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Pracovní text, který vznikl na základě prezentace ústního sdělení 

 

Úvod 
Zadání tohoto příspěvku vznikalo v souvislosti s tématem sexuálního zneužívání v prostředí církve a 
hledání možných prostředků pro ozdravění církevního prostředí, zlepšení prevence i zefektivnění 
řešení dosavadních případů zneužíti v církvi. Klíčová slova tohoto příspěvku jsou tedy církev – sexuální 
zneužívání – supervize. Ambicí tohoto příspěvku je představit základní úvod k porozumění tomu:  

• co je církev,  

• čím je sexuální zneužívání v církvi specifické 

• jaké otázky přináší úvahy po možnostech supervize v církvi. 
 

Pojem církve 
V našem příspěvku používáme pojem církev především pro realitu římskokatolické církve (dále také i 
řkc). Pro jiné křesťanské církve nemusí následující body platit vůbec nebo by je jejich představitelé 
popsali jinak. Pojem církev je ve své obecnosti a víceznačnosti velmi široký a mnohdy slouží jako 
projekční plátno pro různé představy a zkušenosti, které jsme se skutečnosti církve učinili. Nutno 
poznamenat, že v naší společnosti není asi nikdo, kdo by si o církvi nic nemyslel, nijak ji nehodnotil 
nebo by v něm nevzbuzovala žádné emoce. V tomto smyslu můžeme říci, že se církev dotýká každého. 
Jaké významy tedy může nést pojem církev? Přinášíme ty, které považujeme za nejdůležitější, aniž si 
činíme nárok na vyčerpávající seznam  
 

• Instituce 
Institucí rozumíme rámec nebo strukturu, která primárně slouží nějakému účelu a usnadňuje lidem 
dosahovat určitých cílů a naplňovat potřeby a ambice. Církev se deklaruje jako instituce primárně 
pomáhající lidem najít a rozvíjet vztah k Bohu a žít život podle křesťanské a katolické víry. 

 

• Komplex organizací 
Církev není jediná homogenní organizace s homogenní ideologií, ale zahrnuje mnoho velmi 
různorodých organizací s různým stylem, způsobem komunikace, dynamikou, stylem řízení, stylem 
komunikace, mezi kterými panuje někdy synergie jindy větší nebo menší napětí. 

 

• Firma (nadnárodní) 
Nejen v souvislosti s církevními restitucemi můžeme vnímat církev jako velkého zaměstnavatele, který 
působí jak v ziskovém, tak v neziskovém sektoru. Je to organizace nadnárodní, která těží 
z mezinárodních vazeb a možnosti rychlé spolupráce, např. v problematice migrace. 

 

• Stát 
Církev je oficiálně reprezentována nejen papežem, ale také státem Vatikán, kde jsou umístěny řídící 
orgány římskokatolické církve. Církev má v ostatních zemích diplomatické zastoupení a s mnoha států 
má mezistátní smlouvu o postavení katolické církve v dané zemi. Církve má rovněž své vlastní církevní 
právo, které je uplatňováno paralelně s právem civilním. 

 

• Autorita 
Církev se vyhlašuje za autoritu v oblasti víry a spirituality a v oblasti etiky. Svou autoritu podkládá 
mnohými argumenty. Na druhou stranu morální selhání členů církve nese riziko oslabení této autority 
a je uvnitř církve samé takto také vnímáno, 

 

• Kulturní prostor 
Kultura jako prostředí typicky vytvářené lidmi je v naší zemi ovlivňována církví. Ta je dlouhodobým a 
hlubokým činitelem při vytváření kulturního prostoru v nejširším slova smyslu. 

 



• Rodina 
Církev je považována i za rodinné společenství s přátelskými vztahy, které nejsou pouze funkční a 
pracovní. 
 
 

• Panství 
Hierarchické uspořádání církve mnohdy evokuje monarchii nebo feudální panování a někteří 
představitelé církve tento rámec řízení svým stylem řízení podporují. 

 

• Stabilní prvek 
Církev má 2000 let starou tradici, která zůstává i při změnách kultury a vědy konzistentní a najdeme 
v základu nauku, která je stejná tehdy i dnes. 

 
 

• Dynamická skutečnost 
Zároveň je církev organizace, která se mění v dějinách, je v komunikaci se soudobou kulturou a 
společností a jedním z úkolů církve je zacházet s napětím mezi stabilním a dynamickým prvkem 

 

• Pachatel 
Církev je označována jako pachatel sexuálního zneužívání. Přesto, že odpovědnost za tyto činy se 
vztahuje k jednotlivci a případně k instituci, která toto jednání přikryje či systémově toleruje, 
odpovědnost za řešení celé problematiky je nutno přisoudit církvi jako instituci. 
 

• Zadavatel supervize 
Pro tuto konferenci je důležitý i tento význam církve. Je to subjekt, který může zadávat a zadává 
supervizi a vstupuje do kontraktování. Při tom se může prezentovat ve smyslu každého z výše 
uvedených významů. Zároveň při vytváření zadání pro supervizi potřebuje jako každý jiný zadavatel  
pojmenovat své specifické cíle a potřeby. 
 

Dynamika v církvi 
Jaké jsou síly, které podporují změnu či zajišťují stabilitu v církvi? 

• Administrativní struktura 
Nadnárodní řídící struktura zakotvená v církevním právu, centrální řízení, které má jak 
hierarchickou, tak synodální složku (viz dále), v současnosti je hierarchický charakter řízení 
upřednostněn před synodálním. 

• Právní systém 
Církevní právo, které upravuje práva a povinnosti a vztahy členů řkc 

• Struktury 
Struktury, které jednak vycházejí z administrativní struktury (zajišťuje především stabilitu), tak 
spontánně vznikající aktivity a společenství, které často reagují na aktuální situaci (rozvíjejí 
především změny) 

• Reflexe (včetně akademické) 
Reflexe otázek víry či fungování samotné církve, od různých poradních grémií a společenství až 
po akademickou reflexi na teologických fakultách mnoha univerzit. 

• Obrácení 
Základní moment změny života v křesťanství na základě inspirace Kristem 

• Velikonoční tajemství 
Základní hybatel změny v křesťanství je smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Jeho cesta se řídí jinou 

logikou, než kterou známe z běžného plánování a projektování ve společnosti a v byznysu. 

Jde jinou cestou, když říká: „kdo svůj život ztratí, zachrání si ho.“ Dává tím jinou logiku 

dynamice změny. 

 

Řízení v církvi 
V řízení církve se uplatňují dva základní principy  

• Synodální – k rozhodnutí se dospěje na základě společného rozlišování a postupného 



dospění ke shodě. Takto fungují např. některé rady, kapituly, koncily. Současný papež 
v tomto duchu svolává synodu biskupů, aby hledali tímto způsobem odpovědi na současné 
otázky 

• Hierarchický – rozhodnutí je věcí nositele autority, jeho rozhodnutím odpovídá poslušnost 
podřízených, v současnosti je tento princip mnohem více užívaný. 

 
Autorita v církvi 
Autoritou myslíme moc, která není vymáhaná vnější silou, ale opírá se o vnitřní sílu myšlenky, 
schopnosti, charismatu apod. nebo sílu role, kterou jednotlivec zastává 

• Hierarchická 
Vyplývá z rolí, které jsou spojeny s autoritou (církevní představení, duchovní apod.) je spojena se 
strukturou církve 
 

• Charismatická  
Vyplývá z konkrétního Božího povolání, osobní schopnosti, charismatu. Jsou to role proroků, 
kteří se objevují mimo řádnou strukturu a doplňují autoritu církve. 

Oba typy bývají v napětí, nicméně v rámci církve se s oběma počítá a počítá se i s tímto napětím. 
 
Nebo také v jiném pojetí: 

• Bůh – nejvyšší autorita jejíž vůli člověk hledá v dialogu pomocí modlitby, ve svědomí, 
v rozhovoru s druhým člověkem  

• Tradice – Bible, učení církve – zachycuje obecně Boží vůli, kterou je nutno aplikovat na 
konkrétní situace – s interpretací často pomáhají duchovní a je autoritou, která v prostředí 
církve zprostředkovává odpuštění ve zpovědi a další svatosti.  

• Duchovní –Rovnost/Pomazání Bohem – i když se duchovní snaží o rovnost ve společenství a 
nestaví se nad ostatní, jeho role je mnohdy kromě manažerské také pomáhajícího 
profesionála. Velký význam má pro věřící pomazání Bohem ve svátosti kněžství. Autorita 
duchovního je tak „nadlidsky“ podtržena. 

• Poslušnost – slib poslušnosti – kněží a řeholníci skládají slib poslušnosti, který může zabránit 
v okamžiku nejistoty tomu, aby se dotyčný člověk postavil na odpor autoritě. Dodnes koluje 
pravidlo: Pokud poslechneš představeného, i když se on mýlí, ty se nemýlíš.  

• Zodpovědnost za druhé – slabé ve víře – velmi silný moment v komunitách, kde máme nést 
zodpovědnost jeden za druhého, za slabšího ve víře. Tedy nějakým způsobem vědět, co je pro 
druhého dobře a on by se měl nechat vést. 

 
vybrané nástroje, které známe v řkc 
 

• Kanonická vizitace – zvenčí komunity přichází někdo, kdo má komunitu vyslechnout, její 
problémy, jak se daří naplňovat hodnoty. Mohla by zachytit problémy a navrhnout řešení. 
Během staletí v mnoha komunitách zformálnělo. Dalším problémem je, že vizitátoři nejsou 
nijak zvlášť připravování a jsou členy stejného řádu. 

• Duchovní doprovázení – prostor reflexe, všichni řeholníci a duchovní by někoho měli mít , 
kdo by je takto doprovázel 

• Capitulum culparum – setkání, při kterém členové komunity mohou přinést to, kde porušili 
pravidla, omluvit se a přijmout pokání (návrh nápravy). Také ostatní mohou upozornit na 
nedodržování pravidel a opouštění hodnot společenství. Vše pak zůstává na místě a komunita 
znovu začíná. Během staletí se stalo formální a dnes prakticky neexistuje. 

• Zpověď – prostor reflexe. Zpovědní tajemství vytváří prostor říct cokoliv. Zpovědník může 
vést klienta k zodpovědnosti a vysvětlit, jak závažné věci dělá, pokud si toho není vědom. Sice 
nemohou zpovědníci říct, co konkrétního lidé říkají, ale mohou obecně říci, jestli už někdy ve 
zpovědi zažili, že by se někdo z něčeho zpovídal. Zdá se, že agresoři sexuálního zneužívání se 
z něho nezpovídají anebo tak, že to zpovědník nepochopí. 

 
 

Pastorace 
Pastoraci lze definovat v širším a v užším významu 



V širším významu se pastorací rozumí veškerá pomáhající činnost, kterou církve vykonává, je to 
veškeré poslání církve 
Patří sem mj: 

• Školy 

• Sociální služby 

• Zdravotnictví 
 
V užším významu můžeme pastoraci chápat jako doprovázení lidí k Bohu a pomoc při hledání a 
upevňování víry. Patří sem tedy především: 

• kázání 

• vysluhování svátostí 

• duchovní doprovázení 

• katechezi 
. 

 

Zneužívání v církvi 
 
Proč tak velký skandál? 
 

• Zneužití se týká zpravidla pastorace v užším slova smyslu –vedení lidí k Bohu – bude někdo 
ještě vůbec tuto službu chtít? Jeden duchovní to zavaří stovkám jiných. Není lepší, aby se 
zachránila většina o obětovali se jedinci? 

• Nárok na absolutní pravdu a „patent na rozum“ – nárok na dokonalost, kterou na sebe 
berou přestavení církve a je od věřících někdy vyžadována nebo předpokládána možná brání 
si přiznat, že to tak není. Často duchovní mluví do života lidí, a pokud je pravdou, že někteří 
z nich zneužívají, pak to dalším možná bere vůbec odvahu vystupovat s požadavky, které na 
druhou stranu zůstávají podstatou náboženské výzvy ke svatosti. 

• Vyvolený národ – vyvolený národ přeci je jiný než ostatní lidé. Je tím svatým lidem. Je sice 
pravdou, že v Bibli máme příklady, kdy vyvolený národ přijímá službu a vedení od pohana, ale 
zní v ní i výzva, abychom si špínu prali sami doma. 

• Nárok na vysoký standard v oblasti sexuálního chování – jak ho pak udržet, pokud se tohle 
děje. 

 
Dopad zneužívání na oběti v rámci ŘKC ze strany duchovních 
 

• Duchovní stojí nějak na místě Boha, je to tedy Bůh, který zneužívá – obrovský hněv nejen na 
agresora, ale i na církev a Boha. Ke komu jít, pokud i Bůh je součástí komplotu. Ztráta víry 
nebo vztahu k Bohu jako zdroje pro zpracování zkušenosti zneužití. 

• Odchod z církve X Boj o to se v církvi udržet a ono to nejde –touha po svátostech – 
konkrétní zdroje, které mohu být posilou, ale jsou třeba díky flashbackům nedostupné 
(pokud se zneužitá dělo třeba v kontextu zpovědi) 

• Panenství jako lístek do nebe – v církvi velmi ceněno a bylo vzato a to služebníkem církve 
 

Supervize v církvi 
V rámci širší pastorace je supervize v církvi víceméně zavedená. Otázkou je především supervize 
pastorace v užším slova smyslu 
 
Dva opačné názory z diskuse nemocničních kaplanů  

• Jak nám může rozumět nevěřící člověk? – mezi kaplany se diskutuje o tom, zda jim může 
dělat supervizi někdo, kdo není kaplan, nebo není alespoň věřící. Možná na začátku, kdy se 
učí řemeslo a roli je ku prospěchu, aby to byl kaplan. 

• Jestli je zvenku a mnohé věci jsou pro něj neznámé, je to příležitost pro hlubší reflexi – 
Kaplan by měl z principu být profesionál v tom, jak vysvětlit a komunikovat o věcech 
související se spiritualitou. Tedy jiná kultura (supervizor a kaplan) může být už z podstaty 
příležitostí k profesionálnímu růstu. 

 



Možné) otázky pro supervizory 

• Jak lze využít supervizi v pastoraci v užším slova smyslu? 

• Jsou nějaké specifické kompetence, které zde supervizor potřebuje? 

• Jak funguje dramatický trojúhelník v této oblasti? 
 


