Sdělení předsedy České biskupské konference (ČBK) ve věci Obecně závazného
nařízení (generální dekret) České biskupské konference o modlitbách za
uzdravení, exorcismech a některých s tím spojených nesprávných praktikách

Dne 1. ledna 2020 nabývá účinnosti dokument „Obecně závazné nařízení (generální
dekret) České biskupské konference o modlitbách za uzdravení, exorcismech a
některých s tím spojených nesprávných praktikách“, přezkoumaný Kongregací pro nauku
víry a Papežskou radou pro legislativní texty, a definitivně schválený dekretem
Kongregace pro biskupy dne 7. 12. 2018, čímž se po publikování stává partikulárním
zákonem platným na území České biskupské konference, tj. na území všech
římskokatolických diecézí a řeckokatolického exarchátu.
K vydání tohoto dekretu vedla biskupskou konferenci mimo jiné značná déletrvající
nejasnost kdo má dovolení vykonávat exorcismus, a kdo ne, a také zkušenosti, že ne
vždy byl exorcismus či jiné rituály vedoucí k osvobození od Zlého vykonávány v souladu
s požadavky církve.
Vydaný dekret obsahuje, vedle teologického odůvodnění, také normativní opatření ČBK
v těchto oblastech:


Modlitby k Bohu za osvobození a rozvázání vedené laiky nebo zasvěcenými
osobami bez svátostného svěcení



Modlitby k Bohu za osvobození a rozvázání vedené duchovními



Exorcismus



Takzvané „mše za osvobození“



Takzvané „Uzdravování rodových kořenů“

1) V souvislosti s výkonem praxe exorcismů upozorňuji zejména na čl. 6, bodu 1, který
stanoví, že se tímto obecně závazným nařízením ke dni jeho účinnosti odvolávají
všechna předchozí pověření, fakulty a povolení ohledně exorcismu a modliteb za
uzdravení na území celé České biskupské konference, vydaná jak písemně, tak
např. ad casum ústně (pokud takovéto případy nastaly). Toto ustanovení se vztahuje
také na členy jak mužských, tak ženských společenství zasvěceného života, protože ve
věcech, které se týkají péče o duše, veřejných bohoslužeb a jiné apoštolátní činnosti,
podléhají všichni členové institutů zasvěceného života moci biskupů (srov. kánn. 678 § 1,
715 § 2 a 738 § 2 CIC).

2) V souladu s kán. 1172 CIC a čl. 13 všeobecného úvodu k Obřadu exorcismů a
modliteb pro zvláštní okolnosti následně vydají jednotliví diecézní biskupové
osvědčeným a připraveným kněžím nová písemná dovolení k výkonu exorcismu. Toto
pověření platí pouze na území diecéze, jejíž biskup ho udělil (čl. 6, bod 2). Pouze ústní
dovolení nebude možné nadále udělovat.
3) Pověření pro členy společenství zasvěceného života řeší čl. 3, bod 4: Řeholní
kněží musí mít také pověření biskupa diecéze jejich domicilu (srov. kán. 103), který ho
neudělí bez dobrozdání jejich řeholního ordináře; exorcismus ale mohou vykonávat také
pouze na území diecéze pověření.
4) Oprávněnou autoritou pro autentický výklad generálního dekretu je pouze Apoštolský
stolec. S účinností dekretu se ruší všechny případné ostatní předpisy platné na území
České biskupské konference, které jsou s ustanovením dekretu v rozporu.

Dekret bude v plném znění zveřejněn v Actech ČBK č. 14 ze dne 1. prosince 2019.

Naše velké díky patří všem kněžím, kteří se dosud službě exorcismu ochotně věnovali, a
kteří odborně pracovali na vydání dekretu.

V Praze, 27. listopadu 2019
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