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SY. OTEC PIUS XII MLUW K I{,A.SEMU NARODU
Ctihodní bratií a milovaní synové - pozdrav a apoStolské poZehnóní! Vroucnéjií lóskou miluje-

me ty, kdoZ stródají v souZení, a to hlavnè pro svor] nezlomnou vérnost a horoucí lósku k BoZskému Vy-
kupiteli, a Církvi, kterou On zaloiil. Yime, Le patÍíte do jejich poótu, a konstatujeme to se smutkem
v du5i. VZdyt' piece víme dobie, Ze katolické nóboZenství, nad néZ není ve vadich déjinéch nic slavnéj-
5ího, nad néZ není nic vhodnéjÉího, co by tak navódélo ke svornosti a upeviovalo mír, co by tak odu5ev-
iovalo pro spravedlnost a 1ósku a chrónilo lidskou dùstojnost a co by tak podporovalo rozkvét civilisace,

- toto nóboZenství je bohuZel dnes u vós bud zbaveno né'leíité svobody, nebo jsou mu staveny v cestu
pieklLky a obtiie véeho druhu, takiejen opravdu téZko mùZe plnit v5echny své úkoly, uplatiovat své

iilsady v soukromém i veiejném Livoté, pronikat svou blahodórnou silou dube jednotlivcù, rodinnli Zivot,
Skoly zókladní a vy5ií, i ce$ veiejnf Íód obóanskf k nejvét5ímu prospéchu v5ech. Yime, ùe va5i bisku-
pové byli bud uvrZeni do ial6ie, nebo stródají v koncentraóních tóborech, nebo úebyli internovóni ve svych
residencich, nebo koneónè Ze jsou stóle píísné stÍeZeni a Ze jsou pod dozorem i ve qikonech svého úiadu.

Y tfchY, krajné bolestnlich pomérech úlji i knéli, ieholníci a Ìeholnice, jejichZ poóet stoupó do mnoha
set. TfZ osud sdílejí velmi mnozí laici, kteÍí jsou proto povaZovóni za nepÌótelské, zhoubné a úkladné
Zivly republiky, protoZe neohroZené h6ji piikazú a zdsad katolické Církve, a snaíi se je uvést v Zivot. To
v5ak je jim ke cti, ne k hanbél VZdyf kresfanskó nauka, nenili poskvrnéna bludem, nestojí nikterak v
cesté blahu obóanù, nórodu, stótu, nlibrZ spí5e naopak: ztuíuje zíklady lidského souZití, upeviuje je a po-
siluje a rovnomérné rozdéluje jeho próva a povinnosti tisn, ie zachov6v6 neporuienu patiiónou svobodu
v5ech, a pod vedením pravé spravedlnosti zve a vede je k pokojnému a klidnému blahobytu. Katolické
obóany jisté nikdo nepiedói v lósce k vlasti; v zachovív|ní zókonú. a v úcté k pÌedstavitelùm veÍ;jné moci,
pokud ov5em se jim neporouóí néco, co se pÌíóí jejich kÍesfanskému svédomí a próvùm BoZím a církev-
nim. Proto mó-li se na zíeteli opravdové dobro stótu, nesméjí se katolickfm obóanúm klóst v cestu pie-
klíky, nesméjí bft nespravedlivé trestóni pro svou neochvéjnou vérrrost zdédénému nóboZenství, nfbrZ
mají svobodné a zcela veiejné vyznîvat svoji víru, svùj nózor, svou nauku a kresdanskf Zivot. SnaZí-li

se tak jednat, i kdyZ iimzatohrozi nejtéZ3í nebezpeóí, obdivují se jim nejen katolíci v celém svété, nfbrZ
i vÉichni óestné smlf5lející lidé.

Vét5í uzkostí nós v$ak dóle plní, Ze se v5emi moZnlimi prostiedky svàdi ml6dei, hlavné pak útlé déti,
aby se zÌekly kÌestanské víry a pohrdly kÌesdanskou mravností a byly tak zbaveny téch pÌíkazù a z6sad,
jeL maji uchovóvat jeho neporuéenou nevinnost, Zivit ctnost a vychovóvat obóany hodné katolického jmé-

na. Vidíte, ctihodní bratiî a milovaní synové, o jak zivainou véc jde! Nejde-li mlídeZ spróvnou cestou,

dostane se na Sikmou plochu, vedoucí do svodu vó5ní, bude to zcela jisté k velmi velké Ékodé nejen jí samé,

nlbri i budoucích generací vaéeho lidu. Proto je nutno stùj co stùj vyhnoutí i se tomuto krajné zkózonos-
nému zlu. Je nutno v5emoZné se snaZit, aby déti byly svédomité quchovóvóny v kiest'anské mravnosti,
protoie ona jedninó je mùZe uchrónit pÍed neíestí a podnítit k ctnostému Zivotu.

Je v5ak jeété jínó starost, kteró svíró útzkostí na5e otcovské srdce. Je nóm totiZ dobie zn6mo, le se

u vós v5emoZné usiluje o to, - a to bud obZalobarni zastíran5Írni rou5kou a zd6nîm pravdy nebo zíejmlimi
pomluvami, - aby véiící byli, kdyby so to podaíilo, odtrÉeni, od jednoty katolické Církve a od jejího

ústiedí, totiZ od této Svaté Stolice. Rímskf papeZ je iíóen jako nepiítel va5eho nóroda, aókoliv ve skuteó-

nosti je nejlaskavéj$í Otec! V téchto pomluvóch se jde aZ tak daleko, Ze mu piipisují piípraly nové,
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