
List Svatého otce předsedům biskupských konferencí 
a představeným institutů zasvěceného života 

a společností apoštolského života 
týkající se Papežské komise pro ochranu nezletilých 

 

V březnu minulého roku jsem ustanovil Papežskou komisi pro ochranu nezletilých, jejíž 
vznik byl oznámen již v prosinci roku 2013 a jejímž úkolem je předkládat návrhy a 
iniciativy směřující ke zlepšení předpisů a procedur na ochranu všech nezletilých a také 
zranitelných dospělých osob. Do této komise jsem zároveň jmenoval řadu vysoce 
kvalifikovaných osobností, jejichž práce v této oblasti je dobře známa. 

V červenci jsem se pak setkal s některými oběťmi pohlavního zneužívání, jehož se na 
nich dopustili kněží. Hloubka jejich utrpení a zároveň pevnost jejich víry mne hluboce 
zasáhly. Tato zkušenost mne rovněž definitivně utvrdila v přesvědčení, že je třeba i 
nadále dělat všechno pro to, abychom církev zbavili rány pohlavního zneužívání 
nezletilých a těm, kdo jím trpěli, abychom nabídli usmíření a uzdravení. 

Z těchto důvodů jsem v prosinci loňského roku jmenoval za členy komise nové osoby, 
které reprezentují místní církve celého světa. Už za několik dní se v Římě poprvé 
společně sejdou všichni členové.  

Ve světle toho, co bylo zmíněno výše, jsem přesvědčen, že komise může být novým, 
důležitým a efektivním prostředkem, který mi pomůže povzbudit a roznítit úsilí celé 
církve na všech úrovních – v biskupských konferencích, diecézích, institutech 
zasvěceného života a společnostech apoštolského života i jinde – směřující k tomu, aby 
přijala všechny kroky nezbytné k zajištění ochrany nezletilých a zranitelných dospělých 
osob a aby na jejich potřeby odpověděla spravedlností a milosrdenstvím. 

Rodiny musí vědět, že církev dělá všechno pro to, aby jejich děti ochránila, a že mají plné 
právo utíkat se k ní v naprosté důvěře, protože je pro ně bezpečným domovem. Žádným 
jiným úvahám, ať už je pohání jakýkoli motiv, jako například touha vyhnout se skandálu, 
nesmí být přisouzena vyšší priorita, neboť pro ty, kdo zneužívají nezletilé, není v 
duchovní službě absolutně žádný prostor. 

Je třeba vyvinout maximální úsilí pro to, aby byly zcela splněny předpisy oběžníku 
Kongregace pro nauku víry ze dne 3. května 2011. Tento dokument má biskupským 
konferencím pomoci při sestavení směrnic, podle nichž by se postupovalo v každém 
jednotlivém případu pohlavního zneužití nezletilých ze strany duchovního. Stejně tak je 
nezbytné, aby biskupské konference přijaly praktická opatření, podle nichž bude možné 
zmíněné směrnice pravidelně revidovat a také sledovat, zda jsou dodržovány. 

Úkolem každého diecézního biskupa a vyššího představeného je prověřovat, zda je ve 
farnostech a dalších církevních institucích zajištěno bezpečí nezletilých a zranitelných 
dospělých osob. Jako výraz povinnosti církve projevit Ježíšovu účast s oběťmi 
pohlavního zneužívání i jejich rodinami vybízíme jednotlivé diecéze i instituty 
zasvěceného života a společnosti apoštolského života, aby vytipovaly vhodné programy 
pastorační péče, které by mohly využít pomoci psychologické a duchovní služby. 
Duchovní správci a představení řeholních komunit mají být k dispozici obětem a jejich 



blízkým. Taková setkání skýtají cennou příležitost naslouchat těm, kdo zakusili velké 
utrpení, a prosit je o odpuštění. 

Ze všech zmíněných důvodů vás prosím o to, abyste s komisí pro ochranu nezletilých 
úzce a bezvýhradně spolupracovali. Mezi úkoly, které jsem jí svěřil, je i ten, aby vám a 
vašim biskupským konferencím poskytovala podporu spočívající ve vzájemné výměně 
dobrých zkušeností a také vzdělávacích, formačních a instruktážních programů ohledně 
toho, jak adekvátně reagovat na případy pohlavního zneužívání.  

Kéž Pán Ježíš roznítí v každém z nás, služebníků církve, takovou lásku a sympatii k 
maličkým, jaké charakterizovaly i jeho přítomnost mezi lidmi, a kéž se tato láska projeví 
naší zvláštní odpovědností za dobro nezletilých a zranitelných dospělých osob. Kéž nám 
nejsvětější Panna Maria, Matka něžnosti a milosrdenství, pomáhá, abychom důkladně a s 
velkorysostí konali svou povinnost pokorně přiznat a napravit křivdy minulosti a 
abychom nikdy nepřestali věrně plnit svůj úkol chránit ty, kdo jsou Ježíšovu Srdci 
nejblíže. 

 

Ve Vatikánu 2. února 2015, o svátku Uvedení Páně do chrámu 

 

FRANTIŠEK 

 


