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I
CIRKEV

t Ia Púnu jsou upíeny oó,i, mé std,le, ze sité,
rnhy mé ayproítuje. Bhlécl,ni, na rnne a nad,e
mtwu se slituj, nebol jsem stim a sd,m a píe-
zthoh! << (ze i,alma 24, v. lb-16, a z introitu
mÉe svaté tÌetí postní nedèle).

Kdyà svatf Otec Pius XII. vyzval kato-
Iicky svét,, aby vroucím zpúsobem uctíval
Matku Boù:í a modlil se k ní v tomto ma-
riónském roce, uròil, aby se véÌící modlili
na nékolik zvló5tních úmyslù. Mezi nimi je
i umlòenó Církev. ZkouÉky, které doléhají
na Círker- ve qichodní Evropé a v rudé Cíné,
jsou tak téúkré, Ze nós (svaty Otec) prosí,
abychom útoòili na nebe modlitbami sa své
pronósledované bratry.

Y téchto prv;úch mèsících mariónského roku
nékolikrót jsme upÍeli pozornost k tèm kra-
júm, kde zuÍí pronósledovóní. Pied sam5?m
za,ó6,Lkem tohoto milostivého léta jsme konali
slavnostní protestní shromóàdèní proti uvéz-
néní kardinóla Wyszynského a proti pronósie-
dovóní Církve v Polsku. Koncern prosince,
v póté qíroòí uvéznéni kardinóla Mindszen-
tyho, jsme se shromóàdili v této katedróle,
abychom se rnodlili za pronósledovanou Cír-
ker v Madarsku. Dnes se schózíme k modlitbé
za Církev v Òeskoslovensku, a prohoú,e nechce-
me zapomenout svSich bratií, at jsou kdeko-
liv a af kdekoliv trpí pro Krista, uròil jsem
Smrtelnou nedéli za den zvlóétních modliteb
za celou pronósledovanou Církev. Dnes vÉak
naÉe mysl zalét6, do Òeskoslovenska, a naÉe
srdce bijí vstííc primasovi té zemé a praÉské-

mu arcibiskupovi, monsignoru Beranovi, kterf
pied tÍemi roky próvé v mèsíci bÌeznu byl
odvezen ze své residence na místo, které je
dodnes neznét"mo. Toto jeho odstranèní z
Prahy vyvrcholilo írtoky, jichù: byl teròem
uà delÈí d,obu. Pravím vyvrcholilo. Ale kdo
ví, jakó utrpení ho stihla od té doby. Kornu-
nistiòtí ùnlaimci se vÉak nikdy neodvóàili
postavit arcibiskupa Berana pÍed soud.

Mohou o ném mluvit jako o I faéistickém
reakcionóÍi < a > nepÍíteli lidu <, pravdu vÉak
nezniói. l{emohou popiít, àe odmítl sklonit,
se píed faÉistick;fm nótlakem, a proto byl
zatóen gestapem v òervnu L942, a stródal
téméÍ tii roky v Dachau a v jin;ich koncen-
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J. J.: Troji setkóní, - OIór: MarxistickJ? sté,t,
a nóboÉenství. - Mdlwl,a: Bude víc lósky v
exilu? Petr: Zenevské nómluvy. I{ du-
chovnímu profilu praÈského arcibiskupa Bie-
rana. - Naó se zpovídat, kdyZ nóm dal papeà
t'olik odpusúkù? - Nékolik v;Íhledù za í,e-

leznou a bambusovou oponu.

Zpniuy.' z Éírrra, z domova, z exilu. - CML. ,
KÌesdanskó akademie. - PtíIohy: Velikonoce
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