ERRÁTA
Milí čitatelia,
Spolok sv. Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o., v roku 2014
v rámci edície Dokumenty Svätej stolice, 83. zväzok, vydal list Kongregácie pre náuku viery pod názvom Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby. List a komentáre.
V texte tejto publikácie vypadli dva články (13 a 14) a časť
článku č. 15, za čo sa ospravedlňujeme.
Prosíme, aby ste si na strane 26 za 1. odsekom, za
3. riadkom, ktorý sa končí slovami: obrátiť k jeho nasledovaniu, doplnili tento text:
13. Okrem toho je zrejmé, že jasné a efektívne odovzdávanie učenia Cirkvi všetkým veriacim a spoločnosti
vo svojej komplexnosti do veľkej miery závisí od správneho vyučovania a od vernosti tých, ktorí vykonávajú
pastoračnú službu. Biskupi majú mimoriadne závažnú
zodpovednosť starať sa o to, aby ich spolupracovníci,
predovšetkým kňazi, boli správne informovaní a osobne
dobre disponovaní na odovzdávanie učenia Cirkvi v celej jeho integrite všetkým ľuďom.
Intenzívna snaha a dobrá vôľa, ktorú mnohí kňazi a rehoľníci prejavujú v pastoračnej starostlivosti o homosexuálne osoby, si zaslúži obdiv a táto Kongregácia dúfa, že
bude v nezmenšenej miere pokračovať aj do budúcnosti.
Odhodlaní služobníci nech sú si istí, že verne nasledujú
Pánovu vôľu, keď homosexuálne osoby povzbudzujú žiť
v čistote a pripomínajú im nesmiernu dôstojnosť, ktorú
im Boh daroval.
14. Majúc na zreteli, čo bolo napísané, táto kongregácia chce požiadať biskupov, aby boli mimoriadne

obozretní vzhľadom na také programy, ktoré sa de facto
snažia vytvárať tlak na Cirkev, aby zmenila svoje učenie,
i keď to slovne popierajú. Pozorné štúdium verejných
vyhlásení, ktoré vydávajú, a aktivít, ktoré vyvíjajú, odhaľuje vypočítavú viaczmyselnosť, prostredníctvom ktorej
sa pokúšajú zavádzať pastierov aj veriacich. Napríklad
niekedy predstavujú učenie Magistéria, ale iba ako nepovinný zdroj pre formáciu svedomia. Neuznávajú jeho
zvláštnu autoritu. Niektoré skupiny dokonca svoje organizácie alebo osoby, na ktoré sa mienia obrátiť, prezentujú ako „katolícke“, no v skutočnosti nezastávajú a nepodporujú učenie Magistéria, ba niekedy ho otvorene
napádajú. Aj keď sa ich členovia odvolávajú na to, že
chcú svoje životy riadiť podľa Ježišovho učenia, de facto
opúšťajú učenie jeho Cirkvi. Toto rozporuplné správanie
nemôže byť nijakým spôsobom podporované biskupmi.
15. Táto kongregácia povzbudzuje biskupov, aby vo
svojich diecézach podporovali pastoračnú činnosť pre
dobro homosexuálnych osôb v plnom súhlase s učením
Cirkvi. Žiadny autentický pastoračný program nemôže
spolupracovať s organizáciami, v ktorých sa homosexuálne osoby navzájom združujú bez toho, aby bolo jasne
definované, že homosexuálne aktivity sú nemorálne.
Správny pastoračný prístup musí poukázať na nevyhnutnosť toho, aby sa homosexuálne osoby vyhýbali príležitostiam, ktoré zvádzajú na hriech.
Treba podporovať tie programy, ktoré...

