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'Drazi bratíí a sestry v Kristu!
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V celych óeskych déjinóch nebylo snad hroznèj5í, pi'eci Bohein vóak zóroveii slavnéjéí doby, jako je
tato. NeboC tato doba je dobou velklÍch obétí doba vpravdé muÍednické. V tomto óase, kdy néboZensky
vyprahló óeskó zem je svlaZové.ira svatou krvi muóednickou, kdy óeské nebe se mnoZí muóedniky, daléími
nebeskymi pÍímluvci za fyran,v hd Òeskoslovenska, piipadó 900. vy'roéí blaZené smrtì jednoho z nejn-ri-
lej5ích òeskyich s.rétcú, svatého Frokopa. Svat5i Prokop pati"i k abzvléété mocnjm ochróncùm óeského
nóroda a vúbec slovanského lidu.

Kdyby muZi se samopaly v hnédfch koZenlfch kabótech a muii v uniforméch nestieZili stateóné dri-
chovni vùdce nóroda, hrdiniého arcibiskupa Eerana, arcibiskupa i\{atochu, biskupy Hloucha, Píchu.,

Trochtu, Skoupého, sr,étící biskupy Zelu, Matouéka, Tcmióka, Surénka, kdyby nevéznili strlteònér

biskupy Slovenika, kdyby s{31s[n1, opat Opasek nebyl r'éznén v Leopoldové a opatové Verzich a?rokop
nemuiéli Zít ve vyhnanstvi, kdyby svobodnè se sméli pohybovat ostatní opatové,vùbec kdyby praví Církevrrí
hodnostóii nebyii umlóeni, seèli bychom se v téchto dnech spolu s tisíci knélimi a véiícími v Praze v koie-
giótním chrému Véech SvatÍch na velebnlch Hradòanech. TanT kieòíce pied hrobem s1z. Prokopa rre:

vroucích modlitbóch prosili bychom naíeho velkého nebeského ochrónce za vSecheir lid Ceskoslot'enska
a víechen vérnlf tid òeiké krajanské Ameriky, i za vSechny zbloudilé duíe. Volali bychom k nebi: ,,Svaty
Prokope, opate a ochrónÒe né5, smitruj se nad nómi. ! Smiluj se nad-óeskou V9mi, óesklim _ v5ím slovanskyrt.l
lideml Vypros dé5t milostí BoÉích na òeskou zen-ì, na viechen siovansky lid a na nó5 lid óeskoamerickli!"
Strhti byciùm k svatoprokopské úcié cetrli nórod, aby se vzhliíel v nebeském jasu, v pozemské próci a 

',
ctnostech svatého Frokopa, kterc razily cesty królovství BoZího do éeské zemé a do slovansklfch srdcí.
Uctili a oslavili bychom,- jak vùbec irejlépe bychom uméii a moJrli, blaZené zrozeni svatého Prokoixr prc
nelre, které znamenalo, Le-svaty Prokop iídného Slovana, kteri k irému s r,roucností volal, neopustil. Je't't

pohledte na nó5 ieholní dúm, iak svat;í Prokop iehnà tém, kteií jsou v jeho ochrané ! .-' Débetst<à pelévìst, kteri"se doòa'sné usídlila v zemi svatého Yétclava, svaté l-udmily, svatého Vojtèch;1.
svatého Jana Nepornuckého a svatého Frokopa, nedovoluje, aby pamótni rok svatop_rokopg]<é írcty b'yì

pravymi pastiíi vyhlóSen u hrobu svatého Prokopa v Fraze. Proto jako opat svatoprokopského klZilíteraL.

foktidórn si za r,èlkou óest jrnénem celé na5í ieholní lodfn-y piipornenout r'óm rok Úicty svatoprokopské
kayZ fs. prelóti spoleóiré taÈ sarni uéinit nemohou. Ai,iak véíte, v5ichni tito stateóni pg-tu-o"_ry prelitì
kleèí v dnchu píed skvostnllm hrobem svatého opata sézavského a modlí se za Cirkev .a,svúj lid. Nepatiír-n
BoLim dopu$tSníir k Církvi mlóicí. Tak mohu lidskymi ústy darem. tisku a rozhla.sovych vln mluvit k r,àrr"

o roku svatoprokopské úcty a í6óat vós, abyste v tomto roce více neZ kdykoliv jindy se upnuli rk' sva'

témn Prokopù, abyirazii nepfítele a dabla do svého svatého podruóí. Oni stateiní prelóti, kteÍí patií.k Církvì
mlóící, o tom prgmlouvají È svlfm lidem svlfm muóednictvím a jejich ruce Zehnají._ Modlí le jisté_také ;:a

to, abychom v'tomto rocè obróiili svou zboZnou pozornost k svatému opatu sózavskému. qhFií, abyr;ltor
se'vroucné modlili'a pracovali, aby ve slovanskfch zemích byl nepÍítel poraZen a pokoien_ tak, jqk lo s p,rclìi'

vuhodnou pÍesvèdóivosti zabiazil Petr Brandl-sv5Ím prosiul.,im barokním obrazem naSeho drahého s'rétce

Rok 1953 budiZ pro nós viechny rokem óbzvlastni svatoprokopske úcty.. Bud_qry9 v tomto rr-rc:e

jubilejním prosif svatého opata ze Slzavy a nejvètiiho pokraéovatele nejvzócnéj5ího dédictví-cyriì ome"
iàOejJt e víry - aby se co irejvice piidoúval za muèen! hd Òeskoslovgnska, pro, tento lid try vyprusiì_ ri
Bohà svobódu, Cirkvi mír, pokoj a rozkvét, nórodu pak BoZí poZehnén_í. lvlocnó- píímluva svatÉ:tLt:r

Prokopa necht' chróní v5echen^slovànsk! lid v téchto t'éLkych dabach, a sva$!' Prokop, ochrónce pied nepÌii"'

telem,-necht' pÍevede svùj nórod jeho dneSním nejhoréim úskalím.
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