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zverejnil správu o J.G (nar.1935)
usvedčený zo sexuálneho 
zneužitia 10 r. chlapca (r.1991)
čelil obvineniu zo znásilnenia 7-r. 
chlapca / zastavené pre 
premlčanie
katolícky kňaz, odsúdený na 10 
rokov za homosex. pedofíliu



ODTAJNENIE SPISU
10 000 dokumentov !!!

sexuálna kriminalita kňazov
mlčanie a taktizovanie 
cirkevných autorít
mimosúdne vyrovnania



OBETE (minimálne 130 chlapcov)

deti slobodných matiek  a 
živoriacich žien
pre matky mužský vzor - kňaz
32 rokov / 6 farností
odškodné 10 mil. USD
mimo službu v r.1994 (59r.)
zavraždený vo väzení (r.2003)



dôkazy otriasli aj 
najhorlivejšími katolíkmi
strata „automatickej“ 
podpory štátnej moci
rozsiahle vyšetrovanie
ŠKANDÁL – VATIKÁN
odstúpenie kardinála 
Bernarda Lawa
celosvetová vlna odhalenia 
utajených prípadov



od r.1950 do r. 2002 bolo v USA kňazmi 
zneužitých najmenej 10 667 detí 

4392 katolíckych kňazov, t.j.4% duchovných

výsledky 2 štúdií:
- skupina akademikov z katedry trestného práva Univ. Johna Jaya N.Y.
- katolícki právnici, sudcovia, podnikatelia a právnici napojení na biskupov





1,2 miliardy príslušníkov
Vatikán (2005-2015)- 3500 dôveryhodných obvinení/ 
848 prepustených kňazov;2572 potrestaných -
doživotné pokánie, modlenie, iné tresty
Nemecko(1946-2014)- 3677 prípadov/1670 
duchovných, obete 50% menej ako 13 rokov, väčšinou 
chlapci
Poľsko - od 90r., 382 prípadov zneuž. maloletých

„TYLKO NIE MÓW NIKOMU“(Thomas Sekielsky)
Slovensko- KBS - “súhrnné čísla má len Vatikán“, r.2012-
škandál Nevidzany, okr. NR



21.-24. 02.2019 
Konferencia o zneužívaní detí;

predsedovia všetkých biskupských 
konferencií sveta

„Ak má nejaký kňaz, mních alebo 
mníška vedomosť alebo dôvod 
domnievať sa, že bol spáchaný 

sexuálny zločin, tak osoba je povinná 
ihneď to oznámiť.“

Pápež František I



2/2019 - amer. kardinál, Theodor McCarrick
(88r.) - pred 50-mi r. sex. zneužíval 
teenagera, pápežom zbavený kňažstva

3/19- franc. kardinál Philippe Barbarin(68r.) 
-podm. trest, krytie kňaza - nenahlásil 
zneužívanie nedospelej osoby 

11/2018 -austr. kardinál Georghe Pell (77r)-
6r. tr.o.s., 5-nás. zneužitie, najvyššie 

postavený odsúdený kňaz, finančný poradca 
pápeža, tretí muž Vatikánu!!!





MUŽ

HOMOSEXUALITA  A 
BISEXUALITA

NEDOSTATKY  V SEXUÁLNOM  
VÝVOJI

MALÁ  SCHOPNOSŤ  INTIMITY

PONTIFICA  ACADEMIA  PROVITA, 2004



Nedostatok integrácie sexuality

Identifikácia s archetypickým
obrazom učiteľa, poradcu 

Sexuálne zneužitie v detstve

Homosexualita

Wunibald Muller,2011



Obľúbený
Charizmatický
Sociálne prispôsobivý
Mal dôveru komunity
„Člen rodiny“
Po prevalení podporovaný 
komunitou „do konca“

Nedostatok empatie
Neschopný intímnych vzťahov



PÁCHATEĽ - rola poradcu, prevaha, 
nerešpektuje intímnu sféru,  realizuje SVOJE 
sex. potreby, miesto - fara, domov obete, 
výlet

OBEŤ 
- sexuálna neskúsenosť
- emocionálne zneistenie v puberte
- chudoba, neprítomnosť otca, rozvod...
- rodičia dobrí katolíci



NARCISTICKÁ

grandiózny pocit vlastnej 
dôležitosti

potreba zaujímať prestížne 
postavenie

absencia empatie

povrchné vzťahy

PASÍVNA, ZÁVISLÁ 

snaha vyhovieť druhým - HLBOKÁ 
NEISTOTA

snaha aby ich videli v dobrom 
svetle

kresťanská spiritualita si cení 
poslušnosť 

prevažuje

Wunibald Muller,2011



50% seminaristov (USA)¹
tabuizácia homosexuality v cirkvi
posiľuje stratégiu vyhýbania

mnohí vo veku 25-35 rokov 
„nevedia či sú homo / hetero“ 
sex. výchova klerikov - neexistuje
kňažský úrad - zásterka?
80% obete chlapci, 40% 11-14 r.²

¹ Daniel B.Cozzens, 2003
² John Jaya, anketa v diecézach USA



Tabuizácia v cirkevnom kontexte 
sa vyostruje
Nevysväcovať mužov s 
homosexuálnymi sklonmi 
(Benedict XVI.)

Čo ak sú % odhady zastúpenia 
homosexuálov v cirkvi správne?

- otvorená diskusia v cirkvi
- možnosť priznať sex. orient.  
- výchova budúcich kňazov

Wunibald Muller,2011



„KTO  NIE  JE SCHOPNÝ AKCEPTOVAŤ 
SVOJU  SEXUÁLNU ORIENTÁCIU, 
NEMALO BY MU BYŤ  DOVOLENÉ  

STAŤ  SA KŇAZOM.“

Wunibald Muller,2011





Možná súvislosť?

Maskovanie sex. deviácie, 
sex. nezrelosti celibátom?

Môže celibát vyprovokovať 
náhradné sex. konanie?

CELIBÁT – PREHLÁSENÝ  ZA  IDEÁL



gnostický dualizmus (3.a 4.st.)
nemá jednoznačný základ v Biblii
definitívne až v 12 st.
obeť Bohu...morálne nadradený 
manželstvu...plne podriadený 
cirkvi...ekonomický záujem v 11. 
st., sociálna istota= zabezpečenie 
potomkov 

DISKUSIA : oddeliť kňazský úrad od 
povinnosti celibátu?



„Čím lepší duchovný život, tým menšie problémy s celibátom“

Komunita s pevným programom, všetko nalinajkované
Celibát - jediná cesta ku kňažstvu
Zanedbaný vzťah s Bohom znamená problémy v celibáte
Rozpor k žene ako takej, vytesnenie žien
Elitárske presvedčenie - ja som niečo viac, nebudem patriť 
žiadnej žene

„Keď máte devätnásť, zožeriete všetko“

Lajcha Michal, 2018



Existencionálna SAMOTA -
odriekanie ľudskej blízkosti
Nenaplnené mužstvo
Nenaplnené otcovstvo

„Pýtajúc sa na zmysel svojho 
života si líhate do chladnej 
postele, nemáte pre koho žiť a 
pýtate sa, kto a čo z toho 
nezmyselného utrpenia má“

Lajcha Michal, 2018



ASEXUÁL - rezignovaný, zanedbaný, neatraktívny

TVRĎAS - autoritatívny despota bez citu

BOHÉM - hedonistický, užíva si, z akcie do akcie

STARÝ MLÁDENEC - navlečený v reverende

SUKNIČKÁR - prelietavé užívanie, erotické služby

HOMOSEXUÁL - pokrytectvo

GAZDINKÁR - „žije celibát kňaz so sebe primeranou 
gazdinou?“; vzťah, cíti ľudské teplo,  nie je sám

OTECKO - biologické rodičovstvo unikátny rozmer do života,
naplnenie

Lajcha Michal, 2018





DIEŤA
rodiny obetí
rodiny páchateľov
obec a veriaci

-zdesenie
-zneužívanie na mieste „najväčšieho bezpečia“
-reprezentant Boha na zemi



„VRAŽDA  DUŠE“

ZNEISTENIE o sebe, sex. 
orientácii, o Bohu, o viere

Hrozby  
„Ak niečo povieš, Boh Ťa potrestá“
„Bude to našim svätým tajomstvom“

„DEJ SA VÔĽA TVOJA“



Otrasená sexuálnymi 
škandálmi
Poškodená 
dôveryhodnosť cirkvi
Nulová tolerancie sex. 
zneužívania
Spolupráca s justíciou
Svätenie ženatých 
kňazov?
Screening ? 



Ďakujem za pozornosť


