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V katedrále svatého Víta na Pražském hradě se v neděli oba kandidáti 
na prezidenta zúčastnili bohoslužby za vlast. Vedle generála v.v. Petra Pavla 
a předsedy hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše s manželkami se jí 
zúčastnil i končící prezident Miloš Zeman s chotí. 
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Už před prvním kolem prezidentských voleb vyzývali zástupci církví občany, aby 
dorazili k volebním urnám. „Jako křesťané a občané jsme povinni přispět svým 
dílem k vytváření a upevňování společného dobra,“ uvedl tehdy pražský 
arcibiskup Jan Graubner. Před druhým kolem prezidentských voleb už někteří 
zástupci církve podpořili konkrétního kandidáta. Například biskup Václav 
Malý nebo kněz Tomáš Halík veřejně podpořili Petra Pavla. 
Mons. Václav Malý - V těchto dnech se na mne obracejí spoluobčané - nejen 
křesťané - a žádají mne, abych napsal text, koho a proč volit za nového 
prezidenta. Nebudu vstupovat do volebního klání ani psát manifest, ale zcela 
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jasně deklaruji, že budu volit Petra Pavla. Rozumně uvažujícímu není třeba 
komentáře. Mnohem jednoznačněji ve prospěch Petra Pavla se vyjádřil Tomáš 
Halík. 
Andrej Babiš má zase podporu končícího prezidenta Miloš Zemana. Předseda 
hnutí ANO měl už v úterý v úmyslu navštívit jednu z pražských církevních staveb. 
Kostel Panny Marie Vítězné na Malé Straně, přezdívaný Pražské Jezulátko, ale 
prezidentskému kandidátovi zavřel dveře. Správci totiž nechtěli, aby bylo poutní 
místo zneužito k politické kampani. 
Po bohoslužbě si prohlédli korunovační klenoty 
Po bohoslužbě si oba aspiranti na pozici hlavy státu a znovu také Zeman 
prohlédli v katedrále vystavené korunovační klenoty. K nim také zástupci církve 
přenesli lebku svatého Václava. Bohoslužbu zakončila modlitba za vlast, 
zpěv státní hymny a svatováclavského chorálu u korunovačních klenotů, kde 
pražský arcibiskup Jan Graubner, se konala necelý týden před druhým kolem 
prezidentských voleb. Jan Graubner znovu žádal o přímluvu vztahující 
se k nadcházející volbě hlavy státu, za pomoc lidem sužovaným válkou 
na Ukrajině i všem trpícím. S oběma kandidáty na prezidenta pak krátce 
promluvili Graubner a emeritní pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. 
Graubner předtím v promluvě k účastníkům bohoslužby připomněl, že země je 
uprostřed voleb hlavy státu a že zuří válka na Ukrajině. „Do této situace přichází 
i k nám Ježíš se svou výzvou – začněte myslet jinak,“ řekl. Boží království je podle 
Ježíše v lidech, dodal. „Když v sobě necháte vládnout pravdu, spravedlnost 
a lásku, když budete vytvářet pokoj, a ne napětí, když budete vyzařovat lásku, 
a ne zlobu,“ uvedl. 
Lidé by neměli podle Graubnera spoléhat na chytrost či „sílu a peníze mocných“. 
A i když se někomu může zdát, že ve světě roste strach a beznaděj, boží 
království je blízko. „I přes ztrátu blahobytu, a dokonce konkrétní zkušenosti 
s chudobou, otevřete oči a také srdce. Nebojte se,“ řekl Graubner. S odkazem 
na svatého Pavla doplnil, že by lidé měli být zajedno a neměli by mít mezi sebou 
roztržky. 
Návštěvníci bohoslužby viděli i výstavu klenotů. Ta měla původně skončit 
v sobotu, Hrad ale před několika dny oznámil, že ji prodlouží. Pokračovat bude 
pro veřejnost od nedělních 14:30, v neděli se na poklady českých panovníků 
mohou lidé přijít podívat až do 21:00, v pondělí a úterý pak vždy od 08:00 
do 18:00. 
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