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Príhovor kardinála Duka
My, najateistickejší štát na svete sme jediný štát, ktorý po celú dobu mal
otvorené chrámy, ktorý po celú dobu mohol veriacim slúžiť. Áno, v rámci
určitých epidemických, alebo protiepidemických predpisov. Myslím, že aj to
je určité znamenie.
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My, najateistickejší štát na svete sme jediný štát, ktorý po celú dobu mal otvorené chrámy, ktorý po celú
dobu mohol veriacim slúžiť. Áno, v rámci určitých epidemických, alebo protiepidemických predpisov.
Myslím, že aj to je určité znamenie.
Pútnik sa stretol z morom. Poznáte skladbu Akrmana Oráč. Smrť tam vystupuje ako muž. Tu tiež vystupuje
mor ako muž na ceste a pútnik mu hovorí: „Čo tam ideš, čo tu hľadáš mor? Já idem dole, do toho údolia,
do mesta, aby som si odviedol päť tisíc“.
No a pútnik sa modlí, ale zrazu vidí z tej diaľky, čo sa deje v meste. A keď sa stretnú znovu, tak sa naň
pútnik oborí a vraví mu: „Mor, ty si povedal, že zabiješ päť tisíc, ale zomrelo ich dvadsať tisíc!. Mýliš sa
pútnik, ja som zabil päť tisíc, pätnásť tisíc zomrelo zo strachu“.
A toho strachu sa musíme vyvarovať. My musíme byť príkladom tých, čo idú cestou Anežky, Agáty, tých,
čo prešli týmito skúškami. Tak, ako nás to učí aj sv. Karol Boromejský. Pozrite sa na tých morových
svätcov. Tí to dokázali, a preto sú obľúbení, vedeli, čo znamená byť kresťanom, čo znamená byť kňazom,
či rehoľníčkou, či rehoľníkom.
Ako sa viera v Boha prenáša medzi generáciami.
Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca
rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka
a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj
otec.
Tieto výsledky potvrdzuje štúdia, ktorú niekoľko desaťročí uskutočňoval Vern Bengston, ktorý ich
najnovšie uverejnil v práci: Rodiny a viera: Ako sa viera v Boha prenáša medzi generáciami. Podľa
výsledkov 56% detí, ktorých otec bol praktizujúcim veriacim, vyznáva rovnaké náboženstvo. Naopak v
prípade, že veriacou bola iba matka, toto percento kleslo na 36%.Podobná analýza uverejnená vo
Švajčiarsku v roku 1999 uviedla: „To, čo najviac ovplyvňuje účasť detí na bohoslužbách v ich dospelosti je,
či praktickým veriacim bol otec v rodine.“
Štúdia naopak hovorí, že ak otec absolútne nie je veriacim, iba 1 dieťa z 50 bude veriace. Ešte
prekvapujúcejší údaj sa týka konverzie detí ku kresťanstvu, ak tak urobila matka. V tomto prípade iba 17%
detí príjme kresťanstvo. Ak sa kresťanom naopak stane otec rodiny, 93% členov rodiny príjme taktiež
kresťanstvo.
Panna Mária počas zjavení vo Fatime v roku 1917 uviedla, že posledný satanov útok bude na rodinu a na
jej hlavu – otca. Kardinál Burke na margo toho uviedol, že je dôležité, aby si mladé rodiny už od začiatku
uvedomili, že rodiny sú “malou cirkvou.”

