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Cyrliometodéjskó" Liga - P. Jar. Popelka S.J.
Kíesfan v exilovém prostÍedÍ - ThDr. A. Heidler.
Dva roky Cyrilometodèjské Ligy - Pavel.
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se bojí 1idu, kterf zotroóili a kterj pies v5echnu zdónli-
vou posluSnost je obrovskou pàtou kolonou svobody.
Jisté se bojí svÍch ukrutnlfch chónú y Kremlu, pro nèZ
je praZskó vlóda tlupou bezpràvnlch lokajù. Ale není vylou-
óeno, Ze jejich podvédorní hryZe je5té pÍléernèj5l strach.
lVfetafysickó hrùza z nesmírného zla, jeú p6li a z nesmlr-
ného utrpení, jeZ rozsévají. Pro ten strach si vedcu komu-
nisté v boji proti Církvi úskoèné a podle, a to jenajejich
pomèru k Církvi rys nejhriusnèj5i. Kdyby byli piímí chla-
pi, prohlósili by: ,,Nelze nóm jednar jinak; podle své
doktriny musíme vyhladit s povrchu zemè jakoukoli my5-
lenku Boha; muslme vyhladit nóboZenství a prvnlm kro-
kem k tomu je vyvraZdéní v5ech knéZí,'. ponèvadZ jsou jen
krutí zbabéici, maskují své bésnéní prolhanou dialektikou
a snaZl se dodati svjm zloéinùm zdlnilegality.

Védèli, Ze musí odstranit praZského arcibiskupa, ale
neodvóÈili se veÍejného procesu. Sóhli k metodé admi_
nistrativnl, tak osvèdòené v Sovétském svazu. Komu-
nisté védí sami, ùe provedli éin nósi1nf a naprosto nezó-
konnf. Piednè; úÍad praZského ordinóÍe se nikterak
ncuprózdnil, nebof arcibiskupa nemúZe sesadit Zódnó
svètskó autorita, nybri jediné Svató stolice. JeSté nesmysl-
nèj5l je komunistické odùvodiovóní tohoto nósilnictví.
Arcibiskupovi se vytÍké, Ze mél zamltavé stanovisko k
církevním zókonùm. Jii n6zev sóm je fale5nli: nebéZit
o ú6dné zítkony Clrkve, ngbri. o zikony, které nakomando-
vali komunisté, aby mohli Církev snadnèji pronósledovat.
Jako dobrf pastji arcibiskup dr Beran nemohl mít k
tèmto zókonùm jiného stanoviska, neZ jaké méI. Stétnl
úiad na pronósledovónl Clrkve, vedenlf zlosynem Fierlin-
gerem, si upravi.l púdu k zósahu tím, Ze bezpróvné najme-
noval nové a povolné loutky na místa kanovníkù praZské
kapituly, jejii. Cirkvi vémé éleny komunisté odstranili.
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PASTfÉ, JENZ ZUSTAVA
V sobotu, desótého biezna, oznómii praZskf rozhlas:

.,JelikoZ praZskému arcibiskupovi dru Josefu Beranovi
byla pro jeho zamitavé stanovisko k církevnlm zókonúm
nàlezem pÍlslu5nfch trestních orgónú podle paragrafu
101 a 23 sprór,ního trestního zókona uloZena pokuta a
by1 mu uróen pobyt mimo praZskou cliecési, by1 úÍad
praZského ordinóÍe uprózdnén. ,,patnóctého biezna
komentovaly,,Lidové noviny" toto opatiení takto:
;S osobou odchózejícího praZského arcibiskupa ThDr

'Josefa Berana odchéni pÍedstavitel téch sil a snah, které
usilovaly o to, aby vyvolóvóním nóboZenského neklidu
by1 vnó5en zmatek do mysll na5eho vèíícího lidu; z tbho
pak mèly téilt ùivly nepióte1ské na5emu stótu a stojící
ve sluZbóch americkfch imperialistù a osnovatelù nové
svétnvé vólkv... Nenl divu, Ze na5i véiícl a knéZí byli

_ rnostl, s jakou bylo zakroóeno proti Dr
Beiànovi po v5em, co je o nèm znómo...,,

Ti, kdo sledují vyhlazovací boj komunistického reZimu
v Òeskoslovensku proti Clrkvi vèdè1i, ie jedinou píek6i-
kou, jeZ zùstala mezi komunist5u a naprostfm ovlódnutím
Církve, byia osoba praZského arcibiskupa. Jejich cllem
od poòótku bylo, nahradit duchovnl jednotu Chkve ma-
terialistickou administrativou, pÍeméniti duchovní obec
r'èiících, sjednocenlich v mystickém svazku téia Kristova,
v masoql spolek organisovanf podle komunistického
rzoru, jehoZ jedinjm úkolem by bylo podporovat nad-
rlédu bolSevického hmotaistvl. Komunisté vedli a vedou
bezohledny boj; pronósledovóním odstranili clrkevní
hierarchii, isolovali Církev v Òeskoslovensku od jejlho
hlaraiho pastjie v Rimè, zlikvidovali ieholni iódy, ude-
rili na srètské knéZstvo.

-{le zpù:ob vedení tohoto boje prozrazuje, Ze si ko-
munisÉ nej:ou jisti sami sebou. Je jasné, Ze se bojí. Jisté




