
70. leté výročí úmrtí prezidenta Dr. Edvarda Beneše 

(Benešova vila, Sezimovo Ústí, 3. 9. 2018) 

 

Vážený pane premiére, vážení a vzácní hosté! 

 Je mi ctí, že mohu promluvit při této dnešní pietní vzpomínce u hrobu prezidenta Dr. 

Edvarda Beneše při příležitosti jeho 70. letého výročí úmrtí. Toto je chvíle, kdy s vděčností 

vzpomínáme nejen na jeho osobnost, ale i celé životní dílo, které zdaleka není snadné 

obsáhnout. Z toho vyplývá, zcela přirozeně, že se hodnocení jeho práce i státnické 

angažovanosti může lišit, vždy podle toho, kdo na jaké straně stojí.  

 Nechci zde opakovat známé historické události, spíše bych rád připomenul, že snad ani 

neexistuje státník, který by měl za svého života před sebou tak velký a obtížný úkol, jaký měl 

prezident Beneš. Jeho úkolem bylo obhájit na mezinárodním poli existenci Československa, 

anulování nespravedlivé mezinárodní Mnichovské dohody a současně prosadit uznání 

kontinuity našeho státu a práva. Kromě toho ještě dodávat našim občanům doma i v zahraničí, 

vojákům, odbojářům a nakonec i obyčejným lidem naději a víru v ukončení války, 

v pokračování demokratického státu, u jehož zrodu stál.  

Životní cesta není pokaždé jen přímočará, často je složitá a komplikovaná; člověk se 

vyvíjí a zkušenostmi dozrává. V případě prezidenta Beneše však můžeme říci, že opravdu 

dozrál v osobnost, která se stala pro náš národ symbolem svobody a demokracie, byť 

paradoxně, poslední období svého života strávil pan prezident zde v Sezimově Ústí pod 

dohledem Státní bezpečnosti.  

 Můj předchůdce, biskup Josef Hlouch, který se tehdy zúčastnil spolu s pražským 

arcibiskupem Beranem pohřbu pana prezidenta, napsal pro dnešní den ve své Minutěnce tato 

slova: 

 „Neplač nad obtížemi dne a života, nad obtížemi společného života, nad tíží práce, nad svými 

bolestmi – plačme nad svými hříchy, nad zkázou duší“.  

Je proto naším úkolem, abychom svým působením, svým jednáním zabránili takovéto 

zkáze a přispěli rozhodujícím způsobem k udržení demokratického života naší společnosti, jak 

by si to zajisté přál prezident Budovatel dr. Edvard Beneš. Děkuji za pozornost. 

 

Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický 

 

 


