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Editoriál

Minule nám napísali, že
pred voľbami máme na Slovensku využiť heslo – Politika
bez cirkvi! Dnes v čísle rozoberáme, či je SR kresťanský
štát, zamýšľame sa, či môže
byť kresťanská konzervatívna politika sociálna
aj aké majú protivedecké dogmy neraz neblahý
vplyv na náš život. Prečítate si názory a analýzy
viacerých odborníkov. Budete uvažovať, robiť
si vlastné závery. A potom ich možno budete
šíriť ďalej. Po svojom ovplyvňovať svojich blízkych, známych. Je otázne, do akej miery širšiu
verejnosť. Ťažko sa totiž bude dať konkurovať pastierskym listom a ďalším vystúpeniam,
ktoré budú znieť z kostolov na Slovensku. Ale
usilovať sa treba. Čím viac jednotlivcov, tým
väčší úspech.
My priamo nemôžeme. Občianske združenie
nie je politická strana. Fakt, že Spoločnosť Prometheus je nestranícka, však neznamená, že
sme celkom apolitickí. Každé spoločenstvo má
predsa ciele a hľadá vôkol seba tých, u ktorých
by našlo prienik spoločných záujmov, súhru.
Naše ciele sa určite nesnúbia s bocianom
za každú cenu, so zvyšovaním pôrodnosti hoci
by to bolo na úkor života matky, kvôli odmietaniu plánovaného rodičovstva či antikoncepcie. Sme za rozvoj rodiny, ale nie podľa
príkazov a tvrdej ruky. Sme proti rozvodom, lež
nie na úkor toho, že bude rásť domáce násilie
a pretvárka. Sme za to, aby ľudia konali na základe vedeckých poznatkov, a nie dogiem.
Aj keď sa do politickej kampane nemôžeme
zapojiť, svoj názor musíme mať a musíme sa
vedieť rozhodnúť, čie politické ciele a plány sú
nám bližšie. Súhlasíme s heslom: Náboženstvo
do kostolov a k rodinným krbom! O verejných
veciach sa nesmie rozhodovať na základe predsudkov. Ale ani na základe apatie. A preto hoci
je život neľahký, sociálno-ekonomická situácia
neraz ťažká, musíme sa chcieť konkrétne rozhodnúť – kto nás bude aj na najvyšších pozíciách zastupovať, kto (a kde) bude rozhodovať
o našom ďalšom živote. Preto želáme zdravý
úsudok a šťastnú ruku!
Miloslava Necpalová
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