U příležitosti Dne české státnosti a 101. výročí od I. světové války a 70. výročí od konce II. světové války si připomínáme, že česká státnost byla po staletí budována na duchovních hodnotách křesťanské víry, k nímž patří utváření míru
a pokoje. Díky těmto duchovním hodnotám náš národ dosáhl mravního a duchovního vzepjetí a stal se důležitou součástí států Evropy. Za toto duchovní dědictví máme nejen děkovat, ale máme je také zodpovědně uchovávat a rozvíjet.
Základy naší státnosti byly budovány osobnostmi, které zcela obětovaly ve službě lásky lidem a v utváření pokoje až
k mučednické smrti. Prolitá krev českých svatých mučedníků se stala setbou pro nové hlasatele radostné zvěsti a šiřitele
lásky a pokoje v českém národě.
Duchovní základ české státnosti byl dán přijetím svatého křtu knížetem Bořivojem a kněžnou Ludmilou z rukou arcibiskupa Metoděje na Velehradě. Kněžna Ludmila po svém křtu odevzdala všechny kovové pohanské bůžky, aby z nich byl
odlit kovový reliéf Panny Marie, který vroucně uctívala a byl ji posilou v utrpení a úkladné smrti. Po mučednické smrti
kněžny Ludmily převzal mariánský reliéf její vnuk kníže Václav, který jej v úctě nosil ustavičně u sebe. Reliéf jej provázel
při pokojném spravování země, ale také při válečném tažení a díky tomu dosáhl smíru bez boje a krveprolití. Když byl
kníže Václav úkladně zavražděn svým bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi, tak jeho pobočník mariánský reliéf sňal
z hrudi mrtvého knížete a zakopal na vršku za městem Boleslaví. Když byl mariánský reliéf mimořádně objeven, byl na
tom místě zbudován chrám zasvěcený Panně Marii a tento mariánský reliéf byl pozvednut k úctě jako Palladium země
české a ctěn jako milostný obraz ochraňující Českou zemi.
Na místo mučednické smrti knížete sv. Václava a posvátného Palladia přicházeli poutníci z celé země, aby vyprošovali
ochranu v nesnázích života a posilu k šíření lásky a pokoje. Do Staré Boleslavi k uctění sv. Václava a Palladia putovali
mnozí čeští panovníci, především český král a císař římský Karel IV., který na víře v Krista a úctě k Matce Boží a svatým
mučedníkům budoval duchovní a společenské základy českého státu a celé říše. Rozhojňoval úctu k českým světcům, aby
se pod jejich ochranou požehnaně rozvíjela Praha jako duchovní centrum a poutní místo celé říše. V blízkosti posvátného místa pobýval poslední český panovník blahoslavený Karel I., který ctil Palladium jako milostný obraz ochrany Zemí
českých. Po vzoru svého předchůdce sv. Václava nesl Palladium ve svém srdci, když uprostřed bouří první světové války
zahájil svou vládu a pokusil se ujmout mírové iniciativy papeže a vynaložil veškeré úsilí ke zmírnění válečné bídy a k nastolení míru.
Po vzoru zakladatelů české státnosti sv. Ludmily a sv. Václava chceme přijmout a nést Palladium jako symbol duchovního dědictví a přinášet víru, naději a lásku do všech končin naší země. Chceme v tomto čase nepokojů a válečných
hrozeb vyprošovat ochranu naší země a mír ve světě. Svatováclavským putováním Prahou s Palladiem země české
chceme prosit za zachování duchovního dědictví naších svatých mučedníků a dát všechny své síly k mravní a duchovní
obrodě českého národa.

Modlitba za národ

Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko –
naši krásnou a úrodnou vlast. Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí
pomáhal chránit proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním.
Prosíme Tě, dej nám i dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde

chybí. Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás,
abychom žili ve vzájemném porozumění a každý na svém místě
po vzoru sv. knížete Václava zodpovědně konal svůj úkol. Staň se
tak skrze Krista, našeho Pána. Amen

