
Otevřený dopis

                                                           Představenému Moskevského patriarchátu
                                                                                  Ruské pravoslavné církve,

Představenému chrámu sv. apoštolů Petra a Pavla
v Karlových Varech  (Česká republika)

prot. Nikolaji Liščeňukovi

Otče Nikolaji!

Přijměte můj srdečný pozdrav! Dílo zkázy Pravoslavné církve v Českých zemích 
a na Slovensku, které jste započal se blíží k jeho logickému závěru! Myslím, že 
ne  bez  vaší  pomoci,  tzv.  jeromonach  Dorotej  odnímá  z  vůle  současného 
pražského  arcibiskupa  Michala  Dandára  poslední  duchovní  domov  vladyky 
Kryštofa – skutečného světce země České – Těšovský klášter.

Rád bych vám i všem ostatním připomněl, kdo je  jeromonach Dorotej a jakou 
roli  hrál  v celé  historii  rozbití  české  pravoslavné  církve.  Je  to  -  bývalý 
protoijerej  Ernest  Raptsun,  Vámi  aktivně  podporovaný  a  připravený  na 
speciální misi. Jeho žena Xenia na jaře 2013 napsala Posvátnému synodu PC 
ČZaS zavádějící prohlášení o tom, že údajně byla tajnou milenkou představitele 
církve Metropolity Kryštofa. A toto „prohlášení“ bylo impulsem pro  rozpoutání 
celé kampaně lží a pomluv proti čestnému představenému české pravoslavné 
církve.  V čele  této kampaně stanuly  osoby s velmi pochybnými vlastnostmi: 
Marek Krupica, Jiří Stránský, Ernest Raptsun a další. Čas ukázal, že každý z 
nich sledoval svoje čistě sobecké cíle, které nemají nic společného s blahem 
církve  a  základy  pravoslaví.  Někdo  byl  obviněn  z  homosexuality,  jiný  -  z 
finančních podvodů. A paní Raptsunová (s níž jsem se setkal osobně, a která 
mi  vyprávěla,  celý  příběh  napsání  jejího  pomlouvačného  „prohlášení“ 
Metropolity  Kryštofa)  učinila  po  nějakém  čase  oficiální  pokání  z  hříchu, 
kterého se dopustila. Nicméně Metropolita Kryštof v důsledku zběsilého tlaku, 
který byl na něj vyvíjen některými kruhy a médii, byl přinucen rezignovat.

Dne 26. září 2013 jsem se jménem ruských krajanů žijících v České republice, 
obrátil na členy Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na 
Slovensku, s žádostí, aby pečlivě všechno uvážili a učinili správné rozhodnutí. 
Aby nepodléhali emocím a  provokacím podněcovaným bezohlednými lidmi.

Vzpomínám si na Vaši reakci na toto téma. Zavolal jste mi a dlouho jste se 
rozčiloval,  že  jsem  se  podepsal  jménem  všech  krajanů.  Říkal  jste,  že  Vy  k 
tomuto problému zaujímáte jiný postoj.

Zanedlouho začalo být jasné, jakou pozici zaujímáte. V časové tísni byl jeden ze 
spiklenců  -  prot.  Ernest  Raptsun  postřižen  na  mnicha.  A  to  ještě  před 
dokončením  jeho  rozvodu  s manželkou.  Byl  jste  to  Vy,  kdo  navrhl  jeho 
kandidaturu na post Pražského arcibiskupa.



Arcibiskupem pražským, se naštěstí nestal. Speciálně k tomuto účelu, byl z 
Německa pozván kněz - prot. Michal Dandár. Jeho také ve spěchu s velkými 
narušeními postřihli na mnicha a rozvedli s jeho zákonnou manželkou.

A vladyka Kryštof odešel od všech povinností do jím postaveného malého (ale 
velmi útulného, duchovního a pohostinného) kláštera v obci Těšov, nedaleko 
města Chebu. Tam - do kláštera v uplynulých letech přijíždělo mnoho slavných 
ruských  lidí:  umělci,  vědci  a  další.  Klášter  navštívili  kupř.  herci  Alexej 
Buldakov a Benjamin Smechov, hudební skladatelé Jevgenij Doga a Alexandr 
Žurbin. Dvakrát sem přijel Hrdina Ruska (a osobní přítel Vladimíra Remka) 
kosmonaut  Georgij  Grečko.  A  vůbec  sem přijížděli  prostí  ruští  lidé,  prosící 
požehnání a dobré otcovské slovo světce. Sem přijížděli zástupci slovanských 
organizací a představitelé slovanského hnutí ze zemí Evropy, k zamyšlení se 
nad obsahem jejich historického poslání. Klášter navštívili pedagogové z celé 
Evropy, aby se seznámili se základy pravoslaví.

A nyní, myslím, že ne bez vaší podpory  (protože jste zavázán právě vůči této 
osobě,  tím co se  stalo  v  České pravoslavné církvi),  tento příbytek  ctnosti  a 
pravé pravoslavné víry odebíráte skutečnému světci - vladykovi Kryštofovi a 
předáváte  svému  chráněnci  -  Ernestu  Raptsunovi  (jako  -  jeromonachu 
Dorotejovi).

Jsem  člověk  s  bohatou  spisovatelskou  fantazií.  Avšak  dnes  nenacházím 
adekvátní slova, abych popsal pocity, které prožívám v této situaci. Nicméně si 
myslím, že dokážu soustředit své myšlenky a v blízké budoucnosti dokončím již 
započatou svoji knihu „Soumrak nad Vltavou“ o spiknutí v české pravoslavné 
církvi, ve které popíšu čtenářům vše, co se tady stalo v posledních třech letech. 
Kniha bude vydána v ruském i českém jazyce. Na mnohé vrhne skutečné světlo 
na události,  které se tu odehrály,  a ozřejmí úlohu jednotlivců v nich, včetně 
Vás.

Dnes  hodně  mluvíme  o  oživení  morálky  a  vzdělání  na  našich  nejlepších 
slovanských, a na prvním místě - pravoslavných tradicích. V této souvislosti 
dnes  došlo  k  významným  změnám  v  ruském  školství,  které,  jak  doufám, 
povedou k tomu, že budeme moci konečně překonat nedostatek duchovnosti a 
nemorálnosti v naší společnosti. A vedoucí roli v tomto, samozřejmě, musí hrát 
naše pravoslavná církev.

Ale ne taková, ve které duchovenstvo pod sutanou skrývá nůž a sní o tom, jak 
jej vrazit do zad svému bližnímu, aby se zmocnilo jeho majetku a postavení. 

Přemýšlejte o tom ve svém volném čase.

Myslím, že se vladyka Kryštof neztratí. On je skutečný světec. A světci mají 
vždy místo v srdcích prostých lidí.



A  co  se  týče  Vás  a  Vám  podobných,  rád  bych  vám  připomněl,  že  existuje 
Nejvyšší soud – Soud Boží! On bude soudit každého z nás! A tam se nic skrýt 
nepodaří! Všechna tajemství se okamžitě vyjeví! A ze všeho se budete muset 
odpovídat v plné výši!

Kéž nás všechny chrání Bůh! 

24.08.2016

prof. Sergej Komkov – 1. místopředseda Všeslovanského výboru, ředitel 
«Ruského domu» v Mariánských Lázních, člen Svazu spisovatelů Moskvy 


