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Vaée Excelence, nejdùstojnèj5í p6nové,
spolu s listem, ktery; jste odeslali

loni v listopadu, doélo sem i jakési prohló5ení
ovéÍené Vaéimi podpis,v, a nékolika jinfch
biskupú a církevních osobností z òeskosloven-
skfch diecésí. Y prohl65ení, které bylo zasl6no
také kleru jinfch evropskych n6rodù, se tvrdi-
lo, Ze u Yós nemólo pobouÍilo mysli nebezpeòí
nové v6lky.

Splnil jsem YaSe pÌéní a posraral se o roo
aby Y65 dopis byl odevzdón svatérnu Otci.

Ani Yim ani ostatním biskupùm onéch die-
césí není tieba pÍipornínat, jak z61eúi svatému
Otci na torn, aby ,byl zachov6n opravdovf a
spravedliwf mír mezi n6rody a do jalcé míry
a s jahou starostlivostí neust6le usiluje o jeho
utvrzcní.

Nové a zcela jasné svédectví Vúrn o tom
ostatné pod6v6 poselství svatého Otce he.véem
vèÌícím, které, aò tak zesl6b$, napsal a uve-
iejnil v ned6vnfch dnech, k sv6tkùm narození
naéeho Pina JeZí5e Krista. Text poselství
najdete v pÌíloze.

YzneSenf veleknèz òasto v duchu zalét6 k
oném biskupttm., v6ii jejich velmi téZké nesnó-
ze ve rykoniv6ní pastfÍského úÌadu, je s

nimi spojen morlìitbou a vlprobuje jim pokorné
na Pónu Bohu potiebnou pomoc.

Svatému Otpi se svíró srdce obavami a bo-
lestí, kdyZ widí, jak velké z6stupy m,l6d,eúe
jsou vystaveny na pospas nebezpeòí bezbo-

Z CESKOSLOVEI\SKA
úec:vi, jak neohroàení knéZí a laikové *;**a
snóéet pron6sledovóní ,jen proto, úe slouZili
vèrné vèci Boúi, ùe tak trpkf osud stihl òleny
Íeholních Ì6dìi a kongregacío úe se kladou
piek6Zky svobodnému Íizeni diecésí, Ze bis-
kupové, kteÌí zasluhují úcty a obdivu, musejí
àít odlouòeni od svfch knéúi a véiicich, a ú,e

néktefí z nich byli dohonce odvezeni daleko
od svého sídla anebo byli uvràeni do Zal6Ìe,
protoàe stateòné a svèdomité zastdvali swùj
úÌad.

Kristúv nimèstek sclílí vÈechny tyto tak
velké útrapy, a proto òasto rr,yzfval katolické
kÍestany celého svéta, aby bratrsky modlit-
bami pom6hali trpícírn údúm mystického Tèla
Kristova. I( témto modlitbim *ry2fval zvl65té
v rnali6nském roce, kteri se nedàvno sk,onòin.
Kéi, de P6n vytrvalost a sílu tém, kdo trpí
pronósledov6ní, ponèvadZ vérné slouÉili nà.-
boÈenství.. KéZ ndèlí svétlo tém, kdo bloudí
daleko od pravdy, a svedenfm vnukne, aby
se co nejdÌíve vrótilj na cestu sp6sy, kterou
opustili.

To V6m pÍeje a vyproéuje na Pinu .yzne-

éenÍ Veleknèz mocí svého úÌadu. YÉem bis-
kupúm pak a knéàím, èlenùm Ìeholních Í6drì
a kongregací a véem vèÌícím svatf Otec jako
z6ruku netreské ochrany udéluje apoÈ,tolskrí
poÈehnàní.

S povinnou úctou jsem Yí;rn zcela oddanlÍ

Domenico Tardini,
stótní prosekretiÍ pro mim. zóleà.

J. Exc. ndp, Josefu Òírskému, tit. biskupovi tagorenskému,
apoEtolskému adfninish5l.tr; koÉickérnu, a Moiici Pjichovi,
biskupovi kr6lovéhradeckému.
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