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Předsedové biskupských konferencí evropských států se setkali v Chorvatsku v Záhřebu na 40. 

plenárním zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) a věnovali se tématu 

demografie a rodiny. Průzkum, kterého se zúčastnily biskupské konference 47 zemí, potvrdil jasný 

demografický pokles. Na něj má bezesporu vliv rodinná politika, uplatňovaná v různých zemích, 

ale to nestačí k uspokojivému vysvětlení závažného a rozsáhlého poklesu porodnosti, 

charakterizovaného jako “demografická zima”. Rozšířené kulturní ovzduší má naopak nemalý vliv 

na osobní i sociální jednání. Ze strany katolíků je nutné, aby rozvíjeli uvědomělejší a doloženou 

víru a mohli tak kriticky hodnotit převládající kulturu, která otevřela diskusi o takových hodnotách, 

jako je lidský život od počátku po přirozený zánik, lidská osoba s její objektivní strukturou, svoboda 

jako morální odpovědnost, věrnost, láska a rodina. Velmi znepokojující je například diskuse, která 

v těchto dnech probíhá v Radě Evropy a chce omezit právo na výhradu svědomí zdravotního 

personálu, aby byl usnadněn přístup k potratu. To vše naznačuje, že vedle nutnosti dobře 

zakořeněné a živé víry je zapotřebí věřit, že rozum je schopen odhalit pravdu o věcech samých a 

etice. Zdá se, že zásadní nedůvěra k lidskému rozumu byla poznamenána tzv. postmodernou. 

Vystupování katolické církve v těchto okolnostech musí být inspirováno nadějí (naší nadějí je Ježíš 

Kristus) a musí umět zachytit náznak pozornosti a důvěry, i když jsou vyjádřeny zdrženlivě. 

Jsme přesvědčeni, že lidské vědomí má schopnost otevřít se hodnotám obsaženým v naší 

přirozenosti, stvořené a Bohem vykoupené skrze Ježíše Krista. Církev si uvědomuje své poslání 

sloužit člověku a společnosti hlásáním Krista Spasitele a připomíná antropologické a sociální 

důsledky, které se od něho odvozují. Z tohoto důvodu nepřestává svědčit o základních hodnotách 

života, manželství mezi mužem a ženou, rodiny, náboženské svobody a svobody výchovy. Jsou to 

hodnoty, které zakládají a zaručují každou další hodnotu oslabenou v sociální a politické rovině. 

Mnohé rodiny, které zachytily Ježíšovu přítomnost a žijí podle pravdy o rodině, nepřestávají 

vydávat svědectví o kráse a souladu, jaký má se srdcem člověka církev, když hlásá a ukazuje, že 

je možné žít v rodině tak, jak k tomu vyzývá Kristus. 

Ve světle tohoto tématu vyšla v plné naléhavosti najevo výchovná role podle tisíciletého dědictví 

církve: je to úkol, který v Kristu – pravému Bohu a dokonalém člověku – nachází učitele, vzor a 

zdroj milosti. 


