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Aby západ nezradil své náboženství.
(M.T.Zikmund hovoří s Tomášem Halíkem) Citace:

Některé příliš banální představy o Bohu jsou právem terčem kritiky lidí, kteří často jen kvůli
své distanci od těchto představ se omylem považují za nevěřící.,
*Zarmoucenému ateismu, kterému ve víře v dobrého Boha překáží zkušenost s tragickou stránkou
života, rozumím a vedu s ním dialog o tom, že jeho vidění světa není úplné. I my známe Velký pátek,
avšak tvrdíme, že to není konec příběhu. *Západní demokratická a pluaristická společnost, právní
stát, respekt k lidským právům a občanským svobodám, jsou hodnoty, které vyrostly z křesťanství, a
ani dnes v nich nesmí chybět sůl křesťanské přítomnosti. *Paní Albrihtová řekla : Musíme ukázat, že
západ není tím, co o něm soudí mnoho muslimů – civilizací, která zradila své vlastní náboženství;
musíme dokázat, že Západ neztratil svou duchovní hloubku.

Víra, či nevíra v České republice
(Připravil mach a vma)
ze statistiky STEM v ČR: K víře v osobního Boha se hlásí 43% obyvatel, agnostiků je 21 %, v ‚něco
nad námi‘ pak věří 15% populace. Počet ateistů se pohybuje od 7 do 21 %. Biskup Dominik Duka:
Dovolím si sumarizaci. Pokřtěných obyvatel je v naší zemi nadpoloviční většina. Nepraktikující
pokřtěný křesťan bývá nazýván nevěřícím.Libor Prudký: Ze srovnání v posledních 20 let nevyplývá,
že by podíl nábožensky nevěřících lidí v ČR klesal. A ani to, že by Česká republika představovala
nejvíce sekulární stát v Evropě.

V co věří lid Česka? je to pestrý svět!
P.Aleš Opatrný
Je celkem všeobecně známo, že každý člověk potřebuje v životě nějakou jistotu, v trápení útěchu a
mnohdy také určité zajištění proti nečekaným a neblahým skutečnostem, jež mohou vstoupit do jeho
života. proto má smysl ptát se na zdroje jistot lidí, na to, k čemu se cítí být vázáni… Můžeme říci, že
lidé v naší zemi se sice často prohlašují za ateisty nebo nevěrce, ale ve skutečnosti jsou lidmi, kteří
věří kdekomu a kdečemu. Naši spoluobčané mají problém s organizovaným náboženstvím, totiž
s tradičními církvemi. Ač většinou o jejich učení a životě z víry nevědí skoro nic, mají dojem, že vědí
vše potřebné, aby je odmítli či odsoudili.

Víra v české kotlině: barokní obraz technikou šerosvitu
socilog Jan Sposuta
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Rodiče, kteří nedokážou odlišit Ježíše od Sandokana, nemohou svým dětem předat nejen
náboženství, ale ani podstatnou část kulturní tradice.
Myslím, že Čechy jsou přirozenou náboženskou laboratoří. jsou zde kostelíky, které se rozpadají pro
naprostý nezájem , ale i chrám zaplněný do posledního místečka mladými lidmi. Žijí zde občané,
kteří netuší, kdo je ten polonahý pán, i horlivě naladěné misijní kroužky. Připomíná to obraz
malovaný technikou šerosvitu. temné pozadí a na něm skvrny jasného světla.
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