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(Překlad)    

    Rocca di Papa 26. března 2019 

Členům Hnutí fokoláre na celém světě 

 

Drazí, 

 

 jak víte, již téměř osm let pracujeme v našem Hnutí, v Centru a v zónách, na rozvoji 

struktur, pravidel a postupů, které nám mají pomoci zlepšit uvnitř Hnutí podporu blaha 

(tělesné i duševní pohody) nezletilých (0–18 let) a jejich ochranu. 

 Myšlenky papežů poslední doby a pokyny k jednání stanovené papežem Františkem pro 

církev se staly i pro nás světlem, podle něhož jsme v dubnu 2014 definovali „Zásady Hnutí 

fokoláre na podporu blaha a ochrany nezletilých“. 

 Jak se v nich předpokládá, byla v roce 2015 ustavena v Centru Hnutí Komise na podporu 

blaha a ochrany nezletilých (CO.BE.TU.), jejímž úkolem je být ústředním orgánem supervize 

a dohledu v této věci. Tato komise má poskytovat ochranu, ale též iniciovat aktivity v oblasti 

formace našich členů, zvláště těch, kteří pracují s nezletilými. Ve více zemích byly za tímto 

účelem vytvořeny místní komise nebo byli alespoň ustanoveni jedinci pověření zajišťováním 

tohoto úkolu. 

 Od 14. do 17. března 2019 se v Castel Gondolfu v Itálii poprvé setkali členové těchto 

komisí a jednotlivci pověření tímto posláním k ověření své práce. Bylo to setkání velmi plodné, 

charakterizované velkou zralostí a odborností 162 účastníků z 38 zemí ze všech kontinentů. 

Setkání bylo také důležitým příspěvkem k práci na revizi, aktualizaci a internacionalizaci 

„Zásad“, jež bude brzy uzavřena. 

 Kromě cenné formační a preventivní práce mají komise ve své náplni také přijímat 

upozornění na údajná zneužití a provádět jejich interní prověření. Je to nesnadný úkol, za jehož 

naplňování jsme komisím velmi vděční. 

 S hlubokou bolestí musíme přiznat, že i v naší velké rodině Hnutí fokoláre se prokázaly 

některé případy zneužití nezletilých, způsobené osobami z Hnutí či osobami, které se účastnily 

akcí námi pořádaných. Většinou jde o epizody, jež se přihodily ve vzdálené minulosti (i před 

více než 20 lety). Ale k některým, bohužel, došlo v nedávné minulosti. Byli do nich zapleteni 

i členové zasvěceného života. 
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 S pomocí centrální komise i komisí místních jsme zvážili každý jednotlivý případ, který 

nám byl oznámen (v tuto chvíli jde asi o dvacet případů), abychom pochopili, jak zjednat 

spravedlivou nápravu vůči obětem, jak doprovázet je i jejich rodiny a jaká interní opatření vůči 

autorům zneužití uplatnit, samozřejmě kromě soudního procesu podle legislativy příslušných 

zemí.  

 Při této příležitosti bychom vás rádi všechny vyzvali, abychom se s plnou odpovědností 

zasazovali pro tento tak důležitý cíl, jímž je podpora blaha a ochrana nezletilých. Způsobů, jak 

to učinit, je mnoho.  

 Přirozeně i v našem Hnutí platí zásada nulové tolerance k jakékoli formě násilí, 

zneužívání, týrání, šikany a kybernetické šikany vůči každé osobě, se zvláštní pozorností 

k nezletilým a ke zranitelným dospělým. Znamená to také oznamovat místním komisím 

nebo centrální komisi každé podezření na zneužití či násilí. 

 V těchto souvislostech považujme za skutečné pokušení myslet si, že je možné případy 

neoznámit pro dobro našeho Hnutí, abychom se vyhnuli pohoršení, abychom ochránili něčí 

dobrou pověst. Vyzýváme proto naléhavě ty, kdo až dosud k tomu nenalezli odvahu, aby 

ohlásili případy násilí nebo situace, o kterých si myslí, že by mohly být spojeny s rizikem, pokud 

jde o blaho osoby a ochranu nezletilých. 

 V těchto dnech hovořil papež František o „velkém očišťování“, jež v církvi v důsledku 

skandálů se zneužíváním probíhá. I pro nás, v našem malém měřítku, znamená každý jednotlivý 

případ hluboké očišťování Hnutí. Přijměme je pokorně a s hlubokým soucitem pro toho, kdo – 

třeba i v důsledku naší nepozornosti – utrpěl nepopsatelná traumata. Rozhodněme se, že svoje 

chování budeme – jako jednotlivci i celé Hnutí – směřovat stále vědoměji a zraleji k ochraně 

a blahu, zvláště nezletilých osob. 

 Krom toho zveme všechny – nejenom ty, kdo se v našem Hnutí zabývají přímo 

nezletilými – aby se seznámili se „Zásadami“ a aby se účastnili formace na tato témata, protože 

se s  mládeží setkáváme všichni. 

 Povzbuzujeme vás také, abyste se rozhlédli i nad rámec našeho Hnutí. Na cestě 

k uskutečňování jednoty nemůžeme neslyšet výkřik bolesti všech dětí a mladých lidí ve světě. 

Narušování práv nezletilých, zneužívání všeho druhu na celém světě jsou jednou z největších 

ran naší doby, jsou jednou z tváří Ježíše opuštěného dnes. Patří k našemu povolání jít jim vstříc. 

Musíme proto stát v prvních řadách při obraně nejslabších osob, ať jsou kdekoli na světě obětí 

jakékoli formy násilí nebo zneužívání. 

 Sjednoceni v bezpodmínečné lásce k Němu, který je naším jediným dobrem, 

 

 Emmaus        Jesús 

            prezidentka             spoluprezident 
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