RU
k
oB
rR
tIEK

Een gezegend Euro 2012
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Ook in kerkelijke kring heeft Euro 2012
vroeg interesse gewekt. Zo zegende de Oekraïens grieks-katholieke bisschop Mikola
Simkajlo van het bisdom Kolomija-Tsjernivtsi al op 8 oktober 2009 een Maria Po
krov icoon, die de voorbereidingen op het
toernooi ook een geestelijk en nationaal
gekleurd steuntje in de rug moest geven.
Op de icoon maakt de Maagd Maria
een zegenend gebaar boven een voetbalveld met links vlag en wapen van Polen en
rechts vlag en wapen van Oekraïne. Op
die manier beschermt Maria niet alleen
het toernooi zelf, maar ook de Pools-Oekraïense samenwerking. Het kindje Jezus
laat zich evenmin onbetuigd. Hij strekt
zijn handen uit boven een voetbal, alsof
de schilder, lokale kunstenaar Vasili Stefoerak, wilde zeggen dat het uiteindelijk
Jezus is die de uitkomst van het toernooi
De Maagd Maria maakt een beschermend
bepaalt.
De icoon is niet bij iedereen goed geval- gebaar boven een voetbalveld, terwijl het
len, dus maakte bisschop Mikola tijdens kindje Jezus de voetbal zegent
een interview duidelijk dat de schilder zijn
eigen visie op Euro 2012 geeft in het licht
van het christelijk geloof: ‘Ik vond geen
ketterij in deze icoon en daarom kwam ik.
Het is iets nieuws dat de aandacht trekt,
maar in het algemeen gesproken is het een
goed project.’
Ragoelja Vasidze, een van de initiatiefnemers, drukte de hoop uit dat ‘de bezoekers van Euro 2012 zo niet alleen onze
stadions zullen herinneren, maar ook de
Oekraïense cultuur en nationale spiritualiteit. Dit is het doel van dit project.’
F.H.
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