
URBI ET ORBI vELrKoNoÒNr pozEHNANrpraxrr

Struéné, mySlenkové zhuéténé poselství, které Pius XlL pronesl ke statisícúm shrom6àdènj'm na svatopetrském
nàméstí v -Rímé 10. dubna, na Boùí hod velikonoéní, a kteié u rozhlasovfch pÍijímaóú pozornè sleilovaly miliony
posluchaéù na celém svétè, vzbudilo velmi iivf ohlas ve svétové veÍejnosti. Tisk nejrùznéj!ích smèrú pÍinesl dlouhé
úryvky a komentóie papeàovfch slov. Nejvétii pozornost byla vénovóna druhé óàsti poselstvío kteró se dotyk6 aktual-
nich problémú dne5ka a rrysloruje tak píesvéclèivè nadèje a úzkosti dneéního lidstva. První èist, pojednívající o n6-
boàenství a úivoté, o nutnÍch píedpokladech trvalého vyieéení vEech téàkostí, byla òasto piehlí;ena. I my piiníéíme
na první strané úryvky z ilruhé éÉsti poselství, aìe pochopí je phé jen ten, kdo je piesvèrléen (jak zclùraznil svatf
Otec na konci první óàsti),>> Èe nú.boàenstuí je nepostrailatelnou podmínkou prauého àiiota, a Èe jen z úéinné spohrprdce

obou - ndboàenství a àiaota - vzejile ayieÉe.ní malych í uelklch problémù, jeÈ tísnixè itoléiají na dneóni litl,stuo.r,
První òóst poselství najdete v rubrice: Prameny àivota na str. ll?. Nestaóí pÍeóíst si ji. Je tÍeba se zamyslet nad
slovy svatého Otce, promeditovat je v modlitbé, aby se tak etala naÉím.osobním piesvédéením.

r Aby radost ze zffLrtv.ichvst6ní nezanikla s

veòerem dneéního dne, nj'hrL promènila se v
pevnou nadéji, k tomu vypro5ujeme od Yyku-
pitele, vitéze nad smrtí, hojné jeho milostí.

Nechf naSe poZehnéní doletí ke vÉen liìlent
ilobré aùle, tak aby vàdy rostl jejich poòet a
byli novfm kvasem pravdy a spravedlnosti.
Necht dospéje lce v5em uéiícím, aby vytrvali
v pravé víÌe a posilov6ni vírou rostli k st6le
vyÈ5í dokonalosti. Ale pÍedev5ím ad doletí naSe
poàehnóní k tém, kteíi trpí pro svou vérnost
ke Kristu a k Církvi pron6sledovóní, kteíí
jsou nespravedlivé odsouzèni k nouzi a strA-
diní, kteÍí jsou vyrv6ni z kruhu svfch drahlich,

! wyhnancùm, k internovanÍm a k uvéznén1y'm.
Zehním.e jim s obzvló5tní l6skou naSeho srdce,
aby se zraky upÌen1y'mi na boàského Spasitele
dovedli vZdy sn65et s vyrovnaností tak veliké
nesnilze a nedali se duÈevné zlomit. Naopak.
Necht obétují sv6 utrpení í za své pron6sle-
dovatele, aby je tak získali pro Boha. KéZ
by se jejich obéti staly setbou bohatfch àní
a zórodkem pravého kÍeslanského 5téstí.

Se srdcem plnfm úzkosti o osud tolika nà-
rodù, nad nimiZ st6le je5té visí mraòna 'nejis-

té budoucnosti, ùehnàrne rovnéZ i vSem tém,

jejichà òinnost nxti tak, aelk! ulznam pro blaho
liilstaa a pro zdchranu duií. Y jejich ruhou je
ú.úasn6 moc: mohou k dosaàení obojího cílt
úòinné pÌispét anebo jeho dosaàení téàce ohro-
zit. Zehnim.e jim, aby nezavírali br6ny BoZínm
dílu, nfbrZ aby je otevÌeli dokoÍin:. úehn6nre,
jim, aby v duchu upÌímné vúle k trvalé dohodii
uzavÍeli smlouvy, které zaruòí mír a .budou
zaó6tkem. k postupnému odzbrojení a tak u"
5etÍí lidstvu hrùzy nové vdlky. Zehnóm,e jirn,,
aby v jeilnotlivfch st6tech vyd6vali zÍikorrli
a r'aÍizeni smèÍující k obecnému blahu, zÉilkony,,
které mají v úcté lidskou dùstojnost a svoboihrr
k dobrému, podporují soci6lní spravedlrr,cst *rL

blíZenskou lósku, tak aby v jejich ze,mích
mohly plné rozkvétat kiesdanské ctnosti, z;íklarll
to veSkerého blahobytu.

DobÍe víme, ù,e aèilecké bdddní zaujírn6 rr
Zivotè nórodù, a dokonce i v politice, vàdh'
vét5í a vfznamnéj5í místo. Dékujeme lLlónu.
úe obritil mysl lidí k pokojnfm a mírovúrrr
pl6núm. S opravdowfm zàjra.en jsme olecl,o.
vali, kterak nejnovéji po nékolika pokusnyclfr
zaii.zeních na pevniné podaiilo se pouZí,t ilt.ro'
mové energie k poh6nèní lodí a tak zrlpojìir:
tuto sílu do sluZeb òlovéka místo k jeho z;k,óae,
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