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vzPoMíNKA NA vnnnú znuÈnlÉ

Jdeme dnes v duchu spoleònè ke hrobfim,
od kterych nós ciéli vzdólenosti pro tu dobu
nepÍekroòitelné. AvÉak naÉi neboZtici tvoíí
mezi nàmi pouto, které r'iZe píítomné s nepíí-
tomn;im, viditelné s neviditelnym.

JeStè do nedóvna nebyio Éódnou zvlíétno-
sti, ùe vÉichni mrtví jedné rodiny odpoòívali
na stejném hibitor'é, v staletém stínu farního
kostela. Jenom vólky rozhodily nèkdy neboà-
tíky po rùznSich místech zemè. AvÉak i tito
vzdri,lení a rozpt;ilení neboàtíci jako by jeÉté
r'èrléli, kam patií, a jeiich vzpomínka nachó-
zela piírozené pohostinstvi v hrobé rodiòú,
ieny, bratra nebo sestry, jejichà jméno b;zlo
napsóno na kÌíZi nebo na pomníku.

Jako skoro do r.5ech lidsk;ich vztah'ú., zara,
zila naÉe nelidskà doba, tvrdÍ klín i mezi Zir'é
a mrtr'é. LTrna, s popelem, kterou dosta,nou
pozfrstalí z vézení nebo z koncentrókú, bolí
více neZ vzpomínka na hrob vojóka z prvni
svét'or'é r'àlky. Zapeóelénó, rakev s té1em toho,
kdo byl utluòen komunistickou policií, je
nesrorrnatelné tèÈÉí a mó ost,iejÉí a tr.rdÉí hra-
ny, neú rakev obyòejnó. PomyÉlení na hrob
toho, kdo umiel na komunistické $ibenici a
byl spèÉné pochor.ón za svító,ní, za ohradou
vézeiské zdi, r'ysuÉuje prameny hojiv;ich slz.

V této dneéní duéiòkové ivaze se obracím
k tém, jejichà srd.ce bylo takto kruté rozekló-
no. Chtèl bych jim tici, úe òím hlubéí a ÉirÉí
je rína srdce, tím víc je v ní místa pro lósku.
A Ze òím se zdó nó5 svét krutéj5í a zpustoÉe-
néjÉí, tím víc je v nèm místa pro víru a pro
nadèìi.

Hrob3', fts ilt6rrj'm dnes putnjeme, nóm bo-
lestnè píipomínají jiné hroby, ke kterym ne-
móme pi'ístupu. Aie zd,ror.eú si u nich uvèdo-
mujeme bolestné mezery, vzniklé mezi úiv-i.
rni. Myslíme na ty, kteÍí vzpomínají na své
mrtr.é ve vézeúskych celóch reebo v tóborech
nricenych prací. Na jejich Zeny a déti, matky
a sestry, kt'eré kiadou vénec na hroby neboZ-
tíkù a spòjují nodiitbu a slzy za zerni'elé s
modlitbou a slzami za tyto nepì'ítomné àivé.
Moúnà, àe jeÉté ioni konali tuto cestu s nimí,
stóli u tohoto hrobu vedle nich. Jak s nimi
cít'íme to àhoucí bolestné prézdno, kter'é p,o

nich zùstalo !

Toto bolné prózdno, tato drósa,r.ó n,epií,
tomnost, kteró tròi v naÉem srdci jako hrvó-
cející pahfl, rnùàe bft pro nós pram,onenn
osvícení a síly. Píipomínóm, àe povahori ia

zókonem lidského osudu není jenom nepíekro-
òitetrnó samota, nibri, zóroveil veliké a slo-
àité spoleòenství. l{àÉ osucl se neuskuteiiiu"i,e
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