
                  SPOLUOBČANŮM NA ROZLOUČENOU 
 

Spoluobčané! 
 
Kdybych Vám mohla říci pár slov, než opustí naposled mé tělo otcovský dům, 
chtěla bych Vám říci toto: 
Děkuji Vám všem. Každému z Vás patří můj nekonečný dík. 
Měla jsem Vás upřímně ráda. Těšíval mě nesmírně každý Váš krásný čin, každé 
vlídné slovo. Jste ušlechtilí lidé. Pracovití, bystrého ducha. Vážívala jsem si Vaší 
neobyčejné vytrvalosti v plnění úkolů. Jsem Vám vděčna za to, že jste mohli být 
mému mládí vzorem a mému stáří útěšnou oporou. 
Děkuji Vám vroucně za to, že jste mi umožnili dožít mezi Vámi v nezměněné 
lásce a úctě k Vám, předrazí rodáci. 
Těšívalo mě vždy obzvláště, když jsem viděla Vaši uvážlivost a vzájemnou 
snášenlivost. Když jsem mohla pozorovat, že neurážíte lidskou důstojnost 
v těch, s nimiž právě nesouhlasíte. 
Každý z nás jedná za okolností, jež nejsou totožnými v žádném následujícím 
okamžiku. Můžeme kdykoli poté klást jednotlivci za vinu jednání, jež 
pravděpodobně bylo výsledkem hromadné účasti mnohých? Prosím Vás, 
přátelé: snažte se předcházet zlu činně, sotva zpozorujete jeho počátky. 
Houževnaté úsilí zvládne mnoho, jsme-li proniknuti láskou. Láskou, která 
vychází z pochopení, že všichni lidé – to jsme my sami, vyrostlí v jiných 
poměrech, v jiných osobách. 
Tisícileté myšlení vytvářelo pojem „ráj“. Pojem souladné krásy, prostředí 
duševní spokojenosti. Jsem přesvědčena, že zeměkoule dává lidstvu všechny 
podmínky, aby na ní uskutečnilo „opravdový ráj“. Je jen potřeba jej vidět a 
uskutečňovat už v dnešku. Šťastný domov na zemi pro všechny. Domov, v němž 
se prozíravě váží hodnoty duševní neméně, než bezprostřední blahobyt 
hmotný. 
Připustíte mou poslední prosbu?  Učiňte tak, byť výhradně proto, že si říkáme 
Slované. Nevyslovujte slov, za jejichž významem nestojí s plnou odpovědností 
Váš vlastní rozum. Slovem vyjadřujeme úsudek. Slovo odlišuje člověka od 
druhých bytostí živočišného světa. Každé vyřčené slovo tvoří. Obsahuje 
v zárodku skutečný svět, svět příštích okamžiků. Slovo tvoří věcné hodnoty i 
lidské vztahy. Není důstojno člověka, aby svým slovem srážel květy dobrých 
lidských snah pod kopyta zvířeckosti. 
Přeji Vám vroucně, moji  rodáci, aby se Vám podařilo přiblížit se hodně blízko 
blaženému láskyplnému lidskému celku. 
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