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28. ZART.".
Paméf mimodék zaléfa zpét do r. 1945. Byly

to první svatovóclavské oslavy po sedmi letech
okupace a irtisku. Jaké to bylo v5ude nad5ení!
Kolik s1z radosti, a díkù ! Vdéónosti nad znovu
nabytou svobodou, a radosti, Ze óesk1i lid múZe
opét svobodné prokózat svému Patronu a Dé-
dici hold, kterlf mu patií. Oslavy byly plny piet-
ních vzpornínek. Nernohlo tomu blft ani jinak"
Róny byly piíli5 óerstvé, aby se mohlo zapome-
nout... ,,Myslete Íivi na firrtvé" - pravil slav-
nostní kazatel ve svatovítské katedróle, ,,jejioh
prolitó krev je n6m z|tazkem a piipomínó na5i
odpovédnost k budoucnosti".

Zraky v5ech se tehdy obracely touZebné k
nové budoucnosti. Kaídy se cítil podivuhodné
svobodnli po dlouhlich 7 letech poroby a utrpení.
Bylo to, jako by po sedmi letech kííZové cesty
zasvitlo koneóné velikonoóní jitro, jitro svobody.
A dnes jii. po ótvrté - opét oslavíme svótek
sv. Vóclava ve vyhnanství.

Nóhlé zvraty v naÉich nórodních dèjinóch za
poslední tÍi desítiletí vedou kaZdého upÍímné
myslíciho élovéka k zarny5lení. Je opravdu tÍeba
,,jít ke koÍenùm". Nestaóí jít jenom na zaóétlek
XX. století. Nestaóí se vrótit jen do XV. století.
Tehdy nó5 nórod nezaóal. Nói nórod Zije svym
plnfm Zivotem vic nei 1000 let! A próvé svótek
sv. Vóclava nós vede do dob jeho poèótkú -
daleko do minulosti, více neZ 1000 let zpét. A co
tam nachàzrne? Vidíme, Ze na poóàtku naSeho

nórodního kulturního úivota bylo kÍest'anství.

S jeho pÍíchodem se rozvinul né5 nórodní Zivot.
KÍest'anství, nóboZenství Fravdy a Lósky, které
k nóm pÌinesli Soluiétí BralYi a které Vóclav
zaóal tak dùsledné éíiit v óeskyfch zemích...

Díky Bohu, Ze u kolét-.ky naSeho nórodního
zrozeni byli svétci. Ze na úsvitu naéich déjin
byli muZové a ieny, kteií pochopili boZskou
a nehynoucí cenu víry l(ristovy, víry Pravdy
a iivota. Jejich zósluhou byly na5emu nórodu
otevieny zdroje vody Zivé a Livola véóného;
zdroje, z nichí óerpal po celó ta dlouhà staletí
a óerpó dodnes prostf véíicí lid òesk57 sílu, nadéji
a odvahri k àivotu. Foklad víry to byl, kterlf
naplioval srdce naéeho tridu dùvèrou, aby si
nezoufal v dobóch téZ(.ich... (koneóné próvè
v ohni ritrpení se pozn6 obyóejné síla víry). -fiZ
poklad víry je to i dnes, kterli odoló.ró -- a je-
dinè je s to odolat - zaslepené po5etilosti a zbé-
silosti vlastních bratií.

,,Nórody se udrZují témi ideóly a ideami, z
nichZ vznikly". Na úsvitu naóich déjin to bylo
kÌest'anství, vira Kristova, z které nórod Zil a byl
udrZovón. Chceme-li tedy ,,jít ke koienùm",
chceme-li poznat dne5ní krisi v pravé její podobé,
chcerne-li poznat piíóiny na5eho srnutného údélu,
je ti'eba se ptót: jak to stojí s kÍesfanstvím v
na5í vlasti a rnezi na5imi lidmi ? Je pro nós víra
tírn, éím byla v5ern tém, kteÌí stóli u kolébky
naéeho nórodnílio úivofa?

,,Vlastní a pcdstatnf a nejhlub5í vyznam sv.
Vóclava tkví v jeho mravní - duchovní bvtos-
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