
Jak jednat s představiteli katolické církve v České republice, pokud jste
nositeli špatných zpráv

Mnoho  věřících  lidí  se  domnívá,  že  když  církvi  oznamuje  pachatele
sexuálního  zneužívání  tak  jí  pomáhá  a  bude  za  to  pochválen  nebo  aspoň
respektován. Myslí  si,  že církev je  rodina a představení jsou moudří a  citliví
rodiče,  kterým  jde  o  jejich  bezpečí  a  spravedlnost.  Samozřejmě,  můžete  se
setkat s pochopením a profesionálním jednáním, buďte ale připraveni, že často
je  to  bohužel  jinak  a  někteří  církevní  představitelé  se  chovají  tak,  že  Vás
musíme varovat.

Biskupové Vás totiž mohou vnímat jako ty, kteří je nutí dělat něco, co se jim
nelíbí. Okamžitě ve Vás vidí problém a starosti. V jejich očích se pak stáváte
reálným útočníkem na církev, na její pověst a hlavně na její peněženku. Nevadí,
že po nich nic nepožadujete, budete tak prostě vnímáni.  Jejich systém je za
dlouhá léta propracovaný a důmyslný. Najednou se cítíte jako myš, která se
ocitla ve spárech tygra. 

Zaznamenali  jsme  případy,  kdy  církev  pošpinila  farníky  v  jejich  farnosti  
u  jejich  známých  a  přátel.  Jsou  také  případy,  kdy  kněží  obcházeli  rodinu
dotyčných a pomlouvali je. Někteří kněží také vyhrožovali, že dotčené pomluví
u  zaměstnavatele,  místního  kněze  atd.  Církev  se  různými  způsoby  snažila
výpovědi znevěrohodnit, aby nebyly brány vážně.

Uspět u církevních představitelů může být obtížné, naše desatero Vám
pomůže tuto situaci lépe zvládnout:

1. Najděte  si  někoho,  kdo  Vám  pomůže  a  zná  církevní  problematiku.
Nejlépe církevního právníka. (Můžeme Vám nabídnout kontakty  na ty,
kteří  působí  zcela  nezávisle  na  církvi).  Představitelé  církve  Vám
pravděpodobně budou lhát,  že  dle  kanonického práva  na  nic  nemáte



nárok, musíte přísahat na Bibli a bez biskupa nic nepořídíte a na Vatikán
se  nemáte  právo  obrátit  a  jiné  časté  lži.  Jen  právník  je  z toho rychle
vyvede a vysvětlí  jim pravidla hry. Tyto pravidla dodržujte. Nepočítejte
ale s tím, že církev  je bude dodržovat také. Z médií víme, že i přes jasnou
domluvu  jsou  schopni  prozradit  jméno  oběti,  svědky  atd.  

2. Pokud  se  chystáte  oznámit  církvi  nějaký  takový  delikt,  nastavte  si
v telefonu  nahrávání  všech  hovorů  i  všechny  schůzky  s církevními
představiteli si nahrávejte. Církev zapře naprosto vše, pokud si je jistá, že
nemáte v rukou důkazy. Později se Vám klidně omluví, že dokumentace
v  církevním archívu týkající  se Vaší  záležitosti byla zničena.  Církev to
nebolí,  ale  Vás  by  mohlo,  vzhledem  k tomu,  že  Vás  pak  kněz  může
zažalovat za křivé obvinění.

3. Všechny  podstatné  věci  vyřizujte  vždy  písemně.   Nikdy  s nikým  
o  důležitých  věcech  nemluvte  po  telefonu,  případně  požádejte  
o  dodatečné  písemné  potvrzení  řečeného.  Vy  jste  ve  ztížené  situaci,
protože Vás mohou zastihnout obklopeného dětmi v supermarketu a Vy
nejste  schopni  se  rychle  a  uváženě  rozhodovat.  Oni  jsou  však  na
telefonát  dobře  připraveni,  z  toho  důvodu  žádejte  potvrzení  všeho
důležitého písemně.

4. Schůzku domlouvejte přes právníka.  Vy stanovujete místo,  čas i  počet
osob na schůzce. Chtějte znát předem jména zúčastněných, máte na to
právo.  Vyžadujte  elementární  lidskou  slušnost.  Pokud  se  dostavíte  
a setkáte se s „katolickou férovkou“, tedy že na Vás nastoupí šest dalších
osob,  které  na  schůzce  neměly  být,  máte  právo  odejít.  V tomto
nerovném postavení  nemáte šanci.  I  když si  myslíte,  že jste chytří,  na
tolik  připravených  tazatelů  a  jejich  záludné  otázky  nejste  schopni
odpovědět.  Představitelé  církve  jsou  zdatní  rétoři,  demagogové  
a manipulanti. Rádi ukazují svoji převahu a využívají jí.



5. Nikomu nevěřte. Hlavně ne lidem, které církev platí. Pokud od ní berou
peníze, nikdy nejsou nestranní, i když se Vám ten kněz či řeholnice zdají
hodní, proti autoritě církve prostě nepůjdou. Ví, co by se jim mohlo stát.
Oni  Vám  nemusí  lhát,  stačí,  když  Vám  neřeknou vše,  i  tak  se  dá  věc
prohrát.

6. Nepouštějte  opratě  z rukou.  Pokud  církev  neustále  mění  termíny  
a nastavení schůzek, tak požadujte vysvětlení a nápravu. Církev Vám slíbí
řešení a pak nic neudělá? Písemně ji urgujte.

7. Vezměte si vodu na schůzku. Církev koná ráda schůzky metodou nátlaku.
Čas schůzky Vám udělí  i  brzy  ráno nebo pozdě v noci.  Vedou schůzky
trvající pět hodin bez toho, abyste dostali sklenici vody. Čestná výjimka je
jen Nunciatura a Vatikán. 

8. Neskládejte žádnou přísahu. Tyto přísahy náš český a slovenský právní
řád nevyžaduje. Je to jen způsob církve jak Vás umlčet. Nepodepisujte ani
čestné prohlášení. Jsou schopni Vás poté vydírat.

9. Vaše kauza stojí na mrtvém bodě? Zeptejte se církevního právníka, zda
má  biskup  povinnost  jednat  v nějakém  časovém  rámci.  Pokud  ano,
biskupa  na  to  upozorněte.  Pokud  stále  nejedná,  informujte  Vatikán.
Máme zkušenosti,  že  to  zabírá.  Nebojte  se  věc  medializovat.  Církevní
představitelé se bojí  jen Vatikánu, médií,  policie a toho, že jim někdo
sahne na peníze.

10. Věřte  si  a  spolupracujte  s policií  a  novináři.  Je  to  nejlepší  způsob  jak
pohnout strukturami klerikalismu a přivést na svět pravdu. Pravda Vás
osvobodí, řekl Kristus, který je Pravdou.

           13. 6. 2019    Jan Rozek
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