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Den vzniku samostatného československého státu 

Dobré ráno bratři a sestry, 

dnes je 28. října a jistě víte, že je dnes slavnostní den. Přesně před 100 lety vznikl 

samostatný československý stát. Myslím si, že jako křesťané a občané České republiky máme 

mluvit o zemi, ve které žijeme, a máme zaujímat postoj ke stavu, ve kterém naše země a naše 

společnost je.  

A tak jsem vnímal jako určitou nutnost, aby se dnešní kázání nějak týkalo svátku, který 

dnešní neděli slavíme. Proto mi prosím odpusťte vy, pro které bude dnešní kázání až příliš 

politické. A pokud řeknu něco, s čím nebudete souhlasit, řekněte mi to prosím. „Každý musíme 

snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi,“ řekl Tomáš Garrigue Masaryk, který je 

více než kdo jiný spojen s dnešním dnem. 

Dovolte mi, než přistoupíme ke čtení Písma, se krátce zamyslet na tím, co vlastně dnes 

slavíme. Kladu si otázku, zda máme vlastně vůbec co slavit?  

Československá republika, jejíž vznik si připomínáme, byla nacisty v roce 1938 zrušena 

a po válce za komunistické totality zde snaha o její obnovení nebyla. Po Sametové revoluci už 

to vypadalo, že na masarykovskou republiky navážeme, ale o úspěšnosti tohoto pokusu se dnes 

nejspíš můžeme jen dohadovat.  

Je tedy trochu zvláštní slavit vznik republiky, která dnes neexistuje a máme s ní společný 

snad jen malou část názvu, část území a také jen část obyvatelstva. Nebo je to jinak? Můžeme 

mluvit o tom, že toho máme společného víc? Sdílíme s první republikou snad nějaké hodnoty? 

Sdílíme ideály, na kterých byla postavena?  

Myslím, že nám může dnešní svátek posloužit jako příležitost zastavit se a ptát se, jak je 

na tom naše země. Položme si tedy otázku: Jsme republikou, kterou chtěl vybudovat Masaryk, 

tedy republikou stojící na ideálech humanismu, svobody člověka a vzájemného respektu? 

Bohužel se mi zdá, že v dnešní době mají navrch trochu jiné „ideály“. Vzájemný respekt 

a úcta ke každému člověku se vytrácí, společnost je rozdělená a propast mezi „my“ a „oni“ je 

zdá se stále větší. Nejvyšší političtí představitelé, kteří by měli společnost spojovat, naopak hýří 

urážkami na adresu jednotlivců i různých skupin obyvatel. 



Solidaritu se slabými a potřebnými vystřídal strach z cizinců a naši představitelé tento 

strach živí, místo aby národ povzbudili k odvaze pomáhat.  

Úcta k pravdě už se také nenosí. Pravda je jen relativní, každý si může myslet, co chce, o 

čem chce, a názory odborníků nemají o nic větší váhu než názory obyčejných lidí. V čele Vlády 

navíc stojí člověk, který prokazatelně lže, a to nejen o svém angažmá v StB.  

Lásku k národu a otevřenost širšímu společenství národů v Evropě a ve světě začíná stále 

více vytlačovat nacionalismus, který na první pohled svůj národ miluje, ve skutečnosti však 

pouze nenávidí národy ostatní. 

Nejspíš máte pravdu, pokud namítnete, že se soustředím jen na to špatné. Jistě se děje i 

mnoho dobrého. Existují iniciativy, které se snaží pomoct různým lidem v nouzi. Vznikají u 

nás vynikající kulturní projekty. Naši vědci v mnoha oborech přispívají k pokroku lidského 

poznání. A to vše napomáhá tomu, že jsme stále národem, který patří na mapu světa a má světu 

co nabídnout. 

Pořád se mi ale zdá, že se odvracíme, nebo jsme se možná už dávno odvrátili od těch 

humanitních ideálů, o kterých mluvil Masaryk. A tak je možná dnešní svátek možností pro 

zastavení a nalezení nějakého smysluplnějšího směru, kterým se naše země udává. 

A myslím, že my jako křesťané máme obzvlášť mít snahu tento směr hlídat a snažit se ho 

měnit. Z nějakého důvodu máme o něco větší zodpovědnost za stav okolního světa než ostatní, 

a to prostě proto že víme, kdo je jeho pravým Pánem.  

Ježíš je Pánem naší země 

Přečtěme nyní konečně text z Ko 2,6-15. 

„Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána.“ Křesťan je člověk, který vyznává: 

„Ježíš je Pán“. Ale čím Pánem Ježíš je? Jen naším, tedy křesťanů? Pánem církve? Nebo je 

možné říct, že je Pánem i naší země, naší společnosti? Četli jsme: „On je hlavou všech mocností 

a sil.“ Celý svět včetně naší země je pod vládou Kristovou. Co to ale znamená? 

Musím se přiznat, že si tuto otázku poslední dobou kladu velmi často. Když si uvědomuji 

všechno to, co je v nepořádku s naší společností, je pro mě těžké říct: „Ano, Ježíš je tady 

opravdu Pánem.“ Nezdá se mi, že v naší společnosti vládne tento kníže pokoje. Daleko spíš se 

mi zdá, že tady vládne nějaký kníže rozepří a rozdělení. 

Církev ale z nějakého důvodu vyznává Krista jako Pána světa. Proč?  

Musíme si uvědomit, že Ježíš jedná v rámci a v souladu s Hospodinovým stvořitelským 

plánem. Pokud čteme příběh o stvoření, zjišťujeme, že Hospodin tvoří člověka ke svému obrazu 



a říká o něm: „Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a 

nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ 

 Od počátku je tedy v božím plánu učinit člověka pánem a správcem světa. Hospodin 

chce vládu nad světem svěřit člověku. 

 A Ježíš svým programem neruší boží záměr při stvoření, ale přebírá ho, zachraňuje, 

realizuje a proměňuje. Pokud se tedy ptáme, jakým způsobem vládne Ježíš světu, musíme 

očekávat, že odpověď nějakým způsobem souvisí se svěřením autority člověku.  

A právě církev je společenstvím lidí, kteří toto rozpoznali a chtějí společně vyznávat, že 

Ježíš je Pánem, navzdory stavu světa kolem. 

Úkol zachráněných křesťanů 

 „V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou; obřízka Kristova je 

odložením celého nevykoupeného těla. S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také 

vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Když jste ještě byli mrtvi ve svých 

vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. 

Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na 

kříž.“ 

Ježíš na kříži zachraňuje člověka, aby skrze něj mohl vládnout světu. Spása neznamená, 

že jednou, až si to tu odžijeme, půjdeme do nebe. Spása je realita, ve které jsme pozváni žít 

v dnešní konkrétní situaci v České republice.  

Věčný život nezačíná až po smrti. Věčný život je život zde na zemi, který má hodnotu 

pro věčnost. Jde o život zakotvený v Kristu. „V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, 

pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni.“  

Pokud věříme, že Ježíš skrze ty, kteří ho následují, vládne světu, uvědomujeme si, že zde 

máme nelehký úkol. Vyznání Ježíše jako Pána nás nutně zavazuje ke zodpovědnosti. Máme 

úkol realizovat jeho panství mezi lidmi v naší společnosti. Úkol žít už dnes tak, jako by 

skutečným Pánem světa a naší země byl Ježíš. 

Církev, která realizuje Kristovo panování 

„Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným 

na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.“  

Myslím, že křesťané mají mít snahu o nalezení pravdy a nepřihlížet tomu, jak se mažou 

hranice mezi pravdou a lží. Měli bychom věrně hledat pravdu a lež označit za lež. Slovy Jana 



Husa: “křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž 

pravdu, braň pravdy až do smrti.” 

Zároveň ale by měli křesťané varovat před těmi, kdo tvrdí, že jejich výklad světa je ta 

jediná pravda a kdy někdo nabízí zaručený a jednoduchý recept na řešení složitých problémů 

dneška.  

Myslím, že by křesťané měli být těmi, kdo upozorní na nebezpečí, když někdo sám sebe 

staví do pozice pána nad světem (nebo jen nad naší zemí) a očekává loajalitu a poslušnost všech 

svých „poddaných“. Masaryk napsal: „Vůdce nemá být pánem. Vůdcem dobrým bude ten, kdo 

dovede sloužit, a kdo cítí, že sám je veden a veden být chce.“ 

Pokud vidíme politiky, jak záměrně šíří ve společnosti strach a cítíme, že leckdy i my 

tomuto strachu podléháme, vzpomeňme si, kdo je Pánem světa, vzpomeňme si, že v Kristově 

oběti jsme byli vykoupeni i ze zajetí strachu k životu ve svobodě, naději a lásce k druhým. Měli 

bychom být hlasem odvahy k solidaritě, a když je to potřeba, skutečně pomoci. 

Když vidíme, jak hrubost a hulvátství se stále více stává normou, měli bychom být hlasem 

slušnosti a respektu k druhým lidem. 

Když vidíme rozdělenou společnost, znepřátelené tábory, které pro sebe navzájem mají 

jen urážky a pohrdání, měli bychom hledat cestu smíření, snažit se hledat společnou řeč s oběma 

stranami a bojovat se stereotypní představou o nějaké skupině obyvatel.  

V 1. kapitole listu Koloským čteme: „Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze 

něho a něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla 

jeho oběť na kříži.“ 

A tak jako vyznavači Ježíše jako Pána prosme: „Přijď království tvé, buď vůle tvá jako 

v nebi tak i na zemi.“ Nezůstaňme však jen u modlitby. Víme, že náš Pán chce, abychom to 

byli my, kdo jeho vůli v naší zemi konají. A tak mějme odvahu být v dnešní době v našem okolí 

hlasem pokoje, smíření, rozumu, slušnosti, pravdy, naděje a lásky. 

Amen. 


