
Reflexe semináře věnovanému sexuálnímu zneužívání v církvi

Dne 15. a 16. 11. 2019 jsem se účastnila semináře Vybraná sociálně-právní témata na 
Evangelické teologické fakultě. Hlavní náplní bylo téma sexuálního zneužívání v církvi. 
Toto téma již několik měsíců rezonuje v médiích. 

Kromě vyučujícího JUDr. Daniela Bartoně, Ph.D.,  který nás seznámil se základními
pohledy  na  tento  problém  z  hlediska  práva,  byli  důležitými  přednášejícími  dva  hosté.
Jedním byl Jiří Kylar, který měl v dětství se sexuálním zneužíváním ze strany církevního
představeného  osobní  zkušenost.  Druhým  byl  nemocniční  kaplan  Marek  Drábek,  který
pastoračně slouží obětem sexuálního zneužívání. Oba hosté jsou aktivními členy katolické
církve,  takže nám mohli  poskytnout obraz o tom, jak toto téma rezonuje v církvi,  nyní
zejména katolické a jakým způsobem se představitelé katolické církve snaží tento problém
řešit,  či  neřešit.  Pravdou  je,  alespoň  tedy  z  prezentovaných  statistik,  že  tento  problém
přesahuje katolickou církev, dle statistik se tento trestný čin děje nejčastěji v rámci rodiny a
nevyhýbá  se  ani  jiným prostředím,  či  ostatním  církvím.  Tento  trestný  čin  má  na  oběť
hluboký traumatizující dopad. Oceňuji odvahu, se kterou se Jiři Kylar  s tímto problémem
osobně vypořádal,  svěřil  se  širšímu okolí  a  dnes dokonce pomáhá lidem,  kteří  si  prošli
podobnou zkušeností. Druhý host, Marek Drábek, poskytl svou zkušenost z pastorační práce
těmto obětem. Tu ještě rozšířil i na agresory, kteří tento zločin páchají. To byl pro mě nový
pohled, že vlastně také potřebují duchovní doprovázení a řešení svého problému a hříchu.
Co byl pro mě nový pohled, že to většinou nejsou na první pohled zlí lidé. Často dělají
hodně dobrého a umějí si získávat hodně příznivců, možná je za tím i skrytá snaha uklinit
své  svědomí.  Takže  často  po  označení  agresora,  se  najde  mnoho  jeho  zastánců,  kteří
nemohou uvěřit obvinění a nezřídka se toto společenství rozpadne a rozhádá. 

Další palčivou otázkou je, jak se s tímto problémem vypořádává vedení katolické 
církve. Z médií i výpovědí obou hostů vyplývá, že ta cesta nebude zdaleka jednoduchá.

Martina Vajdová

(Zpracování reflexe, jakožto i její zveřejnění je součástí požadavku na splnění tohoto 
předmětu)


