
Poselství královské krve

Nikdy nepřerušená genealogická řada panovníků Českého království směřující 
od Bořivoje I. Přemyslovce a jeho choti sv. Ludmily k jejich současných potomkům 

Vzpomínka, která byla králi Janovi ve výročním roce věnována, byla jen malou splátkou na historický dluh, kterým jsme této
nesporné, byť i rozporuplné osobnosti českých a evropských dějin povinováni, byla čestným holdem jedné z řady nezapomenu-
telných postav české královské tradice. Na jejím počátku stojí národní patron svatý kníže Václav, jeho prarodiče, první historicky

doložený český kníže Bořivoj I. Přemyslovec s manželkou svatou Ludmilou († 921), a v jejím závěru o tisíc a jeden rok později jejich
potomek ve 32. generaci blahoslavený Karel I. († 1922).

Dnešní mše svatá je modlitbou, o níž nás – a tedy i naše předky, jakož i naše potomky – král Jan požádal, když stál u základního
kamene pražské katedrály. Věřme, že budeme mít dost sil a odhodlání slavit ji každoročně, jak nás zavázal. Nejen poselství královské
krve, které spojuje přední české a evropské rody, jde napříč staletími, ale také a především poselství duchovní, které dokáže spojit nás

všechny, budeme-li jen chtít. 

Děkovnou mší u příležitosti 700. výročí korunovace královského páru Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny se uzavírají
vzpomínkové oslavy 700. výročí nástupu Jana Lucemburského na trůn českých králů. 

V podobě mnoha kulturních, hudebních, výstavních a historických akcí probíhaly především po celý rok 2010 - pod patronací
Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství v České republice, ale samozřejmě též ve vlasti krále Jana, v Lucembursku, 

a v německém Špýru, kde 1. září 1410 spojil mladý Lucemburk svůj život v manželství s dědičkou království českého, 
Přemyslovnou Eliškou.

Rodokemn předků a potomků Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského, resp. jejich syna Karla IV. v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

 znak Jana  znak Elišky 

SVATÝ VÁCLAVE,
BUĎ OCHRÁNCEM TOHOTO CHRÁMU,

ZBUDOVANÉHO K SLÁVĚ BOŽÍ,
KE CTI TVÉ I OSTATNÍCH

NAŠICH SVĚTCŮ.
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