Prohlášení ČBK k Pochodu pro rodinu a pro život
Vzhledem k tomu, že otázka rodiny a budoucnosti naší společnosti je
v současné době palčivým tématem celospolečenské diskuse, s přihlédnutím
k tomu, že začínáme zakoušet důsledky nízké porodnosti a viditelný rozklad
rodinných vztahů, chceme jasně deklarovat náš postoj k této problematice.
Jako představitelé České biskupské konference podporujeme letošní „Pochod
pro rodinu a pro život“ a reagujeme tím i na koncepci rodinné politiky
představenou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a zdůrazňujeme fakt,
že rodinu vnímáme jako základní buňku společnosti i církve.
Záleží nám na stabilitě vztahů, ceníme si péče o mladé i seniory, vysoko
hodnotíme odpovědnost jednoho člověka ke druhému a chceme vytvářet
takovou společnost, v níž budou mít tyto hodnoty náležitou úctu a prestiž.
Společnost má mnoho nástrojů, kterými může kvalitu života rodiny ovlivnit:
daňový a důchodový systém, prostředí přátelské rodinám s malými dětmi,
obyčejná lidská slušnost odrážející se v zacházení s těmi, kdo už nemají síly
nebo potřebují pomoc druhého, vzdělání, které klade důraz na schopnost
založit a kultivovat trvalý vztah, který bude základem budoucí rodiny, podpora
manželství jako nejvyšší formy závazku.
Jsme obklopeni složitým světem plným problematických zpráv, a přitom
základní věci lidského života jsou vlastně jednoduché: narodíme se svým
rodičům, přijímáme od nich lásku, péči a perspektivu. Učíme se, co je skutečně
cenné, a budujeme svůj život v naději, že tyto hodnoty budeme moci předat
budoucím generacím.
Nechceme na tuto prostou lidskou zkušenost zapomínat. Svět by se stal
nepřehledným místem k životu a místo smyslu by nabízel chaos v tom, kdo
jsme a kam směřujeme.
Stojíme o to, aby v nadcházejícím volebním roce pozornost politiků byla upřena
na rodinu nikoli jako na nástroj volebního boje, ale jako na místo, kde se formují
nejdůležitější hodnoty, na nichž člověk staví celý svůj další život.
Jsme solidární s účastníky pochodu, žehnáme jim a vyprošujeme všem plnost
darů Ducha Svatého.
Čeští a moravští biskupové
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