
Legionářský marš Polední 31. 07. 2021 

 

Milí přátelé, bratři a sestry. 

 

Je velmi správné, že nezapomínáte. 

Je velmi správné, že si připomínáte ty, kteří bojovali za svobodu a ideály naší země. Bylo by 

velikou chybou, kdybychom zapomněli, že to dobré, co dnes máme, bylo také vykoupeno 

obětmi, totiž životy druhých. Vzpomínání na boje a oběti válek nás vedou k pokoře. Vždyť 

vůbec není samozřejmé to, že žijeme ve svobodné zemi. Někteří za to zaplatili životem.  

 

Pravdou je také to, že i docela nedávný čas byl nějak těžký a měl své oběti. Máme za sebou 

nečekaně těžké období covidové pandemie. V době nejtvrdších omezení nesměli naše děti do 

škol, po dlouhou dobu prarodiče neviděli své blízké a nemohli se těšit ze svých vnoučat. A 

někteří říkají, že takováto omezení byla jako za války. A také v této době mnozí nečekaně 

umírali. Možná dnes někdo také vzpomínáte na někoho blízkého, kdo v té době zemřel a vy 

jste jej ani nemohli před tím navštívit… 

 

Vzpomínat je potřeba. Ale mít jen bolavé vzpomínky, obklopit se bolestí ztrát a nebo 

strachem z ohrožení, které jsou i dnes kolem nás, to  není k životu. A proto je na místě se ptát 

– kde vzít naději?  Oč opřít naději pro budoucnost, abychom i my mohli usilovat o dobro a 

předávat jej dalším generacím? 

 

Odvážím se tu vyslovit, že takovým zdrojem naděje je i v této době Ježíš Kristus. On 

nádherným způsobem sloužil pro dobro druhých. Uzdravoval, osvobozoval z duchovních 

svázaností i z ničivé reality hříchu. A svým vzkříšením otevírá naději i pro ty, kdo zemřeli. 

Ježíš Kristus je obrovskou nadějí, že žádné zlo a dokonce ani smrt nemají poslední slovo. 

Ježíš přišel pro nás všechny, abychom měli s ním podíl na pravém životě. 

 

V jeho jménu proto teď vyprošuji požehnání pro naši zemi. Ve jménu Ježíše Krista žehnám 

osobně i vám všem zde přítomným – ať vás provází a chrání jeho láska a jeho pokoj. 


