
                           

Prohlášení kardinála Duky k aktuální situaci 

 

Přinášíme vyjádření kardinála Dominika Duky k aktuální společenské situaci vyvolané 
rozsáhlými epidemiologickými opatřeními 

Několik slov k současné situaci 

Ve snaze zabránit dalšímu šíření pandemie COVID-19 přistoupila vláda v těchto dnech k 
mimořádným opatřením, která výrazně ochromila život v naší zemi. Kulturní i společenský život 
prakticky ustal, omezení vyhlášená vládou tvrdě dolehla i na náboženský život. 

Přesto nemusí být výjimečná situace, v níž se právě nacházíme, pouhým zdrojem frustrace a 
pesimismu. Jako všechny krize představuje i „koronakrize“ novou příležitost, či chcete-li: výzvu. 

V uplynulých měsících jsme se mohli všichni znovu přesvědčit o tom, jak falešné je naše 
přesvědčení, když se domníváme, že jsme neomezenými pány svých životů. Stačí jeden malý, 
pouhým okem neviditelný organismus vzniklý kdesi v daleké Číně, a celý svět je ze dne na den 
vzhůru nohama. Veškeré naše jistoty jsou najednou ty tam a my se s obavami chvějeme, co s 
námi bude. 

Nebojme se! Výzva, kterou před nás křesťany současná pandemie staví, spočívá v hlásání 
Naděje. Dnes, více než kdy jindy, musíme být my, Kristovi učedníci, šiřiteli světla do 
potemnělých lidských duší, zvěstovateli Naděje, která je silnější než smrt. Chtěl bych proto 
vyzvat všechny věřící, duchovní i laiky, muže i ženy, aby podle svých možností nabídli 
společnosti své služby, aby v těchto těžkých dnech „dýchali“ s ní. Vím, že tak mnozí již činí. 
Všem za to patří můj veliký dík.  

Společně se pak všichni v boji proti pandemii můžeme spojit v modlitbě růžence, jak nás k tomu 
v uplynulých dnech vyzvala Stálá rada ČBK. Kéž nám Matka Kristova pomůže v zápase se 
zákeřnou nemocí překonat i veškerá rozdělení, která naši společnost dosud sužují. 

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český 

 

P.S.  

Prosím, nezneužívejme této situace k mocenským či politickým sporům nebo finančnímu 
obohacení. Sociální péče a lékařská či zdravotní pomoc jsou na takové úrovni, že může 
upevňovat naši naději. Nešiřme stres a napětí! 


