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Cilji

• Informirati, narediti občutene, 
motivirati. 

• Pozornost na osebne odzive: človeški, 
duhovni, institucionalni.

• Odkriti, kaj doprinašam jaz / mi.

• Podčrtati duhovno in teološko 
dimenzijo.
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Glasovi prizadetih
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Ko bi le imeli pogum, 
da bi priznali zločine 

in da bi zmagala 
pravica! 

Ne vem, 
na koga 

naj se 
obrnem.

Nihče me ni 
poslušal takrat 
in nihče me ne 
posluša danes.

Dovolj 
dolgo sem 

se borila. Ne 
morem več.

Ko bi le ne 
bila tako 
nemočna!

Župniku X sem 
slepo zaupala. 

Nisem si mogla 
predstavljati, da bi 

naredil nekaj 
slabega. 

Tako umazano in 
krivo sem se 

počutila.

V bes me 
spravlja to, 

da se 
odgovornost 
prenaša sem 

in tja.



Glasovi odgovornih v Cerkvi
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Ko bi se vsaj posvetili 
pravim 

dušnopastirskim 
skrbem!

Škoda, ki 
se dogaja, 

me 
prizadane.

Strah  me je za 
Cerkev!

Ubogi 
otroci!

Ko bi vsaj ne 
bil tako 

nemočen!

Kaj naj naredim, da 
ne bi kdo od mojih 
bratov/sester postal 

storilec?

Tega ne morem 
več poslušati! 
Igrača smo v 

rokah medijev.

Jezi me, ker 
se mediji 

tako 
prilepijo na 
vse skupaj..



Na izpitu: sistem Cerkve

• Papeževo potovanje v Čile – ponujeni odstopi 
škofovske konference - sprejetih 8 odstopov

• Veliko pravno poročilo 6 škofij v Pennsylvanii

• MHG-študija; filmi na Poljskem; Italiji, Španiji …??

• „They don‘t get it“ – „Kako, da se je tako dolgo 
dogajalo in ostalo skrito?!“

• V središju: škofje, kardinali papež → nedotaljivi 
postanejo osvoljivi (dotakljivi)

• Vedno več v središču: zloraba ranljivih odraslih, 
redovnic, duhovna zloraba 

• PBC2019: srečanje v februarju: predsedniki 
škofovskih konferenc, zastopniki vzhodnih Cerkva, 
rimske kurije 
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Položaj in odziv Cerkve po 
vsem svetu

• Sistematična dejavnost –:
– odgovornost – odgovorni

– dolžnost odgovornsoti (accountability)

– transparentnost: na znotraj in navzven 

• norme in stališče

• pravo in teologija

• Razločevanje in integracija 

• Vodstvo in „laiki“

• Škfoije in redovi 

• Vos Estis Lux Mundi, 7. maj 2019
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Vos Estis Lux Mundi, 7. maj 2019

• Urad za vloge/poročila in vsaki škofiji → redu

• Dolžnost naznanitve za duhovnike in 
redovnike/redovnice

• Ne le spolne zlorabe

• Ne le zlorabe mladoletnih 

• Kako upravljati z zamolčanostjo

• Spoštovanje državnih zakonov

• Zaščita žrtev in prijaviteljev zlorabe

• Preiskava škofov

• Vloga metropolitov

• Udležeba laikov

• ➔ Konkreten angažma! Za tri leta, nato preverba
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Spolno nasilje v Cerkvi

• Dotakne se temeljnega zaupanja in 
zaupljivost, identifikacija z zgledom: 
„za“ Bogom ni drugega ščita

• Učenje in življenje spolnosti 

• Strah pred škandalom oz. dopustiti 
bolečino 

• Porušena samopodoba / podoba tujca

• Moč – služenje 

• Klerikalizem
8



Teološka vprašanja

Kakšen klic pošilja Bog, Gospod Cerkve 
in časov preko škandalov in krize naših 
časov?

Kdo in kaj želi Cerkev biti?

Kaj vse to pomeni za verodostojnost?

Odnos in naloge duhovnikov in laikov?

Teologija ranljivosti
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Zakaj nekaj narediti?

• Mk 1,14: „Spreobrnite se in verujte evangeliju.“

• Mk 9,42: „Kdor pohujša enega od teh malih, ki 
verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da bi mu obesili 
mlinski kamen na vrat in ga vrgli v morje..”

• Mk 10,14: Jezus jim je rekel: »Pustite otroke, naj 
prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti takšnih 
je Božje kraljestvo.”

• Joh 8,32: „Resnica vas bo osvobodila.”



Kaj narediti?
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• Pozornost za potrebe in želje prizadetih 
• Transparentnost in odgovornost.
• Preventiva deluje.
• Izobraževanje deluje.
• Pro-aktiv – ne defenzivno.
• Ciljna naravnanost – ne deljivost
(nicht ab(ge)spalten(d)).



Doprinost
Centra za zaščito otrok
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Kaj delamo

• Diploma (1 semester) und 
doktorat (magisterij) na 
področju zaščite

• Blended-learning v
6+ jezikih

• Tečaji, delavnice po vsem 
svetu

=> Izobražujemo tiste, ki 
delajo z mladoletnimi v 
Cerkvi in zunaj nje. 

• Mednarodne konference 
kot Child Dignity in the 
Digital World (2017)

(temeljne-) Raziskave

Izobraževanje Konference



http://childprotection.unigre.it
http://childprotection.unigre.it/blog

Twitter hans_zollner


