
 
 

 

V Českých Budějovicích 31. 1. 2023 
 

Milí přátelé, 
 

zdravíme Vás na přelomu ledna a února v prvním týdnu po zvolení nového 
prezidenta. Možná budete s námi souhlasit, že volba prezidenta byla napínavá 
doba, ve které bylo potřeba se modlit za všechny kandidáty, tedy i za ty, kteří 
nám neseděli. Každý jsme měli důležitý úkol rozlišit, kdo má reprezentovat naši 
republiku a být vzorem pro naše děti a vnoučata. Proto jste jistě také Vy 
provázeli vlastní volbu modlitbou.  

Nově zvolený prezident si přeje, aby v naší zemi zavládla pohoda. A to by 
mělo vést k zamyšlení každého z nás. Co mi pomáhá, abych já sám/sama byl/a 
v pohodě? Co pro mě vlastně znamená pohoda? Víme ale, že tu jde o víc. Ve 
své rodině, ve svém životním, farním, pracovním okolí máme pomáhat 
vytvářet atmosféru, kde se ostatní budou cítit přijatí, podporovaní a zároveň 
přitahovaní naším Pánem a Spasitelem Ježíšem Kristem. Asi nám dáte za 
pravdu, že i k tomuto má někdo větší dispozice, tedy dary, ale naučit se to 
můžeme všichni. Vzpomenete si na člověka, který vám v tomto byl nebo může 
být idolem? Na výběr máme zajisté mnoho světců a biblických postav. Např. 
sv. Pavel po svém obracení pro nás může být inspirací. Věděl o svém vyvolení 
Ježíšem, o svém poslání a o svých přednostech, ale i o těžkostech s tím 
spojených. Přesto respektoval apoštola Petra a ostatní apoštoly, uznával jejich 
pravomoci, ale dokázal upozornit, když se v něčem mýlili. Vzorem nám ale 
mohou být naši žijící přátelé. No, a takovým vzorem se vlastně máme stávat 
každý z nás. Věřím, že to tak i u každého z vás je, protože do lidských srdcí 
a životů vidí jen Bůh a ten vidí i to, co je ostatním skryté. I my sami kolikrát 
nevíme, komu jsme kdy pomohli, koho jsme nasměrovali k dobrému a k Bohu.  

Lidský život bývá dlouhý, plný událostí a setkání s lidmi, které náš život nějak 
ovlivňují či mění a chvála Bohu, když je to pro nás správným směrem. Známý 
dramatik, scénárista a herec Zdeněk Svěrák se při svém projevu podporujícím 
jednoho z kandidátů zmínil o tom, že jeho nový prezident bude již jedenáctým, 
nezažil tedy jen 1. československého prezidenta Tomáše G. Masaryka.  Byla 
jsem však na návštěvě u jedné naší farnice, která se narodila v roce 1928, tedy 
zažila všechny naše prezidenty. A to mě přivedlo k přemýšlení, jak důležitý je 
prezident pro náš národ, pro naši českou identitu, ale i schopnost solidarity  



s jinými občany a s cizinci. Ovlivnil vás někdy nějak konkrétně nějaký 
prezidentův projev, rozhodnutí, vystoupení? Dokážeme vnímat prezidenta jako 
autoritu a šířit úctu k němu, i když třeba nesouhlasíme se vším, co dělá  
a říká? Vždyť jako křesťané máme v druhých vidět Krista a šířit to dál. 

Hlavně, jak nás vyzývá papež František, máme se za své politiky a vládce 
modlit. Politikům se mnohdy dostává buď lichotek od jejich stoupenců anebo 
naopak jen urážek. Jistě, někteří jako by si to zasloužili. Ale dnes převládají 
spíše litanie urážek, spílání a diskreditací.  

Ten, kdo je držitelem vlády, má odpovědnost zemi vést. Avšak, co my s tím? 
Necháme je samotné a nebudeme jim vyprošovat Boží požehnání? 

 Jsem si jistý, že modlitby za vládce se téměř nekonají, ba dokonce se zdá, že 
modlit se za politiky považují mnozí za něco divného. 

Kdo z nás se modlí za ty, kdo nám vládnou? Kdo z nás se modlí za poslance, 
aby se mohli dohodnout a vést vlast kupředu? Zdá se, že duch vlastenectví 
nedosahuje modlitby. Všechno se končí shazováním, záští a spíláním. Takové 
jsou bohužel naše vztahy vůči těm, kdo jsou u moci. Apoštol Pavel ale říká zcela 
jasně: „Ať se konají modlitby za vládce, abychom mohli vést klidný a pokojný 
život“ (srov. Bible 1 Tim 2,1-8). /Podle promluvy papeže Františka 16. 9. 2019 

Inaugurace našeho nového prezidenta Petra Pavla proběhne 9. března. 
Mysleme na něj a na naši zem v modlitbě každý den do uvedení generála Petra 
Pavla do funkce prezidenta. Naši modlitbu bude ale potřebovat pořád. 
Nezapomínejme ani na bývalé prezidenty, ať žijící nebo zemřelé a ostatní 
politiky. 

Nabízíme Vám tuto modlitbu za národ. 
Všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého Václava, dědice české země, 

přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou: dej jim ducha moudrosti  
a prozíravosti, ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život 
každého člověka od početí až do přirozené smrti; ať podporují zdravou rodinu 
založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy; ať poctivě spravují 
svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti; ať jsou 
zodpovědní vůči dalším generacím, probouzejí touhu po dětech a jejich dobré 
výchově. Nás pak naplňuj Svatým Duchem a veď ke svědomitosti, abychom 
svým životem přispívali ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně 
rozhodovali. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

 

S pozdravem a v myšlenkách i v modlitbě za Vás 
 

Iva Hojková, vedoucí Diecézního centra pro seniory 

& 

Otec Tomas van Zavrel 


