
ZÁPASÍME O ČLOVEKA A NIE S ALKOHOLOM. 

 
 
Dňa 26 mája 2017 v poľskom parlamente sa uskutočnila konferencia „Ku 
trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i 
samorządu” (K triezvosti národa. Zodpovednosť rodiny, cirkvi, štátu a 
samosprávy). 
Zazneli tam mnohé výpovede a myšlienky, ktoré nás môžu osloviť, povzbudiť a 
pomôžu nám zamyslieť sa nad sebou. Sú aj impulzom pre našu činnosť. 
Problém závislosti na alkohole má celonárodný rozmer. Triezvosť je spôsob 
myslenia a rozvíjanie slobody. Voľnosť je sloboda vo voľbe a aj zodpovednosť. 
Sv. Ján Pavol II povedal: ... nestačí vlastniť slobodu, ale ju treba stále získavať. 
Iba pravda nás robí slobodnými. ... 
Krakovský arcibiskup Jędraszewski: ... slobodu vnímame v dvoch rozmeroch – 
sebaurčenie a sebaovládanie. ... Závislý človek nevie sa ovládať. Nevie rozlíšiť, 
čo je dobré a čo je zlé. Záchrana národa je založená na tom, že ľudia si 
uvedomujú svoju identitu a sú sebou samými. Duchovné zdravie národa 
spočíva v skúške zrelosti a slobody a aj v tom, ako sa dokážu postaviť proti zlu 
alkoholizmu. 
Podľa poľského ministra zdravotníctva: Choroba alkoholizmu najviac útočí na 
rodinu a spoločnosť. Prináša ovocie nezamestnanosti, biedy a aj smrti. Preto je 
veľmi potrebná prevencia. Nielen štátne, ale aj cirkevné organizácie by sa mali 
podujať na prevenčné programy. Dôležite je podporovať sieť pomocných 
poradní. Osobitne dôležité sú abstinentské hnutia, ktoré propagujú postoj 
triezvosti.  Najhoršie je to, že alkohol je ľahko dostupný a cenovo nízky. Taktiež 
deťom je ľahko prístupný. Rovnako aj reklama na alkohol je veľmi zlá. Je preto 
veľmi potrebné, aby sa zmenila legislatíva za účelom riešiť problémy 
alkoholizmu. 
V Poľsku sa organizujú svadobné hostiny bez alkoholu. Je to prejav 
zodpovednosti za dobro národa. Organizované sú aj týždne triezvosti. 
ALEBO POĽSKO BUDE TRIEZVE, ALEBO PRESTANE EXISTOVAŤ!  Závislosť 
skracuje život o 15 rokov. (môžeme to vzťahovať aj na naše Slovensko) 
SLOBODNÝ NÁROD – TRIEZVY NÁROD! 
Rodina nech chráni triezvosť skrze lásku, vzájomnú starostlivosť a dávanie si 
náročných požiadaviek. Aj cirkev nech chráni rodinu tým, že bude poukazovať 
na zmysel života a vedie ľudí k Bohu. Školy nech prinášajú ochranu pred 
alkoholizmom svojím preventívnym programom. Vláda a samospráva majú 
chrániť triezvosť dobrými zákonmi a predpismi. 
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