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Slovo synodu k nadcházejícím volbám 

 
V České republice stojíme před dvojími důležitými volbami. Na podzim budou volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR a začátkem příštího roku volby prezidenta republiky.  
 
Už téměř třicet let žijeme v politické svobodě, ale důvěra v politické strany a v politiky je nízká. Jsme 
přesvědčeni, že stojí za to usilovat o zlepšení správy veřejných věcí a že má cenu se občansky 
angažovat. Nechceme se vzdávat odpovědnosti za veřejné věci. Jako občané se snažme poznat ty, 
kdo usilují o veřejné funkce, jejich programy i jejich dosavadní působení, abychom mohli posoudit, 
komu dát svou důvěru.  
 
Křesťanství není politický program. Následující výzva není vázána na žádnou politickou stranu, ale na 
respekt k základním hodnotám lidského soužití.  
 
Při volbě podporujme kandidáty, od nichž lze očekávat, že ve své politické funkci 

* budou mluvit pravdu a jednat v souhlase s tím, co pověděli, 
* budou dávat přednost obecnému prospěchu, a nejen soukromým nebo skupinovým zájmům, 
* budou usilovat o spravedlnost a dosavadním osobním příkladem dosvědčují úctu k právu, vzdělání 
a tradičním hodnotám slušnosti, 
* budou zvyšovat respekt k pravdě a ke svobodě a čelit tak těm, kteří šířením strachu usilují o lacinou 
popularitu, 
* budou i ve vypjatých chvílích povzbuzovat k odvaze hájit lidská práva a pomáhat tam, kde jsou lidé 
postiženi neštěstími, 
* budou naslouchat bolestem a starostem spoluobčanů, hledat pokojná řešení a zabývat se problémy 
postihujícími celou společnost,  
* budou si vážit lidí úspěšných, poctivých, nesobeckých a zároveň věnovat pozornost lidem 
v jakémkoli ohledu slabým a společností vyřazovaným,  
* budou brát vážně problémy týkající se životního prostředí a podporovat rozhodnutí odpovědná vůči 
životu následujících generací a stavu planety vůbec, 
* budou připraveni zasahovat aktivně do událostí překračujících naši domácí politiku, hledat 
prospěch širšího celku a pěstovat solidaritu uvnitř Evropské unie i mimo její hranice. 

Nadcházející volby chápeme jako příležitost pozitivně ovlivnit roli, kterou bude Česká republika hrát v 
následujících letech v evropské i světové politice. V řadě zemí získávají převahu – ani u nás nechybějí 
– hlasy, zpochybňující základní pilíře demokracie, svrchovanost práva, svobodu slova, solidaritu, a tím 
i sám unikátní evropský politický projekt, jehož jsme součástí. Historie nás poučila, že odvržení těchto 
hodnot by mohlo mít neblahé dopady na životy nás všech.  
 
Mějme naději, že každý z nás může běh věcí ovlivnit a že apatie a sobectví nepřeváží nad touhou po 
pokojném a tvůrčím spolužití.  
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