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Zločin ministra – klerikála
Vážený pane ministře,
svým rozhodnutím z 12. 3. 2014 (Č.j.: MK 14449/2014 OLP) zamítáte registraci naší náboženské menšiny
„Ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve“ (UPŘKC) bez možnosti odvolání. Pod toto protizákonné
rozhodnutí jste se podepsal Vy – bývalý mluvčí katolické České biskupské konference (ČBK)! UPŘKC
splnila všechny zákonné podmínky k registraci na ministerstvu kultury! Vy a Odbor církví MK se však
místo zákonů ČR řídíte partikulárními zájmy Vatikánu.
Zamítnutí existence naší náboženské menšiny odůvodňujete třemi nepravdivými tvrzeními:
Nepravdivé tvrzení č. 1: „Na Ukrajině byla zamítnuta registrace UP HKC“.
Zjistili jsme, že k zamítnutí registrace UP HKC na Ukrajině vůbec nedošlo. Zdůrazňujeme, že naše církev
v Česku a církev na Ukrajině jsou dvě rozdílné, zcela na sobě nezávislé církve. Patří k menšinovým
katolickým církvím, které jsou nezávislé na Vatikánu. Dá se předpokládat, že nezákonné likvidační
rozhodnutí vůči naší církvi bude použito jako podvodný argument k likvidaci nezávislé katolické
menšiny na Ukrajině.
Nepravdivé tvrzení č. 2: „Představitelé a členové UPŘKC dne 7. 4. 2013 omezili výkon práv věřících Církve
řeckokatolické v kostele sv. Klimenta v Karlově ul.“
Toto obvinění jsme už dříve vyvrátili. Tento den se zde konala agitační akce politické strany Ukrajinská
svoboda, která neměla a nemá žádnou podporu UPŘKC. - Viz: http://www.ukrsvoboda.com/news/vpraz%D1%96-v%D1%96dbulasya-akts%D1%96ya-%22vstavaj%2c-ukraino!%22/
http://www.ukrsvoboda.com/products/akts%D1%96ya-%22vstavaj%2c-ukraino!%22-v-praz%D1%96%287-4-2013%29/
Nepravdivé tvrzení č. 3. „UPŘKC násilím obsadila kostel sv. Kateřiny a vyhrožovala zde pravoslavnému
knězi.“
Obrátili jsme se s žádostí o spoluužívání chrámu sv. Kateřiny na hlavu pravoslavné církve, arcibiskupa
Simeona. On dal souhlas, ale žádal nás, abychom se na místě domluvili s pravoslavným knězem, který i
s ženou i s dětmi se ubytovali v tomto chrámu. K žádnému násilí zde nedošlo a kostel námi nebyl
obsazen. Toto i jiná očernění uvádíme zevrubně na pravou míru v našem vyjádření z 26. 11. 2013.
(http://uprkccr.com/cz/)
Závěr:
Vážený pane ministře, bez jediného argumentu a důkazu, pouze na základě třech falešných tvrzení, jste nás
zločinně zařadil pod § 5 zákona o církvích (3/2002 Sb.) a ocejchoval jako náboženskou menšinu, která
nemá v ČR právo na existenci. Dopustil jste se justičního zločinu na objednávku katolické hierarchie,
konkrétně biskupa Hučka. V naší náboženské menšině vidí nevítanou konkurenci. Vašemu likvidačnímu
rozhodnutí protiřečí dva znalecké posudky religioznalců a speciálního ústavu Integra (ze SR). Za zločin
zneužití úřední autority i hrubé manipulace s českými zákony byste měl být zbaven úřadu!
V Praze 25. 3. 2014
Za UPŘKC
o. Václav S. Cigánek
Na vědomí:
Prezident ČR, Premiér ČR, Poslanecká sněmovna ČR, Nejvyšší státní zastupitelství ČR, Komisař EU pro
justici, základní práva a občanství, Ombudsman v ČR, Křesťanské církve v ČR, Česká média, Ministerstvo
kultury Ukrajiny

