
Dopis oběti zneužívání 

 

"Jmenuji se... a léta jsem byla zneužívána knězem, kterému jsem měla říkat 'bratříčku' a já jsem 

byla jeho 'sestřička'." 

 

Přicházím, protože bych chtěla, aby zvítězila „LÁSKYPLNÁ PRAVDA“. Přicházím i jménem 

dalších obětí…, dětí, které byly hluboce zraněny, které byly okradeny o své dětství, o svou 

čistotu a úctu, …které byly zraněny a jejich nekonečná důvěra byla zneužita, dětí s tlukoucím 

srdcem, dětí, které dýchají, žijí…, ale které byly zabity jednou (dvakrát, vícekrát). Jejich duše 

jsou roztrhány na kusy, nasáklé krví. 

 

Jsem tu, protože církev je mou matkou a velice trpím, když je zraněná, když je špinavá. 

Děti, které zažily od dospělých takovéto pokrytectví, ho nikdy nebudou moci vymazat ze svého 

života. Mohly by na něj na chvíli zapomenout, zkusit odpustit, zkusit žít plnohodnotný život, 

ale jizvy na jejich duši zůstanou, ty nezmizí.  

 

Snažím se přežívat, zakoušet radost, ale ve skutečnosti je to neuvěřitelně těžký boj… Mám 

disociativní poruchu identity, těžkou komplexní posttraumatickou poruchu (PTSD), depresi, 

úzkosti, mám strach z lidí, z chyb, nespím a pokud se mi podaří usnout, pak se mi zdají hrozné 

sny. Někdy mám stavy, ve kterých jsem „mimo“, nedokážu vnímat „tady“ a „teď. Mé tělo si 

pamatuje každý jednotlivý dotek.  

 

Mám z kněží strach, mám strach být v jejich blízkosti. V poslední době nemůžu chodit na mši. 

Velice mě to bolí. Církev – ten posvátný prostor byl mým druhým domovem…a on mi ho vzal. 

Moc bych chtěla, abych se v církvi cítila bezpečně, abych neměla strach, ale mé tělo, mé emoce 

reagují úplně jinak. 

 

Chtěla bych vás poprosit, abyste chránili církev, Kristovo tělo! Tělo, které je plné ran a jizev. 

Prosím NEDOPUSŤTE, aby se tyto rány ještě prohloubily a aby se otevřely nové! 

Jste mladí a silní muži. Jste POVOLANÍ! Jste muži povolaní Bohem, abyste sloužili jemu a 

skrze něho lidem… Bůh vás povolal, abyste byli jeho nástrojem uprostřed lidí. Máte 

OBROVSKOU ZODPOVĚDNOST! Tato zodpovědnost neznamená důležitost, ale DAR! 

Prosím, přistupujte k tomuto daru podle Ježíšova příkladu…s POKOROU a LÁSKOU! 

 

Prosím, nezametejme věci pod koberec, protože začnou zapáchat, hnít a samotný koberec se 

rozpadne… Uvědomme si, že když tyto skutečnosti skrýváme, když je zamlčujeme, skrýváme 

špínu a stáváme se tak SPOLUPACHATELI. 

 

Chceme-li žít v pravdě, nemůžeme zavírat oči! Žít v pravdě znamená žít jako Ježíš, dívat se na 

věci jeho očima. On nezavíral oči před hříchem, před hříšníkem, ale žil PRAVDU 

s LÁSKOU… Skrze láskyplnou pravdu poukázal na hřích a na hříšníka. 

 

Prosím, uvědomte si, že jste dostali nesmírný dar. Dar být „alter Christus“, být ztělesněním 

Krista tady ve světě. Lidé, a zvláště děti, ve vás nevidí obyčejného člověka, ale Krista, Ježíše, 

kterému nekonečně důvěřuji. 

 

Je to NESMÍRNÉ a SILNÉ, ale také velice KŘEHKÉ a ZRANITELNÉ. 

PROSÍM, BUĎ DOBRÝ KNĚZEM!“ 

 
 


