil i příklad jinoslavných křesťanů, 
kteří restaurovali v 50. letech zrušená sociální zařízení. 

Jak v České republice, tak i v Slovenské republice nejprve 
vznikly samostatné pravoslavné filantropie. Na Slovensku jsou 
dodnes součástí aktivit místní pravoslavné církve. V České republice 
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se vytvořila pravoslavná filantropie jako občanské sdružení v rámci 
platné legislativy ministerstva vnitra. Mimo to zde vzniklo občanské 
sdružení SOZE sídlící v Brně zaměřené na právní a praktickou 
pomoc příchozím ze zahraničí. SOZE pečuje v Brně o azilový dům, 
na který je zároveň ženským pravoslavným monastýrem.  

Podobně i pravoslavná filantropie na Slovensku začala konkrét-
ně pečovat o lidi bez stálého domova a iniciovala zařízení dětského 
domova v Mezilaborcích, jenž jako instituce spadá do prešovské 
eparchie.  

Nezbytnou potřebu pravoslavné filantropie v České republice 
prověřily dvě velké povodně, nejprve na Moravě a poté v Čechách. 
Díky této instituci se dostalo stovkám postižených rodin praktické 
pomoci. Zároveň pravoslavná církev mohla navázat na dlouholetou 
ekumenickou spolupráci, doma i v zahraničí. Ostatně je to právě 
sociální služba, která vždy umocňuje význam křesťanské ekumeny a 
dává jí konkrétní, hmatatelnou podobu. 

Před několika lety byla v Rokycanech (Česká republika) založená 
romská duchovní mise zaměřená na duchovní a zároveň sociální 
službu Romskému etniku. Tato mise jako občanské sdružení předně 
pečuje o romskou mládež a umožňuje jí dosáhnout patřičné vzdělání 
a pomáhá hledat integrační mechanizmy, které nezapomínají na 
zachování romské kulturní a duchovní identity.  

Sociální služba se koná stále také v rámci působnosti jednotli-
vých církevních obcí a nově založených monastýrů. Příkladem je 
nejenom ženský monastýr sv. Ludmily v Brně, sídlící v azylovém 
domě, ale také mužský monastýr sv. Prokopa Sázavského v Mostě. 
V poslední době pečuje o integraci do společnosti frekventantů 
dětských domovů.  

Ve všech uvedených projevech sociální služby je evidentní její 
misijní rozměr. Jedná se o zviditelnění poselství evangelia v pato-
logických podmínkách života společnosti, která právě toto od církve 
očekává. Když církev lidem prakticky slouží, má najednou smysl i 
pro konzumně myslící majoritní společnost. Altruistický projev 
křesťanské lásky může vždy s pomocí Boží přivést k tomu, že si lidé 
položí otázku „proč“ věřící nezištně pomáhají svým bližním? Co je 
vede k tomu, že obětují čas a prostředky tam, kde nic praktického 
nezískají?  
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Pochopitelně není možné popsat v tomto příspěvku všechny 
filantropické aktivity Pravoslavné církve v Československu a nyní 
v českých zemích a na Slovensku. Není to ani jeho cílem. Spíše je 
malým kompendiem věnovaným problematice sociální služby v pod-
mínkách reálného socialismu a po něm v Československu, tak jak jej 
může uchopit praktická teologie, včetně jejích projevů v rámci kano-
nického teritoria Pravoslavné církve v českých zemích a na Slo-
vensku. Zároveň dokazuje, že život pravoslavného křesťana není 
možný bez viditelných a konkrétních projevů křesťanské lásky 
k bližnímu.  
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arcibiskup pražský, metropolita českých zemí a Slovenska 
 


