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3. Jako křesťané bychom měli preferovat strany, vycházející ze zjevené pravdy o Bohu
a člověku, protože naše společnost, která se ke škodě nás všech křesťanským
základům hodně odcizila, nutně potřebuje na nich znovu stavět.
4. I když strana, kterou byste chtěli volit, nemá ve Vašem volebním obvodu
dostatečnou šanci, v celém státě však ano, můžete jí dát svůj hlas, pomůžete jí na
celostátní úrovni.
5. Ve straně, které chcete dát svůj hlas, můžete zakroužkováním kandidátů, majících
Vaši důvěru, zvýšit jejich preferenci na zvolení.
6. Modlete se za dobrý výsledek voleb i za ty, kteří budou zvoleni. Všichni, věřící
i nevěřící, příslušníci pravice, středu i levice, budou tyto modlitby velice
potřebovat.
K tomuto důležitému rozhodování Vám i celé naší zemi vyprošuji hojné požehnání.
Váš biskup + František.

Výzva k podpoře iniciativy Jeden z nás
Každou středu od 13.00 hod. v prostorách fary se setkávají na hodinách náboženství
žáci 3. třídy, kteří se letos připravují na přijetí svátosti smíření a eucharistie: Jana,
Tereza, Alice, Klára, Veronika, Zuzana a Honzík.

Slovo k volbám
Milé sestry a milí bratři v Kristu, našem Pánu!
Přijměte moje slovo k nastávající důležité události naší společnosti, k předčasným
volbám do Poslanecké sněmovny parlamentu, které nás čekají na konci tohoto měsíce.
Slyšel jsem již několikrát názor odborníků, že se bude jednat o jedny z nejdůležitějších
voleb od pádu totality v roce 1989, protože budou rozhodovat na dlouhou dobu
o budoucnosti naší země a jejím směřování. Proto Vás prosím, abyste jim věnovali svoji
pozornost a čas. Přijměte k tomu i několik mých rad a výzev:
1. Jděte k volbám. Je to Vaše povinnost. Katechizmus katolické církve v článku 2240
uvádí: “Podřízenost autoritě a spoluzodpovědnost za obecné blaho nesou s sebou
mravní požadavek platit daně, vykonávat volební právo a bránit zemi” (KKC 2240).
Pokud se nezúčastníte voleb, přenecháváte rozhodování o sobě a celé společnosti
jiným, a to není zodpovědné.
2. Při rozhodování, kterou stranu volit, sledujte u jednotlivých stran dva důležité
momenty. Hodnotový systém, ze kterého strana vychází, a volební program, který
nabízí. Přitom hodnotový systém je základ a volební program jeho důsledek.
Volební program se bude během doby proměňovat podle politických okolností,
avšak vždy pod vlivem hodnotového systému, který stranu charakterizuje a tvoří do
jisté míry její identitu. Navíc je snadnější poznat hodnotový systém, na který se
strana orientuje, než se probrat jejím volebním programem.
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Obracíme se na vás s výzvou o podporu evropské iniciativy občanů s názvem "Jeden
z nás", která v současnosti probíhá v členských zemích Evropské unie. Jejím cílem je
ochrana embryí, zejména zákaz pokusů spojených s ničením lidských zárodků. Nově
vzniklý institut evropské občanské iniciativy poprvé občanům umožňuje přímo ovlivnit
tvorbu evropských právních předpisů. Osvědčila se zejména snadná a časově
nenáročná podpora prostřednictvím internetu. Podle informací z 1. 10. 2013 je
aktuální počet sesbíraných podpisů 1,165 603. Česká republika oproti svým sousedům
(Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rakousko) má jen 7 878 podpisů (z požadovaného
počtu 16 500).
Evropskou občanskou iniciativu „Jeden z nás“ je možné podpořit do 1. 11.2013. ČBK
vyzývá jednotlivce i občanské organizace, aby uvážili možnost se k této iniciativě
připojit, a tak přispět k tomu, aby v rámci Evropské unie bylapřijata zákonná opatření
zaměřená na ochranu lidského embrya.K podpisu petice vyzval Svatý otec František
i evropští biskupové na svém zasedání Rady evropských biskupských konferencí
(CCEE).
Postup pro připojení se k této iniciativě prostřednictvím internetu:
1. Navštivte stránku:
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/index.do?lang=cs
2. Uprostřed stránky zvolte jazyk, ve kterém se stránka zobrazí. V horním pravém rohu
stránky můžete zvolit češtinu, v tomto jazyce se zobrazí pokyny pro hlasování.
3. Úplně dole na stránce klikněte na tlačítko „Ano, chci".
4. Na další stránce si dole si zvolte členský stát Česká republika.
5. Vyplňte formulář, zadejte kontrolní znaky a klikněte na tlačítko „Odeslat".
6. Zobrazí se vám poděkování za podporu iniciativy „Jeden z nás" a potvrzení,
že vaše připojení se k této iniciativě bylo úspěšné. Iniciativu je možné podpořit
pouze jednou, termín pro uzavření podpisové akce je do 1. 11. 2013.
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