DĚTI MAJÍ PRÁVO
NA MATKU I OTCE
Každé dítě má právo přijímat lásku matky a otce; pro
jeho celistvé a harmonické zrání jsou oba nezbytní. Oba
přispívají k růstu dítěte, každý svým odlišným způsobem.

SPOLEČNOST BEZ MATEK BY BYLA NELIDSKOU
Matka, která chrání dítě svou něhou a soucítěním, mu
pomáhá růst v důvěře a zakoušet, že svět je dobré místo,
které ho přijímá. To umožňuje rozvíjet vědomí vlastní
hodnoty, jež podporuje schopnost důvěrnosti a empatie.
Matky mají svědčit o kráse života.
Je nepochybné, že společnost bez matek by byla
společností nelidskou, protože matky dokážou stále,
i v nejtěžších chvílích být svědky něhy, obětavosti, morální
síly. Matky často předávají také nejhlubší smysl žití víry:
v prvních modlitbách, v prvních projevech zbožnosti,
kterým se dítě učí.

OTEC POMÁHÁ VYBÍZET K ÚSILÍ A BOJI
Postava otce pomáhá vnímat hranice a silněji se
vyznačuje schopností dávat orientaci, vycházet do širšího
světa, plného výzev, vybízet k úsilí a boji.
Bůh staví do rodiny otce, aby cennými vlastnostmi
svého mužství byl blízko manželce, aby s ní sdílel všechno,
radosti a bolesti, námahy a naděje. A aby byl blízko dětem
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při jejich vyrůstání: když si hrají i když pracují, když jsou
bezstarostné i když je trápí starosti, když jsou upovídané
i když jsou zamlklé, když projevují odvahu i když mají strach,
když udělají chybný krok i když znovu najdou správnou
cestu. Děti potřebují nacházet otce, který je očekává, když
se vracejí ze svých selhání. Není dobré, když děti zůstanou
bez otce, a tak přestanou být předčasně dětmi.

ROZVEDENÍ RODIČE
Církev, třebaže chápe konfliktní situace, kterými
manželé musejí procházet, nemůže přestat být hlasem těch
nejkřehčích, jimiž jsou děti, které často mlčky trpí.
Vnímáme totiž tu obrovskou tíhu, která drtí dětskou duši
v rodinách, kde se k sobě chovají špatně a ubližují si. Tyto
ošklivé zkušenosti nepomohou těmto dětem v dozrávání,
aby byly schopny definitivních závazků.
K rozvedeným rodičům se obracím s touto prosbou:
„Nikdy, nikdy, nikdy nedělejte z dítěte rukojmí! Rozešli jste
se z různých důvodů, ocitli jste se v této životní zkoušce, ale
tíži rozvodu ať nemusejí nést děti, ať se nestanou rukojmím
jednoho proti druhému a vyrůstají s tím, že slyší maminku
mluvit dobře o tatínkovi, i když jste rozvedení, a tatínka, jak
mluví dobře o mamince. Je nezodpovědné ničit pověst otce
či matky s cílem zajistit si přízeň dítěte, pomstít se nebo
bránit, protože to poškozuje vnitřní život dítěte a způsobuje
těžko zhojitelné rány.“
Se svolením zpracováno podle exhortace papeže Františka „Amoris laetitia“,
kterou vydalo nakladatelství Paulinky. Redakčně upraveno.
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