MUDr. Petr Pavlíček
Mimoňská 638
Praha 9 – Prosek
V Praze dne 24.11. 2011
Č.j.: 504 / 2011
Vážení účastníci petice,
na základě dohody s panem dr. Jiřím Pavlíčkem jsem předložil biskupům na rozšířeném
zasedání Stálé rady České biskupské konference Svatováclavskou výzvu se všemi podpisovými archy.
Mohu vás ubezpečit, že biskupové si opravdu pozorně přečetli vaše názory obsažené v petici
a pověřili mne, abych vám sdělil, že v minulosti nikdy neusilovali a ani v současnosti neusilují o
diskreditaci katolické církve propojením s určitým názorovým proudem, uskupením, nebo politickou
stranou. Již v dřívějších prohlášeních se konkrétně vyjádřili a také rázně distancovali od různých
nacionalistických i politických proudů – (aktuální prohlášení ČBK k situaci na Šluknovsku, dokument
Pokoj a Dobro). V diskusi nad vaší peticí biskupové také zdůraznili nutnost znovu se zamyslet nad
tématem vztahu církve, společnosti a státu v kontextu aktuálního stavu společnosti.
Výše zmíněná prohlášení vyjadřují, že jsou si biskupové vědomi, že učení katolické církve
není žádným mocenským nástrojem, svými prohlášeními se snaží poukazovat na aktuální problémy,
chránit slabé a nabízet i vládnoucím činitelům napříč politickým spektrem podklady, zázemí, chceteli platformu, ze které mohou čerpat při tvorbě konkrétní politiky.
Každý křesťan by si měl vytvářet svůj nezávislý úsudek: podle vlastního názoru a poznání,
podle svého citlivého svědomí a neměl by bezmyšlenkovitě podléhat názorové kampani či
propagandě. Byl jsem proto pověřen, abych Vás ubezpečil, že naši biskupové nepodceňují riziko,
které jistě může v této oblasti existovat.
Chtěl bych vás zároveň informovat, že hlavními pořadateli Národní svatováclavské pouti jsou
vedle České biskupské konference také město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Arcibiskupství
pražské a kapitula sv. Kosmy a Damiána. Svatováclavská pouť se koná za finančního přispění MK ČR
a ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a Armády ČR, proto je i vystoupení představitelů
města i státu logickou součástí, nikoliv náboženského, ale společenského rozměru této pouti.
Vážím si toho, že bylo umožněno vést v otevřeném duchu vzájemný dialog uvnitř církve o
těchto jistě závažných otázkách.
S pozdravem a prosbou o dar Moudrosti pro nás pro všechny
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