V Libčicích dne 15.listopadu 2011

Vážení,
v průběhu celého roku si připomínáme několik událostí, které výrazně
ovlivnili náš národ. Začátkem července si připomínáme příchod Cyrila a
Metoděje na naše území, koncem září pak den české státnosti na památku
našeho snad nejslavnějšího knížete – sv. Václava, koncem října den české
státnosti a nyní – v listopadu – si připomínáme těžké chvíle, kterými musel
náš národ procházet.
17. listopad se do naší historie nezapsal jen „sametovou revolucí“ – ta
byla jen takovou tečkou za tragickými událostmi celého 20 století, které bylo
protkáno velkými, celoevropskými problémy. Na počátku jistě byla 1. světová
válka, o rok později to byl převrat v Rusku – VŘSR. Po skončení první světové
války nastala celosvětová hospodářská krize, která později vyústila do druhé
světové války. Krátce po skončení druhé světové války proběhl u nás únorový
převrat roku 1948 a dlouhé období „reálného socialismu“ – velké,
dlouhodobé a systematické mravní devastace celého národa. Nastalo tvrdé
potlačování základních lidských práv.
Naštěstí lidé nezapomínají a čas od času si připomínají hrdiny a slavné
osobnosti národních dějin. Tito totiž dávají celému národu sílu a odvahu
v dobách nelehkých.
28. října roku 1939 se konaly velké protinacistické protesty, kterých se
zúčastnili (jak je pro náš národ téměř typické) především studenti.
Demonstrace v Praze na Václavském náměstí byla tvrdě potlačena vojenskou
silou. Během toho byl vážně zraněn střelou do břicha student 1. lékařské
fakulty Jan Opletal. I přes veškerou usilovnou péči lékařů dne 11. listopadu
1939 svým zraněním podlehl. Čtyři dny na to se konal pohřeb, který byl
zároveň velkou manifestací studentstva bojujícího za svobodu. Pohřbu se
zúčastnilo několik tisíc studentů. Odpovědí na tuto manifestaci bylo zavření
všech českých univerzit a kolejí říšským protektorem Konstantinem
von Neurathem. Více než tisíc studentů bylo posláno do koncentračního
tábora Sachsenhausen a devět studentů bylo 17. listopadu popraveno. *)
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Tito studenti byli popraveni bez soudu – pouze za podíl na přípravě
pohřbu Jana Opletala. Na jejich památku byl 17. listopad vyhlášen
mezinárodním dnem studentstva. A to byl jen začátek … Následovaly další
tisíce popravených a umučených.
Ale nejsou to jen tito – je to i mnoho dalších lidí, kteří trpěli
v nacistických či komunistických internačních táborech a věznicích. Jejich
rodiny byly vystavovány obrovskému tlaku a šikaně. Mnozí tento útlak
nevydrželi a byli zlomeni. Jiní svou vytrvalost draze platili mnohdy i svým
životem nebo životy svých blízkých. V letech 1948 – 1989 bylo podle
oficiálních zpráv popraveno z politických důvodů 226 osob. Toto číslo ovšem
není zcela konečné, neboť mnohé případy byly zmanipulovány či
překrouceny. Toto číslo také nezahrnuje množství těch, kteří zemřeli při
výsleších, nebo byli umučeni ve vězení. A další, kteří zemřeli po propuštění na
následky nelidského zacházení v lágrech a zoufalých životních podmínek,
kterým byly na dlouhé roky vystavováni.
Samostatnou kapitolou těchto obětí by byli i ti, kteří byli zabiti na
státních hranicích. Jen v letech 1948 – 1955 zemřelo na našich státních
hranicích na 179 osob.
V současné době jsme všichni do jisté míry oběťmi těchto nedávno
minulých let. Někdo více, někdo méně – nicméně postižena je celá
společnost. Ale to není důvod k tomu, abychom se trápili. Abychom si
neustále dokola říkali, co by asi bylo, kdyby bylo… My se nyní musíme, už
kvůli našim dětem, postarat o to, aby se dějiny neopakovaly. A k tomu je
potřeba, abychom si uchovali naši národní paměť – vědomost a sounáležitost
s generacemi, které nás předcházeli.
I proto bych Vás chtěl pozvat jménem svým i jménem celé naší farnosti
k účasti na připomínce právě těchto dob nedávno minulých. V Roztokách
bude dne 16. listopadu 2011 v 18:00 sloužena mše svatá za celý náš národ.
Po mši, od 19:00 bude na faře setkání a beseda s panem Mikulášem Kroupou,
ředitelem nevládní a neziskové agentury Post Bellum.
V den státního svátku, tedy 17. listopadu bude na Levém Hradci
sloužena mše svatá, obětovaná za všechny oběti totalitních režimů. Přijďte se
s námi modlit za všechny ty, kteří se zasloužili o naši svobodu, za všechny ty,
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kteří se nezpronevěřili svému lidství, za všechny ty, kteří měli odvahu
odolávat zvůli totalitních režimů. A pojďte se modlit také za ty, kteří podlehli,
kteří nevydrželi nátlak a zpronevěřili se, za ty, kteří se stali součástí totalitní
mašinerie…. pojďme se společně modlit za nás, abychom i my dokázali
vytrvat na cestě dobra….
Pojďme se společně modlit, abychom se nedali přemoci zlem, ale
přemáhali zlo dobrem (srv. Řím. 12,21).

Na shledanou se Těší
Prokop Šatava
technická správa
Římskokatolická farnost Roztoky
www.peplum.cz
tel: 731625994
e-mail: satava@peplum.cz

*)Studenti popravení 17. listopadu 1938 jako bezprostřední odezva na pohřeb
Jana Opletala:
Josef Adamec (* 18. prosince 1909) – Právnická fakulta University Karlovy
Jan Černý (* 20. listopadu 1914) – Lékařská fakulta University Karlovy
Marek Frauwirth (* 8. listopadu 1911) – Vysoká škola obchodní
Jaroslav Klíma (* 18. května 1913) – Právnická fakulta University Karlovy
Bedřich Koula (* 1. března 1913) – Právnická fakulta University Karlovy
Josef Matoušek (* 13. ledna 1906) – Filosofická fakulta University Karlovy
František Skorkovský (* 1. března 1909) – Právnická fakulta Masarykovy
University
Václav Šaffránek (* 11. prosince 1920) – České vysoké učení technické
Jan Weinert (* 18. prosince 1914) – Filosofická fakulta University Karlovy
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