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Pandemie a očkování v katolických 
konspiračních narativech
Covid-19 a očkování stejně jako na něj 
navázaná elektronická registrace jsou 
vděčnými tématy konspiračních teorií. 
Nemohla tedy minout ani konspiracis-
ty operující v náboženském diskurzu. 
Zdá se však, že sem nepřinesla mnoho 
nového. Jen zapadla do „předem připra-
veného“ obrazu světa tak, jak jej známe 
s dalšími obsahy z dílny náboženských 
konspiracistů: spiknutí uvnitř Vatikánu, 
příprava na zavedení nového světového 
liberalistického náboženství, které zdán-
livě odstraní kon likty mezi národy, služ-
ba tajnému vládci světa atp.

V řetězových emailech a v textech 
webů přinášejících „alternativní“ infor-
mace se v českém prostředí objevuje 
převzatý materiál zejména ze Slovenska, 
kde je scéna konspiracistů mnohem ak-
tivnější a má také širší čtenářskou a po-
sluchačskou základnu než v Česku.

Asi nejcitovanějším autorem je na růz-
ných webech konspiracistů a v řetězo-
vých emailech Patrik Sojka, známý také 
jako biskup Timotej tzv. Byzantského 
katolického patriarchátu tvořeného ex-
komunikovanými katolickými duchovní-
mi.1 Jedním z obsahů řetězových emailů, 
které dorazily ke svým českým čtenářům 
ke konci roku 2020 je přepis rozhovoru, 
který Sojka poskytl pro slovenské rádio 
konspiracistů s příznačným názvem In-
fovojna dne 13. 11. 2020.2 Publikován byl 
také na webu Zem a Vek kritizovaném za 
šíření konspiračních teorií,3 jehož zakla-
datel a šéfredaktor Tibor Eliot Rostas byl 
odsouzen k peněžitému trestu za hano-
bení národa, rasy a přesvědčení.4 

Obsah Sojkova „šokujícího svědectví“ 
by bylo možné shrnout tak, že světoví 
lídři používají nemoc covid-19 jako zá-
minku pro ovládnutí lidí po celém světě, 
usilují o zbavení jejich práv a nastolení 
světové vlády. Vakcína je podle Sojky spo-
jená s čipem, který bude fungovat v lid-
ském těle. Kdo přijme čipování, bude na 
věky zatracen, stane se součástí velkého 
spiknutí proti lidstvu i proti Bohu. Sojka 
však cituje z velké části list italského ar-
cibiskupa Carlo Maria Vigana (*1941), 
oponenta současného papeže Františ-
ka a konspiracisty. Viganò ho adresoval 
prezidentu Trumpovi dne 25. 10. 2020. 
Kromě odsouzení světového spiknutí 
spojeného s pandemií a na ni navazující-
ho očkování se zde dočteme o i spiknutí, 
které postihlo katolickou církev jako jed-

nu z posledních překážek globální svě-
tové vlády označované jako NWO (New 
World Order). Součástí tohoto Nového 
světového pořádku je i současný papež 
František. Ve Viganově pojetí se jedná 
o nepravého papeže a Viganò ho důsled-
ně jmenuje občanským příjmením Ber-
goglio. Své tvrzení Viganò podpírá tím, že 
František údajně podporuje globalistic-
kou ideologii a podporuje agendu jakési 
stínové církve (Deep Church), která ukry-
ta za líbivá hesla pracuje na odstranění 
posledních zbytků pravé víry.5

Tuto teorii rozpracovává Viganò ve 
svém listu Libera nos a malo („Zbav nás 
od zlého“) vydaném v létě 2021.6 Hovoří 
v něm o kastě „nedotknutelných“ služeb-
níků covidového kultu, kterými jsou ti, 
kdo zavádějí nesmyslná opatření proti 
„domnělé hrozbě“ pandemie. Pravým 
cílem těchto kroků je však podřídit celé 
lidstvo globalistické ideologii pomocí 
plánu Velkého resetu. Ten se připravuje 
již od 50. let dvacátého stolení v kruzích 
inančních a ekonomických elit. Spojen-

cem těchto kruhů Viganem nazývaných 
jako Deep State je také zkorumpovaná 
část církve (Deep Church) v čele s Ber-
gogliem. Válka proti Bohu se začala 
Druhým vatikánským koncilem a dnes 
vstupuje do závěrečné fáze. Důkazem 
je podle Vigana například fakt, že byly 
uzavřeny kostely a zakázáno slavení mší 
svatých a vysluhování svátostí ještě „dří-
ve, než civilní úřady nařídily lockdown“.7 
Covid-pas je v tomto světle prostředkem 
k totální kontrole lidí – znamením šelmy 
z biblické knihy Zjevení (13, 16–18).

Události kolem pandemie jsou tedy 
vítaným střípkem do mozaiky eschato-
logických vizí, zejména očekávaného na-
stolení vlády Satana a jeho pozemských 
spojenců. Mezi nimi je falešná církev. 
Tyto vize se již po léta šíří z tábora ultra-
konzervativního katolicismu. Nicméně se 
zdá, že nejsou ničím jiným než právě jen 
střípkem. Zejména povinnost prokazovat 
očkování či bezinfekčnost vykládaná ve 
zmíněném kontextu jako cejch těch, kdo 
přijali vládu sil temnoty, je vítanou kon-
kretizací a aktualizací starého narativu 
o přebírání moci nad světem a nad církví 
proponenty světového spiknutí. 

O tom, že se zmírněním obav z covi-
dové pandemie a s rozvolňováním opat-
ření pozbývá toto téma na atraktivitě pro 
konspirátory typu Patrika Sojky, může 
svědčit jeho rozhovor ze 4. 1. 2022 pro 
virtuální rádio Infovojna. V něm sice ješ-

tě zmiňuje segregování v kostelích podle 
toho, kdo je očkovaný, odsuzuje sloven-
ské biskupy za to, že „schválili a pože-
hnali celoplošné testování“, a kritizuje 
jejich pozitivní přístup k očkování po-
pulace. Nicméně, vážnější otázkou je pro 
něj v tuto chvíli rusko-ukrajinská krize, 
které věnuje podstatnou část svého pro-
jevu.8 To implikuje myšlenku, že kritika 
současného o iciálního církevního kurzu 
je jen jednou z položek proruských dez-
informátorů zaměřujících se na věřící 
posluchače.
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Arcibiskup Carlo Maria Viganò.  
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