
 

                                  

 

 

Vyhlásenie pred stretnutím o ochrane mladistvých v Ríme UISG/USG 
 

 

„Zneužívanie detí je nesprávne vždy a všade: o tomto bode sa nediskutuje“ 

(originálny text: angličtina) 

 

 
Na stretnutí o ochrane a obrane mladistvých sa začíname my, vyšší rehoľní predstavení 

rehoľných rádov a kongregácií na celom svete, spájať v podpore tejto iniciatívy pápeža 

Františka.  

 

Ako rehoľníci sa pri našej práci dostávame do kontaktu so situáciami, kde sú deti zneužívané, 

zanedbané, zle sa s nimi zaobchádza alebo sú nechcené. Vidíme detských vojakov, 

obchodovanie s mladistvými, sexuálne zneužívanie mladistvých, fyzické a emocionálne 

zneužívanie mladistvých. Ich volanie prichádza až k nám. Ako dospelí, ako kresťania a ako 

rehoľníci chceme pracovať na tom, aby sa im ich životy zmenili a aby sa situácie, do ktorých 

sa dostali, zlepšili.  

 

Spoločnou témou všetkých týchto záležitostí je zraniteľnosť. V našich spoločnostiach sú 

najzraniteľnejšie deti. Deti, ktoré sú chudobné, postihnuté alebo núdzne, alebo ktoré sú na 

okraji, ktoré patria k nižším sociálnym triedam alebo kastám, môžu preukazovať osobitnú 

zraniteľnosť.  

 

Sexuálne zneužívanie v Cirkvi 

Toto osobitné stretnutie sa sústreďuje na sexuálne zneužívanie detí a zneužívanie moci 

a svedomia cirkevnými autoritami, osobitne biskupmi, kňazmi a rehoľníkmi. Je to príbeh, 

ktorý sa tiahne desaťročiami, príbeh nesmiernej bolesti pre obete tohto zneužívania.  

 

S hanbou skláňame naše hlavy, keď si uvedomujeme, že podobné zneužívanie sa dialo aj 

v našich kongregáciách a rádoch a v našej Cirkvi. Naučili sme sa, že tí, čo zneužívajú, sú 

manipulatívni a úmyselne skrývajú svoje činy. Vo svojej podstate je ťažké toto zneužívanie 

odhaliť. Náš pocit hanby sa stupňuje z dôvodu nášho nedostatku dostatočného uvedomenia 

si, čo sa okolo nás deje. Uznávame, že keď hľadíme na provincie a regióny našich reholí 

a kongregácií na celom svete, tak odpoveď tých, čo majú úrad autority, nebola aká by mala 

byť. Zlyhali tým, že nevideli varovné znamenia alebo ich nebrali vážne.  

 

Naše nádeje ohľadom tohto stretnutia 

Našou nádejou pre toto stretnutie je, aby Duch Svätý mocne medzi nami tieto tri dni 



 

účinkoval. Trojdňové stretnutie je krátkou dobou. Avšak veríme, že na vlnách zmeny, ktoré 

prúdia našou Cirkvou a s dobrou vôľou na všetkých stranách sa budú môcť začať dôležité 

procesy a štruktúry zodpovednosti a že tie, ktoré už existujú, získajú novú podporu. Môžeme 

si predstaviť nové kroky a rozhodnutia, aby uvedenie do praxe mohlo nasledovať svižne 

a univerzálne s príslušným rešpektom pre rozličné kultúry. Zneužívanie detí je nesprávne 

vždy a všade, o tomto bode sa nediskutuje. 

 

Svätý Otec 

Kľúčom je vedenie Svätého Otca. On nám ukázal cestu pre mnohé z týchto oblastí, priznal 

bolesť a vinu, stretol sa s obeťami, priznal si vlastné chyby a jeho potrebu učiť sa od týchto 

obetí. Pripájame sa k nemu v jeho poslaní pokorne si uznať a vyznať ublíženia, ktoré sa 

odohrali, mať kontakt s obeťami a učiť sa od nich, ako sprevádzať tých, ktorí boli zneužití 

a ako si oni prajú, aby sme si vypočuli ich príbehy.  

 

Z našej vlastnej strany sa zaväzujeme podať zo seba to najlepšie pri počúvaní obetí, pokorne 

si priznajúc, že nie vždy tomu tak bolo. Uvedieme do praxe to, na čom sa zhodneme na tomto 

stretnutí v súlade so zodpovednosťou, ktorá sa vyžaduje od tých, čo sú v úrade.  

 

Kultúra ochrany 

Potrebujeme novú kultúru v Cirkvi a našej širšej spoločnosti. Potrebujeme kultúru, kde sa 

deti vnímajú ako poklad a kde sa pracuje na ich bezpečí.  

- Vzdelanie a lekárska starostlivosť: Mnohí z nás vedieme školy a nemocnice a skrze ne 

môžeme vykonať niečo, čo pohne veci ďalej. Tieto inštitúcie si v súčasnosti viacej 

uvedomujú problém zneužívania, preto sú na mieste lepšie pravidlá a vyššie štandardy 

ochrany. Deti na týchto miestach sú oveľa viac v bezpečí ako v minulosti. Niekedy, 

pričom súčasne si uznajúc, že nie vo všetkých prípadoch, naša prax môže byť 

modelom pre druhých.  

- Formácia: budeme integrovať ochranu mladistvých a zraniteľných dospelých do 

našich formačných programov, zabezpečíme tak, že na každom stupni sa vhodné 

inštrukcie a vzdelanie poskytne ako formátorom, tak aj tým, vo formácii. Treba 

preskúmať kultúrne domnienky. Ako už bolo povedané, musí byť jasné, že nech už je 

kultúra a pozadie akékoľvek, zneužívanie detí nikdy nie je dovolené, alebo 

tolerované.  

- Spiritualita: Požiadame naše centrá spirituality, aby rozvinuli osobitný kontakt 

s obeťami, ktoré túžia nájsť pomoc vo svojich bojoch ohľadom viery a zmyslu života. 

Osobne objaviť Ježiša je to, čo nás môže všetkých uzdraviť. Ale tiež rozumieme, že 

tí, čo boli zneužití kňazmi a rehoľníkmi, možno chcú ostať od Cirkvi a tých, čo ju 

reprezentujú, čo najďalej. Vieme, že sú aj obete, ktoré sa chcú podujať na cestu 

uzdravenia a my sa pokorne budeme snažiť ich sprevádzať na ich ceste. Spiritualita, 

ktorá zdôrazňuje osobný rast a uzdravenie, je pre mnohé obete osobitným darom 

a milosťou. Osobitne treba prehodnotiť tradičné spôsoby hovorenia o hriechu. Tí, čo 

boli zneužití, často nesú pocit viny, hanby a dokonca hriechu. V skutočnosti sú to 

práve oni, voči ktorým sa ľudia prehrešili.  

Tieto a iné kroky sú cestami, cez ktoré naša práca ako rehoľníkov môže pomôcť úsiliu 

Cirkvi.  

 

Obrátenie 

Pápež František právom bojuje proti kultúre klerikalizmu, ktorý bránil nášmu boju proti 

zneužívaniu a vskutku je aj jedným z jeho hlavných príčin. Následne, silný pocit rodiny 

v našich reholiach a kongregáciách – niečo zvyčajne tak pozitívne – môže sťažiť 



 

odhalenie a odsúdenie zneužívania. Vyústilo to do nemiestnej lojálnosti, úsudkovým 

chýbam, pomalosti v ráznom konaní, niekedy aj popieranie, či zakrývanie. Stále 

potrebujeme obrátenie a chceme sa zmeniť. Chceme jednať s pokorou. Chceme vidieť 

naše situácie, ktoré sme si doteraz neuvedomovali. Chceme pomenovať každé 

zneužívanie moci. Zaväzujeme sa angažovať sa na ceste s tými, ktorým slúžime, aby sme 

pokročili v transparentnosti a dôvere, čestnosti a úprimnom pokání.  

 

Zdroje 

Zdroje sú vždy problematickou záležitosťou. Keď pozeráme na občiansku spoločnosť, 

ktorá uviedla konkrétne kroky na ochranu detí, vidíme, že aj štátne lekárske služby majú 

čo robiť, aby poskytli adekvátne zdroje. Musíme v tejto oblasti navzájom spolupracovať, 

aby sa zdroje používali efektívne a účinne. UISG a USG budú pracovať na tom, aby 

kongregácie spolupracovali, aby sme tak čo najúčinnejšie vyšli v ústrety obetiam na ich 

ceste uzdravovania. Možno jednou z najlepších oblastí na spoluprácu je formácia 

a permanentná formácia. Preverovanie kandidátov, ktorí vstupujú do rehole, tiež môže 

byť miestom spolupráce, aby sme tak spoločne identifikovali najlepšie postupy. Toto 

preverovanie by malo byť povinné a vysoko kvalitné.  

 

Prosba zaangažovať rodičov a ženy 

Prosíme o pomoc rodičov v našom boji proti zneužívaniu. Oni majú prirodzený inštinkt 

pre ochranu detí, bez ktorého sa nemôžeme zaobísť. Ich rada, ich podpora, ich odbornosť 

a ich povzbudenie sú pre nás osobitne vítané. Osobitne podčiarkujeme úlohu matiek. Je 

spravodlivé si uznať, že keby sme sa pýtali na názor žien a prosili o ich pomoc 

v zhodnocovaní prípadov, tak by postup bol efektívnejší, rýchlejší a silnejší. Náš spôsob, 

akým sme sa postavili proti obvineniam, by bol odlišný a obete a ich rodiny by boli 

ušetrené mnohého utrpenia.  

 

Posolstvo obetiam 

Nakoniec, ale považujúc to za najdôležitejšie, chceme poslať posolstvo priamo obetiam 

a ich rodinám. Uznávame, že naše jednanie s touto záležitosťou bolo nevhodné, najmä 

zahanbujúci nedostatok schopnosti pochopiť vašu bolesť. Ponúkame vám naše 

najúprimnejšie ospravedlnenie a našu ľútosť. Prosíme vás, aby ste verili našim dobrým 

úmyslom a našej úprimnosti. Pozývame vás k spolupráci na nových štruktúrach, ktoré by 

zabezpečili, aby sa riziká minimalizovali.  

 

 

Toto stretnutie sa bude zameriavať na ochranu mladistvých. Avšak nedávna pozornosť médií 

sa sústredila aj na zneužívanie a využívanie rehoľných sestier, seminaristov a kandidátov vo 

formačných domoch. Je to vec vážna a šokujúca. Zaväzujeme sa, že budeme robiť všetko, čo 

je v našej moci, aby sme našli účinnú odpoveď. Chceme zabezpečiť, aby tí, čo sa štedro 

pripravujú na vstup do rehoľných rádov a tí, čo sa formujú v seminároch, bývali na 

bezpečných miestach, kde ich povolanie bude živené a kde ich túžba milovať Boha a druhých 

sa môže rozvíjať do zrelosti.  

 

Ako začína stretnutie o ochrane a bezpečí, chceme poprosiť o odpustenie všetkých našich 

zlyhaní a zopakovať, že stojíme za Sv. Otcom. Dávame naše úsilia do spolupráce s ním, aby 

Cirkev mohla napredovať cestou koherentnosti, kredibility a jednoty. Cesta, ktorá je 

opravdivo uzdravujúca, skutočne obnovujúca, s novými očami a ušami na vnímanie.  


