
 

Vysvětlení ke kauze bývalých členů baziliánského řádu 

 

Kongregace pro nauku víry vydala dne 29. března 2012 dekret týkající se 

kanonického stavu „samozvaných biskupů v Pidhircích“ Eliáše Antonína Dohnala, 

Markiana Vasyla Hityuka, Metoděje Richarda Špiříka a Roberta Oberhausera, 

bývalých členů baziliánského řádu. 

Jedná se o dva Čechy, jednoho Ukrajince a Slováka. Kromě výše jmenovaných 

jsou členy jejich skupiny i někteří další příslušníci české a slovenské národnosti. 

Protože působili a v současnosti někteří opět působí i na území České republiky, 

považujeme za potřebné obeznámit věřící s jejich historii.  

Hlavou této skupiny je bývalý římskokatolický kněz olomoucké arcidiecéze 

Antonín Dohnal (nar. 1946), který po pádu komunizmu opustil svou diecézi a 

vstoupil v roce 1991 na Slovensku do řádu sv. Bazila Velikého. Kolem sebe 

postupně soustředil některé své příznivce, které školil ve svém pohledu na víru, 

na církev … Pro neshody s ostatními členy řádu a pro vyvolávání napětí a 

rozdělení mezi věřícím je generální představený poslal do České republiky na 

výpomoc řeckokatolické ale i římskokatolické církvi. Část této skupiny v roce 

1999 přišla do pražského exarchátu a začala působit coby duchovní 

v řeckokatolické katedrále sv. Klimenta. Posléze pak měli svěřenou i duchovní 

správu v římskokatolické farnosti na Sázavě. Na Sázavě též nějakou dobu 

pobýval A. Dohnal, který zde „formoval“ své následovníky. V jistém období 

skupina čítala kolem dvaceti osob. Velké úsilí směřovali k tomu, aby někdo z nich 

zaujal místo biskupa v Praze po odchodu řeckokatolického biskupa I. Ljavince. 

Když se jim toto nepodařilo, vyvolali při svěcení nově jmenovaného biskupa 

Mons. ThDr. Ladislava Hučka, nepokoje a protesty před budovou nunciatury v 

Praze a dokonce zabránili tomu, aby byl 31. 5. 2003 vysvěcen ve vlastní 

katedrále. Díky ale jasnému postoji převážné většiny věřících a všech kněží 

exarchátu jejich proticírkevní činnost narazila na rozhodný odpor a tak na příkaz 

jejich generálního představeného musela většina z nich opustit území České 

republiky a odejít na Ukrajinu. Nezměnili se však a dál postupovali svou 

pomýlenou cestou. Jejich neposlušnost postupně vyvrcholila tím, že byli 

vyloučeni z Řádu baziliánů. Nějaký čas se ještě prezentovali jako lidé věrni 

Svatému otci. Usídlili se v ukrajinské vesnici Pidhirci. V roce 2008 vyhlásili, že je 



někdo (dosud nesdělili kdo!) vysvětil na biskupy, neboť v katolické Církvi je 

všechno špatné a oni ji mají za úkol zreformovat. To ale způsobilo – v souladu 

s kanonickým právem - už jejich veřejnou exkomunikaci a ocitli se mimo církev. 

Jejich odpovědí však nebylo pokání, ale vyhlášení tzv. „Ukrajinské pravověrné 

řecko – katolické církve“ a tzv. „Katolického byzantského patriarchátu“. 

Neuznávají dnes žádného katolického biskupa na světě a ani Svatého otce. Žel, 

neposlušností, domýšlivostí a nezdravou ambicí skončila tato skupina mimo 

církev a stala se z ní sekta.   

 

Mons. Tomáš Holub, generální sekretář ČBK, ve spolupráci a apoštolským 

exarchou, Mons. Ladislavem Hučkem 


