Pastýřský list L. Hučka z 15. 3. 2012:

Překlad zveřejnění dne 2. 4. 2012 na oficiálních stránkách České biskupské konference:

Varování před sektou tzv. „Ukrajinskou pravověrnou řecko-katolickou církví“
Bratři a sestry, jako Vaši pastýři, jimž byla nástupcem apoštola svatého Petra svěřena starost o spásu Vašich duší,
jsme povinni Vás varovat před skutečností, že v naší pražské farnosti a v katedrálním chrámě sv. Klimenta se
objevují členové sekty brojící proti řeckokatolické a vůbec proti katolické církvi. Jsou to, žel, z katolické církve
vyloučení bývalí řeholníci-baziliáni, jež neposlušnost a odmítání autority i falešné představy o své výjimečnosti
zavedly na scestí. Znamením jejich falešné mystiky je kromě jasných omylů také vzpurnost, tvrdohlavost a
neposlušnost. Svatá Faustyna Kowalská píše: „Satan si dokáže dokonce navléct i šat pokory. Co však neumí
nosit, do čeho se nevejde, je poslušnost.“
Upozorňujeme Vás, že navenek mohou tito lidé působit velmi zbožným, milým a přesvědčivým dojmem. Proti
těm, kdo s nimi nesouhlasí, jsou však jejich ústa vždy plná jen nemístné kritiky, nepravdivých pomluv, nenávisti
a pyšného odsuzování, a to zejména vůči mnohým členům katolické církve včetně papeže. Oni se chlubí svou
pravověrností, svou vírou. Upadli však do velké pasti: do pasti víry bez lásky. A víra bez lásky vede pouze k
fanatizmu. I ďábel jak píše apoštol Jakub ve svém listě který je otcem lži, věří, ale třese se a bojí; bojí se pravdy.
Pravda je pro ně tím největším nepřítelem. Tato skupina se už dávno v našem prostředí zkompromitovala
evidentními nepravdami a pomluvami, kterými chtěla zdiskreditovat např. kromě mnoha jiných i osobu
současného exarchy. Nic z toho, co o něm veřejně šířili, nebylo a není pravdou. A takovíto lidé si dělají nárok na
výjimečné, až mesiánské postavení a sami sebe prohlašují za jediné pravověrné křesťany na světě! Jejich
opovážlivost nemá hranic. Skromnost a skutečná pokora jsou pro ně neznámé pojmy.
Získávání věřících do jejich sektářské skupiny, kterou provokativně nazývají „Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev“, probíhá, jak již bylo řečeno, žel, i zde v našem chrámu. Prosíme tedy, pokud Vás někdo v
tomto smyslu osloví, abyste jej okamžitě odmítli. Jedná se o naprosto cizí element v našem společenství. Jedná se
o promyšlený psychologický nátlak a rafinované odvádění věřících z katolické církve!
Jsme si vědomi, že jen velmi málo, nepatrný počet věřících této sektě podlehne. Ale přece každý člověk má
nesmrtelnou duši a nám záleží na tom, aby nikdo neupadl do rukou agresivní skupiny, která je schopna negativně
poznamenat a poškodit nejen život na této zemi, ale též vážně ohrozit i věčnou spásu.
Na někoho možná může zapůsobit představa o jejich schopnosti léčení různých neduhů. Nedejte se oklamat!
Jejich tzv. uzdravování není pravé, je jen jakousi směsí magie a klamu. Zlý duch někdy dokáže dočasně působit
dojmem vyléčení, ale za jakou cenu? Za cenu újmy na duši…
Členové této skupiny jsou lidé z katolické církve vyloučení! Vyloučili se z ní svou vlastní vinou. Každý, kdo
dobrovolně vstoupí do jejich společenství, ať si je vědom, že mu také náleží trest velké exkomunikace, tj.
vyloučení z Církve! Takový člověk nesmí přistupovat ke svátostem, neboť má těžký hřích. Tento trest pak
nemůže zrušit žádný kněz, pouze biskup.
Pokud na tyto pomýlené a svedené bratry myslíme a varujeme před nimi, nechceme, aby to vzbuzovalo myšlenky
odsuzující a zatracující jejich osoby. Chceme odsoudit jen to, co konají, tedy jejich činy. Za jejich nesmrtelné
duše se modleme a prosme za jejich obrácení!
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