
        Vážení přítomní, vážení hosté, sestry a bratři,

stojíme na vrcholu Polední a užíváme si výjimečný den. Legionářský
marš má třetí narozeniny, je mladý a plný energie. Památník legionářů - jak
jsme ho nazvali  -  se  nenápadně stává  místem poutním.  Obdobně jako v
minulých letech i letos zde máme zastávku, abychom si připomenuli památné
okamžiky z českých, ale i československých dějin.

Myslíme si, přestože čas nekompromisně plyne, že paměť národa by
neměla vadnout. Dovolili jsme si, vážení přátelé, spojit dnešní den se dvěma
lidskými solitéry. Janem Husem a Josefem Šnejdárkem.

Josef Šnejdárek, náš generál, by se letos dožil 140 let. Mnozí neměli
před třemi lety o něm žádné povědomí, dnes ho není třeba představovat.
Víme za co mu máme být vděčni. Čest jeho památce! 

Od tragického skonu Mistra Jana Husa na břehu Bodamského jezera
nás dělí 600 let. V roce 1415 byla v Kostnici zapálena hranice s nepokořeným
českým knězem. Nakonec byly jeho ostatky vhozeny do Rýna.  Tento den
otřásl  kulturním  světem.  Jan  Hus,  charismatický  kazatel,  pozdější  rektor
Karlovy univerzity  předešel  o  téměř  100  let  i  svého  obdivovatele  Martina
Luthera, zakladatele evangelické církve. Ta žije na Těšínsku do dnešních dní
a s ní i odkaz Mistra Jana Husa. 

Nyní se staneme svědky odhalení památného Husova kamene, který
byl  vyzvednut  z  řeky Olše,  osazen pamětní  deskou  vyrobenou v  Husově
rodišti  Husinci  a  doplněn  zvětšenou  kopií  mince  zachycující  jeho  letošní
jubileum.

[Odhalení Husova kamene za zvuků Husitského chorálu. Přednes úryvku (bratr Šimon) z projevu  
MJH po zvolení rektorem Karlovy univerzity. Vystoupení em. biskupky CČSH p. J. Šilerové.]

TGM přednesl před sto lety, v den 500. výročí upálení MJH, ve švýcarské
Ženevě,  výjimečný projev.  Lze ho považovat  za počátek boje  o českou a
slovenskou samostatnost. Formuloval v něm koncepci nezávislého čs. státu
mimo rámec R-U.  Ocituji z něho jednu větu. „Nepohneme-li se my Čechové,
světová válka přejde přes naše hlavy a my zůstaneme nezměněni“.

Historie je jen jedna, ale její výklad, jak víme, může být různý. Přejme si, aby
Janem Husem modifikovaná biblická myšlenka „Pravda vítězí“ zůstala ve své
prostotě i nadčasovosti věčná.

Děkuji za pozornost …. 


