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Milí bratři obláti a milé sestry a bratři, kteří žijete oblátské charisma, 

 

přeji nám všem krásnou slavnost! Dnes si připomínáme 193. výročí schválení našich 

Konstitucí a pravidel papežem Lvem XII. V souladu s naší oblátskou tradicí chceme dnes 

děkovat za dar našeho povolání, které je důvodem k radosti a vděčnosti.  

 

Za několik dní se papež František setká s předsedy jednotlivých biskupských konferencí, aby 

se společně postavili čelem naší neschopnosti se čestně a soucitně vypořádat s otázkou 

sexuálního zneužívání mladistvých a zranitelných dospělých a příliš časté tendenci toto 

hrozné násilí popírat nebo skrývat.  

 

Jeho „List Božímu lidu“ z 20. srpna 2018 je výzvou, skrze kterou se velmi silně obrací na 

každého z nás: „Rozsah a závažnost těchto událostí vyžadují, abychom se s nimi vypořádali 

komplexně a jako společenství. I když je důležité, a dokonce nezbytné pamatovat při každé 

cestě k obrácení na to, co se přihodilo, samo o sobě to nestačí. Jako Boží lid dnes stojíme před 

úkolem přijmout bolest našich bratří, zraněných na těle i na duchu, za svou. Pokud se v 

minulosti mohlo reagovat zanedbáním, dnes chceme, aby se naším způsobem, jak utvářet 

přítomné i budoucí dějiny, stala solidarita pojatá ve svém nejhlubším smyslu a pochopená jako 

výzva, a to v prostředí, kde by konflikty, napětí a především oběti jakékoli formy zneužívání 

mohly najít podanou ruku, která je ochrání a osvobodí od bolesti.“ (List papeže Františka 

Božímu lidu, 20. srpen 2018) 

 

V roce 2010 a následně znovu v r. 2016 vyzvala nejvyšší autorita naší kongregace, tedy 

Generální kapitula, všechny vyšší představené všech našich správních celků k větší 

zodpovědnosti, transparentnosti a angažovanosti, aby tak bylo na všech místech naší služby 

a všude tam, kde žijeme a pracujeme, zajištěno bezpečné prostředí pro všechny děti, 

mladistvé a zranitelné dospělé. Každá správní jednotka musí mít vypracován plán prevence, 

aby se v našich farnostech, školách, ubytovacích zařízeních, na místech naší služby a v našich 

komunitách dbalo na ochranu a respektování těch, kteří s námi v rámci naší služby přicházejí 

do styku. Tato ochranná politika musí obsahovat také postup, kterým se lze řídit v případech 

podání žaloby na obláta, zaměstnance nebo dobrovolníka na místech nebo v domech naší 

služby. V každém správním celku musí příslušná autorita pravidelně tento plán revidovat, 

dobře ho znát a aktualizovat. 

 

Nedávný dokument vzešlý ze Synody o mladých, víře a rozlišování povolání se na téma 

sexuálního zneužívání dívá v širším horizontu: „Existují různé druhy zneužití: zneužití moci, 

ekonomických podmínek, svědomí, sexuální zneužití. Důležitou úlohou je vykořenit takové 

používání autority, ze kterého tyto formy zneužívání vyrůstají, a zabraňovat nezodpovědnosti 

a netransparentnosti, se kterou byly mnohé případy vedeny. Touha ovládat, chybějící dialog a 

chybějící transparentnost, dvojí život, duchovní prázdnota a různé psychické poruchy jsou 

živnou půdou pro korupci a mravní zkaženost.“ (Závěrečný dokument Biskupské synody o 

mladých, víře a rozlišování povolání, č. 30) Je jasné, že klerikalismus je extrémně zničující 

podobou tohoto zneužívání moci.  



Centrální správa se v této věci obrátí na odborníka v otázce prevence zneužívání, který 

s námi bude pracovat počínaje příštím plenárním zasedáním na přelomu dubna a května. 

Musíme otázku sexuálního zneužívání mladistvých a zranitelných dospělých lépe poznat a 

učit se, jak celou kongregaci podpořit v tom, aby zdvojnásobila své úsilí o vytváření 

bezpečného prostředí.  Na červencovém setkání interkapituly bude tomuto tématu věnován 

celý jeden den, abychom tak všem zodpovědným v kongregaci pomohli tuto klíčovou otázku 

ochrany mladistvých a zranitelných dospělých pochopit a účinně na ni odpovídat ve všech 

našich domech a na všech místech naší služby.   

 

I když jistě není zrovna příjemné mluvit o tomto tématu právě na náš svátek, myslím, že jde 

o věc, která je přímo ve středu výzvy k obrácení a k tomu, abychom se stávali svatými, jak 

nám ji zanechal Evžen de Mazenod ve své předmluvě ke konstitucím z r. 1825. Tento 

služebník milosrdenství, jehož srdce hořelo pro důstojnost chudých a zranitelných, by po nás 

i dnes požadoval, abychom využili všeho a co nejlépe se snažili vytvářet bezpečné prostředí 

pro všechny, kteří k nám přicházejí.    

 

Ježíš k sobě nechával přicházet děti, dotýkal se jich a s velkou láskou a svobodou jim žehnal 

(Mk 10, 16). Kéž se tento krásný a něžný postoj pastýřů k dětem může i dnes uzdravit a být 

chráněn naší integritou a zodpovědným jednáním. Prosme P. Marii Neposkvrněnou, aby nám 

pomohla čelit „bolesti našich bratří zraněných na těle i na duchu.“ (List papeže Františka) 

 

Krásnou slavnost! 

 

Váš bratr oblát v Ježíši a Panně Marii Neposkvrněné  

P. Louis Lougen, OMI 

generální představený 


