
Modlitba za uzdravení obětí zneužívání

č. 23 – 15/2023

Bože nekonečné lásky, vždy pečující, stále silný, vždy přítomný, vždy spravedlivý:
 dal jsi svého jediného Syna, aby nás zachránil svou krví na kříži.
Laskavý Ježíši, pastýři míru, spoj se svým utrpením bolest všech,

kdo byli zraněni na těle, duši a na duchu těmi, kteří zradili důvěru do nich vloženou.
Slyš nářky našich bratrů a sester, kteří byli vážně zraněni a nářky těch, kteří je milují.

Uklidňuj jejich neklidná srdce nadějí, upevňuj jejich otřesené duše vírou.
Dopřej jim spravedlnost pro jejich soudní pře a osvěť je svou pravdou.

Duchu svatý, utěšiteli srdcí, uzdravuj rány svých lidí.
Dej nám odvahu a moudrost, pokoru a milost, jednat se spravedlností.

Vdechni moudrost do našich modliteb a prací.
Dej, aby mohli všichni zranění zneužíváním najít pokoj a spravedlnost.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, 
kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk 

mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.  (Mt 18,6)
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„Modleme se za ty, 
kteří utrpěli újmu 
od členů církve: kéž 
v církvi samotné najdou 
konkrétní odpověď 
na svou bolest a utrpení.“ 
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Najdi si informace o tom, jaká je prevence sexuálního zneužívání. 
Pomodli se za oběti sexuálního zneužívání.

Výzva

Irsko  
Již léta se salesiáni věnují velmi důležitému poslání: 
pomáhat mladým lidem, kteří žijí v materiální či 
duchovní chudobě. V roce 2019 zaznamenala irská 
salesiánská rodina již sto let práce a podpory mladých 
lidí v Irsku. Dnes v této zemi najdeme salesiány všude 
tam, kde je třeba pracovat s ohroženou mládeží. 
Salesiáni v Irsku působí ve městech: Celbrige, 
Maynooth, Dublin, Limerick a Pallaskenry.

Zajímavost

V Irsku zastávají širokou škálu iniciativ: 
angažují se ve školách jako kaplané či učitelé, vedou 
kluby mládeže, působí ve farnostech, v domovech pro 
bezdomovce, v komunitních terénních a pečovatel-
ských domech, vedou duchovní cvičení, jsou duchov-
ními vůdci a věnují se také misijní oblasti. Jsou plně 
k dispozici mladým, aby jim dávali naději, lásku 
a šanci na lepší budoucnost. 
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Belgie
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Oběti násilí 

  je třeba chránit 
  a naslouchat 
  jim.   
       papež František
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Zneužívání v církvi
Toto nesmírně citlivé téma se dočkalo široké publicity koncem 80. let minulého století. Případy přitáhly 
značnou pozornost médií a veřejnosti po celém světě. Papež František ve svém Listu všemu Božímu lidu 
z 20. srpna 2018 velmi naléhavě vyzval všechny věřící k postu a modlitbě za proměnu prostředí v církvi, 
které umožňovalo pohlavní zneužívání, zneužívání moci i svědomí a posléze je krylo. 

• Papež František zřídil 22. března 2014 Papežskou komisi pro ochranu nezletilých.
• V letech 2004 až 2014 bylo propuštěno z duchovního stavu 848 katolických kněží a 2572 bylo 
   potrestáno menšími tresty a papež schválil odvolávání biskupů, kteří budou krýt sexuální útoky kněží.

VÍTE, ŽE...

„Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy“ (1 Kor 12,26).

Prosme za odpuštění hříchů vlastních i cizích. Vědomí hříchu nám pomůže uznat chyby, 
provinění a zranění způsobená v minulosti a umožní nám, abychom se otevřeli cestě nového 

obrácení a s větším nasazením se po ní vydali.

papež František, 20. 8. 2018

zdroj: www.wikipedie (včetně odkazů na zdroje, www.mvcr.cz

www.nekdotiuveri.cz

Papež pojmenoval příčiny zneužívání takto: „Na začátku nestojí sexuální zneužití, nýbrž zneužití moci 
a svědomí. Tento jev nazval klerikalismem a jako jeho prevenci připomněl Ježíšova slova, že moc je 
určena ke službě.“ 
Se zneužíváním – obzvláště nezletilých – se však lze setkat všude tam, kde se kumuluje větší množství 
dětí a mladých lidí – v klubech mládeže, sportovních kroužcích, internátech apod. Že se jedná o závažné 
téma dokládá i fakt, že bylo toto téma předloženo k řešení jako jedno z klíčových témat i v rámci předsed-
nictví v Evropské unii (Vít Rakušan, ministr vnitra).

FAKTA > Sexuální zneužívání dětí se děje po celém světě bez ohledu na hranice, a to fyzicky i v online 
světě. Odhadem jen na internetu působí přes 750 000 pachatelů, kteří obchodují s materiály zobrazující-
mi sexuální zneužívání dětí, resp. je sdílejí, vydírají děti či s nimi navazují pochybné kontakty.

Zneužívání v církvi je o to bolavější, že kromě samotného zneužití oběti a tragických následků takového 
činu „dochází i ke zneužití moci a ke zradě povinností, které mají pastýři ke svému stádu!“ (britský historik 
a bývalý člen jezuitského řádu Michael Walsh).

PROČ JE 
TAK TĚŽKÉ

MLUVIT 
O ZNEUŽÍVÁNÍ

V CÍRKVIKněží jsou idealizováni
a přirozená potřeba

autority a idea svátosti
může bránit vidět jejich 
křehkou lidskou stránku 

ČLOVĚK MÁ PŘIROZENOU 
TENDENCI NEVIDĚT TO, 

CO ODPORUJE 
JEHO HODNOTÁM

U některých kněží může panovat 
představa, že mají zvláštní privilegia 

a mohou si uzurpovat moc

I kněží můžou být citově zranění
a pocit vlastního ohrožení

či vlastní zranění tak brání 
čelit faktu zneužívání

SNAHA CHRÁNIT KNĚZE
A MYLNÁ LOAJALITA VEDE

K ZNEMOŽNĚNÍ VYŠETŘOVÁNÍ

Nejde jen 
o zranění oběti, 
ale i o ublížení 

celému společenství

Většina obětí své zneužití 
nikdy nikomu neohlásí!

!

!

! !
!

!
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