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Umře-li spravedlivý třeba předčasně, dojde odpočinutí, neboť ctihodné stáří nezáleží v 

dlouhém věku ani se neměří počtem let. Ty pravé šediny pro člověka je rozumnost a 

život bez poskvrny je ten pravý dlouhý věk. Kdo se ukázal dokonalým v krátkosti, 

dosáhl plnosti dlouhého věku. Jeho duše byla milá Hospodinu, a proto pospíšil vyvést ji z 

prostředí nepravosti. Lidé tomu přihlíželi, ale nepochopili to , ani si nevzali k srdci, že 

milost a milosrdenství patří jeho vyvoleným a že ochraňuje své svaté. Spravedlivý svou 

smrtí odsuzuje žijící svévolníky, mládí pak, jež došlo rychlého konce, letité stáří 

nespravedlivého. 

 
Sestry a bratři, dnes je 28. září, svátek knížete Václava a Den české státnosti. Nescházíme se 

zde dnes k historickému exkurzu, ale jako modlitebníci a svědkové Boží věci. Jako křesťané a 

lidé, kterým záleží na tom, aby tento národ znal své kořeny, uměl se poučit a žil v pokoji.  

     Úvodní biblické čtení hovoří o těch, kteří jako spravedliví zemřeli předčasně, ale dojdou 

odpočinutí. Takoví jistě byli a jsou. Ve středověku zemřel předčasně téměř každý druhý. 

Padesátiletý byl brán jako stařec a sedmdesátiletý pomalu jako zázrak. Ale nešlo jen o násilné 

ukončení života. Z pozdější doby konce středověku víme třeba o Ladislavu Pohrobkovi, který 

zesnul jako mladíček a když se to hodilo, tak římskokatolická strana osočila Jiřího 

z Poděbrad, že to „zařídil“ on. Teprve po staletích se díky českému vědci Emanuelu Vlčkovi 

podařilo zjistit z kosterních pozůstatků, že Ladislav zemřel na jakousi formu leukémie. To 

sice Jiřího očistilo, ale dlouho po jeho smrti. Z toho vyplývá, že tehdy zápasili kromě lidské 

závisti, bezohledností a krutosti také s všelijakými nemocemi. A že naše dějiny jsou  plny 

paradoxů. Můžeme říci, že počátky křesťanství u nás jsou provázeny krutými jevy a že to byla 

doba, kdy k násilí se nešlo daleko.  

     Letos dostává své místo na výsluní kněžna Ludmila, babička Václavova a jeho 

vychovatelka. Zemřela násilně, údajně 16. 9. před 1100 lety. Malého Václava se snažila 

vychovat v křesťanské víře. To je zajímavý moment. Babička vychovává vnuka a vede jej ve 

víře. To je známo i z dnešní doby. Rodiče buď nemají čas, nebo nemají o náboženství, o 

kostel už žádný zájem a babička s dědou mají povolení dítě občas zavést do kostela, nebo jej 

naučit modlitbu či biblický příběh. Tím zasít semínko, případně rozvíjet svátost křtu. To je 

velmi důležité. Každá takováto upřímná snaha může v budoucnu vydat užitek a je to vlastně 

povinnost každého křesťana.  

          Říká se, že pro život člověka je někdy určující nejen moment vzniku, okolnost 

narození, ale nějaký zážitek, zkušenost z dětství , nějaký rys, to pak ovlivní celý život. 

Analogicky to vnímáme i z příběhu Bible. Na jejím začátku stojí i příběh Kaina a Ábela, na 

začátku našeho formování státního je zápletka Václava s Boleslavem. Tato vzpomínka na 

vraždu od počátku našich dějin nám vtiskla nesmazatelný rys do mentality. Slované 

všeobecně silně prožívají pocit nespravedlnosti a křivdy, se kterým se v životě setkávají a 

mají velkou lítost s těmi, kdo trpí. Taková bolest může být neúčinná, pasivní, vedoucí k 

beznaději, ale pocit křivdy se v jistých okamžicích probudí k vášnivé touze vyskočit a 

konečně zjednat spravedlnost. Češi pak popadnou cepy a palcáty a bijí se s odvahou Božích 

bojovníků. A když má někdo vést vojsko, které ochrání naši zemi, až jí bude nejhůře, pak je to 

Václav, nikoli Boleslav.  

     V každém člověku je tento boj mezi dobrem a zlem. Je tu  touha po míru a pokoji, po 

životě ve svatosti, ale také je v nás ukrutná touha po moci, bezohlednost často vítězí. TO, co 

nás z dějin zarazí je, že tento Boleslav s přídomkem Ukrutný, nebyl špatným vládcem a že 

dokonce připravil cestu tomu, kdo se nazýval Boleslav Pobožný. Slavná dynastie 

Přemyslovců tak vyrostla z obou kořenů. Z Václava i z Boleslava. Ale tady je zapotřebí také 

zdůraznit, že Boleslav svého odporného činu litoval a uvědomil si svou velikou chybu. 

Politicky dopadl stejně jako Václav, kterému někteří stále nadávají, že se zaprodával 



Němcům, lidsky ale prozřel a založil vlastně svým pokáním a přenesením ostatků 

Václavových proces jeho svatořečení.  

     Ještě zde vyplývá jedna obecná myšlenka: Opravdový Vládce uznává, že podléhá řádům a 

normám, které jsou nad ním a vážou ho – usměrňují. Kdo se dostal na trůn, kdo byl zvolen, 

nemůže si dělat, co se mu zlíbí. Nemůže si skutečnost přizpůsobovat pro své potřeby a 

momentální zájmy . Existuje řád, právo, spravedlnost., které nás zavazují. A tyto hodnoty 

mají základ v Bohu. 

     Když se řekne vládce, myslíme často na prezidenta, vládu a poslance atd. A taky na ně 

nejvíc nadáváme. Neměli bychom přitom zapomínat na ostatní. Podíl na moci má v 

demokracii každý. Při nejmenším tím, že volí – rozhoduje, kdo bude v čele obcí a státu. Ale 

také ve svých postojích mimo volby. Jak ctí právo a hledá spravedlnost nejen pro sebe? Jak 

moudře spravuje své věci? O co mu jde? Co by přál nejen sobě, ale všem? Nejde o velká hesla 

a proklamace, ale o každodenní uplatňování lásky, svobody a pravdy v „malých věcech“. Kéž 

přibývá lidí, co touží po skutečné moudrosti...! Kéž přibývá lidí, co si uvědomují svou 

spoluodpovědnost! Kéž k tomu přispíváme i my! 

     Nemůžeme sice svými silami nastolit Boží království, ale můžeme tím, co je nám svěřeno, 

aspoň malilinko přispívat k tomu, že se tu a tam ukáže jeho realita už dnes. Všichni mučedníci 

představují lásku, která se v jistém okamžiku přestala bát, která osvobozuje od strachu. 

Nakonec i od strachu o vlastní existenci. Apoštol Pavel to vysvětluje v listu Římanům 

otázkou: Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?  Nemůže to udělat žádná známá moc. 

Evangelium je pak o zrnu, která zemře-li, vydá mnohý užitek. Není to i o Ludmile a 

Václavovi?  

     Když je národu nejhůře, jde ke kořenům, schází se právě u sochy Václava v Praze, či na 

Staroměstském náměstí u sochy Jana Husa. Za normálních okolností je to nepochopitelné, jde 

jenom o sochy, kolem nichž procházíme. Nic zvláštního. Kolik je v našich městech a obcích 

soch a pomníků, kolikrát ani nevíme, komu je takto prokázána úcta. Ale ve vypjatých chvílích 

se tam scházíme. Abychom našli odvahu, sílu a statečnost. Abychom byli jednotní. I dnes 

voláme: Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi, utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý 

Václave! Kriste, eleison.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


