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KOMISE ýBK PRO NAUKU VÍRY

A) EXORCISMUS
A UZDRAVOVÁNÍ RODOVÝCH KOěENģ
Vzhledem k þastČj!ím "ádostem o sdČlení, kdo vykonává slu"bu
exorcisty v jednotlivých diecézích, po zku!enosti s praxí exorcistĤ
a po konzultacích s nČkterými biskupy chce Komise ýBK pro nauku
víry sdČlit nČkolik základních orientaþních pokynĤ.
V praxi církve hovoĜíme o malém a velkém exorcismu. Za malý
þi jednoduchý exorcismus je mo"no pova"ovat obecné modlitby þi
úkony v liturgii jako i pĜi paralitugických úkonech, které se zmiĖují o
existenci Zlého a dovolávají se ochrany pĜed ním. MĤ"e se k nim
uchýlit ka"dý vČĜící ve chvílích, kdy bojuje s rĤznými poku!eními
nebo i preventivnČ, jak je tomu i v souþasnosti pĜi modlitbČ ke sv.
Michaelu ArchandČlovi, která se podle doporuþení pape"e Lva XIII.
modlí v nČkterých kostelích. Velký þi slavnostní exorcismus je dle
kán. 1172 CIC rezervován pouze knČzi, který je povČĜen k tomuto
úkonu místním ordináĜem (nikoli Ĝeholním pĜedstaveným). Nový
Ĝímský rituál z 22. 11. 1998 nebyl dosud ýBK publikován; zdĤrazĖuje následující postup. #adatel o exorcismus se musí nejprve vyzpovídat. Velký exorcismus zaþíná pokropením svČcenou vodou, litaniemi
ke v!em svatým (pĜípadnČ s pĜidanými "almy), þtením evangelia a
poté knČz povČĜený místním ordináĜem vlo"í ruce na "adatele a svolává Ducha Svatého, který má naplnit srdce a zaujmout v du!i místo,
které si osvojoval Zlý. Následuje vyznání víry, pĜípadnČ obnova
kĜestních slibĤ, po"ehnání kĜí"em a vlastní formule exorcismu. ObĜad konþí dČkovnou modlitbou.
PĜed tímto obĜadem vy"aduje exorcista od "adatele lékaĜskou
zprávu. Zde bychom doporuþovali na základČ praxe ji" tridentského
koncilu ustanovení odborné komise, která mĤ"e pĜípad posoudit lépe
ne" jednotlivý odborník. Vzhledem k okolnostem je zapotĜebí ustanovit team skládající se z lékaĜe, psychiatra, psychologa, teologa,
kriminalisty (obeznámeného s drogovou scénou a pĤsobením !kodlivých kultĤ a sekt $ þasto se jedná i o napojení na zloþin); v pĜípadČ
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dČtí pediatra resp. odborníkĤ, kteĜí se zabývají vývojem dítČte. !adatel má pĜed slavnostním exorcismem prodČlat nČkolikamČsíþní pĜípravu. Nelze pĜipustit jakoukoli formu medializace pĜípadu ani
v církevních médiích.
Jinou formou exorcismu je modlitba za osvobození. Zde je namístČ pĜipomenout, "e teologie rozli#uje tĜi formy zmocnČní se þlovČka
Zlým: circumsessio, obsessio, possessio, kdy za formu circumsessio
mĤ"eme pova"ovat urþité silné, ale obþasné zmocnČní se þlovČka
Zlým. Obsessio pĜichází ve formČ pĜechodných, ale del#ích intervalĤ,
ve kterých se þlovČk nalézá v moci Zlého. Possessio znamená trvalou, ve smyslu nepĜeru#ovanou, vládu Zlého nad þlovČkem. Modlitba
za osvobození má své místo pĜedev#ím pĜi prvním stupni a mĤ"e být
vyu"ívána i pĜi druhém stupni. Naopak pĜi tĜetím stupni pĜichází ke
slovu slavný exorcismus; v nČkterých výrazech a formách je mo"no
ho pou"ít i pĜi stupni druhém. Také modlitba za osvobození od Zlého, která je konána ve jménu Je"í#ovČ, podobnČ jako i tzv. malý
exorcismus, se nemĤ"e pou"ívat pĜi aktuálním du#evním rozru#ení,
psychických nemocech (napĜ. schizofrenie) a na nevhodném místČ,
které by vydávalo "adatele veĜejné pozornosti. ZodpovČdný pĜístup
vy"aduje té" konzultace. Nemusí ji vykonávat pouze knČz povČĜený
místním ordináĜem.
Prevencí pĜed Zlým je "ivot v posvČcující milosti, to je "ivot
podle Desatera, evangelního blahoslavenství, Ĝádný svátostný "ivot
(svátost smíĜení, eucharistie), u"ívání svátostí a opravdový "ivot
modlitby.
ýastým zjevem, s kterým se setkáváme v posledních desetiletích,
je modlitba za uzdravení rodových koĜenĤ. Toto onemocnČní rodových koĜenĤ je spojováno s pĤsobením Zlého a pĤsobením hĜíchĤ
v minulých generacích s dopadem na souþasnou generaci. Tento
fenomén se opírá o biblické a lidové tradice, pĜedev#ím o pĤsobení
kletby a dopad hĜíchu v tradici rodiny. ýasto pomáhají analogie
z genetiky, psychologie, sociologie, které jsou v#ak mnohdy zjednodu#enČ aplikovány do duchovního þi du#evního "ivota, pĜedev#ím do
mravní roviny a roviny osobní zodpovČdnosti. Odvolávání se na
biblické prameny þasto postrádá exegetickou interpretaci, která je
nutná pĜi práci s biblickým textem, jak zdĤrazĖují pape"ské dokumenty od Pia XII. do souþasnosti. MorálnČ teologická interpretace
Ĝíká ji" po staletí, "e kletba nemĤ"e pĤsobit vĤþi nevinnému, kterého
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chrání BĤh. Ji! od proroka Ezechiela Ĝíká biblická tradice, !e není
pĜenosná z generace na generaci, ale ka!dý zodpovídá za své aktuální þiny. Proto nelze hovoĜit o pĜená"ení Bo!ích trestĤ na následující
generace. Dochází zde þasto k zamČĖování kolektivní viny za kolektivní zodpovČdnost. Je ov"em na místČ odþinit nČkteré dĤsledky jednání na"ich pĜedkĤ, za pĜedpokladu, !e je to mo!né a rozumné. Neznamená to v"ak pĜenos viny z jednoho pokolení na druhé.
Chybí nám v tomto pĜípadČ dostateþné pochopení svátostí, pĜedev"ím kĜtu, biĜmování a eucharistie, tj. iniciaþních svátostí, ale také
i dal"ích svátostí, jako je svátost smíĜení a pokání, pomazání nemocných, ale i pĤsobení svátostí a !ivota modlitby a zasvČcení. Nejsou
brány také v úvahu odpustkové modlitby. Me"ní texty za uzdravení
koĜenĤ vykazují Ĝadu záva!ných prvkĤ nesourodosti a neporozumČní
liturgickým principĤm, jak se vyjádĜili liturgiþtí experti na"í komise
a není znám výnos Ĝímské kongregace schvalující tyto texty.
Nelze pochybovat o pĜirozených dĤsledcích hĜí"ného, nemravného chování þi zloþinĤ, které mají svĤj psychologický a sociologický
dopad a ovlivĖují následné generace, ale není mo!né je v takto zjednodu"ené formČ pĜená"et do oblasti teologie a duchovního !ivota.
Také tzv. #þtyĜi zranČní pĜirozenosti$ v dĤsledku dČdiþného hĜíchu
nepĜedstavují morální vinu, ale jsou výzvou k opatrnosti a morálnímu úsilí. PopĜení úþinnosti svátostí ji! ve stĜedovČku a pozdČji
v reformaþním období zpĤsobilo nárĤst strachu pĜed Zlým. O tom
svČdþí dČjiny umČní. OtevĜela se také cesta epidemii þarodČjnických
procesĤ a negativnímu vidČní svČta a lidského !ivota. Obojí odporuje
evangeliu a kĜesĢanské civilizaci. Úpadek svátostného !ivota a odmítání svátostin v ĜadČ regionĤ napomáhá zmínČným jevĤm v !ivotČ
kĜesĢanĤ dne"ka. Pro hlub"í a odbornČj"í posouzení vydává komise
pro otázky víry ýBK pĜeklad dokumentu francouzské biskupské
konference þ. 6 o uzdravování rodových koĜenĤ eucharistií.
V Praze 14. þervna 2010
? DOMINIK DUKA, OP
arcibiskup pra•ský
pĜedseda ýBK a Komise ýBK pro nauku víry
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