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Informačný bulletin č. 1

 

Vitajte v „Európe pre Krista“!
 

 
My, kresťania v Európe, máme jeden spoločný problém: stále častejšie sme odsúvaní do úzadia 
a musíme  sa  ospravedlňovať  a obhajovať  naše  presvedčenie.  V októbri  2005,  v jednom 
denníku,  taliansky  minister  kultúry Rocco  Butiglione  žiadal  o  „Antidiskrimináciu  aj  pre 
kresťanov“. A to aj napriek tomu, že Európa je hlboko ovplyvnená žitým Evanjeliom: ľudská 
dôstojnosť,  ľudské práva,  sociálna  spravodlivosť,  nemocnice  či  univerzity,  toto  všetko bolo 
inšpirované myšlienkami kresťanstva!

 

„Európa pre Krista“ chce posilniť dôveru kresťanov v seba samých. 

 
Mesačné  info-listy  ponúkajú  dôležité  a overené  informácie  a  poznatky.  A samozrejme, 
nechávajú miesto aj pre iniciatívu každého jedného človeka kresťana: tak buďme odvážni! 
Naša spoločnosť potrebuje Kristovo svetlo: naše okolie, naša krajina a aj celá Európska únia. 
Pozvite vašich priateľov a známych, aby sa k nám pripojili a navštívili www.europe4christ.net. 
Ak  chcete  dostať  „samolepiacu  nálepku  Európa  so  symbolom  ryby“,  obráťte  sa  na 
office@europe4christ.net. 

Napíšte nám na tú istú e-mailovú adresu, kde môžete vyjadriť svoj názor a vlastné myšlienky 
či nápady. 

 
Tešíme sa na spoluprácu s vami, 

 
Váš tím „Európa pre Krista“

 

 
N.B.: nezabudnite na dennú modlitbu Otče náš za Európu kresťanských hodnôt!
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Bolo by to politické skresľovanie (...), 
keby Európa zredukovala fenomén Cirkvi 

a fenomén kresťanov len na vnútornú 
záležitosť človeka tak, akoby sa tieto 
pravdy týkali len ľudského súkromia a

 nie aj života verejného či politického.“ 
(Arcibiskup Giovanni Lajolo, 13.september 2005)

 

Info-listy „Európy pre Krista!“:

 
Známe osobnosti sa vyjadrujú k rôznym témam týkajúcim sa prepojenia medzi kresťanstvom 
a spoločnosťou. 

Info-list je stručný a jasný. Z tohto dôvodu sa nemôže do hĺbky venovať žiadnej z dôležitých 
a zaujímavých  tém  „Európy  pre  Krista!“  Problémom  sa  venuje  zhrňujúcim  spôsobom, 
predstavuje zaujímavé myšlienky a prináša bibliografiu.

 

„Európa pre Krista!“ – východiskové body tejto initiatívy:

 
V posledných rokoch sa politická  a kultúrna kríza  v Európe dramaticky  vyostrila.  Hoci  nám 
rozmery  tejto  krízy  nie  sú  neznáme,  zdá  sa,  že  mnohí  kresťania  napriek  tomu  ostávajú 
pasívymi. Zámerom „Európy pre Krista!“ je pomôcť im vyjsť z tohoto dobrovoľného, no často 
i nedobrovoľného geta. Viera musí poňať všetky aspekty života a nikto z nás nemôže nebyť 
svedkom len preto, že si myslí, že nie je schopný alebo nemá možnosť svedčiť. 

Prvým krokom k vydávaniu svedectva je modlitba za konkrétne oblasti verejného života. 

Pred  rokom,  keď  bol  jeden  kresťanský  profesor,  pán  Rocco  Buttiglione,  zbavený  úradu 
európskeho komisára kvôli svojmu politicko-rodinnému a morálnemu presvedčeniu, mnohí to 
vnímali  ako  alarmujúci  signál.  Spolu  s ním sa  začal  šíriť  pesimizmus,  ktorý  akoby  všetko 
paralizoval. „Európa pre Krista!“ chce posilniť nádej v to, že mnohé veci vo verejnom živote 
Európy sa budú uberať lepším smerom, ak sa kresťania doň zapoja.

  
Cieľom „Európy pre Krista!“ je:

 
-          aby kresťania lepšie poznali a vážili si kresťanský základ nášho kontinentu, ktorý sa 

ukrýva v žitom Evanjeliu,  a založili  tak  ich  mierumilovné  spolunažívanie  na  pevnom 
základe

-          aby sa všetci  ľuda pričinili  o väčšie rešpektovanie kresťanského presvedčenia vo 
verejnom živote

-          aby sa všetci  kresťania  cítili  zodpovednými za vývoj našej  európskej  spoločnosti 
a vytrvalo sa modlili a konali

-          aby sa kresťania, ktorí pracujú pre dobro Európy vedeli zjednotiť s ich spolubratmi 
vo viere

Odporúčaná literatúra:

JOSEPH WEILER - Un’Europa cristiana.

JOSEPH RATZINGER e MARCELLO PERA Senza radici - Europa, relativismo, cristianesimo, islam.


