Pastiersky list biskupov Slovenska
k národnému referendu o ochrane rodiny dňa 7. februára 2015

Drahí bratia a sestry! Len pred niekoľkými týždňami sme privítali Nový rok 2015. Vo
viacerých médiách je zaujímavým zvykom informovať o novorodeniatkach, ktoré sa narodili v
prvých sekundách začínajúceho roka. Pohľad na narodené dieťa, na jeho matku i otca, na ich
nadšenie, radosť i dojatie je povzbudzujúci. Deti sú nádejou pre našu budúcnosť, ktorá závisí aj od
toho, v akých rodinách budú vyrastať a akým podnetom budú vystavené aj zo širšieho okolia. Preto
vôbec nie je ľahostajné, či budúce generácie budú tvoriť vnútorne vyvážené a mravne vyspelé
osoby, alebo to budú ľudia demoralizovaní už od detstva, neschopní zakladať pevné vzťahy.
Tieto obavy vyplývajú zo zjavnej reality okolo nás. Čo je u nás v debatách o otázkach
života, rodiny a sexuality ešte len v začiatkoch, to sa vo viacerých európskych krajinách rozvinulo
do zlovestných rozmerov. Eutanázia detí – nedávno odsúhlasená v Belgicku. Šikanovanie a
pokutovanie veriacich rodičov v Nemecku za nesúhlas so sexuálnou výchovou ich detí. Podsúvanie
homosexuálneho správania deťom a mládeži ako rovnocennej alternatívy k manželstvu vo
viacerých ďalších krajinách. Diskriminácia poskytovateľov služieb za odmietnutie požiadaviek
v rozpore s ich svedomím. Nedajme sa oklamať, že akoby sa v krajinách s aplikovanou
a legislatívne podporenou gender ideológiou nič zlého nedialo. Tam nejde len o rovnosť pri
finančnom odmeňovaní, či o ochranu slabších pred násilím – za to sme aj my veriaci. V gender
ideológii ide o nevedecké a ideologické tvrdenie, že dvojaká pohlavnosť – ženská a mužská –
vlastne ani neexistuje. S takouto ideológiou a jej dôsledkami nemôžeme súhlasiť.
V týchto súvislostiach si spomeňme na slová svätého pápeža Jána Pavla II., ktoré pred skoro
dvadsiatimi rokmi adresoval Slovákom. Keď ho išli v novembri 1996 do Ríma pozdraviť pri
päťdesiatom výročí jeho kňazskej vysviacky, doslova povedal: „Slovensko má veľkú úlohu pri
budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi
významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami a kultúrou,
svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií. Slovensko je
povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar viery v Krista a svojej oddanosti Panne Márii."
Dar viery v Krista si dobre uvedomujeme. A vieme, že v zápase o najzákladnejšie hodnoty
víťazí Kristus. Veď tu nejde o čisto ľudský zápas, ale duchovný zápas zavŕšený jeho víťazstvom.
Spolu s Ježišovými poslucháčmi z dnešného evanjelia aj my vyznávame: jeho učenie je „nové
učenie”. Jeho učenie je naplnené „mocou” (porov. Mk 1, 22). Toto učenie uzdravuje, oslobodzuje
od nečistého ducha, otvára človeka pre svetlo pravdy.
Sme pozvaní spolupracovať na uskutočňovaní jedinej a mocnej Kristovej pravdy. Sme
pozvaní svedčiť o pravde a dôstojnosti človeka aj teraz, niekoľko dní pred referendom o rodine.
Pýtajme sa rodičov a starých rodičov: môžeme sa ľahostajne prizerať na to, ako niekto kazí vaše
deti a vnukov? Deformuje ich osobnosť a sexualitu; narúša ich vedomie zodpovednosti v budúcich
manželských vzťahoch? Rodičia túžia po deťoch, vnukoch a pravnukoch: pripustíme sexuálnu
výchovu detí a mládeže zameranú skôr na zamedzenie počatia, ako na zodpovedné a láskyplné
rodičovstvo?
Na tieto otázky dajme odpoveď účasťou na referende o rodine, ktoré iniciovala Aliancia za
rodinu. Viac ako štyristotisíc občanov podporilo jeho vyhlásenie. Zvážme zodpovedne dosah toho,
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za čo sa postavíme a čo podporíme. Nie náhodou bol v posledných mesiacoch boj o naše vedomie a
svedomie taký intenzívny. Počuli sme zo všetkých strán: „referendum je pridrahé“..., „referendum
je zbytočné...“, „referendum je nepriateľské voči menšinám...“, „referendum je proti ľudským
právam...“ To všetko nás malo odradiť, aby sme nepristúpili k urnám. Nie je však práve referendum
vyjadrením základného ľudského práva na názor? Dokonca nechýbali ani hlasy, že Slovensko sa
týmto referendom odkláňa od údajnej línie Svätého Otca, pápeža Františka. Nie div, že sám Svätý
Otec František sa voči médiám už jednoznačne vymedzil, keď povedal: „Dávam vyhlásenia
a prednášam homílie – to je učiteľský úrad Cirkvi! Tam je to, čo si myslím. Nie, čo tvrdia médiá, že
si myslím“ (Interview Coraggio di parlare, umiltà di ascoltare, L'Osservatore Romano, 9.
decembra 2014). A tak hľadajme v textoch a príhovoroch Svätého Otca Františka, čo si on myslí.
Ako by on odpovedal na otázky nastávajúceho slovenského referenda. Z jeho vyjadrení, ktoré sa
opierajú o pravdu Božieho zjavenia, vyplýva jednoznačné „áno“ na všetky položené otázky.
„Áno“ manželstvu ako zväzku jedného muža a jednej ženy! Svätý Otec na jar minulého
roka vyhlásil: „Manželský pár je Božím obrazom, je to muž a žena, obaja spolu, nie len muž a len
žena; ale obaja. Toto je obraz Boha, obraz lásky, tam je s nami Božia zmluva, je tam zosobnená –
v tej zmluve medzi mužom a ženou“ (Príhovor na generálnej audiencii, 2. apríla 2014).
Jasné „áno“ pre zákaz adopcie detí osobám rovnakého pohlavia. Pápež František varuje: „V
hre je život mnohých detí, ktoré budú dopredu diskriminované a obraté o možnosť ľudského
dozrievania, ktoré sa podľa Božej vôle má uskutočňovať s jedným otcom a s jednou matkou. V hre
je úplné odmietnutie Božieho zákona, vpísaného do našich sŕdc. ... Nebuďme naivní: toto nie je len
politický boj, ale aj pokus zničiť Boží plán, ... je to popud otca lži, ktorý sa snaží zmiasť a oklamať
Božích synov“ (List kardinála Bergoglia štyrom karmelitánskym kláštorom v Buenos Aires, 22.
júna 2010).
Napokon tretie „áno“ pre právo rodičov mať pod kontrolou sexuálnu výchovu svojich detí.
Svätý Otec povedal: „mnohí z tých, čo dvíhajú zástavy sexuálnej výchovy, chápu ju ako oddelenú
od ľudskej osoby. A teda namiesto toho, aby išlo o zákon o sexuálnej výchove pre plnosť osoby, pre
lásku, padá sa do zákona pre pohlavnosť. Toto je naša námietka. Nechceme, aby sa degradovala
ľudská osoba. Nič viac.“ A pokiaľ ide o eutanáziu, podľa Svätého Otca „to je ako povedať Bohu:
nie, život ukončím ja, ako to chcem ja. To je hriech proti Bohu Stvoriteľovi!“ (El Jesuita.
Conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio, s. 92-93; Príhovor katolíckym lekárom, 15.
novembra 2014).
Drahí bratia a sestry! Keď sa svätý Jozef dozvedel, že malý Ježiš je v ohrození a ktosi chce
ukončiť jeho život, okamžite vstal a konal, aby dieťa zachránil. Siedmeho februára dostávame
príležitosť vstať a konať; vykročiť k urnám a prispieť k záchrane mladých životov i rodín. Povedať,
že ja na referendum nejdem, lebo aj tak bude neplatné, neobstojí. Veď by som k jeho neplatnosti
svojou neúčasťou prispel aj ja. Nie každej generácii sa dostáva možnosť rozhodovať o budúcnosti
svojej vlasti; my sa ocitáme pred výzvou vyjadriť svoj postoj voči najzákladnejším hodnotám
života. Neváhajte povzbudiť aj svojich známych, priateľov či príbuzných, aby išli na referendum
pre dobro a budúcnosť Slovenska. Aj tých, ktorých nestretávate v chráme, a rodina je pre nich
dôležitá. Využite hoci aj sociálne siete, povzbuďte čím viacerých, podajte svedectvo o pravde,
o dôstojnosti človeka.
Vyprosujeme Vám, na príhovor Panny Márie a svätého Jozefa, veľa síl a odhodlanosti
v zápase o najzákladnejšie hodnoty. Na nich stojí, no bez nich padá celá naša spoločnosť. Končíme
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slovami, ktorými sa pred niekoľkými dňami počas rannej omše pápež František prihovoril veriacim
zo Slovenska. Svätý Otec doslova povedal: „Cirkev na Slovensku je v tejto chvíli a v tomto čase
odvážna, bojuje za ochranu rodiny. Len tak ďalej! Odvahu!” (Audiozáznam z príhovoru pápeža
Františka z 22. januára 2015.)
Nech vás v úsilí o záchranu rodín žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý!
Vaši biskupi
Tento list sa číta v nedeľu 1. februára pri všetkých bohoslužbách v rámci homílie.
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