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Sestry a bratři,

slavíme krásný a povznášející svátek. Můžeme se letos pokusit o pochopení 
jeho kontrapunktu. Na jedné straně se ještě vzpamatováváme z ohňostroje 
lží, pomluv, pitomostí, dohadů, výmyslů, hodnocení a odsudků, na který 
byl degradován státní svátek 28. října. Máme ještě před očima celonárodní 
karneval plný masek nejrůznějšího druhu, jež však nemohou už při samot-
ném vstupu do tanečního sálu zakrýt pravou tvář. Není třeba jejich půlnoč-
ního sejmutí, abychom se dozvěděli, kdo je ten osel, kdo prasátko, kdo je ta 
opice, žralok, hříbek, pernatý kvákoš, nebo zase hraboš, straka či plaz. Je to 
všechno jasné. Jenže my jsme jako celek uvěřili v masky a nasadili si je sami 
a shlížíme se v zrcadle jako bohové, vševědoucí a soudící všechny ostatní.
Na druhé straně stojí svatí zářící jako hvězdy na čisté obloze, podle nichž se 
můžeme orientovat, vzory, které lze následovat právě proto, že našli cestu 
do nebeské slávy. 
Vidíme tak kontrapunkt pozemského mumraje, kde se zorientovat nelze, 
protože se neustále mění kaleidoskop vztahů. Žijeme v relativizovaném svě-
tě bez pevných zásad.
Státní svátek nám klade neúprosnou otázku po naší věrnosti. Jde o český 
státní svátek a pohleďme na české světce. Je to nevelká skupina, protože 
mluvíme jen o těch uznaných, ale víme, že máme zástupy vyznavačů, mu-
čedníků, panen, učitelů… Více či méně si to uvědomujeme, počínaje paterem 
Toufarem, parašutisty z heydrichiády, učiteli, kteří mluvili a učili děti prav-
dě a konče kazateli prorockého hlasu. Leč zůstaňme u těch několika uzna-
ných a ptejme se, zda jdeme věrně v jejich stopách nebo uhýbáme, protože je 
nám to příliš moc dlouhé, pracné, těžké.
V časovém sledu je první sv. Ludmila. Vychovala sv. Václava. My jako celek 
národa výchovu nejen zanedbáváme, ale dokonce ji maříme a zakazujeme. 
Po ní přichází sv. Václav, spravedlivý dělný hospodář. Víme, že se stal obětí 
zrady. Byl zabit u chrámových dveří, které mu jako k místu azylu zahradil 


