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Mnoho bylo napsóno k vy'roòí skonòení dru-

hé svétové vólky. Je t'éZko psót dnes o v5?roòí
osvobození. Je naó vzpomínat,. 1\4imo nékolik
mílo svéllfch, jsou to pÍedev3ím vzpomínky
smut'né. Velmi smutné. Jsou naplnèny Ziuòí
a vzdorem, nenóvistí a pomstychtivostí, han-
bou a studem. Kaúd.jr se snaàí svalit, odpovéd-
nost za dneéní situaci doma a v exilu na, bedra
druh;ich a chce si s Pilótem umyvat, ruce : Ji
na tom nemóm vinu.

Ponechejme soud Pd,nu a nestranné histo-
rii. Místo odsuzovóní druhlich sudme kaúdi,
sóm sebe. Naée vzpomínóní budou pÌedevéím
chvíle modlitby 

- 
jako byly chvíle v òervnu

a v òervenci 1945 v Praze pÍed staroboleslav-
skym Paladiem Òeské zemé. Víme, úe jako
t'enkrót t'ak ani dnes nejvyéÉí piedstavitelé
òeskoslovenského stótu se neskloní pÍed Bo-
àím majestótem, a snad znovu musejí trpce
doznat,: Bez Boíiho poZehnóní marné lidské
namihóní. Kéù by doéli brzy k tomuto pozna-
ní ! Nóm katolíkúm je toto v;froòí pledevóím
pÌíleZitost, k díkuòinéní Pónu. I kiíi je Boùí
dar. Jen obèt naéich vyznavaòú a muòedníkù
a hrdinnó vèrnost jejich svédectví dokóàe
smazal hanbu tolika zbabélúch kompromisú
a ústupkú, tolika zrad a nespravedlnost'í, tolika
nízkost'í rozpoutanych vóéní. Je to dóle yizva
ke smíru a k obéti, k jednoté a k svorné próci
pro ÉtastnèjÉí zítÍek, pro lepÉího òlovèka.

Nejkrósnéji asi oslaví óesklf katolicky exil
toto v5íroòí pÌi mariónské pout'i v Lisle, kde
ndp. opat Ondrók O.S.B. slavnostnè odhalí
sochu Immakulaty pro Staromèstské nóméstí
v Praze 

- 
jako symbol smíÌení òeského nó-

roda s Bohem, jako veíejn;í projev dùvéry
ce1ého òeského katolického exilu v mateÍskou
ochranu Bohorodiòky, - a pÍi dvou primicích
z Íad prvních òeskfch uprchlíkri : v Londfné
kapitóna FrantiÉka Rochly u v É,ímé medika
Josefa LaÉtovici.

To jsou naée nadéje. A naÉe zfnuka do bu-
doucna.

PÌipojuji nékolik myÉÌenek Pia XII. z Íeòi
k organisaci Pax Christ'i roku 1952 a nèkolik
statistik o díle belgického premonstról;a P.
Werenfrieda van Straatena. Obojí nu.tí k
piem;filení. Pohne-li nós to i k óinúm, bude
pro nós druhé desítiletí jisté radostnéjií...

Aby se uskuteònilo opravdové dílo sjr:dno-
cení nórodú, tÌeba vyt'vóiet ATMOSI'ER.II
PRAVDY, SPRAVEDLNOSTI A LASK-Y ]IT

KRISTU, iekl Pius XI!.

r Abychom mohli pÍispét k vyt'vóÌení této
atmosféry, musíme umèt - dívóme-li se do
minulost'i - vytvoÍit, si klidnf úsuclek ,c nd,-

rodních déjinóch své vlaslni domovin5r i jin5?ch

zemí. Normou pro vytvoíení t,ohot'o úsudkr-r
musejí bit q'sledk;' píesného historiclkého
bódóní, uznané odborníky obou stran. l/ítèz-
stvi òi por6ítky, útlak, nósilí a ukrutnost'i, kter-
ré se béhem stalet'í najdou pravdépodobné na
jedné i druhé stranè, jsou historicki fal<ta a

témi zústanou.
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