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Ke dni svěcení
8. prosince 1946

Zbytečno zlato pozlacovat,
zbytečno zdvíhat rukama slov,
co samo sebou už daleko svítí.

Zde slavit
znamená proti srsti
času říkat slova svá.
Objeví se mnoho prachu farizejstvím
přihlazeného,
svrab po kůži rozlezlý jak mapa držav
knížectví pekelných
i lysá místa naprosté netečnosti,
zatím co z vyloupených svatostánků
se hostie kutálejí.
Neříkejme - na stolci osiřelém dlouho
už očekávaný.
Stejně je pravda, že ho nečekal nikdo
a že ho nevítají průčelím slavnostně
ozářeným,
ale jen zadní stěnou s pavlačemi a dvorky
dne nejvšednějšího,
tak jak se sluší na knížete přicházejícího
tamodtud,
na jednoho z těch povolaných na hostinu
svatební,
jemuž řečeno
–posedni výš!

Zas berla a prsten - klenoty vylovené
ze stříbrného ponoru víry nepřetržitě
křišťálové
viditelné září kalným šerem dnů
přikrčených,
aby se potom nemohli vymlouvat, že nikde
neznamenali gesto už od časů Genese
rozhrnující světlo a tmu, že neslyšeli
hlas pastýře země své.
Nikdo se neschová v domech stavěných
na písku nejistot,
co se žulově tváří, nikdo si neobleče více
než půli pláště, kterou dal mrznoucímu.
Připravte se! Pečeť slunce —
Eucharistie nepřijímaná
mrazivé praží. Zbudou jen kosti a plamen
Ducha
svinující se v podobu Růže prvotné.
Zbude jen nářek po pravdě zavržené.
Jan Zahradníček

Předmluva

rvní, kdo přišel ke Kristovu hrobu po jeho smrti, byly
zbožné ženy. Protože svého Bána milovaly, dostalo
se jim čestného pověření zvěstovat apoštolům jeho
vzkříšení. Jak by bylo asi vypadalo evangelium hlásané
jimi ? Bylo by jistě odlišné od evangelií, která napsali apošto
lově a učedníci. Bylo by neseno jiným tónem, všímalo by si
jiných podrobností. Už i samo vyjadřování by asi prozrazo
valo hlubší cil. Apoštolově a učedníci by byli však přesto
musili říci: »Je to on, je to Ježíš, jak jsme ho znali. «
Křesťanská akademie klade dnes do rukou českých čte
nářů životopis nedávno zesnulého arcibiskupa pražského
kardinála JoseJa Berana. Napsala ho jedna ze zbožných žen,
které ho provázely jeho životem, které se sytily jeho slovy,
které žily podle jeho příkladu a opíraly se o jeho ducha.
Jedna z jeho duchovních dcer, která pečlivě schraňovala
všechny doklady o jeho působení a které upřímná láska dala
možnost nahlédnout hlouběji do jeho velkého srdce.
Když jsem tento životopis pročítal, našel jsem v něm
věrný portrét našeho pana kardinála. Ano, je to on, popravdě,
tak jak byl, přiblížený dokonce způsobem, který považuji
za kongeniální stylu jeho života.
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Pan kardinál měl kromě » zbožných žen « také své » apo
štoly a učedníky «. Ti by byli napsali — a bohdá napíšou —
jeho životopis jiným stylem. Těžko se jim však podaří vy
kreslit postavu svého arcibiskupa a vylíčit hlubiny jeho srdce
s takovým zanícením a s tak hlubokým pochopením, jako
to udělala tato jeho duchovní dcera. Za to jí patří dík nás
všech.

V Římě 17. listopadu 1969.
Jaroslav Škarvada
poslední kardinálův sekretář
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In nomine Patris...

estliže poznáváme Boha ve všem stvořeném, takže nás
pozorování přírody, vesmíru, nebe i země strhuje
k chvalozpěvu na Boží velebnost a dobrotu, jak teprve
musí strhovat k chvále pohled na duši člověka, který byl
stvořen k obrazu Božímu a k slávě nejsvětější Trojice.
Je jisté, že každému se nedostane do vínku stejně darů,
že počet hřiven je lidem svěřen různě, je také jisté, že tyto
dary nemusí vždy člověku sloužit k prospěchu, a že mnohý
s menším nadáním a slabšími schopnostmi oslaví svého
Boha víc než jiný, který nad ním vyniká. Jak mnohdy
volí Bůh své vyvolené z řad ubohých, prostých, nena
daných, chudých duchem, aby tím více bylo vidět sílu
jeho milosti! Jak často volí Bůh to, co není, aby zahanbil
to, co je!
V roce 1888 vstoupili v manželství pan učitel Josef
Beran, syn zedníka Václava Berana a manželky Ludmily,
se slečnou Marií Lindauerovou, dcerou akademického ma
kře Ignáce Lindauera a Marie rozené Benešové. Maminka
Mařence zemřela při dívenčině narození, zanechavši jediné
dítě na starost babičce Benešové, u níž uprostřed mladších
matčiných sourozenců Mařenka vyrůstala. Její otec byl
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umělec-bohém, který často meškal mimo domov i v cizině,
a ač měl své dítě velmi rád, ponechával je zcela v babiččině
péči. Později se po druhé oženil. Mařenka se vdávala
dvaadvacetiletá a svého dobrého muže Josefa brala si z čisté
a vroucí lásky. Také on, jenž pocházel z velmi chudé ro
diny, těžce se probíjel. Pro nedostatek prostředků nemohl
po gymnasijních studiích pokračovat na vysoké škole, jak
bylo jeho touhou, a ač nerad, udělal si doplňovací maturitu
na učitelském ústavě, aby mohl dříve vydělávat. Do man
želství vstupoval s nejupřímnějšími úmysly založit rodinu,
v níž by žena byla vždy srdcem a Búh pánem.
Ještě svým vnukům ráda vyprávěla babička Beranová
romantickou epizodu, která je s dědečkem svedla dohro
mady. V rodině se dokonce uchovává její zbásnění ilustro
vané strýčkem Slavojem. Pan učitel Beran si totiž velmi
rád zaveršoval. Dívka s pomněnkovýma očima seděla na
břehu řeky a snivě se dívala k blankytné obloze. Při vstá
vání neobratně klouzla a po příkrém břehu spadla do řeky.
Učitelský mládenec, který dívku se zalíbením už dlouhou
chvíli pozoroval, cítil, že mu tento osudový okamžik po
slalo samo nebe.
Věděl, že v křehké, krásné dívce Mařence Benešové jak bylo zvykem jí říkat, zachraňuje svou budoucí ženu.
Tito dva se milovali vroucí láskou až do smrti, třebaže
Mařenka byla v projevech velmi zdrženlivá a tatínek
Josef něhyplný a vřelý. Ještě v šedesáti letech, kdy se pan
ředitel Beran učil esperantu a babička se pohoršovala nad
jeho libůstkami, chlácholil ji tím, že jí vyznával lásku
v esperantu.
Začátky byly u Beranů krušné. Plat mladičkého učitele
byl hubený, musilo se hodně šetřit, ale obapolná láska
a naděje na lepší budoucnost, spojená s důvěrou v Boží
pomoc, dávala jim sílu.
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Ještě téhož roku 2(). prosince 1SSS narodilo se šťastným
manželům první dítě syn, jemuž bylo dáno jméno Josef
po otci. Při narození se neudálo nic mimořádného, jak tomu
bývá u mnohých světců. Byla třeskutá zima, sněhu plno,
venku nevlídno, jen v duších šťastných rodičů doznívaly
zvuky koled a na vánočním stromku, prvním v jejich man
želství, dohořívaly svíčičky. Děťátko bylo podobno otci,
po matce zdědilo pomněnkově modré oči a malou postavu.
Bylo to dítě lásky, často říkávali, a ta se obrážela v celém
životě Josefově. Zdá se, že jeho údělem bylo milovat, a tento
úděl mu byl dán už do vínku.
Křest obdržel ve jménu nejsvětější Trojice v chrámu
Páně sv. Bartoloměje v Plzni. Byla lo první milost
nadpřirozená, která se dotkla této vyvolené duše, a zcela ji
prostoupila. Rodiče žijící z víry byli zárukou, že símě
zaseté křtem do nesmrtelné duše bude zúrodněno pravou
křesťanskou výchovou. Kmotrem byl strýc matčin Joseí
Beneš, školník na německé škole v Plzni. Jak nesmírně si
Josef vážil milosti svátého křtu, vysvítá z toho, že později
jako Kristův kněz a horlivý apoštol horoval v kázáních
pro vděčnost za tuto milost a doporučoval křestní slib
stále obnovovat. Sám ho obnovoval denně v modlitbě:
Pane Ježíši Kriste, uznávám tě za Krále světa. Všecko, co
bylo stvořeno, pro tebe je stvořeno. Obnovuji svůj křestní
slib a odříkám se zlého ducha i všech skutků jeho. Slibuji,
že budu žít jako řádný křesťan. Zvláště se zavazuji, že vyna
ložím vše, abych pomohl k vítězství právům Božím a tvé
církve. Amen.
Často se radoval z toho, že se narodil v sobotu,
v den Mariin, a i tato okolnost poznamenala vyvo
lence Božího jako dítě mariánské, kterémuž titulu zůstal
věren až do smrti. A i smrt ho zastihla v sobotu. Podle
vyprávění maminky byl malý Pepíček velmi hodný, tichý,
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takže ani nevěděla, že ho má. Však toho bylo zapotřebí!
Už za rok přišlo další dítě, opět hoch, pokřtěný jménem
Jaroslav. Narodil se 2. ledna 1890. Tehdy milovaný Pe
píček dělal už první krůčky. Když ho tatínek přinesl k roz
svícenému vánočnímu stromku, zvolalo dítě hlasitě Gaga!
Tomuto slůvku nikdo nerozuměl, ale v rodině se dlouho
udržovalo jako vánoční pozdrav. Když se pana arcibiskupa
jednou ptali, co to slovo znamenalo, prohodil s úsměvem:
» Asi jsem chtěl říci Ježíškovi něco, čemu nikdo nerozuměl.«
V rodině Beranových přibývaly další děti. Aninka,
která zemřela půlroční, Bohdánek, který zemřel hned po
narození. Pak přišel Slavoj, Karel a konečně Marie, která
se narodila, když bylo Pepovi už 17 let a měl před maturi
tou. Naživu jich tedy zůstalo pět. Hezká hromádka k uži
vení! Mnohdy zaklepala na dveře u Beranových i bída,
třebaže pilný a přičinlivý otec přivydělával, kde se dalo,
kondicemi, hraním při muzikách a jinde.
Tento starý poctivec, svědomitý a pracovitý, jen po
malu postupoval ve své kariéře, zato si však uchoval svou
víru v Boha, která tenkrát v kruzích pokrokářských uči
telů byla vydána velkým útokům. Byl přímý, v jeho ná
boženských projevech nebylo nic farizejského, jak tomu
bylo u mnohých vrchnosti oddaných kantorů. Jeho víra
byla opravdová, a ač ji nestavěl světu na odiv, přece ji
dovedl pěstovat v duších svých dětí. Jeho dopisy, psané
synu Josefovi do Říma, dokumentují ryzost této víry. Byl
hrdý na to, že dal Bohu a národu ve svém nejstarším synu
kněze, a přece nikdy sám do díla Boží prozřetelnosti neza
sáhl.
Maminka Beranová často o něm po jeho smrti říkávala:
»Byl příliš poctivý na to, abychom mohli zbohatnout. «
Sám Josef vypravuje ze svého dětství příhodu, která
se mu vryla do paměti navždy a vyhradila jeho tatínkovi
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v srdci první místo.
Byl hrozný deštivý den. Doma
nebylo ani krejcaru na večeři. Maminka, která jinak zá
polila s nedostatkem dosti statečná, uvítala tentokrát ta
tínka velmi nevlídně: » Děti pláčou hlady. Jdi si alespoň
někam vypůjčitI « Smutně odcházel otec z teplého domova
do nepohody. Josef tenkrát asi sedmiletý přitiskl hlavu na
chladné okenní sklo a díval se za tatínkem. Ještě po letech
si se slzou v oku vybavil bolest, kterou cítil s tímto drahým
člověkem, a vzpomínka na tento okamžik byla mu po
silou v dobách strádání a bídy.
Matka Josefova byla žena s vrozenou inteligencí, kterou
imponovala svému muži i svým dětem. Ty i v dospělosti
se přečasto obracely na svou maminku, které zkušenost
a víra v Boha otvíraly ústa v moudrosti, takže dovedla
snadno řešit jejich životní problémy. Každý den spěchala
ráno k františkánům na šestou, a Josef často říkával, že
této matčině horlivosti vděčí za milost svého kněžského
povolání. Po svém otci zdědila poněkud bohémskou lehko
myslnost, která jí však pomáhala přenést se přes životní
strázně. Přesto, že byla navštívena těžkými kříži, šla ži
votem hrdá, nezlomená, s nikým se o své kříže nedělila,
jen s Bohem a Matkou sedmibolestnou.
V rodině Beranových se často zpívalo, i když tam
nedostatek byl denním hostem. Všechny děti měly pěkný
hlas po otci i po matce a náš pan arcibiskup si ho zachoval
do pozdního stáří. Bylo radost ho poslouchat při » slavné «
a při zpívaných litaniích. Měl podmanivou barvitost hlasu,
která se projevovala i při řeči, a zpíval-li, spojoval s tkli
vým, čistým hlasem i vroucnost citovou, což strhovalo
k zbožnosti i ty, kteří ho poslouchali.
Při svém prvním rozhlasovém projevu jako arcibiskup
vzpomíná vděčně svých rodičů a zdůrazňuje Jásku k vlasti,
přírodě a umění, která jim byla otcem i matkou od útlého
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dětství vštěpována. Otec často vodil děti po blízkém i vzdá
leném plzeňském okolí a obohacoval jejich ducha poznatky
historickými i přírodovědeckými. S láskou k vlasti vštěpoval
zvláště svému nejstaršímu, který' byl pro citovou výchovu
nejvnímavější, i lásku ke všemu českému. V uvedeném už
projevu zdůrazňuje pan arcibiskup právě tuto výchovu
k ryzímu vlastenectví. Věnování, které uvedl na prvních
stránkách své knihy »Staroplzenecké kostely« (vyšla r. 1947,
její rukopis se jakoby zázrakem zachoval, přesto, že gestapo
všechen ostatní majetek dr. Berana rozkradlo), je toho
jasným důkazem: » Památce drahého otce, českého učitele,
jenž seznamoval nás s okolím rodného města, a tím učil
nás poznávali i krásy naší vlasti. «
K třem láskám vštěpovaným rodiči: k vlasti, k přírodě
a ke zpěvu — tak přirozeným a přece duši povznášejícím,
přiznává se ve svém prvním rozhlasovém projevu tak
přesvědčivě, že reakce veřejnosti na tato prostá slova byla
mimořádná. Byli zklamáni ti, kteří tenkrát očekávali poli
tickou řeč, i ti, kteří si myslili, že hlubokým náboženským
projevem strhne věřící a umlčí nevěrce. Arcibiskup Beran
tenkrát promlouval k duši národa, proto promlouval řečí
prostou a nelíčenou, jíž rozumělo každé české srdce, pro
mlouval tak, jak ho tomu naučil jeho tatínek. Tisíce duší
tento projev zhodnotilo v nadšených dopisech a Pěvecká
obec československá dokonce ve svém dopise z 29. listopadu
1946 mimo jiné píše: »Pěvecké ústředí však vítá také radostně
a vyslovuje svůj hluboký dík za to, že V. E. tak obsažnými
a přesvědčivými slovy promlouvala k českému lidu ve
svém nedělním rozhlasovém projevu o významu a kráse
české písně, jejíž strážkyní a šiřitelkou od šedesátých let
minulého století je právě Pěvecká obec československá ... «
V této výchově rodičů pak blahodárně pokračovali
zvěčnělý učitel O. Heller a gymnasijní profesor Jan Fran
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tišek Hruška, chodský spisovatel. Obou Josef vděčně vzpo
míná až do své smrti. Nejednou v kázáních i dopisech
opakoval výrok Hruškův, uvedený jako věnování k primici
v knize Hořící keř:
» Zkrášlujme si život poesií a poesii věrou l« On toto
dědictví uskutečňoval. Projevy jeho víry byly opravdovou
písní a poetická zanícení jeho čistého srdce rodila se z Živé
víry prostého českého člověka,
Tito dobří pedagogové, ač sami zbožní a z víry žijící
lidé zvláště prof. Hruška všímali si v první řadě přiro
zených sklonů a schopností svého svěřence. Oni přiroze
nost neničili, ale posvěcovali. Tuto zásadu si Josef podržel
i ve svých výchovných metodách a řídil se jí při vedení
duší, neboť věděl, jaký blahodárný vliv měla i v jeho
životě.
Na tvoření Josefova charakteru se podílelo i sociální
postavení jeho rodičů. Ač se vzděláním a povoláním třídně
řadili Beranovi k středním vrstvám, poznaly děti přečasto,
co je to nouze a strádání, které nikdo z rodiny neukazoval
navenek vzhledem k svému postavení společenskému. Zvláš
tě nejstarší nesl se svými rodiči existenční starosti, a to
ho nepřímo vychovávalo k nenáročností a skromnosti. Jak
krásné později mohl napsat své sestře: »Ptáš se, milá
sestro, co potřebuji ? Život mé naučil míti málo potřeb,
proto mi stačí, co mám. «
Jak jen mohl, už jako malý pomáhal účinně sám. Když
byli v Německé Bříze na prázdninách, chodil držet při
žních k mlátičce povřísla, aby si od panímámy za celo
denní lopotu vysloužil pro celou rodinu » toleranc « (tva
roh rozetřený máslem). Ani jako student se nestyděl si
přivydělat. Jeho strýček Beneš měl holírnu, v níž gymnasista Pepa často vypomáhal tím, že mydlil a oprašoval
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zákazníky, což ještě ve svém stáří dovedl virtuosně de
monstrovat. Skromné » diškrece « a výdělek od strýce dopomohly mu dostat se do vytoužené opery. Doma nebylo
na podobný přepych pomyšlení.
Po celé dětství učil se Josef ustupovat druhým. Ma
minčiným mazlíčkem byl Jaroslav, který si svou povahou
snadno získával přízeň všech. Tomu a později mladšímu
Karlovi a Mařence ustupoval ve všem, a i to formovalo
jeho povahu. To mu usnadňovalo i pobyt v Římě při
teologických studiích, a ač se mu zprvu nesmírně stýskalo,
záhy si zvykl, a od té doby pouta, která ho spojovala s jeho
rodiči a sourozenci, se uvolnila, takže opustit toto spole
čenství pro jméno Kristovo nedělalo mu zvláštních potíží.
On vůbec, ač všechny miloval, k nikomu se nikdy nepři
poutal natolik, aby byl příliš zasažen nestálostí nebo nevdě
kem svých přátel.
Nebylo divu, že otec dětem, které citelně poznaly
nuznost kantorského povolání, nepřestával zdůrazňovat při
každé příležitosti:
» Děti, chraň vás Pán Bůh, aby vás některého napadlo
být kantorem! « A přece děti byly kantorskou krví prosy
ceny tak, že dva z nich se stali učiteli a nejstarší dokonce
vychovatelem učitelek a kněží.
Autoritu otcovskou si tatínek udržel u všech, a když
si jednou Josef troufl (to už byl před maturitou) přijít
pozdě v noci domů, očekával ho otec za dveřmi a dva
notné nikdy nezapomenuté políčky, uštědřené bez jedi
ného slova, byly trestem za toto hrubé porušení domá
cího řádu.
Moudrý otec se druhý den ptal: » Víš, zač jsi to dostal ?
Ne za to, žes přišel pozdě, důvěřujeme ti, ale za to, žes
nás s matkou nechal v nejistotě bdít. « Jistě i tento klid
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při udílení trestu se vryl Josefovi do paměti, a i on sám,
ač trestal velmi málo a nerad, řídil se zásadou trestat
v klidu, s rozvahou a spravedlivě.
Pokud se sourozenců týká, měli svého nejstaršího bra
tra už od dětství ve zvláštní úctě, Povahově nejblíže si
byli se Slavojem, který později padl v první světové válce
na Asináře. Jeho tragického skonu Želel Josef velmi,
neboť si jako mladičký kněz sliboval, že tuto citlivou,
něžnou duši získá mezi prvními oddané službě Boží.
Jaroslav-voják, důstojník, byl od dětství povahy lehkomyslnější, která způsobila i rozbití jeho manželství s Zofií. Tento rozchod nejtížcji nesl s rodiči Josef, který Zofii, vzácnou, ušlechtilou duši, vždycky respektoval jako
jedinou zákonitou švagrovou. Jinak byl Jaroslav vůči své
mu bratru nejméně náročný, ač mu svou lehkomyslností
mnohdy i jako arcibiskupovi způsobil těžké chvíle. Zemřel
v únoru 1962 — rok předtím, než byl pan arcibiskup pro
puštěn na svobodu. Karel, v jehož povaze bylo rovněž
mnoho bohémského z umění pěveckého, hereckého i spi
sovatelského, byl věkově Josefovi dosti vzdálen. Úctu a lá
sku k svému bratru měl však nelíčenou a jeho upřímná
vnitřní zbožnost se k radosti Josefově prohloubila ve stáří
a bratrské pouto upevnila.
Nejmladší Marie byla učitelkou a provdala se za úřed
níka CSD Karla Kavinu. Její manželství bylo požehnáno
čtyřmi syny. Vztah Josefův k ní byl spíše otcovský a rovněž
se švagrem si rozuměl velmi dobře. Z Marie se vlivem
bratrovým a příkladem maminčiným, která v rodině
Kavinových trávila své stáří, stala rozšafná a svědomitá
máma, která jako sestra arcibiskupova nalezla zaměstnání
pomocné kuchyňské síly v plzeňské nemocnici.
Oba svoje sourozence měl Josef velmi rád, zvláště
však miloval jejich děti, jejichž mladým rodinám často
17
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psával a měl pochopení pro jejich přání a potřeby. S dojem
nou starostí myslil hlavně na jejich spásu a v gratulacích
k jmeninám i jinak jim vždy připomenul dědictví otců
a povinnosti vůči Bohu i lidem.
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Introibo ad altare Dei

e vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vásl
Ó přeblažená chvíle onoho vznešeného Kristova
volání » pojď za mnou <d
Ó přeblažený okamžiku, v němž duše opustí všechno
a jde za ním!
V životě některých kněží můžeme zaznamenat už od
dětství zřetelnou reakci na toto Kristovo volání. Zdá se,
jako by se rodili se znamením na rukou, a moc, která jed
nou bude z těchto dlaní prýštit, projevuje se sterými udá
lostmi v dětství i v jinošských letech. V životě Josefově
jako by byla blahá chvíle, v níž řekne Pánu s plnou rozhod
ností, opravdovostí a odevzdaností své » adsum «, zastřena
rouškou božské tajuplnosti, aby okamžik, v němž Bůh
nad skloněnou hlavou svého služebníka řekne své »tu
es sacerdos«, byl pro něho jen a jen opravdovým
dílem milosti.
Intelektuální a charakterový vývoj této překrásné duše,
jak již dříve poznamenáno, děl se tak přirozeně, že v něm
nelze najít žádných mimořádností. Byl vychován mou
drými, zbožnými rodiči, naučil se modlit, přijímat svá
tosti, plnit s podivuhodnou ochotou a radostí příkazy
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vostí vlastní své povaze litoval svých dětských provinční,
a když přistoupil dne 21. května 1898 v arciděkanském
chrámu sv. Bartoloměje poprvé k svaté hostině, nasytil svou
duši eucharistickým chlebem, podávaje Ježíšovi svou dětinnou, oddanou lásku, kterou on přijal navždy. Ani tentokrát
neslyšel ještě Josef tajuplné volání Kristova hlasu, který
byl v této požehnané chvíli ještě příliš tichý. Ježíš věděl,
že tato duše, tak prosta sebevědomí, by se jistě polekala
a při své tehdejší nedůvěře v sebe by asi těžko odpověděla
»ano «I
Po dobu gymnasijních studií vyučoval je náboženství
profesor Pilný. Byl to učenec, řečník, ale dorůstající mlá
deži mnoho nerozuměl. Tím byl jeho náboženský vliv
málo pronikavý a jeho slova nezapouštčla hlubokých ko
řenů. Později převzal vyučování náboženství profesor
Kudrnovský, který se slovem Božím přinesl hochům i po
rozumění pro jejich problémy, takže jeho působení po
stránce náboženské výchovy bylo požehnanější. Tomu
Josef často ministroval a poslouchal se zájmem nedělní
exhorty.
Mnohem blahodárnější vliv měl však na duši mladého
gymnasisty již uvedený profesor češtiny Jan František
Hruška, chodský spisovatel, člověk, který ještě dnes je
ztělesněnou vírou Chodska. Jeho » Hořící keř « jsou me
ditace, které mohly vytrysknout jen. z duše ryzí a cele
Bohu oddané. Josef se ještě jako arcibiskup přiznává k bla
hodárnému vlivu, který na něho měl tento ušlechtilý člo
věk, a památku na něho si připomínal velkou fotografií
a odlitkem jeho pakostnicí zkřivených rukou.

Tento zbožný vychovatel jako učitel písemnictví, sám
praktikoval ve svém životě to, co, jak už uvedeno, napsal
svému žáku: » Zkrášlujme si život poesií a poesii věrou! «
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V málokteré duši vyvolala tato zásada takovou odezvu
jako v duši Josefově. Vždyť po matčině straně zdědil umě
lecké sklony! Byla to duše lyrická, v níž všechno zpívalo.
Víra vlitá Bohem, posilována blahodárnou výchovou a ži
vená eucharistií, způsobila, že životní píseň tohoto člověka
tolik duší okouzlila a tolik oslavila Boha.
Sám se jednou svěřil, že tak do kvarty se zamýšlel nad
tím, jak je asi krásné být knězem a působit na lidské duše,
tu a tam přemýšlel o vznešenosti kněžského povolání, ale
když pak ve svých patnácti letech pozoroval studenty
z kadetky, projevila se u něho touha stát se vojákem z po
volání. Rodiče toto rozhodnutí nebrali vážně, ne že by
se na život vojenský dívali s nedůvěrou, vždyť v plzeňské
kadetce později zakotvil lehkomyslný a života dychtivý
Jaroslav, ale protože věděli, že Josefovi chybějí všechny
předpoklady k způsobu vojenského života.
Nakonec, před samou maturitou, se rozhodl pro me
dicínu. Chtěl být lékařem, odstraňovat lidské neduhy,
léčit nemoci a mírnit bolest. Tehdy netušil, že se stane
lékařem duší, které bude léčit opravdovostí svého slova
a strhující silou svého příkladu a uzdravovat mocí Bohem
mu svěřenou.
Jestliže se zevně zdálo, že mu Bůh nedává mimořád
né dary nutné pro přípravu ke kněžství - po dobu
gymnasijních studií nepočítal se nikdy mezi vynikající
žáky — pak to bylo proto, že jeho duši chtěl přivést na
cestu pokory, která bude tak nutná při přemíře darů a mi
lostí, jež v budoucnu obdrží. V této pokoře ho udržovala
i jeho vrozená skromnost, nedůvěra v sebe a moudrá vý
chova rodičů.
Zato jej Bůh chránil hříchu, a toto vědomí v něm
ještě v pozdních letech vyvolávalo nezměrnou vděčnost
k Boží dobrotě. Sám vypravuje, jak se chtěl ve všem při
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způsobovat ostatním spolužákům, ale kdykoliv by toto při
způsobení bylo příležitostí k hříchu, nikdy se mu to ne
dařilo. Chlapci chodili před maturitou do jedné plzeňské
hospůdky. Mnohý z nich měl už tenkrát dobrý » splávek «.
Pilo se z tupláku a pilo se tak dlouho, dokud ostatní zpívali.
Každý si domyslí, s jak povznesenou náladou pak opou
štěli hospodu. Josefovi pivo nechutnalo. Styděl se za svou
pijáckou neschopnost, a proto pití z tupláku jen napodobil,
aby své druhy uspokojil a tím zachránil svou pijáckou
čest.
»Jak byl Bůh ke mně dobrý! «, často říkával, »jak
snadno by se ze mne stal alkoholik při našich rodinných
náchylnostech k pití. Bůh to nedopustili « Jako všichni
ostatní studenti i on chodil do tanečních hodin. Byl dobrý
zpěvák, rytmus mu nedělal potíží, a proto byl i dobrým
tanečníkem.
O tanečnice nebylo nouze, zvláště kde běželo
o studenta z lepší rodiny. Jediné, co mu vadilo, byla malá
postava, kterou zdědil po mamince a která byla často
příčinou jeho komplexů. Gardedámy, které sledovaly mladé
tančící dvojice, ho dokonce spojovaly s jednou líbeznou
slečnou, ale on ve styku s ní nikdy nepřešel hranice ka
marádství, takže se s ním vdavekchtivá dívka nakonec
rozešla. Od té doby známosti nepěstoval a později jako
kněz svěřoval svým nejbližším:

»Jak často jsem byl sklíčen pro svou malou postavu I
Nejednou jsem se modlil, abych povyrostl, a jednou dokonce
jsem nebyl dalek hříchu, k němuž mě chlapci sváděli
s odůvodněním, že pak vyrostu. Jak nyní vděčím Bohu
za tento nedostatek. Čeho všeho mě tím uchránil I Kdoví,
zda bych byl nepřeslechl jeho volání, kdybych byl obdařen
urostlou postavou jako moji bratři Jaroslav a Slavoj. «
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Když se studenti připravovali k maturitě, byli kromě
starostí o výsledky zkoušek zatěžkáni v mysli i starostmi
o svou budoucnost. Skoro všichni před maturitou při
stoupili k svátému přijímání. Do smrti vzpomínal Josef
na svátou zpověď vykonanou při této příležitosti jako na
nejkrásnější zpověď svého života. Duch svátý připravoval
tím duši pro přijetí dalších milostí. Když každý z matu
rantů, zváživ své schopnosti a záliby a hlavně sociální
postavení rodičů, hlásil svým profesorům, pro jakou ži
votní dráhu se rozhodl, Josef oznámil rodičům své rozhod
nutí studovat medicínu a jeho přání rodiče respektovali.
Jen obavy, jak jeho studia finančně vydrží, je poněkud
zkrušovaly. Josef maturoval s vyznamenáním. Ještě před
maturitou, jak to bylo zvykem, chodívali se studenti roz
loučit se svými profesory a poděkovat jim. Když se ostatní
jeho kolegové sešli u prof. Kudrnovského, Beránek (jak
mu pan profesor říkal) nebyl mezi nimi. Maturoval mimo
jiné z fyziky a prof. Lukavský si své zkoušence pozval
na konsultaci. Šel tedy druhý den Beránek k svému pro
fesoru náboženství sám.
» No tak, chlapče, pro co jste se rozhodl? «
» Chtěl bych na medicínu, pane profesore. Do Prahy. «
» Já jsem s vámi myslil na teologii. Vždycky jsem ve
vás viděl budoucího kněze. Škoda, přimluvil bych se za
vás, abyste se dostal do Říma. Máte pro to všechny před
poklady. «
Beránek mlčel. Poznámka profesorova otřásla jeho
rozhodnutím. Rím! Kněžství! Věčné kněžství Kristovo,
život bez rodiny, bez dětí, život ustavičných obětí za sebe
i za svěřené duše, život posvěcený hledáním ztracených
ovcí, očišťováním lidských srdcí, život v nejtěsnějším
spojení s Bohem!
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Hladiny duše Josefovy se rozěeřily a Duch Boži vznášel
se svým světlem nad hlavou, která měla s pomazáním
přijmout: i Kristovu korunu!
To už nebylo volání! To bylo objetí, z jehož svátého
násilí se duše Josefova už nevymanila, a tiše, ale navždycky
řekla své » ano «l
Když přišel domů, chovala maminka na klíně Ma
řenku a tatínek opravoval sešity. Matce byla nápadná
Josefova zamlklost a obrátila se na něho s otázkou, co mu
schází.
» Maminko, tatínku, půjdu do Říma. Rozhodl jsem
se být knězem. «
Ticho, které potom následovalo a v němž v léto trojici
tak spřízněné krví, myšlenkami a láskou, každý sám pro
žíval chvilku doteku Boží milosti, bylo konečně přerušeno
slavnostním rozhodnutím tatínkovým:
»Jestliže tě Bůh volá, jdi za jeho hlasem, ale pamatuj
si: Přál bych si, aby náš syn byl hodným, dobrým kně
zem I «
Maminka toto rozhodnutí provázela slzami — a prostý
pokojík Beranů se v novém tichu rozzářil, neboť, všichni
tři v dokonalé harmonii duší odpověděli na dotek milosti
své pokorné »fiat« I

25

?)

Confiteor

M

ilostí Boží jsem, co jsem!
Tento výkřik Pavlův opakoval Josef velmi často
a aplikoval ho na svůj vlastní život nejen na
úsvitě svého kněžství, ale i později, když nž vnitřně uzrál
svým životem modlitby, oběti a lásky.
Tento výrok zářil v záhlaví jeho primičních obrázků,
znovu ho zdůraznil na pamětních obrázcích svého bi
skupského svěcení, a když v Paběnicích v roce 1961. osla
voval své zlaté kněžské jubileum — jako vězeň pro Pána —
a psal si upomínkové obrázky pro své drahé sám, neopo
mněl ani zde zdůraznit, že všechno byla milost. Píše: » Mi
lostí Boží jsem, co jsem. Pomáhejte mi v modlitbě i vy,
abych jednou mohl dodat: A milost jeho ve mně marná
nebyla. «
Kdysi Josef obdivoval v Dějinách duše ono přiznání
Terezčino k chybám, které byly s to udusit plamen mi
losti a zavést duši na scestí, kdyby jí Bůh svou pomocí,
a rodiče svou zdárnou výchovou nenapomáhali tyto chyby
vykořenit z duše už v zárodcích.
A jako ona cítila, že nikdy není Bohu dost vděčna
za tuto » milost zdarma«, tak i Josef musil přiznat, že
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všechen vděk, který denně Pánu osvědčoval v myšlenkách
i ve slovech, není dost veliký za to, že přes všechny rodové
sklony a náchylnosti k špatnému vyvedl jeho duši ze ze
mě egyptské do zaslíbené země svých milostí a darů,
pomocí jichž dospěla duše tam, kde ji Bůh chtěl mít.
Ale i přitom je nutno zdůraznit, že všechny přirozené
náchylnosti a vášně, podrobené sebekázni, napomáhaly
mu na cestě k dokonalosti.
Bůh nechce, abychom přirozenost ničili, ale posvě
covali — a to možno u této duše při jejím stoupání na vý
šiny zaznamenat po každé stránce.
Jak už bylo řečeno, zdědil Josef ze strany otcovy pe
vnost charakteru a z ní vyplývající zásadovost a důklad
nost. Tyto předpoklady korigovaly a přemáhaly sklony
zděděné ze strany matčiny — totiž onu bohémskou lehko
myslnost, spojenou s ješitností, která se dovedla vyhro
tit až v nezdravé velikášství a nehospodárnost. Měl ne
smírně bujnou fantazii, která vlivem melancholických
prvků jeho letory pohybovala se více v oblastech pesi
mismu a nedůvěry v sebe. Jak snadno ho mohla tato sku
tečnost svést k malomyslnosti, kdyby ho Bůh neobdařil
naproti tomu tak mimořádnou důvěrou, která ve spojení
s vědomím vlastní ubohosti dovedla v této duši vytvořit
obdivuhodnou harmonii prostoty se vznešeností, pokory
s odhodlaností a statečností, skromnosti s rozhodností ve
slovech i činech. Kandidátkám u Svaté Anny se na jejich
přímou otázku přiznal, že je letory sangvinicko-melancholické s převládajícím melancholismem. Vliv tohoto vro
zeného temperamentu se projevoval ve všech mohutnostech
duše: v rozumu, vůli i citech. V mládí trpěl velmi často
komplexy méněcennosti, byl nedůvěřivý, podezřívavý a sám
se přiznává, že byl až nebezpečně zvědavý. Na druhé
straně oplýval onou sangvinickou lehkostí získávat si přá
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telství (což se jeví ještě patrněji u jeho sourozenců) a snad
no je rozvazovat. Je až neuvěřitelné, že přes omezené
sociální poměry v rodině Beranových projevila se u všech
dětí značná nešetrnost a nehospodárnost, z níž ani Josef
nebyl vyňat.
Byl velmi citlivý, snadno podléhal citovým dojmům,
což se projevilo hlavně v jeho lásce k umění zvláště hudeb
nímu, a jenom tísnivé finanční poměry zavinily, že se
nenaučil hrát na žádný hudební nástroj. Jeho citlivost
zabíhala až do rozněžnělosti, která by mu byla jistě velmi
škodlivá, kdyby už v rodinném prostředí nepocítil trpké
přehlížení, zatímco ostatním sourozencům se dostávalo
něhy až nad míru.
Každá z těchto vrozených slabostí a nectností by už
sama o sobě byla s to oslabit jeho duchovní vývoj a brzdit
i zpomalit cestu k svatosti, kdyby ji pevností své vůle
nepřemáhal, k čemuž si vyprošoval síly stálou zbožnou
modlitbou a sebezáporem.
A poněvadž milujícím Boha všechny věci napomáhají
k dobrému, napomáhaly tyto vrozené chyby k dobrému
i Josefovi pro jeho horoucí lásku k Bohu, a neblahé sklony
byly milostí Boží přeměněny v ctnost.
Ti, kdo měli možnost sledovat pana arcibiskupa zblíz
ka, hlavně jeho návštěvníci v Mukařově a Radvanově,
shodovali se velmi často v tvrzení, že prý se už světcem
narodil, že mu byla dána svatost jeho povahovými vlast
nostmi. Jak velká by to byla křivda vůči němu! Tímto
výrokem by se mu upíraly zásluhy, které získal, bojem,
přemáháním, modlitbou, obětí a věrným, plněním den
ních povinností. Což nemá Bůh všechny možnosti, aby
stvořil každou duši krásnou ? A připustí-li, aby v duši,
jeho věrném obraze, byly i stíny, pak je to jen proto, že
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chce ve své otcovské dobrotě dát člověku podíl na vy
tvoření obrazu tak dokonalého, aby v něm nalezl zalíbení.
Ostatně je známo, že z každého pokušení, jež se nám
podařilo s milostí Boží překonat, vycházíme silnější a krás
nější.
Josef bděl neustále. Přemáhání jeho vnitřních vzru
šení pozorovali jen nejbližší, kteří znali jeho soukromý
život.
Jako dítě v nepřítomnosti rodičů skotačil s ostatními
dětmi tak živě, že se rozkymácela stará skříň, na níž po
léta stála socha Araba. Živé projevy beranovského tempe
ramentu odnesl Arab, který na neštěstí při pádu se skříně
narazil na hlavu Pepíčka, nejmírnějšího z dětí, který už
od začátku odnášel mnohé proviny svých živějších a hluč
nějších bratří.
Celo mu zle poranil, ale moudrá maminka, která přes
všechnu lásku nenadělala s dětmi mnoho cavyků, ošetřila
ránu tak dokonale, že zbyla jen nepatrná jizvička na čele.
Nikdo ji nepostřehl, jen když jako dítě přemáhal vnitřní
nepokoj nebo se zlobil, poněkud mu naběhla. Když mu
jako chlapci někdo z blízkých řekl v takovém okamžiku:
» Arab se zlobí! «, dovedl se už tenkrát tak rychle přemoci,
že vzrušení v obličeji bylo vystřídáno tak líbezným úsmě
vem, že jím překonal všechny, a ten, kdo mu svým jed
náním dal příčinu k hněvu, musil uznat jeho převahu.
Tak se mu už tenkrát podařilo udržovat soulad a mír.
Později po letech strádání a utrpení se v zevním ovlá
dání tak vycvičil, že na něm nikdo nepozoroval vnitřní
boj, a zdálo se, že tato vyrovnaná duše už dospěla za hra
nice všech duševních rozporů.
Toto dokonalé přemáhání sebe, podporované vlitou
milostí, stalo se mu takřka zvykem, takže později u něho
byly všechny ctnosti jako by samozřejmé a jeho chování
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vyznělo v dokonalé harmonii protiv. Dovedl být velký
v maličkostech, dovedl být malý a pokorný ve velkých
okamžicích.
Jeho vrozená citlivost a něžnost vedla ho k zevním
projevům lásky, kterých se sice v mladých letech z opatr
nosti vystříhal, které však ve stáří byly příčinou onoho
blaživého tepla, které u něho každý cítil a které tak blaho
dárně zahřívalo duše živořící nedostatkem lásky. Jeho
pohlazení stávalo se lékem duší ubitých a skleslých, spo
činutí jeho rukou na unavených hlavách vyvolávalo no
vou sílu, odvahu a statečnost.
V rodině Beranových nikdo neuměl šetřit. Nehospo
dárnost byla hlavní příčinou jejich časté nouze, a v ro
dinách, jež sourozenci Josefovi zakládali, přečastou pří
činou disharmonie a rozepří.
Ani Josef neunikl této vrozené chybě a sám si jednou
povzdychl s projevem vděčnosti k Bohu: »Jaké štěstí,
že jsem knězem! Kdybych byl otcem rodiny, měli by
chudáci se mnou kousek hladu a bídy. «
Poněvadž měl však nesmírný smysl pro pořádek, spou
tal jím tuto nectnost tak, že přirozená lehkost zbavovat se
jmění napomáhala mu na jedné straně k veliké štědrosti,
kdežto na druhé straně ho vedla k stále většímu omezo
vání osobních potřeb, čímž se jeho štědrost stávala cen
nější a záslužnější.
U některých duší je rozmařilost vystřídávána stále rostou
cí chtivostí a hrabivostí. Josefův velkomyslný duch však se
dovedl od statků tohoto světa tak dokonale odpoutat, že
dával bez počítání, dával všechno a všem, a přitom ho
nikdy nikdo nepřistihl při nějaké lačnosti nebo chtivosti.
Dával to, co dostal, a dával přečasto jen pro radost. Jeho
štědrost se ze světa hmotného přenesla i do oblastí duchov31

nich, takže každý u něho nalezl otevřenou dlaň. A byla-li
někdy chudá a prázdná, otvíral nevyčerpatelnou pokladnici
svého srdce, aby rozdával statky duchovní.
Rád se s pokorou přiznával, že byl v dětství velmi
zvědavý. Kolik příčin k hlubokým pádům dala u mno
hých duší právě zvědavost!
S dojemnou něhou zadíval se jednou na pohlednici
vyjadřující svým námětem přesně milostiplný moment
z jeho dětství:
Malé dítě nikým nestřeženo je zaujato rozžatou pe
trolejovou lampou, která je láká svým oslňujícím světlem
a lesklými přívěsky svého stínidla. Děťátko chce mít tento
předmět dráždící jeho smysly, proto vystupuje na špičky
a natahuje po něm ručku. Už už dosahuje nebezpečného
lákadla, ale ruka anděla strážného odsunuje přívěsky z do
sahu chtivé ručky.
» V dětství prožil jsem tentýž okamžik, « vypravuje
s tklivým vzpomínáním, « také mne tenkrát zachránil anděl
strážný před uhořením. Jak často stál asi u mne, aby z do
sahu mé zvědavosti odstraňoval věci, které by mohly se
žehnout květ milosti v mé duši. Byl jsem tak zvědavý,
ale dobrý Bůh nedopustil, abych hřešil, a odstraňoval
z mého života to, co by mě mohlo svést na scestí. A připustil-li někdy, že má zvědavost byla ukojena, dávala mi jeho
moudrost záhy poznat bezcennost cetky, již jsem dosáhl. «
Jeho sourozenci si potrpěli na velikášská gesta. Životní
osudy je však dovedly velmi často srazit do nižších sfér,
jimž se oni poddajně přizpůsobili. V životě poznali umění
být bohatými i chudými, oslavovanými i pohrdanými,
oceňovanými i opomíjenými.
V tomto umění vynikl nejvíce Josef, u něhož vrozený
sklon k velikášství byl vlivem neobyčejné pokory potlačen
a nahrazen velikostí ducha.
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On tak nepatrný tělem, přerůstal tak mnohé duchem,
a tuto velikost osvědčoval v době úspěchů, slávy a uznání
stejně jako v dobách pokoření, nepochopení, utrpení
a zrady.
Jeho pevnost a zásadovost, kterou zdědil po otci a kte
rou ten vyjádřil slovy: » Raději bych se nechal rozkrájet,
než bych ustoupil ze svých zásadI «, byla někdy mylně
chápána jako tvrdohlavost a neústupnost. Beran byl » svůj «
a neustoupil nikdy, když se přesvědčil, že jeho postoj
přinese prospěch celku a posílí dobrou věc. Přesvčdčil-li
ho někdo o opaku, dovedl to přiznat a ustoupit:. Jinak se
držel svého názoru a oponenty umlčel svým okřídleným
rčením: » Beran Josef, a dosti «
Ve stáří poněkud změkl. Ne že by slevil ze svých zá
sad, ale nadřadil jim zásadu nejvyšší, která obraz Boží
v jeho duši dokreslila: Raději porušit zásadu, než porušit
lásku! Proto milovat všechny bylo jeho nejvyšší zásadou.
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Introit

ozhodnutí Josefovo stát se knězem bylo sice oka
mžité, ale nepostrádalo vytrvalosti, jak tomu
mnohdy bývá u mladých nadšených lidí. Josef znal
výrok Kristův: »Mnoho je povolaných, ale málo vyvole
ných*, a při své opravdovosti toužil na toto povolání odpo
vědět tak, aby mohl jednou náležet i k vyvoleným. Věděl
také, že bude nutné opustit všechno, má-li jít za Kristem
jako věrný jeho apoštol, a i k této oběti dovedl říci ano.

R

Doba prázdnin rychle minula v přípravách a v napja
tém očekávání. Odjížděl se skrovnou výbavičkou, kterou
mu dobrá maminka ne bez citelných obětí pořídila, a po
něvadž opouštěl ponejprv domov, neobešlo se loučení bez
slz. Nejel sám. Mezi spolužáky byli Otakar Švec, Bořek
Dohalský, Jaroslav Kulač a o dva roky starší Karel Kadlec.
V Římě byli chovanci České koleje a brzy se vpravili do
přísného ústavního řádu. Josef byl malý, slabé konstrukce,
a to ho opět mezi urostlými a fešnými kolegy vřazovalo
na podružnější místo. Umínil si však, že teď využije všech
svých vrozených schopností a všechnu píli vynaloží na to,
aby vynikl ve studiu.
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Mnohem více však a s opravdovou upřímností se snažil
vyniknout ve ctnostech, které ovanuly jeho ideální duši
novou přitažlivou vůní.
Vstoupil do semináře 31. října 1907 za blahého ponti
fikátu sv. Pia X., který vtiskl své době eucharistický ráz.
Josef instinktivně tušil, že eucharistie má moc proměnit
srdce, podá-li se ono spolu s obětními dary na paténu.
Už tenkrát činí eucharistického Krista » duší své duše «
a svatostánek je milým místem, k němuž se utíká v do
bách stesku, pochyb a bojů, ve chvílích radosti i bolesti.
Když po letech jedné ze svých milých duchovních dcer
překládá Návštěvy nejsvětější svátosti od sv. Alfonse, ve
pisuje jí toto věnování: Vroucně psané » Návštěvy « sv.
Alfonse byly mi po celou dobu studií v Římě studánkou,
z níž duše má čerpala osvěžení spolu s posilou lásky k Je
žíši svátostnému. Věřím, že posílí i lásku vřele milující
duše tvé, lásku k Miláčku duší našich.
A pro tohoto Miláčka své duše se rozhodl pěstovat
ve svém srdci ctnosti, které svou vůní brzy na sebe upo
zornily jak profesory, tak spolužáky.
Zprvu ho zkrušovaly dvě okolnosti. Velký stesk po
rodičích a po domově vůbec. Ten však byl po několika
měsících překonán. Velmi těžko však přivykal italské stravě
a nezřídka se přemáhal tak, že si pokazil žaludek a velmi
slábl. Nikdo tehdy netušil, že v této postavičce tak malé
a nepatrné je tolik vnitřní síly a odhodlání a že z milosti
Boží překoná tolik a tak nesmírných útrap.
Velmi upřímná a usilovná byla i jeho snaha o zacho
vání čistoty srdce, která u duše tak dychtící po sdílení
lásky byla vystavena velkým nebezpečím a bez pomoci
Boží by byla nemyslitelná. Dojemně vypravuje, že si
tenkrát v Římě našel svou milou. Byla to sv. Anežka Řím
ská, kterou si zvolil za svou pomocnici a sestřičku. Ještě
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po letech vzpomínal ne bez dojetí na toto svaté přátelství,
když svým nejbližším vypravoval:
» Když jsme chodili římskými ulicemi, neušly mé po
zornosti dvojice mladých lidí, z nichž vyzařovalo štéstí
rodící se z lásky. Má duše dychtila po přátelství, sdílnosti
a lásce, ale věděl jsem, že srdce, které se zasvětilo Kristu,
těžko najde spřízněnou duši, jejíž láska by Ježíši nic nezcizila. Nenašel jsem nikoho ani mezi bohoslovci, utekl
jsem se tedy k této líbezné světici a byl jsem přesvědčen,
že ta, která svou čistotu zasvětila Ježíšovi, bude bdít i nad
čistotou mou. «
Zdá se, že i svátá Anežka nabízené přátelství přijala
a že vedle Panny Marie, jež byla Josefovou matkou, dů
věrnicí a pomocnicí, byla (o právě ona, která mu čistotu
srdce vyprosila.
Po dobu studií neponechal Bůh duši Josefovu dlouho
ve stínu. Jednou při nacvičování těžké chorální písně žádal
profesor, aby mu jednu partii zazpíval někdo z bohoslovcú
sólově. Nikomu se nechtělo, neboť se žádný nechtěl vydat
v nebezpečí blamáže. Když konečně profesor vyzval sám
Josefa Berana, všichni si oddychli. Ten se s uzarděním
zadíval do partesu a tichým, nesmělým hlasem začal.
Zprvu byl sledován nedůvěřivými pohledy, v nichž se
skrývala i škodolibá radost, z toho, že se tento » svátý «
stal, jak už často předtím, » obětním beránkem « a že oni
sami budou ušetřeni hanby. Jaký údiv však brzy vystřídal
tuto škodolibou zvědavost, když se hudební síní rozletěl
hlas plný jistoty a přesnosti, z jehož svěžího zabarvení
tryskala vroucí zbožnost, něha a sladkost.
Ticho, které potom nastalo, bylo jedinou odpovědí
na tento výlev čisté duše, a od této chvíle, v níž Josef
sklidil mimořádnou pochvalu od profesora, dívali se na
něho kolegové s uznáním a obdivem. Pro něho samého
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to bylo velkým povzbuzením, z něhož čerpal i sebedůvěru,
kterou při gymnasijních studiích postrádal. Jak již bylo
poznamenáno, nenalezl mezi svými spolužáky žádného
důvěrného přítele. Měli ho rádi, nijak se netajili obdivem
nad jeho zbožností, způsobem života, pevností vůle a opra
vdovostí náboženských projevů, ale k hlubšímu přátelství
nikdy nedošlo. Zdá se, že později mu jeho spolubratři
nemohli odpustit, že je jiný než oni, takže si nejednou
posteskl: » Nikdy jsem neměl přítele. «
S vděčností však vzpomínal ještě ve stáří na bohoslovce
Josefa Cibulku (pozdějšího profesora teologické fakulty
UK), který byl o dva roky starší, tedy už ve třetím ročníku,
když Josef vstupoval do semináře.
S tím se spřátelili na vycházkách, při nichž v nábo
ženských debatách poznal Josef značnou duchovní vyspě
lost tohoto mimořádně nadaného hocha a čerpal z ní.
Spolu řešili i různé problémy společné všem čekatelům
kněžství, a byl to právě Cibulka, který připravil Josefa
na první bohoslovecké exercicie konané o prázdninách
v Trevi v Umbrii. Pro Josefa to byly první exercicie vůbec
a měly rozhodující vliv na duchovní život a přípravu
na kněžství. Že tato příprava nebyla bez problémů a bez
bojů, uvěří každý, kdo se jednou rozhodl vzít na sebe jho
Kristovo a v pokoře před tváří Boží změřil své lidské
síly, kdo z dopuštění Božího musil projít na své cestě
za Kristem i údolím stínů, proklestit se trním lidských
vášní a odolat příboji vln doléhajících z vnějšího světa.
O jeho bojích, ranách i vítězstvích věděl jen svátostný
Kristus kolejní kaple, a Josef se k nim přiznává v dopise
jednomu ze svých gymnasijních kolegů Heřmanu Šiklovi.
Na jeho oznámení promoce napsal mu Josef už jako vysvě
cený kněz (1913) blahopřání, v němž sice uznává velké
přirozené schopnosti tohoto moderního člověka, který pro
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padl macharovskému liberalismu, ale upozorňuje ho na
jedině potřebně a na návrat k Bohu,
Mimo jiné píše: » Příteli, patřím na život, vážně a s ro
zumem. Nejsem sentimentální, Snad je toho příčinou
stav, jejž jsem si vyvolil. Po dobu studií jsem častěji vzpo
mínal na vás, své druhy dřívější a poznával jsem, že jsem
si vyvolil stav těžký, stav plný odříkání a trpkostí, ale
vše jsem překonal a po delší rozvaze jsem se odhodlal
setrvat, a díky Bohu, našel jsem ve svém stavu klid a spo
kojenost, nezbytné podmínky k práci prospěšné národu
i lidstvu. Věř, že mě nevedlo na dráze životní nic. jiného
než vlastní přesvědčení. Pomýšlel jsem vskutku studoval,
medicínu, neboť mě to velmi bavilo, ale před maturitou
stal se se mnou obrat, duševní obral, a já nikým nenucen,
nesváděn vyvolil jsem si stav, na nějž jsem vsludku zdaleka
nepomýšlel. Proč Ti vše píši ? Jsem přesvědčen, že ani
Ty sám nebyl jsi prost duševních rozporů. Nalezl jsi
uprostřed života pravou spokojenost a duševní klid? Uspo
kojily Tě ony chvilkové rozkoše, jimž na úkor ducha oddá
valo se tělo ve víru vášnivosti ? Poskytly Ti úplného uspo
kojení hudební a výtvarné požitky? Znám Tvého hlouba
vého ducha a to je mi zárukou, že jsi brzy prohlédl ne
pravdivost názorů materialistických a uznal jsi nezbytnost
vyššího principu životního ... «
V další části doporučuje kolegovi, který byl, bohužel,
tehda již atheistou, cestu k návratu. Josef se zde ukazuje
jako horlivý apoštol, jehož blahopřání prosté vší konvenč
nosti směřuje k záchraně duše.
Odpovědi se dočkal až za půl roku. Byla velmi stručná
a pro mladého horlivého kněze bolestná. Heřman, píše:
»Milý příteli, zůstal jsem Ti dlužen odpověď za dopis,
jejž jsi mi poslal po mé promoci. Desetkrát jsem ji napsal
a zase roztrhal. Nezlob se na mne pro to! Nahlédneš
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později, že jsem nemohl jednat jinak. Zdraví Tě srdečně
z místa Tvých studií Tvůj Heřman. « (Rím 10. 9. 13)
Ještě že zaslaná pohlednice zachycovala na obrázku sv.
Otce Pia X. při procházce vatikánskými zahradami. Pohled
na impozantní postavu předrahého Otce povzbudil mla
dého kněze k odpuštění a rty se zachvěly po vzoru tohoto
velikána v dúvěryplné modlitbě.
Na duchovní vývoj Josefův měl značný vliv hlavně
jeho zpovědník, který docházel pravidelně do koleje zpo
vídat alumny. Byl to redemptorista P. Karl von Dilgskron.
Byl to člověk velmi vzdělaný, své řeholní kongregaci
z celého srdce oddaný, věrný syn jejího zakladatele sv. Al
fonse, jehož životopis napsal a vydal. Pravě on získal
Josefa pro úctu k tomuto světci a pro úctu a lásku k nejsvětější svátosti, kterou v něm rozplameňoval vroucími
Návštěvami.
Ještě ve stáří Josef vzpomínal, jak je tento dobrák po
vykonané zpovědi otcovsky objímal s netajenou radostí
nad krásou duše, která zazářila nově přijatou milostí.
Přesto, že byl rodem Němec, miloval české seminaristy
upřímně, a snad právě svou dobrotou a láskou zasel do
duše Josefovy onu horlivost zpovědníka, jenž se v budoucnu
se zpovědnicí, místem kajícnosti a Božího milosrdenství,
spojuje na několik hodin denně, aby božskému Pastýři
navracel ztracené ovečky.
Po odchodu P. Dilgskrona nastoupil místo zpovědníka
opět redemptorista P. Hudeček, na slovo vzatý učenec,
jenž si i ve své učenosti dovedl najít cestu k mladým du
ším, jejichž duchovní blaho mu leželo na srdci. Pod jeho
blahodárným působením rostla duše Josefova a připravo
vala se k přijetí svátého kněžství.
V neposlední řadě měla na upevnění a zdokonalení
jeho charakteru vliv i vzdálenost od domova a zakotvení
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v novém společenství seminárním. Zatímco kladné prvky,
které mu dávala rodina, byly utužovány častou výměnou
dopisů, z negativního vlivu se odloučením od ní vyma
ňoval, a tím, jak se přiznává sám, velmi získal. V novém
prostředí si upevnil hlavně smysl pro pořádek, který na něj
v koleji velmi blahodárně působil. Všechny neblahé ná
sledky oné bohémské lehkomyslnosti byly tímto smyslem
pro nutnost řádu v ohledu přirozeném i nadpřirozeném
usměrněny, takže se z Josefa stává muž ocelové vůle a té
měř vojenský pořádek stává se základem všech jeho prací
a podnikání.
Z dob jeho studií zachoval se jeho zápisník, který je
zrcadlem přesnosti a pořádkumilovnosti ve všem. V něm
pokračoval i v prvních letech svého kněžského působení,
a proto nám tento jeho průvodce pomáhá nahlédnout do
hlubin jeho spořádaného nitra, lined na první stránce
čteme citát ze sv. Tomáše Akvinského: » Concede mihl,
misericors Deus, quae tibi placi ta šunt, ardenter concupiscere, prudenter investigare, veraciter agnoscere et perfecte
adimplere ad laudem et gloriam nominis tui. Amen. «
Zápisník je kaleidoskopem jeho činnosti, kterou ne
přerušilo žádné pohodlí, změkčilost nebo nemoc. Najdeme
zde přesně zaznamenány návštěvy kostelů, klášterů, nábo
ženských i historických památek římských, popis cest do
Spoleta, Loreta aj. Zapisuje sem i běžná denní vydání,
s přesností na centesim, vede si jakýsi jednací protokol
své korespondence. Později jako kněz zaznamenává si zde
seznamy farníkú, jimž udělil svátost umírajících, stejně
jako veršíky, jež psal svým školním dětem do památníků.
Dík jeho přesnosti a důkladnosti můžeme zde poznat,
jaký vliv měl prof. J. F. Hruška na vývoj duchovního a ci
tové bohatého života Josefova. Je zde zachycen výňatek
Hrušková dopisu, který je sice adresován Kadlecovi, ale
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v němž měl každý z plzeňských studentů, žáků Hruškových,
svou stránku. V dopise z 25. 12. 1907 píše Josefovi:

» Vám, milý Josefe, děkuji za milé psaní. Vděčnost je
těm, kdo na ni nepočítají, vzácná, protože jest řídká. Milá,
přemilá mi byla vzpomínka z Vaší kaple ze chvílí nejvzác
nějších. Mluvíte mi z duše, hledaje při stolu Páně radostí
nejvyšších. Úcta k Tělu Božímu byla v národě českém
charakteristická, v té nepolevoval ani když bloudil. Já,
čím více stárnu a zkušeností přibývá, tím více velikost
tohoto tajemství cítím, a proto prahnu sám po častém
občerstvení, jehož slasti ústa nevypovědí. Okoušejte toho
štěstí hojně u sebe, a až se vrátíte do vlasti, zdůrazněte
tento poklad lásky Boží všem, mezi nimiž budete působit.
A tak mi budte zdrávi, drahý Karle, Josefe, Otakare!
Ježíšek znovuzrozený v srdcích Vašich ať Vám doplní
darem vánočním, čeho by se Vám nedostávalo pro život
v odění Světla. Váš starý Hruška. «

Co znamenalo toto upřímné poučení z úst milovaného
profesora, dovedou si představit ti, kteří vzdálení domovu
dychtili po všem krásném, co jejich domov skrýval, a byloli toto krásno čerpáno z nadpřirozená, tím více odezvy
nalezlo v duši Josefově, pro něhož život z Boha a pro Boha
byl jediným cílem. Z domova mu psali často, a z dopisů,
z nichž některé si Josef uschoval, možno vyčíst vliv, který
měla svátá a čistá duše Josefova na všechny doma. Nikdy
je neobtěžoval přílišnými nároky a za vše, co mu poslali,
dojemně děkoval. Na vánoce poslal všem i dárky, na které
si ušetřil ze skromných příspěvků, které mu rodiče posílali
na přilepšenou. Přitom nevynechal ani služebnou Fany
Horovou, která jeho ustarané mamince v době nemoci
věrně a oddaně sloužila. Byly to drobné dárečky: růžence,
medailky, svaté obrázky, alba a knihy, které putovaly z Věč42

něho města do černé Plzně, aby potěšily srdce stísněná
steskem.
Z několika zachovaných dopisu, uschovaných na pa
mátku, možno vytušit i vzájemný vliv rodiny na syna.
Otcovy dopisy podávají Josefovi s roztomilou pestromal
bou obrázky z rodinného prostředí, líčí úspěchy Slavoje
a Jaroslava a pokroky nejmladších Karla a Mařenky. Se
znamují ho i s kulturním Životem Plzně, nejsou však prosty
praktických napomenutí, zvláště pokud se šetření zdraví
týká. Byl už tehdy drahý tatínek obeznámen se synovou
touhou po neustálém sebezáporu, jeho ohleduplností, která
jim nějakými zprávami o nemoci nechtěla přidělávat sta
rostí. Z matčiných dopisů vane opravdová, prostá víra,
hrdost nad stavem, který si syn vyvolil, a touha pomáhat
mu modlitbou a obětí. Nechybějí v nich však projevy ma
teřské něhy, čistě lidské vztahy jsou patrny z každé řádky.
V dopise z 24. I. 1909 píše: »Jsi teprve druhým rokem
v Římě a já už počítám ne roky, ale měsíce, kdy Tě budu
moci sevříti v náručí a zlíbat tu drahou hlavu ... Drahé
dítě, máš opět před zkouškami a zajisté se musíš mnoho
učit. Budu se modlit k Bohu, aby Tě sílil a dopřál Ti té
milosti, abys i tyto zkoušky se zdarem a ke spokojenosti
svých pánů představených vykonal. «
Z dopisu otcova z 8. 7. 1.911 se dovídáme, jakou odezvu
měl doma vstup Josefův do třetího řádu dominikánského.
» Musím Ti psáti, jaké leknutí připravil nám náš důst.
pán katecheta Košák. Jednoho dne před školní budovou
vyprávěl mi, že se dočetl v seznamu důst. otců domini.kánu v Plzni (jak Ti snad známo, mají faru na Pražském
předměstí), že jsi členem třetího řádu dominikánů. Byl
jsem z počátku zaražen a překvapen, neboť jsem tomu
nerozuměl; domníval jsem se, že snad jsi vstoupil do řádu
dominikánů. Leč velebný pán brzy mi vše vysvětlil. Po
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dobné byla zpočátku překvapena a uleknutá i maminka,
když jsem jí to vyprávěl ... «

Tento dopis je psán už po Josefově kněžském svěcení
a není divu, že jimi tato zpráva otřásla. Dát svého syna
pro vždy Bohu, s tím se smířili, ale touha po shledání
s ním byla tak mocná, že myšlenka na to, že by svůj kněžský
život spoutal navždy svátou řeholí a tak se jim v přirozeném
ohledu ještě více vzdálil, je ohromila. Jejich milující srdce
nebyla ještě tenkrát připravena na oběť úplného zřeknutí
a naprosté bezvýhradné oběti, jak ji žádá Pán.
Do třetího řádu vstoupil Josef hlavně pro svůj nesmírný
obdiv k sv. Tomáši Akvinskému, jehož jméno přijal jako
člen řádu, a je pochopitelné, že jeho duši tak proniknutou
úctou mariánskou, vábila modlitba růžence, jíž děkoval
za uchování své čistoty. Ač nebyl vázán řeholními sliby,
přece je prakticky zachovával a tím se k Bohu ještě více
přibližoval.
Do třetího řádu ho osobně přijal služebník Boží Hya
cint Cormier, tehdejší velmistr řádu. Má i k Čechám vztah
tím, že obnovil roku 1905 českou dominikánskou provincii.
R. 1916 zemřel v pověsti svatosti a jeho proces blahoře
čení je už skončen. Když papežská Universita svátého
Tomáše v Římě vzpomínala 50. výročí smrti svého zakla
datele Cormiera, ve slavnostní řeči vzpomněl rektor uni
versity i toho, že právě Hyacint Cormier přijal do třetího
řádu nynějšího kardinála Berana. Ten byl při té slavnosti
přítomen. A ještě dnes vypravuje sakristán kostela při
universitě (kde je pohřben P. Cormier), jak našel roku 1947
nějakého malého biskupa modlit se u Cormierova hrobu.
Bylo to tehdy, kdy nově jmenovaný pražský arcibiskup
přijel do Říma a vyhledal hrob toho, který ho kdysi přijí
mal do třetího řádu dominikánského.
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A bylo jistě dílem prozřetelnosti, že to byly právě
ctihodné sestry dominikánky, které po dobu jeho internace
v letech 1951-53 a později v r. 1958-()4 konaly pro něho
službu věrných Mart a svou věrnou, oddanou láskou mu
ulehčovaly trpký úděl vězně.
Z dob seminárních studii odnesl si také členství Unie
apoštolské, pro niž ho získal také dp. J. Cibulka. Co všechno
udělal pro toto hnutí usilující o prohloubení duchovního
života kněží, vědí ti, jež jako ředitel semináře pro tuto
Unii získal. Jako ve všem i zde vnější snahy posvěcoval
vnitřním životem modlitby a oběti. A tak se kalich této
mimořádné duše stále šíře otevíral Slunci milosti, které
ji posvěcovalo a proměňovalo, a za věrného spolupůsobení
s dary Ducha svátého bylo srdce Josefovo připravováno
po dobu čtyř požehnaných let k okamžiku, v němž vyřkne
neodvolatelné » adsum «, které ho na věky spojí s KristemVeleknězem ve svátou nedělitelnou jednotu.
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Kyrie eleison

mém životě nebylo nikdy nic mimořádného, «
říkával často Josef. A skutečně, .jeho život
plynul před očima těch, kteří mu stáli nejblíže,
tak prostičce, že často přehlédli i pronikavé zásahy milo
a on sám ve své pokoře nenalezl na sobě nic, čím by se
Bohu nějak zvlášť zalíbil. » Ve všem mě Bůh předešel,
všechno jsem dostával zadarmo, « říkal těm, kteří ho
obdivovali.
To bylo patrno zvláště v jeho vysvěcení. V koleji po
třebovali prefekta a čtyřletým pozorováním života Josefova
neušlo zrakům zkušených duchovních vůdců, že tento
skromný, tichý, nenáročný jinoch dozrál již v muže plného
vnitřní sebekázně, jenž měl nadto neodolatelnou sílu strho
vat své okolí k následování. Prefekt měl sloužit mši svátou
pro ostatní bohoslovce, a tak představení rozhodli vysvětit
Josefa už ve čtvrtém ročníku, čímž své kolegy o rok pře
dešel na cestě k oltáři Páně.
Na svěcení kněžské se připravoval desetidenními exerciciemi, na které do smrti vzpomínal. To, co prožila tato
svátá, vnímavá duše v těchto milostiplných dnech, zůstane
pro svět tajemstvím. Jisté je, že v nich Josef dospěl k ne-

V
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změnitelnému rozhodnutí stát se knězem celým, svátým
a čistým, a v tomto rozhodnutí ho nezviklal nikdo. To,
co Bohu slíbil, čím se mu zasvětil, neodvolal nikdy a žádná
ani ta nejtrpčí životní událost ho nepřiměla k tomu, aby
dar položený na oltář obětní vzal zpět.
Posvátné dny exerciční prožíval v oktávu svatodušním,
kněžské svěcení obdržel v sobotu suchých dnů svato
dušních 10. června 1011. Dne 11. června na den nejsvětější
Trojice slavil svou primici. Jeho římská primice byla zcela
prostá,bez zevních okázalostí. K oltáři Páně nevedly ho
družičky a ruce drahých rodičů nespočinuly na jeho hlavě,
aby mu požehnaly. Byl sám se svým trojjediným Bohem
a nořil se zcela do hlubin nezbadatelného tajemství Boží
Trojice tak, jak mu je předkládala mešní liturgie. Od té
doby oslavoval tyto dva dny nesmírných milostí, a i z dachovského koncentráku, kde slavil v r. 1944 třiatřicáté
výročí svého kněžství vzdálen od svatostánku, píše: » Umí
me Bohu dost poděkovat za dar svátého kněžství ? Díky
Bože, tisíceré, neskonalé díky! «
Svého kněžského stavu si nesmírně vážil, byl na něj
hrdý a symboly svátého kněžství Kristova nikdy neodkládal.
S jakou úzkostlivou pečlivostí si pěstil tonsuru, kolárek
neodložil ani ve svém soukromí v době oddechu a odpo
činku, v civilních šatech chodil jen tehdy, když to vyža
dovala společenská nutnost, a i tehdy chodil ve svém
» kaiseroku «. Tato čistá, nevinná duše nikdy nestrpěla na
sobě nic, co by ji zesvětštilo. Jen jednou svlékl na dlouhou
dobu tří let svoji kleriku — když ho zatklo gestapo.
Tu byl nucen svou drahou uniformu zaměnit za heftlingskou chatrnou halenu, jako kdysi jeho Pán a Mistr byl
oděn v šarlatový vojenský plášť. V den Josefovy římské
primice rozezvučela se srdce jeho rodičů a přátel ve vlasti
zbožnými vzpomínkami. Dlouho si Josef uschovával na
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památku některá primiční blahopřání. Nebylo jich mnoho,
ale zato byla hodně upřímná a vřelá. Dopis rodičů, dato
vaný 7. června 1911, je pro rodiče kněží tak příkladný
a povzbudivý, Že je vhodné uvést ho celý,
» Drahý synu! Dne 10. června nadejde ona radostná
doba v životě Tvém, kdy z vůle Boží a z vůle Tvých pánů
představených dostane se Ti posvěcení k tak vznešenému
stavu jako je stav kněžský. K tomuto pro Tebe významné
mu dni přijmi, drahý synu, otcovské a mateřské požehnání
naše. Žehnajíce Tě v duchu svátým křížem, poroučíme Tě
v ochranu Nejvyššího, v ochranu Rodičky Boží a Tvého
patrona sv. Josefa. Kéž Bůh všemohoucí dopřeje Ti pevného
zdraví, síly a schopností, bys těžké povinnosti, jež na sebe
be reš, mohl svědomitě plnit ku spokojenosti nejen Tvých
představených, ale ku spokojenosti Toho, jenž si Tě vy
volil, by ses stal hodným rozsévačem semene jeho svaté
víry. Kéž i nejblahoslavenější Panna Maria stane se přímluvkyní u svého Synáčka, by Ti dopřál všech milostí,
jichž Ti bude třeba.
Kéž i mocný patron Tvůj, pěstoun Páně, přímluvou
svou bude Ti nápomocen a Tebe chrániti bude. Ve všech
dopisech Tvých z Říma zaslaných shledali jsme, že se
cítíš úplně šťastným a spokojeným. Chováme pevnou na
ději a máme velkou důvěru v Boha, že spokojenost Tvá
a štěstí Tvé ani v tomto rozhodném okamžiku nebudou
ničím zviklány a že provázeti Tě budou i když se vrátíš,
dá-li Pán Bůh, do milé vlasti své, a nastoupíš místo sluhy
Páně. Nebude to práce snadná, ale vědomí, že plníš vůli
Boží, bude Ti těžké poslání Tvé zpříjemňovat. Jak jsme
Ti psali, dáme v den Tvé přímíce sloužiti mši svátou u dů
stojných pánů redemptoristů, k níž pozvali jsme příbuzné
a známé. Při rnši svaté přistoupíme všichni ke stolu Páně,
abychom aspoň tímto způsobem, byli s Tebou duchovně
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spojeni. Celou neděli zasvětíme památce Tvé první mše
svaté. Toho dne půjdeme též na hřbitovy, abychom u hro
bů Tvých předků a přátel vykonali pobožnost a sdělili s ni
mi takto radost svou, když nebylo jim dopřáno dočkati
se Tvého posvěcení. Žehnajíce Tě ještě jednou a tisknouce
Tě v duchu na prsa svá, srdečně Tě líbáme a přejeme Ti
ještě jednou všeho nejlepšího. — Tvůj otec. «
A drahá, vpravdě kněžská maminka dodává:
» Milý synu můj, budu se denně modlit k Bohu vše
mohoucímu a k Panně Marii, by Tě přijali pod svou ochra
nu, a je prošiti, abys byl dokonalým, trpělivým a svátým
knězem. « - Tyto řádky si Josef červeně podtrhl. Jak
dobře se jeho maminka modlila a jak dobře viděla do
budoucna!
Jeho život prošel tolikerými zkouškami a úskalími, že
jedině svátou trpělivostí a stále stupňovanou snahou o do
konalost překonával všechna utrpení, a neustálými oběťmi,
jež Bohu nabízel z lásky a na smír, stal se svátým knězem.
Pokud se zmiňuje tatínek o hrobech těch, kteří se Josefova
svěcení nedočkali, má na mysli hlavně dědečka Ignáce
Lindauera, otce maminčina, který se těšil, až obdrží z ru
kou svého nejstaršího vnuka požehnání, ale jehož Bůh
povolal dříve, než mu mohl Josef tuto velkou milost zpro
středkovat.
Jak nezměrně si celá rodina a i dědeček vážili vyvolení
Josefova, lze vyčisti ze všech dopisů, a o dědečkově touze
dočkati se velikého dne lze čisti v dopise ze dne 29. 12.
1907, tedy v den 19. narozenin vnukových:
» Těšíš mě, milý Pepo, že se spolu shledáme, ale o tom
silně pochybuji, neb jsem již stár a pět let jest pro starce
mnoho let. Tou nadějí se nekojím, ale kdyby mi Bůh
toho dopřáti ráčil a já Tebe směl opět spatřiti, věř, že by
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to bylo od Boha pro mne velkou milostí, bych z rukou
vnuka svého přijmouti mohl Boží požehnání ... Té milosti
si od Všemohoucího nezasloužím. «
Bůh dědečkovi Lindauerovi, tomuto umělci, tažné
mu ptáku, který nikde neměl stání a který nakonec v do
mově své dcery Mařenky našel i domov svůj, této milosti
nedopřál. Dal mu však mnohem více. Jeho vnuk svým
životem oslavil svůj rod a ve spojitosti s jeho biskupským
svěcením mluvilo se i o Ignáci Lindauerovi, na jehož
umělecký význam byla veřejnost znovu upozorněna.
Po své první mši svaté, při níž přinesl ncjsvčtější
Trojici i dar svého vlastního srdce, při níž položil na oltář
celé své já, prožíval rok intenzivních studií, jimiž se při
pravoval k doktorátu. Jeho píle a houževnatost při plnění
všech kněžských povinností udivovala všechny. Po skon
čení studií v červnu 1912 se navraceli novokněží se srdcem
plným ideálů do své vlasti, k níž láska vyzkoušená dobou
pěti let ještě zvroucněla.
Jaké to pastýře posílala Česká kolej do vlasti I Než
se rozloučili s Římem, byli přijati sv. Otcem Piem X.
Josef do smrti vzpomínal na blahý okamžik, kdy stál v sa
me blízkosti tohoto muže Božího, jehož encykliky, vydané
v době jeho pobytu v Římě, vnikaly svými kořeny do jeho
eucharistické duše, a když svaté ruce Otcovy spočinuly
na hlavě Josefově, cítil tento opravdový, ryzí muž, že ho
papež svým otcovským požehnáním navždy zavazuje k věr
nosti a oddanosti církvi a jejímu vrchnímu pastýři. Do
jaké míry zůstal věren tomuto okamžiku, budeme moci
sledovat po celý jeho život. Právě tato oddanost a věrnost
stolci Petrovu byla příčinou jeho dlouholetého nekrvavého
mučednictví, které nebylo nikdy s to ji oslabit nebo do
konce zničit. Šel v této ctnosti ve stopách našich národních
světců Cyrila, Metoděje a Vojtěcha, které celý život uctí
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val. — Než opustili půdu Itálie, stavěli se v Miláně, kde
na hrobě sv. Karla Boromejského sloužili mši svátou.
Zda tušil tenkrát Josef, že právě tento světec vstoupí do
jeho života svou nebeskou přízní, kterou mu pak po celý
život osvědčoval?
Těšení Josefovo na všechny doma bylo nesmírné, ale
už i v tomto oběma stranami vroucně očekávaném oka
mžiku ukázal se jako kněz, který náleží v první řadě Bohu.
Jeho první cesta nesměřovala do Plzně, nýbrž na Svatou
Horu, kam šel složit hold své nebeské Matce. Co tam
prožil na srdci té, která je Královnou kněží, zůstane to
muto světu navždy tajemstvím. Mší svátou, kterou slou
žil před její milostnou soškou, jistě si ji zavázal k stálé
její ochraně.
Byl jejím rytířem, šířil její čest a slávu a miloval ji
láskou tak něžnou a věrnou, že to strhovalo. Tento synov
ský vztah ke Kristově Matce »přinutil« jistě i Ježíše Sa
mého, aby této duši dával milosti takřka nepřetržitě.
Doma v Plzni mu udělali slavné přijetí. Ne bez úzkostí
objímala ho jeho maminka, když viděla, jak je slabý a ne
duživý. Na dvě okolnosti při plzeňské primici vzpomínal
Josef i maminka. Zbožné duše od Svatého Bartoloměje,
když sledovaly Josefovo počínání u oltáře, neubránily se
obdivu, jak to ten mladý velebníček už umí. »Jiní při
primici často zaškobrtnou, on si to však vede jako zkušený
probošt, « lichotily mamince, ale neopomněly přitom ranit
její srdce nešetrnou poznámkou:

»Je ale, paní ředitelová, ten váš velebný pán nějak
pohublý. Ten vám dlouho nevydrží. «
Maminčino srdce se sevřelo bolestí, když viděla, že
by mohly mít pravdu. Ale i zde Bůh ukázal, jak mylné
a předčasné jsou lidské úsudky a jak své záměry dovede
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uskutečnit skrze slabého člověka, aby světu ukázal, Že
jeho milost je neomezená a že tentokrát zvolil to, co není,
aby zahanbil to, co je. Svou plzeňskou primici sloužil
Josef v clen sv. Cyrila a Metoděje dne 5. července 1.012.
Staroslavné Kyrie eleison, to, které naši předkové tak
rádi a s tak zbožnou vírou vkládali za své prosby, aby se
domohli požehnání pro své potomstvo, připomnělo Jose
fovi jeho první kroky k oltáři Páně před rokem, kdy ve
jménu nejsvětější Trojice přijal největší milost svého ži
vota.
Prázdniny strávil se svými rodiči a sourozenci v Druzdové u Plzně. Ještě po letech vypravoval, jak ho druzdovský
pan farář požádal, aby měl slavnostní poutní kázání, a jak
svědomitě se na ně připravoval. Snad že Bůh od něho
už od počátku žádal odříkání a oběti, snad že chtěl rodiče
ušetřit domýšlivosti nad úspěchem synovým, ale jisté je,
že mladý velebný pán nekázal.
V sobotu předtím dala mu včela do tváře žihadlo, že
celý opuchl, a místo úspěchu z kázání měl alespoň pří
ležitost Bohu osvědčit radostné odříkání. Zde v Druzdové
ho také zastihl první jmenovací dekret, který jej ustano
voval kaplanem v Chýši na Zlutícku.
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Gloria

tak náš novokněz, plný ideálů, hořící zápalem pro
věc Boží, naplněný svatovi odvahou získat Bohu
duše, nastupuje své první místo. Městečko Chýš
bylo německé s českou menšinou, farář Finke, Bůh m
odpusť, byl dost chamtivý a lakomý, a tak Josef neměl
zrovna na růžích ustláno. Většina pastorace byla mu fa
rářem přenechána. Učí, káže, zpovídá, zaopatřuje a hlavně
pomáhá a slouží, kde může, radí, povzbuzuje a zároveň
i zdravou kritikou vychovává. Hlavně mládež získává svým
mladistvým zápalem pro všechno krásně a ušlechtilé.
Hned v prvním roce svého kněžského působení měl
možnost vyzkoušet i své mravní síly vzhledem k celibátu,
který byl ohrožen svody z mnoha stran. Tento muž plný
lásky k duším by) po této stránce vybíravý. Nikdy ho
nezískalo nic, co se mu samo vnucovalo nebo nabízelo.
Měl přirozený odpor k takovým citům, jejichž cílem bylo
svést ho k zpronevěře na tom, co zasvětil a dal jedinému
Bohu. Připouštěl k sobě jen duše, u nichž instinktivně
vytušil, že je k němu vede pouze upřímná snaha po doko
nalosti a které u něho hledaly světlo na cestu k Bohu,
Těmto se rozdával s nevyčerpatelnou obětavostí.

A
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Touto svátou obezřetností, v níž mu napomáhaly spolu
s milostí Boží i psychologické znalosti lidí, stal se takřka
obrněn proti všem škodlivým vlivům zvnějšku a zachoval
si čistotu srdce, která z něho zářila i v pozdním stáří. Jak
často si říkali lidé při pohledu do těch překrásných nevin
ných očí pana arcibiskupa: » Tento muž zůstal při všem
utrpení, při všech trpkých životních zkušenostech až do
smrti čistým, bezelstným dítětem. « Jeho pohlazení vyvo
lalo v duši radostnou ozvěnu na dotek milosti, jeho slova
vlévala už sama v sobě bez ohledu na obsahovou hloubku
do duše klid a pohodu, v jeho přítomnosti ustupovaly
z duše stíny, aby v ní působilo světlo jeho neodolatelného
úsměvu. Kolik milostí udělil Bůh lidem prostřednictvím
této čisté duše, jíž světlo Boží zářilo z očí!
Z Chýše si odnesl milé vzpomínky na farskou hospodyni,
která byla vzorem chování ženy ke knězi a jejíž mateřský
vztah vůči své osobě později zachytil v nejednom obrázku
své práce » Betanie či Nazaret«, věnované farským hospody
ním a členkám Pomocné akce pro kněze a kněžský dorost.
V Chýši působil Josef do konce roku 1913. 1. ledna
1914 nastoupil jako druhý kaplan na faře v Proseku u Pra
hy. Tam působil jen krátce, od 1. ledna do 31. srpna 1914,
ale zapsal se do srdce všech farních osadníků, hlavně dětí
a mládeže. Jeho vřelý vztah ke školním dětem je krásně
vyjádřen věnováními do jejich památníků. Sám je skládal
a lze z nich vyčíst, jak si všímal jednotlivých duší s jejich
povahovými sklony a vlastnostmi a jak blahodárně na
ně působil. Ještě na Prosek píše mu jeho tatínek pra
videlně, a jako zkušený kantor dává svému synovi rady
hlavně v ohledu pedagogickém.
V dopise z 3. 3. 1914 mimo jiné píše:
» Práce máš skutečně nad své síly, proto je třeba, abys
obezřele sil svých využitkoval. Mám snad poměrně více
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práce než Ty, ale organismus můj je již ustálený, vyvinutý,
takže spíše odolá největšímu napětí duševnímu i tělesnému.
Organismus Tvůj nalézá se dosud ve stadiu vývinu, jejž
každé větší napětí sil jak duševních tak tělesných může
porušili. Ještě jednou kladu Ti na srdce, bys šetřil svého
hlasu, jímž vystačili musíš dlouhá léta, klidnějším tónem
spíše dosáhneš uspokojivé kázně nežli hřmotným a vysi
lujícím hlasem. 1 lled' též vyčerpané síly nahradili přilepše
ním v každém ohledu
nešetř penězi
Ve styku s učiteli poznáš lidi různého smýšlení nábo
ženského i politického. Nebudeš jistě souhlasil mnohdy
s názory jejich, ale žádám Tě, by ses vyhýbal každému
ostřejšímu konfliktu, pamětliv jsa přísloví » Moudřejší
ustoupí! « Nežádám snad, abys hluboké city náboženského
přesvědčení v sobě utajoval nebo nechal snad se uráželi,
vím že dovedeš přesvědčivě obhájili práv naší víry kato
lické, ale prosím Tě, by ses podobným disputacím pokud
možno vyhýbal. Konej poctivě povinnosti ve škole jako
kněz a učitel, aby Ti nemohl nikdo nic vytýkali, vyhovuj
pokud možno přáním jednotlivých učitelů a nesnaž se
snad nikomu vnucovat své přesvědčení, poněvadž práce
Tvá by byla marná. Učitelé budou si Tě vážit jako milého
kolegy a budou se pak všemu vyhýbat, co by Tě uráželo.
Budeš se cítit s nimi spokojeným, třeba byli i protivného
smýšlení ... «
Z těchto řádků dýše nejen upřímnost otcovské lásky,
ale i znalost lidí a poměrů získaná dlouholetou kantorskou
praxí.
Josef si otcova slova vzal k srdci jen částečně. Při vyu
čování hlasu šetřil — nikdo ho neslyšel vykřiknout, a vro
zená melodičnost jeho přednesu upoutávala už sama sebou, nadto ještě promyšlený a metodicky skvěle stavěný
výklad zvyšoval jeho působivost, takže měl už jako kate
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cheta při hodinách náboženství kázeň zcela dobrovolnou
a radostnou. Víme ze zkušenosti, že právě nekázeň bývá
neblahou příčinou, že působení katechetů v hodinách ná
boženství je málo pronikavé a trvalé.
Také, pokud se týká snášenlivosti s ostatními učiteli,
kráčel Josef ve stopách svého tatínka. Nikdy se s nikým
nehádal, ale svou osobností žijící příkladně, vyznávající
své přesvědčení slovem i skutkem, získával všechny, takže
už z vážnosti k němu vyvarovali se výpadů, kterými v jiných
okolnostech nešetřili.
Jen v jednom tatínka neposlechl — nedovedl se šetřit
a své opotřebované síly nenahrazoval nikdy tím, že by
si zvlášť popřával a přilepšoval. Od dob svých studií v Ří
mě dovedl si zvláště v jídle velmi odpírat, nikdy se ni
komu nesvěřil, že by něco výhradně rád jedl, a jeho oblí
bené » kejíky a zejí «, které mu byly zdrojem labužnického
uspokojení v dětských letech, zůstaly jen ve vzpomínkách
na to, co ho blažilo u maminky.
Na Proseku s ním působil jako první kaplan Jenšík,
který se v očích štědrého a vždy proto chudého kaplánka
Josefa jevil jako šetrný skrblík.
Je zvláštní, že vzpomínka na tohoto muže ožila po více
než padesáti letech, kdy byl Josef jako pražský arcibiskup
»svobodně internován« v Radvanově u Mladé Vožice,
s níž sousedila vesnička Janov (z které — mimochodem
řečeno — pocházel slavný eucharistický horlitel z konce
14. stol. Matěj z Janova). Tam na hřbitůvku u kostela
našel svůj poslední odpočinek i pan kaplan Jenšík. Ve farské
kronice mladovožické dověděl se Josef, že tento šetrný muž
odkázal velikou část svých úspor na obnovu janovského
kostela. Tato okolnost mu duši Jenšíkovu přiblížila. Casto
janovský hřbitůvek navštívil a křížem žehnal Jenšíkův
hrob. — Na Proseku dlouho nepobyl. V červenci 1914 vypu58

kla světová válka a z ní vyplývající dislokace měla za násle
dek, že se Josef s proseckou farou už po osmi měsících
rozloučil. Uvolnilo se místo kaplana u Svatého Haštala,
kam měl Josef přijít, ale tehdejší michelský pan kaplan
se ohradil, označil Josefa za prominenta, a tak se situace
změnila natolik, že se Josef stává od 1. září 1914 kaplanem
v Michli. Jak podivuhodné Jsou cesty Páněl Do osudí!
mladého zasahuje ne naposled lidská závist a řevnivost,
» Protěžovaný Říman « ustupuje michelskému kaplanovi
rád a, do Jaké míry bylo jeho přeložení do Michle požehna
né, ukážou následující řádky.
Každá trpkost a zklamání posílily jeho důvěru a poslou 
žily jeho dokonalosti. Byly to tehda rušné události, jež
by stačily rozkymácet duši méně zakotvenou v Bohu než
byla duše Josefova.
Tatínek mu oznamuje narukování Slavoje a Jaroslava,
kteří se oba dostali na srbskou frontu a z nichž Slavoj se
stal obětí války už v prvních měsících, zemřev na Asináře
u Sardinie. Jeho odchodu Josef velmi želel. Byli duševně
nej spřízněnější a náš milý kaplan doufal, že i Slavoje získá
pro apoštolát mezi školními dětmi. Leč už tenkrát se
osvědčil jako pravý křesťan a podpíral svou útěchou zdr
cené rodiče. Péči, kterou chtěl věnovat duši Slavojově,
obrátil na duši frontového vojína Václava Jíry, s nímž
se seznámil prostřednictvím jeho otce magistrátního rady
Jíry, který byl pilným návštěvníkem michelského kostela.
S Václavem se velmi sblížili, a když ten v r. 1917 rukoval, loučili se jako bratři. Růžové » Feldpostkarty « pu
tovaly pravidelně i dvakrát týdně z pole na michelskou
faru a » pan kaplan « pilné odpovídal, podpíraje svou
útěchou a vpravdě pastýřským a bratrským zájmem tuto
mladou duši plnou rozporů, hledání, ale i plnou dobré
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vůle, kterou nakonec odměnil darem opravdové a živé
víry. Byla to ideální duše, kterou si Bůh předčasně povo
lal. Josefův dopis z 15. 8. 1917, psaný už od Svaté Anny,
se zachoval proto, že mu byl vrácen, poněvadž Václav
byl tehdy už mezi nezvěstnými.
V něm Josef mimo jiné píše:
»Jsem konečně v Praze! Matičce Praze! Mohu říci
věru, že šťasten. Těším se již, jak mě navštívíte, jen dů
věru v Boha! Pamatuji na Vás v modlitbách svých denně,
poněvadž bych Vám přál, abyste po svém šťastném ná
vratu dospěl k cíli svých tužeb a byl šťasten. Nepochybuji
o tom, protože Váš názor na svět je zdravý, založený na
podkladu náboženském, a proto trvalý! Nevíte, milý pří
teli, jakou radost mám, kdykoliv poznám inteligenta, kte
rý se propracuje vší tou spletitou spoustou sofismat filo
sofie hmotařské k poznání duše a věčna. Radost, poněvadž
přeji každému to nejlepší, a lepšího již nikomu přáti ne
mohu. Měl jsem bratra, zemřel mi v zajetí na Asináře,
jak se snad pamatujete. Byl učitelem a pracovníkem svě
domitým. Těšil jsem se, že při jeho lásce ke mně podaří
se mi udělati z něho řádného člověka a dobrého vycho
vatele prospěšného národu. Bůh usoudil jinak. Přičiním
se, abych to, co jsem chtěl dát jemu, poskytl mladšímu
bratrovi, který chce studovat medicínu. Proč Vám to
píši ? Abyste snáze pochopil radost, jakou mám z Vás.
Vždyť miluji Boha tak málo poznaného a tak nenávidě
ného! A vidím-li, že někdo s opravdovým porozuměním
splácí povinnou lásku Bohu lásky nejhodnějšímu, vidím-li,
že někdo o sobě píše » doufám, že světlý Kristus je se
mnou «, pak děkuji za Vás sám tomu drahému Ježíši,
který svou milostí stále zázraky tvoří. Lístek Váš mne
opravdu velmi potěšil, pomodlil jsem se za Vás hned
u svatostánku ... «
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Škoda, že tato slova už Václav Jíra nepřečetl! Zato
přišel si pro jeho duši světlý Kristus, a Josef měl v nebi
o jednoho přítele víc!
K pastoraci michelského kaplana náležela i duchovní
péče o Útulek sv. Josefa pro hluchoněmé v Krči. Spravo
valy ho školské sestry. Tam Josef docházel dvakrát týdně,
aby působil mezi sestrami i mezi hluchoněmými.
Žádný z jeho předchůdců neodvažoval se pomyslit,
že by se v duších postižených primitivních ubožáků dal
pěstovat duchovní život, že by tato víceméně animálně
žijící stvoření, plná zatížení vyplývajících z jejich spole
čenské méněcennosti, mohla pěstovat eucharistický život
se všemi jeho důsledky podle slov Kristových: » Kdo jí
mne, živ bude pro mne. «
Tomu uvěřil a v to pevně doufal teprve Josef Beran,
A protože do krčského útulku přicházel se srdcem pře
kypujícím láskou a s touhou získat Bohu i ty nejubožejší,
Bůh jeho dílu žehnal.
S nekonečnou trpělivostí poučoval sestry, dával rady
a návody, jak na chovanky působit, do úmoru četl jejich
nesouvislé písemné projevy (pokud vůbec uměly některé
psát), písemně jim odpovídal k nemalé jejich radosti,
která stále víc a více upevňovala jejich sebedůvěru. Jeho
pravou rukou se stala představená sestra Magdaléna, jíž
musí útulek vděčit za svůj někdejší rozkvět. Byla poslušnou
dcerou svého duchovního otce a její poslušnost byla ko
runována úspěchem.
Brzy se o duchovním pokroku krčských hluchoněmých
dověděla i katolická veřejnost a dům odporučený ochraně
sv. Josefa získal i mnoho dobrodinců, takže i po stránce
hmotné velmi vzkvétal. Zde se naučil Josef blíže znát
a milovat patrona hluchoněmých sv. Františka Saleského,
jenž byl v útulku zvlášť uctíván. Tím, že mu svěřoval
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své dílo v Útulku a zahloubal se do studia jeho života i díla,
přibližoval se stále více k tomuto nedostižnému vzoru
tichosti, mírnosti a vpravdě křesťanské radosti. Osvojoval
si světcovy zásady nejen pro svůj soukromý duchovní
život, ale i ve výchově svěřených duší jako zpovědník
a vyhledávaný vůdce duší.
A jako sv. František byl i Josef mistrem v chápání
duše ženy, což mu hlavně při vedení řeholnic velmi na
pomáhalo. Budeme mít ještě příležitost sledovat příbuznost
povah světce Františka i jeho ctitele Josefa, ale už zde
chceme zdůraznit některé zásady, které se Josefovi častým
opakováním staly požehnaným a bohumilým zvykem.
Jako sv. František i on říkával: » Svatý smutný je oprav
du smutný svátý! «, a tuto zásadu radosti praktikoval nej
více sám na sobě. On vůbec nikdy v duchovním životě
neradil něco, co sám na sobě nevyzkoušel, a nenabádal
k činům, aniž je sám předtím konal. Radostnost vyzařovala
z jeho obličeje, z jeho pohledu, takže se nikdo nemůže
pochlubit, že by Josefa, později pana ředitele a i pana
arcibiskupa, přistihl mrzutého nebo podléhajícího oka
mžité náladě.
Nanejvýš se svým nejbližším přiznal slovy: »Mě to
rozladilo«, ale zevně na něm tuto disharmonii nikdo
nepoznal.
A tak navštěvoval krčský Útulek s opravdovou pastýř
skou horlivostí a duše těch nejubožejších instinktivně vytu
šily jeho lásku, kterou k nim nosil, a strhovány jeho láskou
k svátostnému Spasiteli, hledaly i ony u svatostánku místo
netušených radostí a neskonalého štěstí.
Sem chodíval i na půlnoční — ještě i od Sv. Anny,
a v prvních letech i ze semináře. Tyto chvíle patří k nejkrásnějším vzpomínkám všech, kdož půlnoční mši byli
přítomni.
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Sám vypravuje, jak hned po Štědrovečerní večeři vy
cházel do vánoční tmy, aby pěšky přes celou Prahu putoval
do Krče. Sledoval život za osvětlenými okny, mnohde ho
zalila záře rozsvíceného stromku a rozradostněných dět
ských tváří
a rozmlouval se svým Bohem. Jeho cesta,
byla nepřetržitou meditací, v níž se spojoval s prostými
betlémskými pastýři i s anděly jásajícími nad jeskyní,
aby vzdal chválu nekonečné Boží dobrotě.
Promrzlý, zkřehlý, došel až do kaple Dobrého pastýře,
před jehož svátostnými jesličkami shromáždil všechny
šťastné ovečky, aby za ně - tiché a mlčenlivé - tím vřeleji
zazpíval své » gloria «.
Po krátkém odpočinku vracíval se zpět, aby mezi svými
farníky a později v klášterní kapli u Sv. Anny sloužil jitřní
a vséval do unavených duší pravou vánoční radost.
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eholnicím, jimž bylo svěřeno vedeni Útulku, po
máhal pan kaplan
pan doktor, jak si zvykly ct.
sestry říkat hlavně v ohledu duchovním: promili
vámi, rozjímáním, soustavným duchovním vedením hlavně
ve zpovědnici a pak v době prázdnin, kdy dával v Útulku
exercicie. To byla vlastně jeho dovolená. Exercicie u cti
hodných sester a dva dni pobytu u maminky v Plzni.
Na déle mu to nikdy nevyšlo pro samou práci, takže si
maminka zvykla ho vítat: »A jé, náš drahoušek přišel!
Maličko, a uzříte mě, a opět maličko, a neuzříte měl «
Potěšil, povzbudil, dárečky podělil, a už zase spěchal,
ke svému stádečku, a tak to dělal celý život. Patřil svým
ovcím, pro ně nešetřil sil ani zdraví, neskrblil penězi ani
časem. Jaký div, že jeho kněžský život, plný odříkání
a obětí, nesl ovoce. Mezi ctihodnými sestrami vynikaly
právě » beranky «, jak jim říkali ostatní. Ty praktikovaly
jeho rady a snažily se jít jeho cestou, kterou jim vyznačil.
Do Krče přicházely i sestry od Sv. Anny z Ječné ulice,
kde měla kongregace chudých školských sester učitelský
ústav.
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Sestry pozorovaly jeho blahodárné působení na duše
a nijak se netajily touhou míti tohoto muže Božího ve
svém středu. Mnohé už tehdy věděly, že jejich dílo výcho
vy učitelek by tento horlivý kněz posvětil svými životem
a strhujícím příkladem. Tehdejší ředitel ústavu mons. Voj
těch Pekař byl už v letech a ač byl u všech oblíben a všemi
milován, netajil se s tím, že by potřeboval pomocníka.
Tak se náš milý michelský pan kaplan dostává 1. září 1917
zprvu jako profesor náboženství, později, když je mons.
Pekař penzionován, jako ředitel a profesor pedagogiky do
učitelského ústavu u Sv. Anny v Ječné ulici. Jako synu
starého, poctivého českého kantora nepřišlo mu nikterak
zatěžko přeorientovat se na učitelskou dráhu. Měl k ní
všechny předpoklady. Na jeho hodiny pedagogiky mají
učitelky nejkrásnější a nejživější vzpomínky.
Pozorujeme-li jeho pastýřskou cestu, musíme se sklonit
před Boží prozřetelností, která Josefa vedla celou škálou
kněžského působení, aby, až mu bude do ruky vložena
berla arcipastýře, znal všechna úskalí, jimiž bude vodit
svoje stádo, znal všechny útrapy všech různých stavů
a vrstev, aby mohl být opravdu všem vším.
Kongregaci chudých školských sester u nás v Cechách
založil v Hiršově zvěčnělý P. Gabriel Schneider, který
jako zakladatel kongregace a kněz svátého života byl ně
kterými sestrami uctíván jako světec. Zvláště ct. s. Josefa,
sákristánka u Sv. Anny, která často docházela do Krče
a která byla Schneiderovou pamětnicí, propagovala jeho
úctu a svým dojemným vypravováním získala i » pana
doktora« mezi Schneiderovy ctitele. Pod jeho ochranu
svěřil pak své působení mezi sestrami vůbec a na uči
telském ústavě zvláště.
Začal s pečlivostí a důkladností sobě vlastní sbírat pra
meny o životě a působení tohoto svátého muže a když
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sám na mnoha případech vyzkoušel .jeho pomoc, rozhodl
se napsat jeho životopis. Toto dílo bylo velkým přínosem
v první řadě Josefovi samému, neboť si osvojil mnoho
z praktických zásad tohoto kněze, který byl muž vytrvalá
modlitby, nezištně práce a příkladného plnění vůle Boží
spojeného s neochvějnou důvěrou. Hlavně v těchto ctno
stech se snažil Josef o dokonalost Gabrielovu a s pomocí
Boží a jistě i na přímluvu samého světce se mu to dařilo.
Také ve vedení ženských duší kráčel ve stopách Schneide
rových a často říkával: » Tak to dělal, chtěl, říkal P. Schnei
der. «
Jednou řekla jedna řehol nice Josefovi: » Vy jste tak
dobrý a přívětivý ke všem, že si každá v duši myslíme:
, Mne má nejraději! ’« Podobného názoru na svého zakla
datele byly i současnice Schneiderovy a Josef se. netajil
tím, že ho tato povahová příbuznost blaží.
Obsáhlý životopis byl i přínosem kongregaci školských
sester a podkladem pro případné blahořečení jejich zakla
datele. Proto bylo toto požehnané dílo přijato teologickou
fakultou jako habilitační práce při Josefově přijetí za
asistenta fakulty.
V domácí kapli sv. Anny, která byla před zakoupením,
domu ctihodnými sestrami tančírnou hotelu Apollo, konal
pan ředitel své pastorační dílo u oltáře, u mřížek, od nichž
kázal, ve zpovědnici a pokračoval ovšem i ve třídách.
Bylo to dílo, jehož velikost neznal ani on. sám. a kterou
mohl změřit až teprve po letech, když k němu přicházely
učitelky ze všech stran a v rozhovorech s nimi i v dopisech
poznal, jak hluboko padala jeho slova a jaký užitek při
nesla jeho požehnaná setba. Sám jednou řekl: » Ani jsem
netušil, že jsem toho tolik v těch drahých duších zanechal.«
Jeho dílo by nezapustilo jistě tak hluboké kořeny, kdy
by je neposvěcoval téměř ustavičnou modlitbou. Josef
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Beran byl muž modlitby, a to modlitby vytrvalé, téměř
ustavičné. Kdo viděl Josefa se modlit, uvědomoval si, že
modlitba je pozdvižením mysli k Bohu. On byl v Bohu
tak ponořen, a ve svém stáří tak v něm myšlenkami zakotven,
že se zdálo mnohým, kteří ho svou návštěvou překvapili,
že se musí na svět vracet. A přece v jeho modlitbě nebylo
nic nápadného. Byl soustředěný a vyzařoval z něho na
prostý klid. I když byl naplněn přemírou citů, byl zevně
tak ukázněn, že svůj vnitřní stav navenek neprojevil. A pře
ce právě v modlitbě byla zřejmá jeho svatost, která vytvá
řela kolem něho ovzduší, jež strhovalo ostatní k myšlení
na Boha. Kromě ranních modliteb konal všechny modlitby
před svatostánkem. Byla to duše eucharistická, která ne
mohla pochopit, proč se zdravý kněz modlí svůj breviář
doma v lenošce, zatímco jeho svátostný Spasitel touží
po duši, která by s ním jeho samotu sdílela. Breviář a všech
ny ostatní modlitby konal v kapli, do které přicházel už
o půl páté ráno a kterou, pokud byl ve svém arcibiskup
ském paláci, opouštěl v jedenáct i později. Teprve ve
stáří, kdy mohl své povinné modlitby konat přes den,
opouštěl kapli v osm, jako kardinál v devět hodin.
Jeho vroucí pohled na svatostánek při odchodu vy
volal v přítomných živou víru ve skutečnou přítomnost
Ježíšovu. Dokud byl mlád a zdráv, konal všechny modlitby
vkleče. Bůh ho odměnil tím, že mu na kolenou, zvláště
na pravém, vznikly od klečení zduřelé otlačeniny, které se
časem zjizvovaly, hnisaly a velmi bolely. Vysloužil si tato
»stigmata« vytrvalé modlitby zvláště v době internace,
a teprve když musil na lékařskou prohlídku, byla odhalena.
Přesto si nikdy nestěžoval a kolenům »jejich práci « neulehčoval. Při klanění před svatostánkem i přes úpornou
bolest doklekával vždy. V paláci, kde byla tvrdá dlažba,
klekával tak opravdově, že to až zadunělo. Domácím bylo
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toto pokleknutí nápadné a zeptali se ho jednou, proč to
tak dělá.
» Víte, mnozí z kněží velmi zpohodlněli, I když jsou
zdraví, nebývá jejich pokrčení kolen nikterak příkladné
pro věřící a pro Pána ve svátosti je to vlastně urážka. My»lím na ně, když se Ježíši klaním a cvičím svá kolena v po
korné úctě za sebe i za ně. «
Velmi často i v modlitbě zdůrazňoval zásadu svého
milého světce sv. Františka Saleského: » Ne mnohé, ale mno
ho! « Radíval v tomto smyslu svým svěřeným duším, aby
se nerozptylovaly a nezatěžovaly spoustou dlouhých a drob
ných modliteb a pobožností, které upoutávají ducha a při
tom se stávají přečasto němou, Bohu nic neříkající literou.
Mnoho se modlit znamenalo u Josefa udržovat ustavičný
kontakt s nebem, znamenalo ničím
ani prací, zábavou,
odpočinkem
nepřerušit spojení s Bohem. Z toho důvodu
také doporučoval, aby duše někdy vynechaly něco z modli
teb, které sice přinášejí uspokojení jim, ale možná málo
chvály Bohu.
Na exerciciích zdůrazňoval přednost chvalozpěvů a dí
kůvzdání před modlitbami prosebnými, ač je nevylučoval,
a doporučoval je zvláště v záležitostech týkajících se dru
hých. V návalu pastýřské činnosti se dokonce sám jednou
uchýlil k dojemné úmluvě se svátými dětmi, když mu
téměř nezbýval čas, zabývat se při modlitbě vlastními
potřebami, které chtěl předkládat Pánu.
Vyvolil si svaté déti jako prostředníky a každý den
jedno z nich posílal před trůn Boží, aby za něho tyto po
třeby Pánu předkládaly. Sám pak už se o své zájmy vůbec
nestaral. Milé a mocné přímluvce, o nichž věděl, že jim.
otcovská Boží láska nic neodmítne, střídal podle kalen
dářních dnů. Kromě význačných světců a světic, jako
sv. Terezičky, Anežky í<., Gabriela Possenti, sv. Aloise,
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Stanislava, byli mezi nimi i svátý Dominik Savio, Maria
Goretti, které kanonizoval ve svém srdci dávno předtím,
než je církev svátá povýšila na oltář.
Jeho zásadou bylo modlitby nepočítat. On nepočítal
vůbec nic a vždycky s úsměvem říkával: »Já jsem nikdy
nebyl ve škole slavný počtář. « Zato se denně modlil modlit
bu apoštolských pracovníků, v níž duše mimo jiné prosí
za to, aby uměla dávat nepočítajíc. A jestliže tuto zásadu
praktikoval vůči lidem, tím věrnější jí byl vůči Pánu Bohu.
Jednou v Lurdech kráčel po esplanádě a mezi prsty drolil
jako Boží ptáček zrnka růžencová. Jedna dušička z česko
slovenské výpravy ho oslovila, chtějíc zapříst rozhovor.
» Zde se modli! « řekl jí s milým úsměvem, aby zdů
raznil, že to je spíše rada než příkaz. Dobrá duše chtějíc
se ospravedlnit, řekla: » Už mám dneska tři růžence! «
» Zde se nepočítají! « řekl krátce a pokračoval v modlitbě,
poněvadž věděl, že by rozhovor byl pro něho i pro duši
bez užitku. Jinak dovedl vždy opustit Boha pro Boha
a i modlitbu uměl přerušit, vyžadovala-li to apoštolská
horlivost a pomoc duším.
Cas vyměřený k modlitbě nikdy nezkracoval, ba nao
pak, čím více přibývala léta, tím více a vytrvaleji se modlil
a nevynechával modlitby ani v době nemoci a žalářování.
Josef byl duše rozjímavá a během doby nabyl v rozjímavé modlitbě jakési »duchovní virtuosity«, takže ze
všeho, o čem přemýšlel a rozjímal, dovedl vytěžit zisk pro
sebe i pro druhé.
Říkával: » Rozjímání, které nevede k nápravě života
a k rozhojnění a upevnění ctností, je jalové a ukazuje na to,
že jsme rozjímali špatně a bez užitku, rozplývajíce se v ci
tech. « V rozjímání užíval osvědčené metody sv. Ignáce
a i v exerciciích postupoval při úvahách podle návodu
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tohoto svátého znalce duší. S modlitbou souviselo i jeho
zpytování svědomí, které konal dvakrát denně
navečer
všeobecné, před polednem zvláštní vzhledem k ctnosti,
jejíž cvičení si na den předsevzal. Každou hodinu pře
rušil práci a modlil se vzývání: » Setři, ó Pane, šetři lidu
svého I « Přidával kratší povzdechy a po vroucně vykona
ném duchovním svátém přijímání vracel se duchovně osvě
žen ke své práci. Později v době internace zvykl si každou
hodinu modlit se exorcismus, neboť, věděl, jak je nutné
vymítat ďábla z prostředí, v němž se nacházel, a z duší,
které se rozhodly sloužit satanským zájmům. Kandidátky
svatoanenského ústavu jistě si ve svých vzpomínkách živě
vybaví pracovní stůl pana ředitele, kde je on tak často
otcovsky přijímal a se svátou trjičlivoslí vyslechl jejich
stesky a pomáhal řešit jejich problémy. Byly na něm ro
zestaveny svaté obrázky, které měly za úkol navracet
jeho mysl k Bohu, k Matičce a svátým.
Pro své svěřené duše často modlitby i skládal. Vzhle
dem k tomu, že byly tolikrát předtím promeditované
a že byl nadán zvláštní schopností básnickou, jsou tyto
modlitby skutečnými duchovními perlami.
Denně se modlil křížovou cestu a v exerciciích vždy
jednu odpolední promluvu věnoval návodu, jak při kří
žové cestě s užitkem rozjímat. Růženec nosil stále při
sobě a na všech cestách sypal růžencové perly k nohám
Královny, která vládla jeho srdci. Modlil se na cestách,
ve vlaku, v tramvaji, v přírodě — všude.

Jeho modlitba byla ustavičná, ale bez chvatu. Vyzařoval-li jeho vnitřní klid v jednání s lidmi, tím více ho jako
by obestíral v rozhovoru s Bohem. Byl té zásady, že modlitba
musí předcházet a korunovat každé dílo a že každou milost
někdo musí vyprosit.
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Kdysi se ho kandidátky u Sv. Anny ptaly, zda je možno
mužům zachovávat celibát bez újmy na zdraví a na du
ševním vývoji.
Přiznal, že je to velmi těžké a že někteří musí opravdu
svádět tuhý boj se svou přirozeností, ale »jsem přesvěd
čen «, dodal, » že kněz, který se denně poctivě modlí breviář a uctívá Marii Pannu modlitbou růžence, neklesne
a proti slibu sv. čistoty se neprohřeší, poněvadž si zajišťuje
pomoc Mariinu i Ježíšovu. «
Modlitbou také dosahoval úspěchu tam, kde všechno
ostatní snažení, poučování i příklad selhaly. » Když s duší
nemohu nic svést a zdá se mi, že s jejími chybami zápo
lím bez výsledku, přestanu s domlouváním a přidám na
modlitbách a obětech. Výsledky vidím mnohdy vzápětí.
Modlitbou totiž přemáháme srdce Ježíšovo, které pak pře
může srdce těch, které mu svěřujeme! «
Modlitbou vyprošoval milost a sílu i pro duši svou.
Mnohdy, zvláště v době pronásledování a utrpení, stačil
i pohled na kříž, aby se vnitřně i zevně vyrovnal, a místo
spravedlivého hněvu nalezl ve svém srdci odpuštění pro
všechny, kteří mu činili protivenství. —
U Sv. Anny působil blahodárně a požehnaně až do
svatováclavského mileniového roku 1929, kdy odešel do
pražského semináře jako asistent pastorálky, kam byl už
rok před tím povolán jako suplent. Již dávno předtím bylo
mu nabízeno místo na teologické fakultě, pro které jako
profesor náboženství a pedagogiky měl nejlepší před
poklady. Měl přednášet katechetiku a metodiku nábo
ženství.
Sám pan rektor Ríhánek tuto záležitost podporoval.
Na místo neměl být vypsán konkurs a žádosti Josefově
byla přislíbena ze všech stran podpora. Brzy však měl
příležitost zakusit zklamání a přesvědčit se o vratkosti
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lidských slibů. Na státním Ženském učitelském ústavě
vyučoval tehdy náboženství jistý profesor, který se
o místo na fakultě ucházel. Zprvu podporován několika
vlivnými osobami z řad hierarchie označil způsob obsa
zení tohoto místa za protiprávní, a když si vydupal
vypsání konkursu, přišel za doktorem Beranem s pros
bou: » Ty, Beránku, prosím tě, nežádej o to místo. «
Místo tedy obdržel on k nemalé radosti všech
u Sv. Anny, jak ctihodných sester, tak kandidátek, které
vděčily Bohu, že jim drahý pan ředitel je zachován.
Ještě předtím, než došlo k tomuto trpkému poznání
lidské » přízně«, byl přehlédnut způsobem velmi poko
řujícím, který však skromnému a pokornému Beránkovi
byl novou příležitostí ještě úžeji se přimknout k Bohu.
Několika hodnostáři byl vybídnul, aby žádal o místo
sídelního kanovníka, které se při svatovítské kapitule uvol
nilo. Šel na radu k panu rektorovi Ríhánkovi, který jako
Plzeňák držel ochrannou ruku nad všemi » panáčky « pochá
zejícími z Plzně. Když vyslovil důvod své návštěvy, pokři
žoval ho tento předobrý člověk blahé paměti na zádech,
jak měl ve zvyku, a pravil: » Hochu, hochu, ty jsi malýl
Tam nahoře potřebují větší pány! « Od té doby se Josef
nikdy nepokoušel předejít vůli Boží svými snahami a
nechal Pána Boha vždy s naprostou důvěrou jednat za sebe.
Ještě ve stáří rád vzpomínal na tuto příhodu, kterou
vyprávěl i panu nunciovi, když on ho pozval na nunciaturu,
aby mu poprvé sdělil záměry Svaté stolice s obsazením
pražského arcibiskupského stolce. I zde vyslovil obavu,
zda nebude jeho malá postava na překážku, ale pan nuncius
ho s úsměvem ujistil, že v Římě mají také malé biskupy
i kardinály.
U Svaté Anny byl tedy celých dvanáct let. Za tu dobu
vychoval mnoho kandidátek a dal národu mnoho učitelek,
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jimž spolu s uměním pedagogickým vštěpoval i největší
umění: dobře a bohumile žít.
Jeho metodou byla láska. Některé chovanky bujnějšího
temperamentu využívaly jeho dobroty a mírnosti a dost
ho zlobily. On však je překonával svou bezmeznou trpěli
vostí, takže po letech musily všechny uznat, že metoda
lásky je přece jen nejosvědčenější. Dopisy, kterými vítaly
jeho jmenování arcibiskupem, byly plny » spravedlivé pý
chy « nad panem doktorem, panem ředitelem, jak si ho
ročníky postupně navykly jmenovat.
U Sv. Anny oslavil r. 192S i padesátileté trvání ústavu
a zasloužil se o uznání práce ctihodných sester na církevně
nej vyšších místech.
S každým ročníkem konal před maturitou tradiční pouť
k Matce Boží staroboleslavské, aby si všechny vyprosily
úspěch při zkouškách i v životě. S pomocí Boží se mu
podařilo vychovat mnoho dobrých učitelek, které si s vědo
mostmi odnášely z ústavu i mnoho beranovského idealismu,
který udržoval jejich nadšení, když nezdar a nepochopení
oslabovaly jejich síly. Vždy jim v exerciciích říkával: » Casto
si opakujte modlitbu: , Jen zevšednět mi nedej, Bože! ’«
Sám si tento povzdech říkal často a udržel si svůj
idealismus a nadšení pro věc Boží až do smrti.
Na ústavě však zanechal i celou řadu vzorných řádo
vých sester, z nichž mnohou vedl ještě po svém odchodu
z ústavu a s některými navázal korespondenci po letech,
kdy ony, vyzkouševše různé metody duchovního vedení,
vracely se k této čisté studánce, jež jim skýtala občerstvení
ve všech životních okolnostech a sílu v bojích.
Nelze opominout jeho přátelství se ctihodnou sestrou
Fabiolou Dítkovou, která dlouhá léta stála v čele kon
gregace jako generální představená a která se s dětinnou
důvěrou vracela k » otci« o pomoc a radu v těžkém svém
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úřadě. Dětinnou oddaností ho milovala i ct ihodná sestra Inocenta, která jeho metod úspěšně užívala jako novicmistrová.
Vždy, když mezi sestrami nebo mezi kandidátkami
nalezl nějakou duši, v níž odhalil hloubku a velikost, vyna
ložil všechny síly, aby z ní vytvořil duši mariánskou a cucháristickou, a tak zajistil její duchovní růst.
Když se sestry dověděly, že jejich milovaný pan ředi
tel má odejít z ústavu, byly velmi sklíčené a několik vliv
ných příznivců kláštera vynaložilo všechny síly, aby byl
ústavu zachován. Když byl jednou přímo tázán, jaké sta
novisko zaujímá k tomu on sám, odpověděl: »Je.n nechrne
jednat Pána Boha! Ostatně už mě tu mají moc rádi, proto
nejvyšší čas, abych odtud odešel. Alespoň tu Pánu bohu
nic nezkazím I «
Své započaté dílo klidně odevzdal svému nástupci
P. Vojtěchu Průšovi, profesoru náboženství, který se ujal
vedení ústavu od září 1,929.
V klášterní vrátnici konala se sestrou Mansuetou
službu stará Mařenka Hrušková, Chodka, která pana ředi
tele ctila a milovala. Její ostražitosti neuniklo nic z. toho,
co se kolem »jejího pana ředitele « dělo, zvláště sledovala
vztah žen k tomuto čistému knězi, a střežila ho před
nástrahami, kterých ani klášter nebyl ušetřen. Viděla
mnoho, a proto je tak krásné její svědectví, které mu po
jeho odchodu vydala: » Já už tady dlouho nebudu, ale vy
mladé se dočkáte jeho svatořečení. Budeme všichni hrdi,
na to, že nás vedla duše tak svátá, čistá a milující. «
Mařenka už dávno spala svůj věčný sen, když její
drahý zpovědník, za nímž spěchávala ještě do Dejvic, byl
povolán na stolec svatovojtěšský.
Hodnost však člověka nedělá svátým, zato svatost
posvěcuje a k nebi vyvyšuje všechny stupně hodností.
A on svou hodnost posvětil.
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íkává se, že život je nejlepším učitelem. A pan
ředitel Beran, jak u Sv. Anny kandidátky, tak
později bohoslovce v semináři učil, aby svůj život
žili plně a bohumile, aby byli vždy příkladem těm, které
povedou. Žádný učitel a vychovatel nemůže svým svěřen
cům dát to, čeho sám postrádá. Toho si byl Josef vědom,
a proto jeho život byl nejpůsobivějším kázáním. Nikdy
nenabádal k ctnosti, kterou by nepěstoval ve vlastním,
srdci, nikdy nevyzýval k cestě, po níž nebyl ochoten sám
kráčet, nikdy nedoporučoval způsob posvěcení, který by
na sobě nevyzkoušel. A protože prošel všemi strázněmi
života, dovedl pochopit každou bolest, měl soucit s kaž
dým hříšníkem, takže třtinu nalomenou nikdy nedolomil
ani knot doutnající neuhasil. Byl činitelem slova Kristova,
netoliko posluchačem, proto jeho poučování a kázání byla
tak působivá.
Byl přesvědčen, že nevědomost působí mnoho zla.
Proto se snažil uvědomovat své svěřence po všech strán
kách a sám proto mnoho studoval. Byl rozený psycholog,
který snadno vnikal do nejtajnějších záhybů lidských duší,
které mu pak odhalovaly s důvěrou svou ubohost a bídu,

Ř
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kterou on jako dovedný lékař léčil a jako předobrý otec
se snažil pochopit a zmírnit. Jeho kázání bylo prosté,
jako když trháme chudobky na vonějící louce. Sám o sobě
říkával: » Nejsem krasořečník a mám chudou fantazii. «
On skutečně nikdy neřečnil, on učil! Osnovu kázání
stavěl tak, že měla vždy tři body. Na každé kázání i pro
mluvu se vždy pečlivě připravoval, v prvních letech pí
semně, později je promeditoval a napsal stručně v bodech.
Když se jednou kandidátky ptaly, proč mají jeho kázání
vždy tři body, odpověděl jim: »Jednak k poctě nejsvětější Trojice, a pak myslím, že ty tři body se dobře za
pamatují. «
Z každé promluvy byla cítit vůně eucharistie, z níž
čerpal svou moudrost, a každou zakončil vzpomínkou na
Marii Pannu, jíž vděčil za své úspěchy. A byly skutečně
pronikavé! Jako ve všem i v kázání byla zřejmá jeho snaha
po oslavě Boží.
» On musí růst, já pak se menšit! « bylo jeho heslem,
proto po dokonalé přípravě, po kázání předneseném bez
patosu a bez snahy strhnout a uchvátit, ponechával výsle
dek kázání Bohu samému, nestaraje se o to, zda ho lidé
chválí, kritizují, zda s ním souhlasí nebo mají výhrady.
Reakce na jeho kázání bývala různá, hlavně mezi
klérem. Jeho přátelé se často po některém poutním slav
nostním kázání dotazovali se zájmem, jaké to bylo, jak
to dopadlo. Někdy říkal: » Dnes to asi za mnoho nestálo,
moc mě všichni chválili. « Jindy prohodil: » Asi to padlo
na úrodnou půdu. Všichni mlčeli. « V každém kázání byla
zřejmá láska, s kterou chtěl zašívat símě Božího slova
do srdce věřících, takže jeho slova nebyla nikdy zvonem
znějícím a mědí zvučící. Při jeho kázání neslzeli lidé
vytržením, ale cítili vanutí Ducha svátého; po skončení
neříkali: » To bylo krásné! «, ale snažili se lépe žít.
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A přece míval i kázání strhující. Jako by se prostý
skřivánek Boží pojednou proměnil v orla, který několika
rozmachy křídel vzlétl k výšinám a všechny strhával za
sebou do těchto závratných výšek, v nichž duše pocítily
milost, která jeho duši naplňuje, a blízkost Boha, jehož
touží obejmout. Pak jeho slova hřímala do duší a prostory
katedrály byly naplněny ohněm Ducha svátého, který ho
pronikal. Bylo to o velikonocích v pohnutém roce 1'MŮ,
kdy kázal při slavné mši svaté a kily zaěal » Terra tremuit
Země se zachvěla a ztichla, když Bůh povstal k soudu 1«
Toto zachvění země a pokorné ztichnutí bylo cítil z jeho
hlasu a utišilo rozechvělá lidská srdce očekávající povstání
věčného Soudce. Ze síly hlasu, z opravdovosti a přesvěd
čivosti slova bylo zřejmo, jak hluboce jsou všechny myšlen
ky promeditovány, jak ví, komu uvěřil, jak hluboká je
jeho víra v působení Ducha svátého, který spojoval srdce
jeho se srdcem věřících. O tomto Hodu Božím odcházeli,
věřící z katedrály naplněni odvahou a statečností svého
arcipastýře, a aniž tušili, vyzbrojeni k boji, který jim
zanedlouho nastal.

O svátku sv. Václava rok předtím začínal své poutní,
kázání slovy: Problém Václavův a Boleslavův byl u nás
tolikrát zbásněn a zdramatizován . Nej tragičtější název dal
svému dramatu Stanislav Lom, nazvav jej » Bratři «. Bratři—
svazek daný zákonem pokrevenství, svazek, v němž jedna
strana miluje, druhá nenávidí, v němž jedna posvěcuje
svůj život vírou v Boha, a druhá se vrací v podrobenost
pohanství. Jak tragicky se tento zápas světla a tmy, lásky
a nenávisti, ctnosti a hříchu opakuje v našem národě.
Kolik krve bylo prolito v bratrovražedných bojích, jimiž je
poznamenáno každé století, jimiž je poznamenáno i sto
letí naše. «
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Jak se tehdy klonily hlavy posluchačů u vědomí této tra
gické skutečnosti, v očekávání budoucích let, která jim dala
pocítit hrůzu nenávisti a zášti vlastních bratří, která jim dala
příležitost vydat svědectví jedinému Bohu a Ježíši Kristu.
A jako ve všem, právě i v tomto zápase postavil se náš
arcipastýř a učitel v čelo voje, aby po vzoru sv. Václava
vyzdvihl prapor Kristův vysoko nad hlavy všech a pro
čest jeho dal i svůj život.
Josef při svých kázáních, projevech a přednáškách užíval
zásad, které ho dělaly tak ojedinělým a símě jeho slova
padala tak hluboko do brázd lidských srdcí.
Předně nikdy neměl snahu zalíbit se nebo stát se po
pulárním. Jeho řeč byla prosta všech frází, srozumitelná
učeným i nevzdělaným, starcům i dětem, vznešeným i pro
stým. Osnova byla stavěna tak, aby vyplývalo jedno z druhé
ho, takže se jeho kázání ukládalo snadno do paměti a ještě
po letech si lidé říkali: » Tak to tenkrát kázal pan ředitel
v semináři. « Sám o sobě prohlašoval, že není řečník, a po
korně naslouchal i kázání jiných, kteří ho v řečnictví
předčili formou i námětovostí. V kázáních se důsledně
vyhýbal politice, a přece svou nesmlouvavostí do politic
kého dění zasahoval, protože dovedl vládnoucím a i pod
daným otevřeně říci: » Není vám dovoleno! «
Při promluvách exercičních se přidržoval osvědčené
a tolikrát vyzkoušené metody ignaciánské. Ačkoliv byl
příslušností řádovou synem sv. Dominika, osvědčoval lásku
sv. Ignáci a způsobem pastoračním se připoutal k jezuit
skému řádu. Exercicie považoval za vysokou školu duchov
ního života a z vděčnosti za to, že duchovními cvičeními
sám tolik získal, dával exercicie všem stavům řeholním
i světským. Mezitím, co jiní užívali o prázdninách zaslou
ženého odpočinku, jezdil Josef po klášteřích, seminářích
a exercičních domech, aby prohluboval v duších život
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7. víry a připravoval je pro příliv milostí. Měl pravidelné

exercicie v útulku krčském, kam se sjížděly sestry kongre
gace de Notre Dame (školských sester). Míval exercicie
pro kněze v klášteře těšitelek v Rajhradě, v pražském se
mináři. Vychovával v duchovních cvičeních sestry Po
mocné akce pro kněze a kněžský dorost., farské hospodyně,
vedoucí Skupin katolické mládeže, dětské besídky, marián
ské sodály a sodálky v Dejvicích, a hlavně pravidelná
duchovní cvičení dával učitelkám, které vedl jako zpo
vědník a duchovní vůdce.
Každoročně je vodíval bud' do (’.ísovic, kde jim pan
kanovník (lihák pronajímal svou vilku s útulnou kaplí
božského Srdce Páně, nebo do Svojšic, kde měly svůj
klášter anglické panny. O vánočních prázdninách jim dával
rekolekce obyčejně v pražském semináři. Pro ct. sestry
konal duchovní obnovu každý měsíc.
Tento neúnavný učitel měl všechny přednášky v kapli
před zraky svátostného Spasitele, aby si tím spíše zaručil
jeho pomoc a aby na výsluní eucharistické lásky Ježíšovy
duše rostly a sílely, on pak sám aby se umenšoval v jeho
stínu. Kromě kněžských exercicií, které Byly publikovány
v Duchovním pastýři, nechtěl nikdy, aby se oznamovaly
exercicie v tisku a dělala se pro ně zvláštní agitace. » Ať
přijdou ti, kteří budou Duchem Božím puzeni, « říkával.
Stalo se tedy, když se konaly první exercicie pro uči
telky v Čísovicích, sešlo se jich pouze pět. Bylo jim trpko
a stydno a nijak se tím netajily před svým duchovním
vůdcem, jemuž jedna z nich dokonce řekla, zda těch pět
mu stojí za to, aby se po čtyři dni namáhal a vydával síly.
» Kdyby přišla jenom jedna, stála by mi za námahu, «
a aby rozptýlil jejich nepokoj, dodal svým milým způso
bem: » Pět panen moudrých — a já jim budu dolévat olej I «
Jediný Bůh a oněch pět duší vědělo, jak životodárný olej
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dolil do lamp jejich nitra a kolik světla nesly do svých
tříd mezi děti.
Byl tak nesmírně skromný, že si nikdy nepřipisoval
úspěchy svých svěřenek, ačkoliv byly u některých proni
kavé jeho působením, osobním vlivem a soustavnou vý
chovou. Na kolika dobře vychovaných dětech má on podíl,
za kolika činy, slovy a rozhodnutími skrývá se on, to mu
potvrdí nepřehledné řady těch, které vedl a učil, a jednou
na věčnosti zjeví to Bůh sám.
Vždyť ve svých kázáních a poučováních se vždy opíral
jen o autoritu Boží, k němuž chtěl duše přivést a tak ho
oslavit. Opíral se i o autoritu církve, jejímž věrným synem
byl do všech důsledků.
Mezi jeho věřícími byly duše, které šly vždy za hlasem
svého pastýře, takže i on mohl radostně říci: » Znám své
a znají mě moji. « Ti zůstali věrni za všech okolností, a sku
tečnost potvrdila, že se duše pod jeho vedením osvědčily
jako pilíře katolické církve v naší vlasti v dobách těžkých
a krutých pronásledování. Kolik kněží i laiků dovedlo
nasadit životy pro zájmy Kristovy! Byli však i takoví,
kteří po jeho návratu z internace namlouvali lidem, že
už je zdětinštělý stařec, který nemá národu co říci a který
není schopen vést stádo pražské arcidiecéze. Tak omlouvali
svou nevěrnost vůči svému arcipastýři, a zavítal-li některý
z takových do Mukařova nebo Radvanova, musil pak
nazývat dětinstvím pravděpodobně jeho lásku, kterou často
k obdivu jeho samého splácel jejich jidášský polibek.
U Josefa byla láska odpovědí na všechno, co mu jeho
národ připravil, a třebaže v mládí horlil o spravedlnost
a dovedl odsoudit obílené hroby a odhaloval vlky v rouše
beránčím, v stáří se připodobnil svému Mistru a Učiteli,
když často před svatostánkem prosil: » Otče, odpusť jim,
neboť nevědí, co činí. «
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Evangelium

by
mohli
apoštolově a učedníci Páně naplnit jeho
velký příkaz: Jdete do celého světa, učte všechny
národy a křtěte je! «, musil je Ježíš posílit i prohlá
šením: » Já jsem cesta, pravda a život. «
Jděte — já jsem cestaI
Učte — já jsem pravda!
Křtěte — já jsem životI
Jen tedy ten, komu je Kristus cestou, pravdou a živo
tem, má schopnost naplnit své velké poslání. Josefovi byl
Ježíš vším, proto byl apoštolem tak horlivým, proto byl
jeho apoštolát tak plodný. Nebylo pastorační oblasti, do
níž by nepronikla jeho láska k duším a jeho touha získat
všechno Kristu. » Žízním!« jeho božského Mistra rozně
covalo v něm stále více touhu tuto žízeň ukojit láskou.
Chtěl ho milovat sám, chtěl ho milovat i v duších, které
mu získal.
Již na učitelském ústavě projevil horlivost misijní.
Získával mezi svými žákyněmi od těch nejmenších. na
cvičné škole až po kandidátky ústavu horlitelky pro misie.
Kázal o nutnosti šíření víry Kristovy, obeznamoval je

A
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s životem misionářů a s poměry v misiích, a svým příkla
dem probudil v nich i hmotný zájem o pomoc na díle tak
důležitém pro upevnění a šíření svaté víry. Utvrzovalo
ho v tom osobní přátelství s P. Ignácem Arnožem, misio
nářem v Rhodésii v Africe, s nímž studoval v Římě a udržo
val s ním styk stálou korespondencí. Zachovaly se některé
dopisy tohoto šiřitele světla Kristova v temných pralesích
Afriky, listy, které potvrzují nejen horlivost P. Arnože,
ale i pomoc a podporu poskytovanou naším P. Josefem.
V dopise z 13. 8. 1923 píše P. Ignác: » Milý příteli,
vřele Ti děkuji za Tvou ochotu k výpomoci v naší zdejší
bídě. Mám zase plat na dva měsíce pro jednoho pracovní
ka, jehož nutně potřebujeme. Je zde kolem protestantů
(jen v jižní Rhodésii asi 15 různých vyznání) s penězi, bez
nouze — a my katolíci trpíme, trpíme! Sám truhlařím a při
kládám ruce k dílu, jen abychom se něčeho domohli.
Kdybyste vy tam všichni mohli nás tu zříti! A ten ubohý
lid! Je to krušná práce mezi ním. Ptáš se, co bych mohl
potřebovat... Příteli, mnoho, nebo lépe: vše! « a dopis
pokračuje líčením poměrů v misiích.
Tyto dopisy předčítával Josef svým žákyním — byly
nej působivějším kázáním — a ony se pak překonávaly
v horlivosti. A tak když bylo jejich úsilí odměněno dopisem
plným díků (dopis P. Ignáce z 14. 3. 1924): » Vyřid, pro
sím, srdečné díky všem, kteří přispěli k tomu, žes mi
zas mohl tolik poslat. Bůh jim to odplať! Přátelé milí,
kdybyste tak jen jednou mohli nahlédnout do té naší
velké bídy, jak rádi byste obětovali a dali, jak rádi! « —
oslavily svátek milého pana ředitele tím, že mu nosily
peníze na vykoupení a křest černoušků, což ho obšťastnilo
trojnásob. Jednak tím, že bude moci potěšit svého přítele
v misiích, jednak tím, že slova jeho apoštolátu padla na
úrodnou půdu a vydávala plody, a hlavně pak tím, že
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jeho osoba kromě těchto duchovních radostí byla zbavena
všech hmotných dárků pro sebe.
Pan ředitel nezapomínal ani na » misie « ve své vlasti.
Po světové válce, kdy byla mravní bída ještě větší než
bída hmotná, otvíralo se horlivým kněžským duším široké
pole působnosti hlavně na perifériích velkoměst, kile lidé
vydědění z tak zvané » lepší společnosti « strádali tělesně
a hlavně mravně. Charitativně účinně zasáhl Laický apo
štolát sv. Františka, ale svátá a vznešená povinnost pozvedat
duše z kalu mravní bídy k víře v Boha zůstávala kněžím.
Byli to hlavně jezuité, kteří uposlechli hlasu náměstka
Kristova tak bez ozvěny volajícího do světa sociální ency
klikou, a začali svou orbu na tvrdé líše pražského před
městí. Žeň. tak hojná, a dělníků tak málol
P. Kruš T. ]., blahé paměti, první průkopník této
požehnané myšlenky, našel si svého spolupracovníka v hor
livém apoštolu Kristově, panu ředitelovi Beranovi. A tak
každou neděli jezdí tento muž stravovaný láskou k duším,
které chce Bohu získat, do Kobylis, kde zápolí se satanem,
jemuž se z tohoto místa vyhnaných synů a dcer nikterak
nechce a stěžuje práci apoštolů jak může, vnukaje duším
odpor ke slovu Božímu i k těm, kteří jim ho nesli.
Co však nepřekoná láska! A poněvadž Josef byl prost
všech postranních úmyslů, a hledal jen a jen slávu Boží,
překonal první velké obtíže, a dílo se pomalu dařilo. Na
pražskou periférii nepřestal, jezdit, ani. když odešel od Sv.
Anny do semináře. Zde dokonce toto bohumilé působení
ještě zintenzivňuje a pomýšlí na to vybudovat s pomocí
dobrodinců větší kapli v Tróji. K uskutečnění toho však
nedošlo pro nepochopení a osobitosti trojských katolíků.
Při své požehnané činnosti na periférii je proniknut
zcela myšlenkou ignaciánskou: »Vše k větší cti a slávě
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Boží! « Tím se jaksi přičlenil k milovanému řádu a je
jezuitou víc než dominikánem.
Duchovní péči o krčský Útulek hluchoněmých pone
chává si i jako profesor na fakultě, a když je jmenován
rektorem semináře a vyzván kardinálem Kašparem, aby
pastoraci v Útulku pro nával nových úkolů ponechal
jiným, odvětil: » Tyto chudáky nikdy neopustím. Vděčím
jejich modlitbě za své úspěchy, tolik si jí vážím a potřebuji
jí! «
To nebyla neposlušnost vůči autoritě, to byla láska
k těm nejubožejším, které neměl odvahu opustit, dokud
si nevychová nástupce, který by pokračoval v započatém
díle. A pan kardinál Kašpar, který měl Beránka velmi
rád, tuto lásku, která i pro něho byla naplněním zákona,
respektoval.
Do semináře se Josef stěhoval v srpnu 1929 před mileniovými oslavami sv. Václava. V září podnikl studijní
cestu do Německa, sbíral materiál pro svou habilitační
práci Mešní liturgie podle rubriky pražské církve ve stol.
XV. a XVI.

Po návratu z Německa věnoval se s beranovským nad
šením a nevyčerpatelným idealismem působení mezi bohoslovci. Jako asistent stýkal se s nimi zprvu jen v učeb
nách, ale už i tam při přednáškách z pastorálky dával ze
sebe všechno, co mu Bůh v štědrých hřivnách propůčil. Jeho
přednášky byly pastorací už samy o sobě, jelikož jako
zkušený pedagog a psycholog přednášel názorně, oživoval
své výklady praktickými příklady, a nezapomněl nikdy
zdůrazňovat, že těžiště pastýřského úsilí kněze musí být
v jeho nitru.

Nemá-li jeho působení být bez užitku, pak musí nejpr
ve posvěcovat sebe, sebevýchovou a kázní upevňovat svůj
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charakter, horlivou modlitbou a vřelou láskou k euchari
stii prohlubovat svůj duchovní 'život a ustavičnou obětí
získávat požehnání Boží pro své práce. To prýštilo z této
svaté duše už při přednáškách, to viděli i bohoslove!,
když sledovali svého učitele v jeho soukromém živote.
Poněvadž mu jeho takt a jeho pokora nedovolovaly, aby
zasahoval do působení, k němuž nebyl vyzván, našel si
pole působnosti nejprve mezi řeholními sestrami, které
zastávaly práce v kuchyni a prádelně. Eucharistická duše
Josefova těžce nesla, že po slastných chvílích prožilých
v milé kapličce svatoanenského ústavu u svatostánku bude
se musit spokojit při celebrování mše svaté s postranním
oltářem bez tabernakula.
Svým drahým domu o tom psal: »jak je svátostný
Ježíš ke mně dobrý! Bylo mi líto, že po letech úzkého
spojení se svatostánkem budu celebrovat v seminárním
kostele u postranního oltáře. Ale Ježíš mě překonal svou
láskou! Pan rektor Dr. Stanovský mi nabídl, zda bych
nepřevzal duchovní vedení sester, a tak celebruji denně
šestou v jejich kapličce opět před zraky svátostného
Spasitele I «
Leč jeho horlivost se neomezila pouze na toto vedení
ctihodných sester. Působení na pražské periférii ho sblížilo
se sestrami třetího řádu sv. Františka a s Laickým apošto
látem, a tak začne zpovídat a vést i tyto sestry v jejich
domové vybudovaném při kostelíčku sv. Václava ve Starých
Dejvicích. Tam také chodí každý čtvrtek před prvním
pátkem, aby prohluboval jejich eucharistický život adorační hodinkou. Byly to opravdu písně lásky, jež tato
svátostnému Ježíši oddaná duše vyzpívala v těchto hodi
nách vzájemného sdílení. A kolik užitku měly z toho
sestry! Potřebovaly tak mimořádné síly k plnění svých
těžkých úkolů, jež jirn ukládala doba a jejich sliby. Tam
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do kostela sv. Václava chodily si odpočinout a načerpat
nové síly. Brzy se společnost adorátorů rozšířila o duše,
které se ve svých projevech lásky a úcty k eucharistii
nespokojily denní mší svátou a sv. přijímáním. Chtěly
se v této úctě zdokonalit, a proto se ochotně svěřovaly
vůdci, u něhož cítily, že je schopen dovést je k vrcholům
poznání lásky Ježíše eucharistického.
A tak se dr. Beran stával, po lidsku řečeno, populárním
v Dejvicích a v okolí. Brzy ho představení semináře vyzvali,
aby se ujal zpovědnice v seminárním kostele sv. Vojtěcha.
Zůstanou-li jako trvalá památka na tohoto muže Božího
některá místa nerozlučně spjata s jeho láskou k Bohu
a k duším, pak to vedle oltáře a kazatelny bude zpověd
nice.
Zpovědnice na epištolní straně před oltářem Panny
Marie podivuhodné bývala nejobléhanější kajícníky všeho
druhu. Chodili tam muži, ženy, starci, děti, kněží, řeholnice, duše vedoucí soustavný duchovní život i kajícníci,
kteří vytrvale, dlouhá léta vzdorovali hlasu milosti. Tam
skutečně Josef dokazoval, že je všem vším. Vysedával
ve zpovědnici celé hodiny za tuhých mrazů stejně trpě
livě jako za úmorných veder, vyslýchal s ochotou a trpě
livostí vyznání inteligentů i nevzdělaných, prostých i vzne
šených, duší skrupulantských, které pro sebe často vyža
dovaly celé hodiny a znovu upadaly do stejných pochyb
ností. Casto musil snášet i výtky mnohých hysterických
žen, které hledaly ve zpovědnici možnost se mu přiblížit
a trápily ho výčitkami mnohdy i vyhrůžkami a výstupy
všeho druhu. Kolik jemnosti, kolik taktu, něhy a milosr
denství musil vynaložit na jedné straně, aby na druhé
osvědčil důslednost, pevnost a nesmlouvavost. Celé řadě
svých penitentú vtiskl takřka nesmazatelný ráz. Poznali
se ještě po desítiletích, kdy už je dávno nevedl.
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Byli však mezi nimi i takoví, kteří měli proti jeho
vedení své výhrady. Zdál se jim příliš dobrý, měkký,
povolný. Je pravda, miloval duše příliš, než aby je udržo
val tuhou kázní. Bylo v něm víee milosrdenství než spra
vedlnosti, a často říkával: » Bůh je proto tolik milosrdný,
že je spravedlivý. Právě spravedlnost je milosrdnáI « Videi
do hlubin duše, zkoumal příčiny hříchu, s kterým duše
zápolila často bez výsledku, a mnohdy se spokojoval jako
jeho božský Mistr s dobrou vůlí. Zacházel s duší podle
zkroušenosti, s jakou k očistě přistupovala, káral maličkosti,
v nichž vytušil kořeny zla, zatímco větší přestupky vy
slechl mnohdy bez zvláštního rozbírání a napomenutí.
Protože znalost duší, které vedl, byla lak naprostá, mohl
si dovolit vést je individuálně. Jeho poučení nebyla ste
reotypní, přizpůsobil se každé duši tak, že za čas dosahoval
oddané upřímnosti, která byla zárukou zdokonalení. Jak
milé bylo, když po skončení sv. zpovědi se zeptal: » Nu,
a co ještě máme? Co rodina, děti, jak to máme v zaměst
nání, co nemoc, už netrápí ? « Dovolil pak duši, aby si
ulevila po všech stránkách.
Je pravda, že toho mnohé duše zneužívaly a připra
vovaly ho o drahocenný čas, ale při různých připomínkách
a narážkách je vždy omlouval slovy: » Pán Ježíš by s nimi
zacházel také tak. «
Jedna vzorná duše — zdravotní sestra M.. Chábová,
která ošetřovala v Domovech Elišky Purkyňové přestárlé,
vypravovala velmi často, jak získal její oddanost a důvěru
hned při první svaté zpovědi u něho vykonané.
Trpěla od mládí deformací chodidel. Když přiklekla
po dlouhém čekání do zpovědnice, uvítal ji Josef slovy:
» No, dušičko drahá, to jste se nastála! Ale Pána Ježíše
také bolely nohy! « Řekl prý to tak něžně a s takovou účastí,
že si tuto prostou ženu velkého ducha získal navždycky.
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Casto se po dobu jeho internace tázávala těch, kteří měli
styk s jeho rodinou. » Tak copak náš drahý, kdypak se
nám vrátí ? Ne ruce, ale nohy bych mu líbala, našemu
světci, a dlažbu, po níž by kráčel. Vy ani nevíte, jak on
je svátý! «
Opravdu, ač ho lidé milovali, netušili propastnou hloub
ku lásky projevované tolikerým a tak nevšedním způso
bem, a to všem bez výjimky.
Byly duše, které přiklekaly k okénku zpovědnice denně
a vždycky se setkaly se stejnou ochotou je vyslechnout,
nikdy se v jeho slovech neobjevil ani stín netrpělivosti,
neochoty a nepochopení.
Mezi kajícníky byly i duše, které neuspokojeny od
cházely hned po svaté zpovědi jinam, a když na to jeho
věrní upozornili a odsuzovali to, zastal se takových sám:
»Nu, správné to zrovna není, ale což když jsem to
přece jenom zavinil sám! « Mnohé odešly i natrvalo. Jeho
lidská stránka tím musila být dotčena, duše zraněna nevdě
kem, nicméně je po letech přijímá znova. Kolik bylo ta
kových, že vyzkouševše různé metody duchovního vedení,
navracely se k svému otci, který je přijal bez jediné vý
čitky.
Viděl-li, že duchovní život svěřené duše se nezdokonaluje a že jeho rady padají mimo, nezlobil se, netrestal,
nevyčítal — jen se za duši začal horlivěji modlit a přinášet
oběti. Ježíš své dílo dokonal v duši sám.
Přiklekl-li někdy do zpovědnice Josefovy kajícník, který
dlouhá léta setrvával ve stavu těžkého hříchu, považoval
to Josef za důkaz Boží přízně a zvlátního vyznamenání.
Jednou na návštěvě u svých přátel prohlásil: » Dnes jsem
měl opravdu šťastný den! « A když se ho ptali po příčině
štěstí — a Josef opravdu zářil — odpověděl mimo očekávání:
» Zpovídal jsem tři vytrvalce. Jednoho dokonce po třiceti
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letech! Jakou radost mčl asi Ježíš, když jsem mu tyto
ztracené ovečky odevzdával do náruče! « Jeho přátelé mu
musili přislíbit, že se za jeho kajícníky budou hodně
modlit a sám své modlitby prodloužil do noci, Není divu,
že zkušenosti tak mnohostranné prohloubily u něho ještě
více znalost duší, zejména ženských, a že i on ve zpověd
nici získával praxi pro své působení mezi bohoslovci,
které do vedení duší zasvěcoval.
Pro ně také napsal knihu » Psychologie a zpovědnice «,
v níž zdůrazňuje, že kněz bez psychologických znalostí
může sice dobře zpovídat, ale nemůže duše vést s takovou
odpovědností, může být obětavým zpovědníkem, ale ne
vůdcem! Všímal si proto duševních stavů svých svěřenců,
stavil tak příbuzných v příčinách, ale tak rozrůzněných
dispozicí té které duše, že jeho duchovní diagnóza byla
správná a že se v hodnocení duší nemýlil.
Jak mnoho mu to napomáhalo, když později jako
rektor semináře budoval v Dejvicích vzornou Katolickou
akci. Tento znalec duší mohl pak jednotlivá odvětví ka
tolické akce svěřovat duším podle jejich schopností.
Brzy mu jeho zpovědnice nestačila. Na první pátky
putovával do kostelíčka sv. Matěje, kde měl své stálé
penitenty. Duchovní správce pan farář Toman mohl právě
panu řediteli děkovat za duchovní obrodu farnosti svatomatéjské, a on zas v prostých, věrných duších mčl horlivé
apoštoly, návštěvníky všech pobožností v seminářském
kostele sv. Vojtěcha a hlavně prosebníky za Boží pomoc
pro své dílo.
A nejen u Sv. Matěje. Jako zpovědník vypomáhal,
kde se dalo a kde toho potřebovali. Hlavně při. hromadných
školních zpovědích trpělivé vysedával v improvizovaných
zpovědnicích, a v mládeži, tehda už značně narušené,
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zachraňoval, co se dalo. Někdy se jeho horlivost a zbožnost
zdála některým bohoslovcům upřilišená. Byl už rektorem
semináře, když byla v semináři ohlášená vizitace. Pro
váděl ji kterýsi otec kapucín ze Švýcar. Mons. dr. Stříž,
tehdejší spirituál, měl před seminářem za přítomnosti
bohoslovců i věřících slavné francouzské přivítání. Všechno
dopadlo velmi dobře. Jak by také nedopadlo, když otěže
semináře byly svěřeny rukám tak pevným a srdci tak
dobrému, jako měl mons. Beran. Když však vizitace skon
čila a vizitátor odjel, posteskl si ne bez trpkosti a bolesti,
že si bohoslovci stěžovali, že přítomností na různých
pobožnostech jsou rozptylováni ve studiu a že hlavně pan
rektor tuto horlivost v projevech zbožnosti přehání. Dra
hému Josefovi to bylo velmi líto, když mu to bylo řečeno
mírně sice, ale přece jenom jako výtka.
Bylo to právě po čtyřicetihodinovém výstavu nejsvětější svátosti, jehož slavnostní zakončení adorační hodin
kou a průvodem bylo spojeno ještě s pobožností májovou,
kterou nechtěl vynechat, protože bylo posledního května.
Bylo to sice neobvykle dlouhé, ale těžko chápal, že
tato mimořádná příležitost osvědčit Ježíšovi a Marii lásku
a oddanost našla tak velké pochopení u věřících a tak málo
u nastávajících kněží. Výtku přijal s pokorou, která byla
v budoucnu velmi odměněna, a panu rektorovi se dostalo
právě po této stránce velkého zadostiučinění. Právě ti,
kteří tuto akci proti němu vyvolali, žádali, aby se mohli
zúčastnit pobožnosti k božskému Srdci Páně, konané pro
lid, neboť jim tento blahodárný styk s věřícími před oltá
řem Páně začal chybět, když jim bylo v účasti zabráněno.
A tak, jak se šířilo a prohlubovalo Josefovo kněžské
srdce, šířil se a prohluboval i jeho apoštolát.
Brzy jako profesor směl zastoupit některého z předsta
vených semináře i u oltáře a na kazatelně, a tak se stal
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srdcem semináře. To pochopil hlavně vicerektor Tannert,
Němec, který vedle Josefa bydlel a dobře sledoval jeho
vnitřní život plný ukázněnosti a přitom tak horlivý v pro
jevech lásky k Bohu a lidem. Tento poctivý člověk dával
svou sympatii Josefovi najevo různými pozornostmi a hlav
ně večerními návštěvami v jeho milém pokojíku, kile
spolu probírali » bolesti « semináře.
Příkladný život Josefův sledoval a uznával hlavně
tehdejší rektor dr. Oto Stanovský, který si sice malého
Beránka často dobíral, ale vyzkoušev jeho pokoru, tím
více si ho vážil. A právě dr. Stanovský ho doporučil kardi
nálu Kašparovi jako svého nástupce, když sám byl jméno
ván kanovníkem vyšehradským.
Úřadu rektora se Josef ujal r. IQ32. Většina bohoslovím
přijala jeho jmenování s nadšením. Viděli v něm otce,
přísného sice a nesmlouvavého, ale přitom dobrotivého,
který měl pochopení pro jejich problémy, který dovedl
odpustit dříve než vyslovil trust. Byl spravedlivý ke všem,
a právě tato nestrannost získala mu srdce mladých bohoslovců, kteří brzy poznali, že utajovat něco před okem
tak bystrým a srdcem tak dobrým by bylo stejně hloupé
jako nevděčné. Přetvářku odkrýval, lež a podvod trestal,
horlivost povzbuzoval a cestu za Kristem jim ukazoval
svou vlastní životní cestou.
A přece o mnoho let později, osm týdnu před svou
smrtí, musil se dovědět, že ne všichni jeho žáci ho posu
zovali příznivě. Za jeho návštěv v různých zemích, kde býval
nadšeně vítán mnohými z těch, které v dejvickém semináři
vedl a vychovával, někteří si stěžovali jeho průvodci, že
jako rektor nebyl spravedlivý, že jejich spory a záležitosti
neřešil vždy nestranně a zásadově. Teprve Dachov prý
ho změnil. Když se to před samou smrtí náhodou dověděl,
přijal to mlčky a s pokorou o to hlubší, čím více byla jeho
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duše připravena na smrt, po níž očekával soud. Smutně
se usmál, aniž něco řekl na svou obhajobu. Nenaříkal
na nepochopení, neroztrpčil se nad nevděkem, jen večerní
modlitbu neobvykle prodloužil přes velikou vyčerpanost,
jak potvrdila velebná matka, která ho ošetřovala.
V době svého rektorátu měl neomezenou možnost
rozšířit pastoraci mezi věřící, věrně semknuté kolem se
mináře, a tak prakticky připravovat bohoslovce na cestu
pastýřů dobrých a služebníků horlivých.
V době, kdy se stal rektorem, začínala se slibně rozvíjet
a po požehnaném Katolikém sjezdu své kořeny upevňovat
Katolická akce. A tak postupně s neztenčenou horlivostí
zaváděl všechny složky Katolické akce, a dík jeho blaho
dárnému působení na kazatelně i ve zpovědnici, mohl
být seminář nejen štěpnicí kněžských povolání, ale i vzo
rem pro farnosti. Ve své všestrannosti nezapomněl pan
ředitel na nic. Působil jak na poli charitativním, tak i kul
turním a ryze náboženském.
V semináři byla zavedena vzorná knihovna a kolportáž
pravidelného katolického tisku, který se rozdával, aby do
každé rodiny se dostal Rozsévač a Neděle. Náklady byly
kryty pouze z dobrovolných příspěvků, a poněvadž pan
ředitel byl ve všem tak velkorysý, nenechal se zahanbit
ani dobrotivý Bůh a žehnal tomuto dílu natolik, že se
mohl počet výtisků stále zvyšovat.
Přitom počet dobrovolných dárců tak rostl, že se mohl
při odváděných sbírkách seminář pochlubit nejpožehna
nějšími výsledky.
Blízko semináře byla cihelna zvaná Juliska. Tam vyrů
stalo mnoho dětí v mravní bídě a tam proto soustředil
pan rektor ušlechtilý zájem apoštola. Věděl, že tyto děti,
vlastně jejich rodiče, lze získat jen hmotnými prostředky,
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a vynaložil všechno, aby je opatřil. A tak získává v Do
movech Elišky Purkyňové místnost, kde se vyvaluje pro
chudé, pořádají se pro ne laskavosti a obětavostí mnoha
žen vánoční nadílky, a když je podchytí účinnou hmotnou
pomocí, dokazuje jim mocí dobrého slova a kouzlem
otcovské lásky, že je ještě Chléb, který je. ozdraví od
mravní bídy a bolestí srdce. Zakládá pro ně dětské besídky.
Jak zde však byl nepochopeni Při seminářském kostele už
vlastně jedna besídka zřízena byla. Byla pro děti z kalo
lických rodin, které se tam utvrzovaly v katolické výchově.
Vedení zkušených vychovatelek a obětavých apoštolek bylo
korunováno brzo pěknými výsledky a nejeden dejvický
kněz začínal právě v této besídce poznával a milovat Boha
i církev a byl tam pro své kněžské povolání získán.
Přivést do tohoto prostředí děti z cihelny znamenalo
ohrozit tak slibně započatou práci a vystavit děti neblahým
vlivům mravně narušené mládeže, Založil tedy besídku
druhou, která sledovala poněkud odlišný cíl. Zatím, co
první měla vychovat » seminářský dorost «, jehož víra vště
povaná rodiči, byla zde upevňována soustavnou výukou ná
boženskou, druhá besídka, určená pro děti z Julisky a jim
podobné, měla za úkol mravně podchycovat, napravovat to,
co zkazila rodina a ulice, a tu a tam zasévat zrnka Božího
slova, která by .se prostřednictvím dětí dostala i do rodin.
Byla to práce náročná a svízelná a pan rektor ji svěřil,
duším opravdu schopným. Pochopitelně že i výchovné
prostředky musil pan rektor volit různé, tak, aby splnily
úkol besídek. V první besídce to byly prostředky více
kulturní, v druhé více hmotné. Na jaký odpor však na
razil u veřejnosti a i u těch, které besídku vedly! Brzy
se první besídce začalo říkat » elita « a pan rektor byl oso
čován, že děti kastuje, že nemá sociálního smyslu a že
to vyvolá třídní nenávist. Tyto a jim. podobné námitky
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se brzy rozšířily do veřejnosti, kde se přetřásaly, a mnozí
dali vedoucím druhé besídky za pravdu. Trpěl tímto ne
pochopením velmi, ale od svého stanoviska neustoupil.
Věděl vždy, co chce a co sleduje, a byl-li jednou přesvěd
čen, že to prospěje zájmům Božím a spáse duší, nedal
se ve svých úmyslech zviklat, i když musil dlouho přesvěd
čovat a i když si dočasně pokazil reputaci a svoje tehdy
už velmi zvučné jméno. Brzy se ukázalo, jak toto opatření
bylo ze strany pana rektora domyšleno, a samy vedoucí
sestry besídky uznaly, že by děti mravně ohrožené mohly
narušit mravnost těch, které vlivem dobrých, zbožných
rodičů byly mravní zkaženosti uchráněny.
A jestliže ještě po letech, kdy byl už seminář zabrán
a kostel vypleněn, udržoval se v Dejvicích duch Beranův,
bylo to zásluhou právě dětí z » elitní « besídky, které nesly
jeho zásady do moderního života. Co zůstalo v duších
dětí vychovávaných v druhé besídce, to ukáže jednou
Bůh. Byly sice za cenu mnohých obětí rvány z rukou
hříšných, ale mnohé z nich doba vrátila v místa, z nichž
byly zásluhou besídky na čas vyproštěny a kde hmotařství
udusilo snad všechny zárodky milosti.
Možno však věřit, že mnohé z nich, když po letech
slyšely o osudech pana ředitele jako pražského arcibiskupa
a později i kardinála, vzpomněly si na jeho laskavé pohla
zení, na jeho milá vše odpouštějící otcovská slova, na jeho
pochopení pro každou nevinnou »lumpárničku « — a snad
vzpomínka přivedla je zpět k Tomu, o němž jim tak často
kázal a hovořil.
Však to pro duše šťastných dejvických dětí zůstanou
nezapomenutelné chvilky, kdy »jejich « pan ředitel v so
botu odpoledne dříve, než odešel do zpovědnice, stavěl
se v jejich besídce, pohladil, pochválil, pokáral, něco
pěkného řekl a zase odkvapil.
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Jinou požehnanou institucí byla Legio angelica, která
soustředila hochy kolem svatostánku a vštěpovala jim se
základními znalostmi obřadij i pochopení pro krásu a hloub
ku liturgie. Skupinu legionistů vedli bohoslovci z vyšších
ročníků, ale pan ředitel byl duší tohoto společenství.
Chodil mezi ně v době nácviků, oceňoval .jejich horlivost,
přinášel brožurky k hlubšímu studiu těch nej nadanějších,
často vyprávěním veselých příhod ze života ministrantů
zpestřil a oživil vyčerpávající nácviky a hlavně bděl nad
tím, aby jejich vedením byli pověřeni ti nejpovolanější.
Kolik požehnaného díla bylo zde vykonáno za tu po
měrně krátkou dobu jeho rektorátu, v kolika duších bylo
probuzeno kněžské povolání a kolik zbožných, praktickým
katolicismem žijících rodin založili jako dobří otcové ně
kdejší dejvičtí legionistél
Také dospělí věřící mohli při seminářské katolické
akci využít svých schopností, a znalostí.
Pan ředitel zakládá v Dejvicích Katolickou charitu
(v čele s panem ředitelelm Matouškem), pro niž získává ce
lou řadu nadšených a nezištných pracovnic. Jak Bůh žehnal
dejvickým charitním podnikům I Clo se zde mezi chudé
rozdalo jídla, šatstva, penězi A bylo to až dojemné, jak byl
op sám vynalézavý a iniciativní ve vyhledávání způsobů, jak
tyto hmotné prostředky opatřovat.
Když se na počátku okupace před jeho zatčením rozdá
valy lidem brambory a nebylo dost těch, kteří by ze skladu
brambory rozvažovali a po různu příchozím vydávali, byl
to pan rektor, který se nebál té nejšpinavéjší práce a chu
dým ženám brambory nasypal, pytel až ke dveřím vynesl
a ještě na ramena pomohl. Přitom vyslechl bědování, strasti,
bolesti i nadávky na pány, kteří všechno mají — potěšil,
uchlácholil — ale večer mu leckteré sousto zhořklo. Jak
ochotně pak v Dachau snášel krušný hlad za tyto ubožáky!
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Nejednou na koledu o vánocích věnoval kázání těmto
ubohým a vyzval věřící, aby ze svých bohatých stolů
přinesli pro ty nejubožejší a nejpotřebnější něco z toho, co
si z lásky k Bohu a bližnímu odřeknou.
Jak on uměl vychovávat! Když se pak postavil s košem
u jesliček, byl to opravdu » požehnaný obchod «, kde se
dávalo radostně a horlivě a kde upřímné, tolikrát opako
vané » Pán Bůh zaplať! « bylo tím nejcennějším platidlem
pana ředitele. Když se pak v budoucnu získávala sociální
rovnost tím, že se bohatým bralo a dovolovalo se chudým,
aby sami vykonávali tento zásah sociální spravedlnosti,
vzpomínalo se v Dejvicích na pana ředitele, který bez
studia sociologie věděl, že není uměním naučit chudé
krást, ale že zůstane navždy uměním naučit bohaté dávat.
A on se v tomto umění tak dokonale vyznal a protože je
ovládal virtuózně sám, dovedl mu naučit jiné.
Jeho Marii oddaná duše se nespokojovala jen marián
skými pobožnostmi, které se brzy staly v semináři popu
lárními, ale chtěl vytvořit legii mariánských ctitelů, kteří
by úctu k Matce Boží šířili, propagovali a získávali jí nové
ctitele. Jako každá mariánská duše, věděl i on, že škola
Mariina je tou nejdokonalejší průpravou pro vysokou školu
nauky Kristovy, v níž ona, pokorná služebnice Páně, nad
jiné prospívala. Heslo » skrze Marii ke Kristu « praktiko
val pan ředitel tím, že založil při semináři Mariánskou
družinu mužů a o něco později i Mariánskou družinu
paní a dívek. Sám byl ředitelem a duchovním vůdcem obou
družin a vychovával slovem a hlavně vlastním příkladem
v sodálech duše mariánské a eucharistické, které se osvěd
čovaly hlavně za okupace po jeho zatčení, kdy byla budova
semináře zabrána a bohoslovci odstěhováni do Dolních
Břežan. Kostel seminářský byl tenkrát ponechán svému
osudu, ale dík prof. dr. Mikulovi a nadšeným sodálům

nebyly v nčm bohoslužby ani na den přerušeny a kostel
udržován nezištnou svépomoci tak, že zůstal všem věří
cím tím, čím jim byl dříve: Domem milovaného Boha,
domovem jejich duší.
K chvále prof. Mikuly nutno přiznat, že tento velko
myslný kněz, jehož k dr. Beranovi poutala úcta a láska,
snažil se v seminárním kostele i mezi věřícími stále udr
žovat ducha Beranova, sám ustupuje do pozadí, takže
dílo nesoucí na jedné straně pečeť oběti svého vůdce a za
kladatele, na druhé straně pokornou a nezištnou práci
nového správce kostela, bylo požehnané.
A jestliže se praví proroci a vůdci poznají po ovoci,
pak všichni dosvědčí, že toto ovoce právě po dobu oněch
tří trpkých let bylo požehnané a jeho účinky pronikavé.
Štědrosti věřících stále přibývalo a starostové obou
Mariánských družin mohli tak uskutečňovat podniky fi
nančně velmi náročné, zvláště když při nich nechyběl
ani nadšený zápal desítek obětavých duší.
Jinou starostí pana ředitele byl chrámový zpěv. Když
zvěčnělý dr. Stanovský opustil seminář, ztratil v něm
nadšeného pěstitele hudebního a pěveckého umění. On.
spolu s panem spirituálem dr. Střížem pěstoval zpěv nejen
mezí bohoslovci, ale podařilo se jim vybudovat velkolepý
chrámový sbor laiků, kteří, se při slavných bohoslužbách,
s alumny střídali a u nichž oba odborníci dosáhli proni
kavých výsledků.
Po odchodu obou nastala panu řediteli povinnost vy
řešit i tento problém, a poněvadž sám hudbu a zpěv velmi
miloval, pociťoval tím trpčeji, že po této stránce utrpěli
bohoslovci. i věřící citelnou ztrátu. Toužil započaté dílo
udržet, ale nepodařilo se mu to. Sbor často střídal diri
genty, což způsobilo i. nestálost a ornrzelost zpěváků.

99

Ani založení Cyrilské jednoty nepřivedlo chrámový sbor
k jeho bývalé slávě.
Jak opravdově se pan rektor snažil, to potvrdí celá
řada zpěváků i sbormistrů. Na zkoušky chodil, povzbu
zoval, po produkcích chodil na kruchtu, aby pochválil
a ocenil dobrou snahu,, i když už někdy výkon zůstával
daleko za jeho představami, na zkouškách rozdával i bon
bóny a přečasto zdůrazňoval cenu zpěvu v liturgii a od
měnu nebeskou těm, kteří zpívajíce, dvakrát se modlí.
Teprve realizace šťastné myšlenky přijmout jako dru
hého vicerektora na slovo vzatého odborníka a hudebního
umělce dp. Karla Kudra, přinesla semináři po této stránce
mnoho kladného. A zas to byla trpělivost a otcovská láska
pana ředitele, který tuto duši tak dobrou a ušlechtilou,
jež se však ve své pokoře a podceňování necítila hodna
svěřeného úřadu, povzbuzoval, potěšoval a s nezdolnou
vytrvalostí ujišťoval o jeho mimořádných schopnostech,
které právě v tomto úkolu mohou dojít uplatnění.
Tak svou opakovanou shovívavostí zachránil posvátný
plamen umění, kterým tato vzácná duše byla nadána.
A proto se dílu dařilo. Ve zpěvu prospívali nejen
bohoslovci, ale i věřící, ozdravěl a produchovněl i lidový
kostelní zpěv, takže se v ostatních kostelích stával měřít
kem a říkávalo se: Teď jste to zazpívali skoro jako v se
mináři !
Dp. vicerektor věnoval se i dětskému sboru, který vyplnil
často programy seminářských kulturních podniků.
Nejvíce leželo panu řediteli na srdci zapojení laiků do
práce na vinici Páně. Věděl, že jejich apoštolát bude ne
plodný, nepochopí-li svůj podíl na Kristově kněžství. Proto
tolik zdůrazňoval při všech příležitostech správný vztah
věřících ke knězi, jejich duchovní i hmotnou podporu
bohoslovcům, získávání kněžských povolání modlitbou,
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obětí i blahodárným působením v rodinách. Nikde se
tolik duše nemodlily a neobětovaly za kněze jako v semi
náři. Na tomto úseku Beranova apoštolátu měla velký
podíl Pomocná akce pro kněze a kněžský dorost, kterou
vedla jedna z jeho nejschopnějších spoulupiacovnic. Byla
to nejen duše horlivá a nadšená, ale měla nadto ještě
velké schopnosti organizační, takže se jí podařilo vybu
dovat PA v přemnohá farnostech pražské arcidiecézc,
a požehnané dílo pronikalo do celých Clech a na Mo
ravu. Později se stala pravou rukou pana arcibiskupa,
který jí svěřoval často velmi těžké a naléhavé úkoly.
Sám vychovával sestry PA častými přednáškami, kázá
ními, exerciciemi a hlavně pobožnostmi kněžských sobot,
které se v semináři velmi slavnostně světívaly. Pro ses
try PA vydal i svou již uvedenou knížku » Botanic či
Nazaret, « v níž uložil nejen své bohaté zkušenosti, ale
i lásku k tomuto dílu, kterému sám vděčil za vydatnou
duchovní pomoc.
A tak možno říci, že se láska jeho apoštolského srdce
rozrůstala do šíře a pronikala do hlubin, takže zahrnovala
všechny a všechny posvěcovala.
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Credo

íra je dar, « říkával pan ředitel, » Bůh nám víru
vlévá, zvláště když se pokorné s apoštoly mod
lime: Pane, přidej nám víryl «
Nutno si vsak uvědomit, že víra bez skutků je mrtvá.
Proto svou víru v Boha vyznávanou Clredem stále Josef
oživoval skutky.
» Mít živou víru! Ach, jak bych si přál, aby toto po
chopení živé víry proniklo moje bohoslovce i věřící l«
Jeho víra byla silná a veliká, že se mnozí domnívali,
že Josef nemá pochyb ani bojů. On věřil dětinně a prostě,
ale jako teolog vynikajících kvalit měl víru uvědomělou,
podloženou nejen bohovědným studiem, ale i zkušenostmi,
života, a živenou a udržovanou neustálým přísunem mi
lostí, které si získával modlitbou, oběťmi a hlavně inten
zivním eucharistickým životem. A poněvadž živá víra
plodí naději a podle našich předků, » kde víra živá, tam
láska bývá, « vynikal Josef v božských ctnostech tak ne
poměrné nad průměr své doby.
Slova tak často opakovaná » Litera zabíjí, duch oživuje «
praktikoval hlavné v projevech, své víry, které byly proto

»v
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tak strhující, že v nich byl život. » Spravedlivý živ je z ví
ry, « a náš pan ředitel byl skutečně z víry živ.
V osobním styku s lidmi na rozdíl od některých jiných
kněží byl tak zcela lidský. Neproplétal, jak tomu bývá
u horlitelů slova Božího, své rozmluvy citáty z Písma
a duchovními perlami z náboženských knih. Mluvil prostě
o nejrůznějších věcech, podle toho, jaký směr dal rozmluvě
příchozí, nikdy neurčoval při návštěvě rozhovor sám.
A přece si každý odnášel v duši ono nadpřirozeno, kterým
uměla jeho vírou proniknutá duše naplnit atmosféru,
takže v jeho společnosti každý dýchal Boha, aniž o něm
mluvil. Víra v Boha a v jeho stálou přítomnost byla patrna
na všem, co Josef mluvil a konal. V pražském semináři
byli vrátnými manželé Maškovi. Jednou byli navštívit
pana arcibiskupa v době jeho » svobodné internace « v Radvanově. Z vypravování paní Maškové, která pana arci
biskupa o rok předešla na věčnost, bylo patrno, jak hlu
boko zapadalo každé jeho slovo do duší obou staroušků
a jak posíleni ve víře odcházeli z požehnané návštěvy.

» Víte, když jsme šli po schodišti od něho, on nás šel
doprovodit, a toho našeho tátu tak upřímně objal a řekl
mu: Musíte více jíst, jste nějaký slabý! To on byl chudák
po té operaci tak zesláblý a pan arcibiskup si toho všiml,
On vůbec tak na člověka působí! Já jsem tam z té Vožice
nemohla dojít, jak jsem byla unavena dlouhou cestou.
Zdála se mi nekonečná. Ale když jsme šli zpátky, běžela
jsem jako bych měla křídla! Co ten kněz dovedl člověku
dát! Nesla jsem si od něho Boha plné srdce. «

Ano, živá víra dávala Josefovi zvláštní schopnost pro
nikat do srdcí, chápat jejich okamžité potřeby, věděl,
kdy je lépe mlčet, kdy povzbudit k svěření, a brzy poznal
z několika slov, kde je kořen bolestí a kde je nutno zasá
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hnout, aby duši vyprovokoval k hladu a žízni po Bohu.
Ten se pak dal duši sám bez prostředníka.
Jak jinak často reagují duše na naléhavé obrácení po
zornosti k Bohu a jeho pomoci, a mnohdy takové řeči
z úst člověka, který se nesnaží pochopit bolekt a odkazuje
na Boha, spíše duše zatvrdí a od Boha vzdálí.
Josef ve svém srdci Živil i slova Kristova: » Ne ten, kdo
mi říká Pane, Pane, ale kdo plní vůli Otce mého, ten
vejde do království nebeskéhol «; proto naplnění vůle
Otcovy bylo největším a dokonalým projevem jeho víry.
V čem tuto vůli Boží hledal a poznával? Předně v napl
nění desatera a všech přikázání církevních. Nikdy se od
nich neuchýlil, ale nikdy mu nebyla břemenem. » Ctnost
je zvyk, « prohlašoval souhlasně s jinými, proto se mu
plnění přikázání, stalo radostným zvykem.
To ho vedlo také k dennímu pořádku, z něhož ho
nevytrhlo nic než láska k bližnímu, pro jehož spásu dovedl
porušit i svůj denní řád. Nikdy však ho neporušil pro
zábavu nebo kratochvíli.
Vůli Boží poznával i v rozhodnutích a příkazech před
stavených. Poslušnost k církevní autoritě byla u něho
tak příznačná, že ho kdysi jeden německý časopis označil
jako vzor poslušnosti vůči Svaté stolici.
V Josefovi nebylo nic odbojného. Dovedl se podrobit
i tehdy, kdy se mu rozhodnutí některých jeho nadřízených
zdálo nespravedlivé, nemoudré nebo bezúčelné. Ve své
víře věděl, že Bůh dovede odměnit poslušnost a celou
véc přivést tam, aby prospěla duším a Jemu přivodila
slávu. Kdykoliv měl z vůle představených změnit své
působiště, které jako dobrý vinař vyštípil v úrodnou vinici,
vždy sobě i druhým oslazoval trpkost rozloučení svým
milým rčením: » Měli jste mě tady asi už moc rádi, proto
je nejvyšší čas, abych odešel. «
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A šel! Casto na úhor, kde musil vynaložit nejprve
všechny své síly, aby vytrhal býlí, než začal sít símě Bo
ží. — Kdykoliv v jeho přítomnosti někdo zapochyboval
v důvěře, kdykoliv někdo rýsoval před ním smělé plány do
budoucna, vždy ho mile přerušil: » No, jak Pán Bůh dá! «
Řídil se zásadou: Netrápit se věcmi, na nichž nemů
žeme nic změnit. «
Proto nikdy nenaříkal nad břemenem dne a horka.
Přijímal od nebeského Otce vše, i když to zkrušovalo jeho
srdce: počasí, hlad, bídu, nemoc, neúspěch, nepochopení —
ale s radostí dítěte přijímal i věci příjemné, za něž pak
vděčné děkoval. Jeho touha po naprostém a věrném plnění
vůle Boží byla tak veliká, že z bázně, aby ji neporušil,
nevyhledával nikdy sám své přátele. Jak daleko byla tato
přímá duše od vyhledávání vlivných přátel a známých!
Věřil svým přátelům v nebi. Na ty se obracel ve všech
svých potřebách a záležitostech. Přátelství jeho určovala
Boží prozřetelnost. Miloval každého, koho mu Bůh poslal
do cesty, a miloval ho tím více, čím byl ubožejší a čím po
třeboval větší péče. Vážil si dobrého přátelství i lásky,
která z něho vyplývala, ale nijak se nevzrušil, když přá
telské vztahy byly druhou stranou oslabeny nebo dokonce
přerušeny. I v tom spatřoval vůli Boží a říkal: » Je to tak
zvláštní! Já se nikdy netrápím, když mě někdo přestane
mít rád nebo když se mnou přeruší přátelství. Jen když
to prospěje věci Boží! «
Přestože i v nahodilém dění spatřoval vůli Boží, nebylo
v jeho jednání nikdy nezdravé pasivity. Byla to duše pevná
a byl-li jednou přesvědčen, že jedná podle vůle Boží,
nikdo ho od jeho rozhodnutí nikdy neoddálil. Pak byl
tak neoblomný, že se zdál svému okolí někdy tvrdý a umí
něný a jeho dobrá maminka to vtipně vyjadřovala slovy:
» Náš Pepoušek je svátý člověk, ale někdy je ho dost! «
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Za světlo k poznání se denně modlil: »Ó velký Bože,
plný slávy, a ty můj Pane Ježíši Kriste, prosím tě, osvět!
nás a rozplaš temnoty ducha našeho. Dej nám víru jasnou,
pevnou naději a dokonalou lásku! Učiň, ó Bože, ať tě
dobře poznáváme a ať vše, cokoliv podnikáme, konáme
vždy v jase světla tvého a ve shodě se svátou vůlí tvou I
Amen. «
Tak prosil denně sám a učil tomu své svěřené duše.
Jeho víra se projevovala v každém úkonu a tím se v ní
stále utvrzoval, až se stala nevyvratitelnou a pevnou.
Josef prožil mnoho. Casto se jeho kroky dostaly do
takové životní soutěsky, Že by jiný zapochyboval o exi
stenci Boží spravedlnosti, zvláště kdyby viděl jako Josef
stálé, ač zdánlivé, vítězství nepřátel Božích, kteří Krista
pronásledovali i v jeho věrném služebníku, On však pevně
a neochvějně věřil v konečné vítězství věci Boží, a protože
mu šlo vždy jen o čest a slávu Boží, dával jako dobrý vojín
všechny své snahy, síly, schopnosti, ba i život do služeb
boje pro Boha. Nikdy jimi neskrblil a nikdy se nešetřil.
Vydával se cele v pevné víře, že Bůh svůj boj nikdy ne
prohrál. Víry si vážil i u jiných. Byl přešťasten, když ho
navštívil někdo z jeho žáků a žákyň a při vyprávění svých
životních osudů zdůrazňovali, co jim dala víra v Boha,
kterou on jim vštěpoval. Jednou psal domů už jako kardi
nál z Říma: » Byl. u mne jeden žák M. s manželkou. Žijí teď
ve Vídni. Tolik a tak krásně vypravovali Jsem vždycky
Pánu Bohu vděčný, když si moji žáci zachovají víru i v po
měrech víře často velmi nepříznivých. «
Je vždycky skvrnou na kněžské duši, jestliže víra,
v níž má upevňovat a posilovat druhé, pozbývá statečnosti
a nebojácnosti. A přece jsme žili v době, v níž jsme často
byli svědky toho, že i knéží rozdělovali svůj život — jinými
byli na kazatelně, jinými v soukromém životě. Zhmotaření
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a s tím souvisící touha po blahobytu zajaly i mnohou kněž
skou duši, takže pro tyto statky často zapírala své zásady
a ustupovala i od nejzákladnějších projevů víry, aby se
pak zaprodala těm, kteří víru tupili a pronásledovali.
Co všechno podstoupil pro víru Josef! Jeho statečnost
byla podtržena Pavlovým: »Vím, komu jsem uvěřil! « Pro
tuto víru dovedl opustit všechno, dovedl pro ni nasadit
i život. Bylo to v pohnutém roce 194-9 v neděli po Božím
těle, kdy se v katedrále svatovítské konala slavnost oltářů.
Bylo to 19. června, den po jeho památném kázání na Stra
hově, kdy svým věrným jako by v předtuše dlouholetého
utrpení řekl své » nezradím «. Jeho rozhodnutí:» I kdyby
vám říkali a psali, že jsem podepsal a zradil, nevěřte! «
bylo tak působivé, že jiskra tohoto svátého plamene sta
tečnosti přešla do srdcí věřících, takže byli odhodláni
potvrdit své vyznání krví.
Jeho vjezd do paláce byl slavnostní — poslední hosana!,
předzvěst Velkého pátku. Druhý den v neděli byla Lore
tánská ulice obsazena vojáky a závodními milicemi. Schy
lovalo se k otevřenému boji. Na Hradčanském náměstí
se dostavovaly oltáře a zbožné duše je v tichu nedělního
rána zdobily květy.
Hospodyně pana kanovníka Ciháka paní Píchová upo
zorňovala plna strachu správce paláce pana Musila na
vážnost chvíle a prosila, aby vyřídil panu arcibiskupovi,
že má upustit od slavnosti a do katedrály raději nejezdit.
» Uvidíte, že to bude stát krev! «, dodala, aby její
výstraha byla působivější. Plni zmatku vrátili se arcibi
skupští do paláce, kde panu arcibiskupovi vylíčili situaci:
ulice jsou blokovány vojáky, do katedrály znemožněn pří
stup věřícím, něco hrozného se chystá, poteče krev!
» Bude-li to stát nějakou krev, pak ať je to moje krev, «
řekl skoro jako mimochodem pan arcibiskup, který se
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vždycky vyvaroval pózy, a klidně odešel obléknout, se
k slavnosti. Vrátil se do salónu naprosto vyrovnán a s mi
lým úsměvem pak řekl přestrašeným domácím: » A jedem l«
Bude úkolem jiné kapitoly líčit sběh dalších událostí,
tento zážitek byl však ze všech nejhlubší a odhaluje sta
tečnost ve víře stejně jako velké srdce dobrého pastýře,
který je ochoten položit život za své ovečky.
Víra Josefova byla však také pravá. Jak úzkostlivě se
střežil každé úchylky, každé hereze, k níž se náchylnost,
jakoby zrovna množila mezi klérem. Jeho prostota v pro
jevech víry zbavovala ho každé exaltovanosti, extrémů,
právě tak jako polovičatosti a lhostejnosti. On věřil vírou
dítěte, vírou prosté venkovské stařenky, vírou zanícené,
Kristu oddané duše řeholní, on věřil každou krůpějí, své
krve!
Kolika zkouškám byli knčžl vystaveni v době popřevratové po první světové válce! To byl Josef ještě mlád a mlá
dí tak snadno podléhá okolí, které do jeho života vnáší
nové myšlenky a nové směry. Převrat zastihl Josefa u Sv.
Anny, kde musil i mezi učitelským dorostem bojovat tuhý
boj o zachování pravosti víry, nebol! český učitel měl
vždycky sklon k volnomyšlenkářství. S jakou trpělivostí
vychovával svojp svěřenky, aby je uchránil nebezpečných
novodobých bludů, jpž by je vzdálily od pravé víry Kri
stovy !
Měl při vyučování vzácný způsob dávat jim naprostou
svobodu, takže předpokládané »klášternictví «y které tak
často a ne vždy neprávem bylo vytýkáno klášterní výchově,
při níž svěřenec zůstává zcela pasivní a přijímá bez vlast
ních úvah podávanou výuku, nebylo možno vytknout vý
chově Josefové.
Casto jim dovoloval náboženské diskuse a nikterak
ho nepřivedlo z míry, když se jpho svěřenky projevily
J!09

v rozmluvách svým opačným, jindy rafinovaně skrývaným

přesvědčením a smýšlením, které neodsuzoval, netrestal,
ale soustavnou výukou vychovával. Když viděl, že ostych
a strach před sankcemi ze strany ct. sester zabraňují cho
vankám projevit své pochybnosti, zavádí hodiny anony
mních dotazů a dovoluje jim, aby před hodinou nábo
ženství nebo i pedagogiky vkládaly své písemné dotazy
pod třídnici nepodepsané.
Co jich tam vždycky bylo! A byly to oblažující a po
vznášející chvíle, když četl otázku po otázce a s trpělivostí
takřka nadlidskou vytrhával zárodky nevěry, pochybností
a vliv volné myšlenky z dychtivých mladých duší.
Kolik víry zachránil v těchto mladých lidech, a uvědomíme-li si, že ji pak vnášeli do své výchovy několika
generací, děkujeme Bohu, že kvas, připravený vírou to
hoto Svatého muže, pronikal dál a dál a byl příčinou toho,
že v době útlaku a nesvobody víra v duších tak mnohých
nezhynula docela.
O víru se opírá naděje.
Josefa možno beze vší nadsázky nazvat mužem důvěry.
Sám důvěrou zcela proniknut, rozněcoval tuto ctnost v du
ších všech, s kterými se stýkal.
Nebylo takřka dopisu, v němž by slůvkem » důvěřujme!«
neposiloval své drahé a známé. Ve stopách svého milého
světce sv. Františka Saleského, s nímž byl povahově a v du
chovním životě tak spřízněn, kráčel zvláště v ctnosti svaté
naděje.
» Důvěřovat proti vší naději! « opakovával Josef zásadu
světcovu s opravdovostí tak přesvědčující, že přeléval na
ději do duší ostatních.
On znal umění zachovat si důvěru v okamžicích, kdy
ji ostatní pod tíhou událostí ztráceli. Když byl v koncen
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tračním táboře v Dachau, působil touto nezlomnou dů
věrou na druhé do té míry, že většina spoluvězňů pohlí
zela na tohoto nepatrného človíčka, který po přestálém
tyfu byl ještě menší a útlejší, jako na autoritu, která do
vedla zvládnout nejtěžší chvíle v lágru, Bylo to nedlouho
předtím, než Američané osvobodili Dachov. Velitel roz
kázal vězňům nastoupit na Appclplatz. Všichni tušili, co
to znamená.
Pochod smrti, jen aby Ameriěané nepřistihli SSmanny
při jejich satanském díle a nemohli jim vyrvat jejich oběti.
Výhledy byly pro vězně chmurné, I těm nejoptimistiěl.ěj
ším pohasly naděje, nebol! věděli, co je čeká. V duchu
se loučili se svými drahými a pohřbívali své plány do
budoucna. Všichni se dívali na josela, jako by chtěli říci:
» Tak co, Jozífku, už jsi taky v koncích, vid’1 Kde je tvá
odvaha? Víš, jak jsi nás udržoval nad hladinou zoufalství,
jak jsi nám s nepochopitelnou vytrvalostí dovedl opakoval;:
Ale, hoši, těch nějakých čtrnáct dní to ještě vydržíme, a |>ak
se ukáže. Teď vidíš, kam jsme se dostali. Ty se gjnrti
nebojíš, tebe doma nečeká rodina, děti -• a pak, ty se ne
musíš bát pohledět Bohu do očí. Jsi tak dobrý, že tě smrt
nezaskočí, ale my chceme žít, tak strašně se nám chce
žít 11 «
Josef jako by to všechno četl z očí na něho upřených.
I on miloval život! I on se těšil na práci v osvobozené
vlasti, na svou starou maminku, na přátele a všechny své
drahé, i on si byl vědom, že tento život jen zázrakem po
tři roky v pekle koncentráku zachovaný je teď v nebezpečí.
Ale usmívá se! A v tomto úsměvu není nic předstí
raného ani stoického. Je to úsmév odevzdaného dítěte,
které je přesvědčeno, že Otec ho nedá, je to úsmév sta
tečného vojína, který si utírá své krvácející rány u vědomí,
že vítězství se blíží, je to úsměv hluboce věřící duše, která
111

je přesvědčena, že Bůh dopouští, ale neopouští, zvláště
ne ty, kteří v něho důvěřují.
Procedí mezi zuby, jak mu to dovoluje přísný režim
a slídivost dozorců, takže to slyší jen jeho nejbližší:
» Nebojte se, hoši, dobře to dopadne! «
Jako po elektrickém drátě běží tato útěšná věta od
jednoho k druhému a zdá se, že tento nepatrný človíček
zvládl svou důvěrou v Boha situaci naprosto. Jsou klidní,
věří jeho vírou, důvěřují jeho nadějí. A Bůh je odměnil!
Na pochod smrti je pozdě. Dostávají rozkaz k návratu
do baráků. Jsou zachráněni, a důvěra v Boha tak těžce
vyzkoušená vzrostla.
Po dobu čtrnácti let internace byl jeho nejmilejším
druhem pan biskup dr. Karel Skoupý. Byla to duše veskrze
ryzí, čistá, horoucí, ale v názorech se často s Josefem
rozcházeli. Pan biskup viděl často situaci mnohem černější
a optimismus Josefův nechápal.
Jedné duši, která je často v Mukařově navštěvovala,
dokonce jednou ne bez rozhořčení pan biskup řekl: » Ale
prosím vás, on stále čeká zázrak, fantasta! «
Na omluvu milovaného arcipastýře dovolila si návštěvni
ce podotknout: » Ale, Excelence, zázraku se dočká jen ten,
kdo v něj doufá! «
Její připomínku přijal tento moudrý biskup s nelíčenou
pokorou a odvětil: » Máte vlastně pravdu. Už to, že tu
takhle po tom po všem, co bylo, sedím a rozprávím, už
to je vlastně zázrak. «
A u stolu byli zase s panem arcibiskupem jedna mysl
a jedno srdce.
Kéž by si byl tenkrát pan biskup uvědomil, že i Josefova
důvěra má své Getsemany, že i on prožívá chvíle, jež
112

sv. Terezička nazývala »temnou nocí «, ale že si svou
důvěru vyprošuje na kolenou před svatostánkem.
A jistě si to pan biskup a nakonec i pan biskup Trochta, který býval také optimismem Josefovým někdy
překvapen, uvědomili v den, kdy se důvěra Josefova nap!
nila a kdy se vraceli ke svým stádům,
Jeho optimismus byl nepochopitelný i jeho ncjbližšítn,
kteří ho znali a věděli, že naopak svou mentalitou tak
ovlivněnou vrozeným melancholismem je spíše nakloněn
vidět všechno chmurně a Že jeho fantazie se v mládí pohy
bovala spíše v oblastech pesimismu. Tím více nutno
zdůraznit, že jeho neochvějná důvěra byl vlitý dar, jejž
mu Bůh uštědřoval ve svrchované míře za jeho věrnost
v malém.
Josef byl přesvědčen, že všechno, co ho potkává a stíhá,
je milost. » Všechno je milost! « říkávala svátá Terezička,
která nabádala k důvěře vystupňované až do smělosti
a Josef se této důvěře učil na její cestičce duchovního
dětství. Proto se ničím neroztrpčoval v pevné naději, že
Bůh všechno zlé obrátí k dobrému
k jeho posvěcení
a k prospěchu duší.
Jeho životní osudy dokumentují zásadu svátých, že
totiž důvěra v Boha ještě nikoho nezklamala. On zázraky
nedělal, ale jeho život byl nepřetržitým zázrakem Boží
milosti.
Spolu s důvěrou v Boha souvisela u Josefa i nevšední
a neochvějná důvěra k Matce Boží jakož i důvěra v lásku
a účinnou pomoc svátých. Bude úkolem jiné kapitoly
vylíčit vztah horoucí duše Josefovy k Matce Boží a svá
tým. Zde bychom však chtěli ukázat, jak velkou důvěru
měl v její pomoc a jak právě touto důvěrou její účinné
pomoci dosahoval. Po dobu svého utrpení v koncentráku
a po dobu své internace často těšil všechny kolem sebe:
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»Je máj, měsíc Matičky, uvidíte, že nám něco přine
se! « Jindy říkal: »Přece nemůže Matička nechat přejít
říjen, aniž nám ukázala svou lásku! « Miloval soboty,
poněvadž jsou zasvěceny Panně Marii, a svá důležitá
rozhodnutí dělal rád v sobotu, poněvadž důvěřoval, že
ho Matka Boží obdaří svou pomocí.
» Důvěřujme v Boha a v lásku přesvaté Panny Marie! «
psával svým z míst utrpení a ponížení.
A k svátým přátelům v nebi se utíkal o pomoc v nejrůzněj.ších záležitostech. Svatého Josefa uctíval prvořadě
a v Dachau utěšoval svoje spoluvězně vždy před příchodem
března: » Uvidíte, že to svátý Josef rozhodne! «
Nebylo téměř svátého, kterého by neuctíval a neoslavil
ve svých kázáních, a proto mu pomáhali tito nebeští přá
telé ve všem. Jednou hledal v arcibiskupském paláci nějaký
důležitý spis. Nejprve hledal trpělivě sám, ale když viděl,
že jeho úsilí je bezvýsledné, obrátil se do kuchyně: » Pro
sím vás, modlete se k svátému Antonínu, aby mi to našel.
Nějak mě dnes neslyší! « A když spis opravdu nalezl, řekl
žertovně: » Tak vida, ani jsem nevěděl, že mají u svátého
Antonína ženské protekci. «
Když se ztratila zásilka beden poslaná za ním z Radvanova do Říma, mile se v dopise obrací na bl. Anežku:
» Tu bednovou záležitost jsem přenechal blahoslavené
Anežce, jakože ona je ochránkyní věcí už takřka ztracených.
Ale Vašeho svátého Antonína můžeme také přizvat! «
Jindy se dotazuje na zdraví osleplé příbuzné a píše:
»Modlím se k svaté Lucii a důvěřuji, že pomůže! «
Svatému Alfonsu doporučoval svoje právní záležitosti,
pod ochranou svátého Františka Saleského konal přípravu
na svá kázání, svátému Ignáci svěřoval své exercitanty, svá
tému archandělu Rafaelovi a svátému Kryštofu odporoučel
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cesty své i svých drahých, a když jednou nemohl otevřít
ústéjovskou kapličku, a duse které si postěžoval, mu řc
kla, že se jisté neobrátil na svátého Petra, len že nám jednou
otevře i království nebeské, natožpak takováhle dvířečka,
odvětil žertovně: »A to já ho teď vždycky poprosím,
Vyplýtval jsem na tom tolik energie, lnu, svati se někdy
nechají prošiti «
a byl celý šťastný, když podruhé ka
pličku otevřel lehce, bez násilí,
V živote Joselově kráčeli svati jako vzor i jako pomoc
níci a ochránci. Opravdu v nebi nebude Josef cizincem!
Kde víra, tam naděje, kde naděje, lam láskal Když
po trvalém odjezdu pana kardinála do Říma osaměly rad
vanovské sestřičky, prohlásila stařičká sestra Bcdřiňka:
» Opravdu, nepoznala jsem člověka, který by lak miloval
jako on! « Skutečně, jeho láska byla po vzoru jeho Mistra
všeobecná. Objímala všechnyI Nedělil lidi na sympatické
a nesympatické, příjemné a nepříjemné, milé a odpuzující
ba nedělil je ani na katolíky a jinověrce, na lidi žijící v mi
losti a hříšníky. Zákon lásky se u něho neomezoval jen
na někoho, on své srdce dával všemi A jak už to bývá
u lidí vyvolených, dovedl Josef vyhmátnout ti lidí právě
onu strunu, na niž bylo nutno zahrát, aby duše v tísni
poznala volání Boží. Toto umění rozhojňoval stálou pro
sbou k Duchu svátému, aby ho naučil vnikat do lidských
srdcí, chápat jejich touhy a potřeby, zmírňovat jejich,
bídu a řešit jejich těžkosti. A .Duch svátý rnu právě tento
dar dával v míře vrchovaté. Někdy stačilo Josefovi jen
se podívat, a v pohledu jeho pomněnkových očí se zračilo
tolik lásky, že slova už byla zbytečná. Láska je matkou
a královnou ctností, a proto z lásky Josefovy vyrůstaly
ostatní ctnosti, jak je vypočítává apoštolský pěvec lásky
ve své epištole: Láskaje shovívavá, dobrotivá, láska nezá
vidí, nechlubí se, nenadýmá se, není ctižádostivá, nehledá
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svého prospěchu, neroztrpčuje se, nemyslí o zlém, nera
duje se z nepravosti, raduje se s pravdou. Všechno snáší,
všemu věří, všechno doufá, všechno přetrpí.
Procházíme-li touto školou lásky, musíme Josefovi při
znat, že jeho láska nepostrádá ani jednu z těchto vlastností.
Nikdy se v jeho přítomnosti nesmělo mluvit o chybách
druhého. A jestliže jednání posuzovaného bylo pronikavě
a viditelně nesprávné, že se nedalo omluvit, prohlásil Josef
obvykle: » To není ten pravý kominíček! «
Tomu rčení se naučil od mons. Pekaře u Svaté Anny,
a končil tím každou debatu, která by vedla k odhalování
chyb nepřítomného.
Josef byl vzorem dobroty. Už na učitelském ústavě
míval ve zvyku volat k sobě na pohovor chovanky, na které
byly stížnosti a které se stávaly tvrdým oříškem vychova
telek a učitelek pro svou nepoddajnost, mnohdy i vzpur
nost. Jak tento předobrý člověk začínal, když s provinilým
uzarděním vstoupila » hříšnice « do jeho pracovny!
» Podívej, dítě, ani jsem nevěděl, že děláš sestřičkám
takové trampoty. Myslil jsem si, že už jsi rozumná. No,
posad se a povídej 1 «
A pak to obyčejně skončilo tím, že dívka otevřela
svému vychovateli celé své srdce.
» Nu, já věděl, že je v tobě hodně dobrého, a nemýlil
jsem se. Jen to umět pěstovat, a ne to v sobě ubíjet. A od
čeho máme svaté přijímání ? Proto k nám Pán Ježíš přichází,
ne abychom se s ním a on s námi mazlili, ale aby nám
pomáhal stát se lepšími. Pán Ježíš tě má, dítě, hodně rád! «
A toto řekl s takovou přesvědčivostí, že byl všechen
odpor zlomen. Takovouto kajícnici obyčejně pak nepustil
ze zřetele a všímal se jí více než ostatních podle rady
Kristovy: » Nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní. «
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Jeho shovívavost a dobrotivost: byla patrna hlavně ve
zpovědnici. Dovedl se dotýkat ran duše s takovou obezřet
ností, že je hojil slovem, a vystihl-li opravdovost její
lítosti, nedotkl se obyčejně ani slovem toho, co ji ve vyznání
dělalo tak plachou. Viděl-li však, že duše s lehkomyslností
vyznává maličkosti, které byly projevy nebezpečných sklo
nů, překvapil ji tím, že tyto maličkosti vytkl a odsoudil.
Obvykle duši na počátku její duchovní cesty zvedal vzhůru,
poukazuje na její schopnosti a dary, aby ji na této cestě
povzbudil k vytrvalosti, duše pokročilejší naopak utvrzoval
v pokoře tím, že přehlížel jejich schopnosti přirozené
a poukazoval na milost, která vše dobré v nich působí,
Jeho láska nezáviděla. Říkával: » Pravá pokora se neporovnává s druhými I «, a nedovoloval sobě ani svým
duchovním dětem nezdravé srovnávání, které mohlo vést
k malomyslnosti na jedné a k přeceňování a vyvyšování
sebe na druhé straně. A to, čemu učil jiné, praktikoval
v první řadě na sobě. Nesrovnával se s jinými, proto ani
nezáviděl, ani se nenadýmal, Často si opakoval: » Milostí
Boží jsem, co jsem «, ale toho si byl vědom i u jiných.
Díval se na úspěchy druhých kněží s radostí, že Bůh je
oslaven. S jakým opravdovým obdivem dovedl o svém
spolubratru říci: » To bylo ale kázáníI Tolik jsem si z něho
odnesl. « Jak si vážil kněží, kteří vedli svátý život. Jak
rád říkával o některých: » To jsou svaté duše «.
A když jednou v dopise poslaném mu z Cech do Říma
našel zmínku o panu kanovníku Málkovi, reagoval na ni.
slovy: » Ta vzpomínka na pana kanovníka Málka mé
hluboce dojala. Byl to muž svátého života a jistě se za
nás se sv. Janem Nepomuckým. přimlouvá. «
Nermoutil se, když jeho penitent! přešli ke zpovědníku,
kterého sám uznával za lepšího, a nezáviděl knězi, jehož
popularita rostla jeho úspěchy. Miloval duše pro Boha,
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a proto se snažil radovat upřímně z milostí, kterých se
duším dostávalo, ať to bylo prostřednictvím kohokoliv.
Jen když viděl, že se kolem některého kněze tvoří kult,
jehož středem a cílem není Ježíš, když tušil, že by jednota
církve utrpěla novými směry, které kněz zaváděl, netajil
se svými obavami i svým úsudkem.
Kdo z lidí by se mohl pochlubit, že by Josefa přistihl
při nějakém vychloubání nebo oceňování vlastních zásluh
nebo předností? Kdykoliv cítil, že jeho působení mělo
úspěch, klekl před svatostánkem a děkoval svému svátost
nému Spasiteli, že právě jeho použil jako nástroje k osla
vě Otcově.
Duchovní radosti, které pociťoval ze svého kněžského
blahodárného působení, sděloval jen svým nejdražším
a nejbližším, aby jim dokázal, že jejich oběti a modlitby
mají podíl na jeho úspěších.
On, který se přiznává, jak byl v mládí podezřívavý,
vymanil se s pomocí lásky i z této nectnosti natolik, že
nemyslil o zlém, ale radoval se s pravdou. U každého,
s kým jednal, předpokládal poctivost, takže ho ve stáří
tato důvěřivost vedla tak daleko, že se mnozí v jeho nej
bližším okolí obávali jeho neprozíravosti a neopatrnosti.
Jednoho večera, když po jmenování pana arcibiskupa
kardinálem bylo učiněno v Radvanově ono » tyfové « opatření
a v domě byla úředně vyhlášena karanténa, vnikli do domu
dva návštěvníci a pobyli u pana arcibiskupa neobykle
dlouho. Ctihodné sestry a i spolubratři trnuli obavami, zda
to nejsou provokatéři a zda jim pan arcibiskup ve své
důvěřivosti a dobrotě nesdělil něco, co by mu mohlo ublížit
a vývoj událostí ohrozit. Upozornili na to jeho příbuzné
s přáním, aby mu to řekli a napomenuli ho k opatrnosti.
» Nebojte se, děti, « řekl pan arcibiskup; » všechny miluji,
ale málokomu věřím«. Tato nedůvěra nikterak neodporo118

villa zásadě » láska všemu věří «. On se snažil přijímal:
každého s předpokladem jeho bezelstnosti a upřímnosti
a choval se i k tomu, kdo ho klamal, s láskou, nepostrádal
však křesťanské opatrnosti. Ze jeho prozíravost nepozbyla
léty na své intenzitě, toho důkazem je poznámka v dopise
jednoho z římských bohoslovců, který svému pražskému
příteli z Nepomucena psal: » Náš starý pán, ó ten má,
panečku, zrak! Ten už nás tu všechny prokoukl. «
Josef dovedl láskou odpovědět i na jidášský polibek
zrádců. Jednou ho v Mukařově navštívil jeden kněz, o němž
se říkalo, že dělá mezi spoluknčžími protiberanovskou
akci a sbírá podpisy pro jeho odstranění. Pan arcibiskup
byl na to upozorněn předem, ale onoho kněze přece přijal,
vyslechl i ruku podal a na požádání mu požehnal. Když
pak u stolu mu to vytýkali a netajili se názorem, že ho měl
vyhodit, řekl: » Snad bych ho právě tím utvrdil, že jednal
správně. «
Jak rád Josef na druhou neděli po Devítníku čítával
svým věřícím onu strhující kapitolu listu sv. Pavla Korinťanům, onu velepíseň lásky: Bratři, kdybych mluvil jazyky
lidskými i andělskými, lásky však kdybych neměl, nic
bych nebyl ...
Josef pochopil, že život bez lásky je pouhé živoření
a živoření v duchovním životě kněžském je hrobem pro
jeho působení. Láska v jeho životě byla nejúčinnějším
kázáním, ona pronikala každý jeho skutek, dýchala z kaž
dého slova, objímala duše jeho pohledem — láska byla
v Josefové životě vyplněním zákona.
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e velkolepé a vpravdě požehnané knize » Oportet
ilium regnare « mimo jiné pravdy uvádí autor včtu,
která zůstane provždy a pro každého platnou v Ži
votě milosti:
»Jen. to, co se obětu je, bude proměněno. «
Toho si byli vědomi všichni světci, že podobně jako
ve mši svaté obětovaný chléb dosáhne mocí, slova kněž
ského proměny v Chléb života, tak jen ta duše, která se
cele a dokonale obětuje, dosáhne proměny, která ji vřadí,
do řádu milosti, dává jí podíl na životě Kristově — po
světí ji.
Toho si byl vědom i Josef. Jeho oblíbená světice,
jejíž způsob posvěcování, ideální a jemné duši Josefově
tak imponoval, svátá Terezie Ježíškova, vyjádřila tu pravdu
způsobem básnicky emocionálním: » K dosažení svatosti je
potřebí jediné — sypat milovanému Spasiteli na cestu
kvítky drobných denních obětí. « Tato mimořádná duše
poznamenala svou malou cestu tak líbeznou vůní těchto
drobných kvítků, že na ni vábí dosud tisíce. Ostatně ona
se jí naučila v Nazarete, v domě Josefově a Mariině, kde
se všem světcům, tak plasticky názorně a živě odhalila
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svatost všedního dne, svatost bez okázalosti, bez zázraků,
bez mystického vytržení — svatost, kterou sice snadno
přehlížejí lidé, ale která dojde největšího zalíbení u Boha.
Kvítky drobných obětí! To byl i Josefův způsob sebeposvěcování, neboť tyto nepřetržité důkazy lásky přímo
nutí Boha, aby se duši sděloval. Na tomto způsobu není
zženštilosti, neboť jen ten obstojí ve velkých životních
zkouškách, kdo se umí obětovat a zapírat v malém. To je
totiž také známka pravé pokory. Mnozí lidé dovedou svět
udivovat velkými skutky spojenými se značnými oběťmi,
ale žádá-li Bůh od nich nepatrnou oběť, která má být
skryta před očima světa, mnohdy selhávají.
I Josefa možno nazvat mužem oběti, a to oběti skryté,
vytrvalé, oběti z lásky. Oběti, kterými posvětil svůj denní
život, byly skryté. U něho vůbec byly ctnosti spjaty s jeho
povahou. Lidé se na něho dívali tak, že obdivovali jeho
osobnost, ale kdyby se jich byl někdo zeptal, co na něm
viděli svátého, pravděpodobně by odpověděli: »Všechno
a vlastně nic. «
Tím » všechno « by definovali jeho lásku, tím » nic «
jeho pokoru, která se snažila každý sebezápor, každou
oběť skrýt, aby byla jen a jen pro Boha. Nechceme zde
líčit oběti, které přinášel ve spojení se svým křížem oněch
tří let v Dachově a patnácti let v internaci. To byly oběti
dané právě tímto křížem. Chceme mluvit o obětech drob
ných, denních, jejichž vůně přece jen někdy před někým
pronikla, aby byl svým okolím poznán.
Jako pán domu vždy o všechno poprosil. I jeho příkazy
byly prosba. Jako arcibiskup nikdy neupozornil, že má
jídlo nějaký nedostatek, podávalo-li se jen jemu. Kdysi
před ním někdo řekl, že trpěl v noci nezkrotnou žízní.
» To bylo asi po nějakém jídle. Já jsem ji také pociťoval, «
a dál nemluvil. Večer, když šel komorník dát do ložnice
122

minerální vodu, uvědomil si, že minulý den právě tuto
povinnost opominul. Šel se omluvit a řekl: » Excelence,
proč jste si nezazvonil, když tu nebyla voda, a měl jste
žízeň ? <i
» Jaroslave, každý má u nás právo na odpočinek, nechtěl
jsem je pozdě večer vyrušovat. « A tak se jeho okolí dově
dělo, že jejich pán ve svém vlastním domě trpěl žízní,
aniž si postěžoval nebo někomu něco vytkl. II stolu při
jídle byl velmi ukázněný. Obvykle, chutnalo li mu něco
zvlášť, vzal si toho malý kousek. Když ho někdo pobízel,
vida jeho apetýt, odmítl si přidat, a aby zastřel svůj nebezápor, prohodil: » Víte, já jsem malý, proto mám krátkou
cestu do žaludku, mně stačí opravdu málo, «
Když se ho někdo zeptal, co rád jí, vypravoval žer
tovnou historku, aby odvrátil pozornost od svých zálib
a chutí.
» Víte, jeden můj pan farář mi radil, abych nikdy
hospodyni neprozrazoval, co rád jím. Bude-li. mě mít ráda,
bude mi to dávat pořád, až se mi to znechutí, nebude-li
mě mít ráda, nedá mi to vůbec. «
Jednou řekl u stolu: » Díky Bohu, chuť mi nikdy nedě
lala žádnou starost. Nikdy jsem při jídle necítil zvláštní,
uspokojení, proto mi po té stránce nedělal hlad a nedosta
tek tolik obtíží jako druhým. U nich byl alespoň zásluž
nější, « dodal, aby oběti jiných ještě více zdůraznil.
Jen jednou dal najevo rozmrzelost. Poněvadž trpěl dnou
a kdosi mu poradil, jak jsou proti tomu dobré ořechy,
připravovali mu jeho věrní v paláci často ořechové mouč
níky. Jednou nebyly dost uležené, proto byly tvrdší.
Excelencpán byl právé dopoledne u zubního lékaře, takže
se nemohl moučníků ani dotknout, zatímco páni sekretáři
si velmi pochutnávali. Když se na něho komorník tázavé
podíval, proč nejí, prohodil: » Ony asi v kuchyni zapomněly
123

na mé bolavé zuby. « Když mu dodatečně udělaly rychlou
amoletu, vůbec se jí nedotkl a takřka hladov odešel ke
karmelitkám zpovídat.
Jedna jeho věrná duše, která znala snad každé jeho vnitřní
hnutí a kterou žádal, aby mu vždy otevřeně řekla, co se na
něm jeví nepěkného, odvážila se mu připomenout: » Ne
bylo v tom trochu ješitnosti? Vždyť se to v kuchyni nestalo
jistě ze zlé vůle. «
Smutně se na ni podíval a povídá: » Ješitnost to nebyla,
bylo mi jen líto, že se tak málo myslí na mé potřeby. Ať
mi to odpustí. « To řekl s takovou zkroušeností a opakoval
jim to pak všem, že se dojetím dali všichni do pláče a mi
lovali ho ještě více.
Jeho milý a věrný přítel dachovský P. František Štverák o něm dojemně vypravoval: »Jozífek dostával z domova
balíčky. Vydatné, panečku, však z nich bylo hodně vrabců
živo! Já ale jsem měl skoro zlost, když ten dobrák všechno
rozdal. Jelikož jsem obhospodařoval naši společnou » špajzku «, často jsem musil Jozífka krotit a říkal jsem: Heleď,
Josef, tohle ti na rozdání nedám, to já mám od doktora
předepsaný, a tajně jsem to schovával pro naše společné
slavnosti. Na svátek sv. Josefa jsem udělal malou domácí
hostinu — míchaná vejce! — a otevřel jsem jednu masovou
konzervu, o níž ani maminka Josefova nevěděla, co v ní
vlastně je. Byl to gulášek, že se sliny sbíhaly a srdce se
smálo! A k tomu jsem předložil míchaný kompot. Věděl
jsem totiž, že ho má Josef velmi rád a že by mu po přestálém
tyfu jistě zachutnaly. Když jsem se chystal láhev otevřít,
zadrží mi Josef ruku a povídá: » Františku, to dáme přece
na revír! Tam leží chudáci v horečkách, a my jsme, díky
Bohu, zdrávi! « — Nu, a tak se to odneslo na marodky.
Jindy jsem šetřil paštiky a schovával je před hladovými
krky za trnož kavalce. Jenže nám je někdo ukrad. Měl
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jsem co dělat, abych nenadával, ale Jozífek se jen smál:
» Ušetřili jsme jim děkování, stejně bychom jim to dalil «
A v » Katolíku « docela František zveřejnil onu příhodu,
jak se denně marně oba v horečkách domáhali přijeti
do lazaretu, neboť se jejich » dobrodincům « zdála horečka
stále nízká. Píše, kterak po třetím pokusu konečně přijali
Jozífka nakaženého tyfem, a jeho, Františka, odmítli, pro
tože nedosáhla u něho horečka ještě 39 stupňů. A František
dodává: »Tak on chudák se už v horečce sotva držel na
nohou a ještě mě podpíral! «
Josef si řekl jen o to, bez čeho se nemohl obejít.
Krásně to vyjádřila ct. sestra K. v Radvanově: » On si
nikdy o nic neřekl, a proto byl tak nesmírně vděčný těm,
kteří jeho potřeby vytušili a v jeho přáních ho předešli. «
Pokud nešlo o zásadní věci, byl ve styku s bližními
velmi ústupný. Nikdy neprosazoval svůj názor a nikdy
nedal najevo nelibost nebo omrzelost.
Jednou ho navštívil v Radvanově kterýsi duchovní,
který se podle vlídného usmívání pana arcibiskupa domní
val, jak ho nesmírně vtipně baví. Dokonce se pak chlubil
návštěvě, která přišla po něm: » To víte, já mu sem neno
sím starosti, já tak nějakou tu legraci, nějakou tu anekdotku,
aby přišel na jiné myšlenky! «
Když návštěva vstoupila dovnitř, domnívala se, že
zastihne pana arcibiskupa v dobrém rozmaru po takovém
předpokládaném rozptýlení. Byl však naopak velmi vy
čerpán a unaven.
» Vždyť mi důstojný pán říkal, jak skvěle jste se s ním
pobavil, Excelence! «
»Jsem rád, že si to myslil, ale kdyby chudák věděl,
jak daleko od toho všeho byly moje myšlenky. Co zaměstná
valo mého ducha! «
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» Proč jste mu to tedy nenaznačil? « — » Nemohu ho
přece zahanbovat, « řekl, aniž dal najevo, jak velké pře
máhání ho to stálo.
Po dobu jeho pobytu v Mukařově přicházelo ho navští
vit mnoho lidí. Většina jich tam chodila z upřímného zá
jmu o jeho osobu a jeho zdraví, ale mnozí jen proto, aby
se pak mohli ve společnosti chlubit jeho přátelstvím. Ač
ho návštěvy velmi vyčerpávaly a připravovaly o draho
cenný čas, takže musil své povinnosti pak dohánět na
újmu spánku a odpočinku, nikdy nikoho neodmítl a neodbyl.
Při stěhování do Radvanova se přiznal, jak ho někdy
návštěvy unavovaly, a vyslovil naději, že si od nich ted
odpočine. Přesto se však v Radvanově nevzdaloval nikdy
dále od domova, aby ho našli ti, kteří ho přijdou navštívit.
» Přijedou chudáci z takové dálky, a bylo by jim líto,
kdyby mě nezastihli! « Tato jeho otcovská ohleduplnost
vedla některé duše k značné familiárnosti, která někdy
zabíhala do netaktu a troufalosti.
Jednou k němu přijela skupina čtyř lidí se svým du
chovním. Po cestě spravovali auto a dostavili se k návštěvě
v takovém stavu, že bylo třeba se nejdříve řádně umýt.
Protože byl pan arcibiskup právě v zahradě s jinou ná
vštěvou, uvedla je ctihodná sestra do jeho pokoje — měl tam
jediný pokojík sloužící za pracovnu, ložnici a přijímací
pokoj. Klidně jako doma obklopili umyvadlo, nastříkali
kolem, ručníky umazali, takže když se pan arcibiskup
dostavil, byl dost překvapen. Byl to nehorázný netakt už
proto, že vedle měli umyvárny, ale on neřekl ani slova.
Naopak, když domácí na to upozornili a řekli, že by
bylo vhodné říci to právě onomu duchovnímu, že podobné
chování je nepřístojné, prosil pan arcibiskup: »Prosím,
ne! Nic mu neříkejte. Oni se tak chovali proto, že si mysli
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li, že jsou doma u otce. A to přece jsou! Raději se za ně
pomodlíme, aby šťastně dojeli. «
Kdo znal jeho vyhraněný smysl pro pořádek, jeho
taktnost ve styku s jinými až úzkostlivou, pochopil, jakého
sebezapření bylo třeba, aby tuto návštěvu přijal a choval
se bez jediného náznaku rozmrzelosti.
Na každý významný svátek se připravoval zvlášť horli
vou modlitbou a pochopitelně i oběťmi, které však navždy
zůstanou skryty před očima lidí, aby byly zapsány v knize
života.
Zvláště v době svatopostní se Josef horlivě přemáhal.
Mnoho věcí si odpíral, ale tak, že to jeho okolí vůbec
nepozorovalo. Láska je vynalézavá, a tak Josef dovedl
najít všechny způsoby, jak by ji Bohu dokazoval, a při
tom ji dovedně skryl před jinými.
Jednou na Bílou sobotu v semináři odpoledne před
vzkříšením poseděl se svou maminkou a s bratrem, kteří
u něho trávili velikonoce. Přítomná návštěva rozevřela
noviny a zadívala se na vtipnou skrývačku. Věděla, jak
pan rektor rád a pohotově luští, proto mu ji předložila.
On však hádanku zakryl rukou a řekl: Teď přece ještě
ne! « Návštěva se ohradila: » Vždyť už je po aleluja! «
(Tenkrát ještě byly obřady ráno.) » Ano, ale Matička ještě
trpí! «, a odložil noviny stranou.
Tato nepatrná událost poodhrnula clonu jeho skrytých
obětí, které přinášel po celou postní dobu. Jindy se vyzra
dil tím, že ve společnosti duše, jíž se svěřoval se starostmi
stran bohoslovců a jejich výchovy, si postěžoval: » Většina
těch chlapců ještě nemá pravého ducha. Podívejte se,
co je jich v kuřárně! A jak hlučně se baví, až jsou slyšet
ven. Nedovedou si odřeknout nic ze svých zvyklostí, ne
dovedou omezit svou denní zábavu. Vím, musím je chá
pat, jsou tak mladí a potřebují rozptýlení. Ale přece si
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myslím, že už by teď v semináři měli vniknout do ceny
malých obětí a připravovat se jimi na oběť života. « A jeli
kož toužil, aby se seminář připravil na svátý týden, obě
toval se tím více sám v náhradu za » své « hochy, jak jim
rád říkával.
Pan arcibiskup už jako mladý těžko snášel horko,
a přece ho nikdy nikdo neslyšel, že by si na ně stěžoval.
Nestěžoval si ani v římských vedrech, a když jeho drazí
projevili v dopisech obavu, zda netrpí vedry jeho srdce,
odpisoval jakoby mimochodem: » Horko je tu, ale pomalu
si zvykám. «
Za svého pobytu v Radvanově, kdy bylo zvlášť parné
léto, si tuto oběť ztěžoval ještě tím, že si na cestu do polí
vzal tepláky, které v zimě naopak odkládal, aby mohl
Matičce ústějovské přinést větší oběť, když k ní šel každý
pátek na pouť.
Když si toho v jeho okolí všimli, a jedna duše mu
dokonce připomněla nerozumnost takové askeze tak ne
bezpečné v jeho věku, byl všecek zaskočen, že jsou jeho
oběti vyzrazeny a jen se ohrazoval, že to opravdu vůbec
žádná askeze není.
Časem trpíval chorobnou nespavostí, která se zvyšo
vala nesprávným oběhem krevním a dalo se jí odpomoci
tím, že se postel vyhřála termoforem. Casto vstával po
probdělé noci, a přece si o tuto službu neřekl. Jak vděčný
byl pak sestře T., když na to v Radvanově přišla sama.
Teprve potom se okolí dovědělo, jak těžko se studenýma
nohama usínal.
Při své nemoci v Mukařově měl předepsán velmi
odporný lék. Když ležel v lenošce, poprosil osobu, která
odnášela nádobí, aby mu lék podala. Tato, chudák, byla
tak soustředěna na to, aby správně počítala kapky, že mu po
dala lžičku, aniž mu odpornost léku zmírnila čajem, který
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byl připraven na stolku. Díval se sice po šálku, ale nelekl
si o něj ani tehdy, když odporné kapky polkl. Kolik hořko
stí připravil této vzácné duši svět a jeho vlastní národ!
Toto zde byla pro něho maličkost, kterou nabídl Pánu
na smír.
Po kýlní operaci, kterou přestál
dokonce dvakrát
byl nucen nosit kýlní pás. Páni se o vězně v Paběnicích
příliš nestarali, a tak mu poslali po operaci pás, který
mu způsoboval značné obtíže při chůzi, odřeniny mnohdy
až krvavé. Nikdo se o tom nedověděl. Tyto nesnáze ne
projevoval ani v chůzi, až teprve krvavé stopy na prádle
upozornily okolí na bolesti tohoto muže skryté oběti.
Kolik drobných kvítků, sypaných na cestu božskému
Spasiteli, uniklo duším žijícím v jeho blízkosti I Vynalé
zavost jeho lásky neztratila žádnou příležitost, aby svému
Ježíši nepodala na smír kvítky drobných obětí. Tato vyna
lézavost to však byla, která žárlivě střežila, aby vůně kvit
ků oblažovala jen a jen Ježíše, a unikala pozornosti lidí.
Proto jsou tyto řádky tak chudé, ač by na Josefův život
oběti nestačila asi celá kniha.
Tyto jsou však napsány, aby si duše obdivující velké
životní oběti Josefovy, přinesené v době věznění, internace
a vypovězení z vlasti, uvědomily, že heroickým obětem,
které tuto vzácnou, svátou duši postavily na odiv světa,
předcházela nepřetržitá řada obětí, jimiž vůle sílela, srdce
pokornělo, duše se očisťovala, aby takto připraven, doved)
říci »ano, Otčeft! ke všemu, co Bůh dal a co Bůh vzal.
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uše, která Žije z eucharistie, je uchvácena vlastnost
mi Ježíše eucharistickcho, a jednou z vlastností,
která ji nejvíc uchvacuje a strhuje k následování,
je Ježíšova pokora a skrytost.
Vpravdě Bůh skrytý jsi Tyl
Bůh se rád skrývá, aby byl s toužebností hledán, a duši,
která ho hledá vytrvale, nezištně, s čistou touhou, s ne
rozptýlenou vůlí a s nepřestávajícím nadšením, se pak
sděluje naprosto a bez výhrady.
Kdysi přinesl Josef chovankám u Sv. Anny malou
knížečku nesoucí název » Neúhledné ctnosti «.
» Tato knížečka mě nadchla, « prohlásil, »je psaná tak
prostě, v duchu sv. Terezičky. Rád bych, abyste si ji
přečetly a neúhledné ctnosti si oblíbily. Je v tom základ
duchovního života! « A jako na vysvětlenou dodal: » Neú
hledné ctnosti jsou takové, které nás stojí mnoho přemá
hání, a přitom nejsou nikým oceněny kromě Boha. To
jsou ctnosti, které odporují pýše a upevňují v duši, po
koru — a ta je spolu s láskou základem ctností. Někdy
i lidé, kteří dospěli k vysokému stupni dokonalosti, na
konec ztroskotali, jelikož s ostatními ctnostmi neupevňo-
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váli v srdci pokoru, a to je svedlo na scestí, neboť pýcha
zaslepuje. «
Ani netušil, že tím svým žákyním dal nahlédnout
do svého nitra, když jim v hodinách náboženství v růz
ných příhodách ze svého kněžského života zošklivoval
nesprávně chápanou ctnost, když tepal skrytou pýchu
a » hrbatou pokoru «, jak označoval farizejské vynášení
ctností na povrch a přitom zevní zkormoucenost, která
se snažila na sebe upozornit.
Tato » hrbatá pokora « neměla nikdy místa v srdci
Josefově. Nikdy před nikým nevypočítával své zásluhy.
Jediné, co zůstalo v srdci po úspěšně vykonaném díle,
byla radost a vděčnost Bohu. Kdykoliv si mu některá
apoštolská duše, která konala veliké věci pro zájmy Boží,
stěžovala, že započala dílo s nezištnými a nejkrásnějšími
úmysly, ale že se během práce následkem dosažených
úspěchů ozvala u ní domýšlivost, samolibost a i pýcha,
vždy ji pobádal, aby ve svém apoštolském díle pokračovala,
a svým nejbližším, na jejichž duchovním pokroku mu
zvláště záleželo, sděloval ze své duchovní praxe: » Ďábel
se velmi často snaží zmařit dobré dílo, a když vidí duši
cele Bohu oddanou, která se chvěje před každým hnutím
pýchy, vnukává jí samolibé myšlenky, aby pak z obavy
před pýchou dobré dílo přerušila a od zamýšlených prací
upustila. Kdykoliv mě potká něco podobného, odpovídám
na ďáblovy úskoky tak, jak odpovídali světci: » Pro to
jsem nezačal, pro to také neskončím! « — a když ďábel
vidí, že se pouštím s novými silami a ještě větší horlivostí
do práce, abych dílo dokonal, odchází s nepořízenou sám. «
Velmi často rozbíral ve svých promluvách výrok sv.
Terezie: » Pokora je pravda«, a zdůrazňoval, že nikdo
nikdy nevyjádřil obsah pokory přesněji než tato veliká
dcera církve.
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Říkal a radil: » Kdykoliv duše odmítá přiznat se
k schopnostem, které jí Bůh dal, vyjadřuje tím ne pokoru,
ale nevděk vůči tak štědrému Dárci. O svých přednostech
nemluvím, a použije li jich někdy Bůh k lomu, aby skrze
ně rozmnožil svoji slávu, mám právo na radost a povin
nost vděku. Stejně pak se. raduji z úspěchů jiných duší
a nezávidím hřivny, které byly dány jim. Cvičím-li se
stále v takovém pojetí pokory, stane se mi záhy zvykem,
Pokorného vlastně nikdo nepokoří. Pokořen může být: jen
ten, který smýšlí pyšně.
Pokora je pravda, to znamená, že duše přiznává
všechno, čím ji Bůh obdařil, ale současně je si vědoma,
že tento dar jí může být kdykoliv odhal. Pokora hodnotí
lidi, věci a dění očima Božíma, to je, přisuzuje jim jen
tolik důležitosti, kolik jí mají pro vykonání Božích plánů.
Proto hodnotí sebe a bližní jen podle vztahu k Bohu,
Pravá pokora se nakonec neděsí ani svých neúspěchů,
i když se týkají vlastního posvěcení. Duše pokorná je si
ve své víře vědoma toho, že Bohu záleží na její svatosti
více než jí same, a že zde na zemi nikdy nedostoupí k vrcho
lům, z nichž by její láska nemohla stoupal: ještě výš,
nebo z nichž by ji pýcha nemohla svrhnout do nejhlubší
propasti hříchu. Duše pokorná tedy poděkuje Bohu i za
své poklesky, které ji v pokoře utvrzují a chrání ji před
pýchou. «
Nežli dostoupil Josef k takto praktikované pokoře,
prošel i on různými jejími stupni. Zprvu se pokořoval
různými zevními projevy, což však později odložil.
Bylo to jednou v zimě. Měl exhortu pro sestry a chovan
ky v kapli u Sv. Anny. Jako vždy připravoval se na kázání,
svědomité. Mělo tři body, které nejprve předeslal v úvo
du, aby je pak rozvinoval a utvrzoval ve svých poslucha
čích (byli tam i rodiče chovanek) pravdy svaté víry.
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Dva body promluvy byly probrány, a když přistoupil
k třetímu, pojednou se zastaví. Pomalu zrekapituluje první
dva body, a pak nastává chvilka trapného ticha, které
je posléze přerušeno tichým, ale zřetelným: »A ten třetí
bod jsem zapomněl. «
Bylo to ohromující. U tak rutinovaného, zkušeného
kazatele nebylo obtížné, i když připustíme, že skutečně
zapomněl, skončit kázání bez této trapné připomínky,
jež vzbudila v duších naslouchajících různé odezvy. Jedni
kritizovali, jiní oceňovali a chválili pokoru a jiným to
zůstalo nepochopenou záhadou.
» Chtěl jste se tak pokořit, pane řediteli ?« zeptala se
ho jedna chovanka přímo. » Na to jsem nemyslil. Snad
to bylo následkem velkého mrazu, pojednou jsem ucítil
v hlavě neproniknutelnou tmu, v níž jsem si nevzpomněl
na nic. A tak jsem kázání ukončil. Vy jste si myslily, že
to měl být projev pokory ? «
Příležitostně jim vysvětlil v hodinách náboženství:
» Pravá pokora na sebe neupozorňuje a vždycky to
spíše nasvědčuje vnitřní pýše, jestliže se člověk pokořuje
ve vnějších projevech. Pravá pokora je v srdci! «
Jako zkušený duchovní vůdce poznal nejen různé penitenty, ale vnikl také do způsobu vedení jejich předcho
zích zpovědníku. Neuznával za správné, dokonce označo
val za pochybené radit duším, aby pod záminkou pokory
nevyužily dokonale svých přirozených schopností. Říkal:
» Buh bude vždycky žádat zdvojnásobení všech hřiven,
které nám svěřil. Nemáme právo zakopat ani jedinou! «
Proto své svěřence nabádal, aby i přirozených před
nosti a statků ve svém apoštolském působení využili a od
váděli tak Bohu dílo dobré a pokud jejich lidské síly stačí
i dokonalé. Je-li jejich úmysl pravý a sledují-li jen zájmy
Boží, Buh už se včas sám postará, aby udusil zárodky
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pýchy, které by se následkem úspěchů nebezpečné roz
rostly.
Později v semináři zápolil s tímto nezdravým » kom
plexem pokořování« u jednoho ze svých spolubratři, kte
rého stále povzbuzoval k využití nevšedního hudebního
nadání, prohlašuje o jeho skladbách, že jsou originální
a překrásné, jen aby ho vyprovokoval k činnosti na tomto
poli, když on sám z bázně, aby nezpyšněl, se od tak po
žehnané hudební tvorby vzdaloval.
Josef vůbec neměl rád okázalost a nápadnost, zvláště
ne v projevech zbožnosti. Jak byl šťasten, když po svém
návratu z Dachau našel jednu ze svých duchovních dcer
značně produchovnělou a měl z toho velkou radost. Ko
nala denně adorační hodinku, a ač věděl, že ji koná za
kněze, a ač si vážil jejího rozjímavého života, jehož sliv
dem i cílem byl Ježíš v eucharistii, přece jí blažené chvíle
adorace zakázal, když ho kdosi upozornil, že se svými
úkony před svatostánkem stává nápadnou. Věděl, že jí
způsobí bolest, poněvadž jí tento zákaz udělil bez jediného
slova zdůvodnění, a tak zkoušeje její poslušnost, sou
časně prohloubil její pokoru.
Když dlel v Radvanově, byla mu k osobní obsluze
přidělena sestra T. Když ji jednou po jejím odchodu z po
koje kdosi chválil, prohlásil pan arcibiskup: »Je to svátá
duše, a nejkrásnější na ní je, že svou svatost úzkostlivě
skrývá před lidmi. « Stejným způsobem hodnotil i před
stavenou v Radvanově. Obě řeholnice měl proto velmi
rád a vážil si jich.
Našel-li někdy v životopise některého světce, že se
staví na odiv věci, které jsou sice mimořádné, ale skrývají
v sobě nebezpečí, že by duše při jejich napodobování,
mohly na své duchovní cestě pochybit, odmítal dovolení
takový životopis číst. Tak se jednou stalo, že se na učiteJ135

ském ústavě při hodinách ručních prací četl životopis
sv. Caňori Mora. Pan ředitel na to při inspekci přišel,
knihu zabavil a její čtení v kolektivu zakázal. Pak prohlá
sil: » Věřím, že Caňori Mora byla velká světice, ale tento
životopis je nešťastně psán, jelikož chválí věci, které chvály
nezasluhují. Svatí se stávají svátými pro svou lásku, a ne
pro mimořádnosti, které by jiné duše bez řádného duchov
ního vedení mohly při napodobování zavést. « Sestrám
knihu dovolil číst soukromně a některé kapitoly s nimi
probral sám.
Jinak měl na napodobení svátých svůj osobitý názor
shodný s názorem svaté Terezičky: » Dělají-li dva totéž,
není to totéž. « Tuto zásadu tak často praktikovanou ve
společenském životě, aplikoval i na život duchovní a ří
kával: » Bůh se ve svých svátých neopakuje. Nebe by bylo
příliš jednotvárné! « Jindy to vyjadřoval ještě humorněji,
když říkal: » Každý svátý je jinak vymodelovaný. «
Svaté máme následovat v jejich lásce dokazované oběťmi,
a ne napodobováním různých zevních projevů, které při
různých pohnutkách mohou být u jedněch ctností, u druhých
projevem skryté pýchy — a tak zatímco u jednoho určitý
projev přitahuje svou vůní a jasem, u druhého může totéž
být odpuzující a někdy směšné.
Tak Josef o pokoře mluvil. Leč o pokoře mluvilo
nadšenými a strhujícími slovy už mnoho lidí, mnoho
kazatelů, působivá byla ovšem jen slova podtržená vlastním
životem, vlastními skutky. Pokoru i lásku je nutno žít.
A lidská srdce bývají na obě tyto ctnosti velmi citlivá,
snadno je vytuší a je jim u nich dobře.
Je známkou pravé pokory, že nikoho nezahanbuje. Tak
tomu bylo u Josefa. V jeho blízkosti necítil nikdo svou
ubohost. Krásně to vyjádřila služebná v arcibiskupském
paláci, která měla duši velmi citlivou a vnímavou a již
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měl pan arcibiskup, právě tak jako její rodnou sestru,
velmi rád.
» Náš excelencpán je takový zvláštní! Člověk se ho
vůbec nebojí a přitom se v jeho přítomnosti hanbí za
každý poklesek i za každou špatnou myšlenku. On všechno
pozná. Člověk se ho bojí zarmoutit, a přitom mu tolik
důvěřuje, že všechno pochopí a odpustí. 8 tím nejhorším
hříchem bych se nebála jít k němu pro jeho Lísku a do
brotu, a pro stejnou lásku a dobrotu bych se bála něco
špatného udělat. «
Jak krásně zde vyjádřila tato prostá duše podstatu
pravé bázně. Ano, u pana arcibiskupa se cítil každý dobře.
On byl přístupný každé lidské ubohosti a bídě, nekáral
příliš, nemoralizoval, nehněval se, i když se někdo pro
vinil přímo proti němu. Bylo vždy vidět, že se děsí hříchu,
ale miluje toho, který se k němu zkroušeně přiznává,
Jedna z duchovních dcer to vyjádřila slovy: » Vy jste
nás naučil, kdy je láska svátá. «
Nikdo snad netušil, jak rád sloužil duším bohoslu
žebnými úkony. Když dlel v Mukařově, bydlely v jejich
sousedství sestřičky sv. Hedviky. V jejich kapličce rád
zastupoval místního pana faráře, který byl jejich duchovním
správcem, a večer míval pro ně svátostné požehnání s kra
tičkou promluvou.
V den 31. března 1964 onemocněl pan arcibiskup velmi
vážně následkem stále překonávané chřipky, nachlazení,
a vypětí po obřadech Svatého týdne. Přitom celý den pilně
pracoval a dokonce se s jednou milou návštěvou dal do
uklízení svých věcí. Při obědě vůbec nejedl a pak jen řekl,
že je nějak unaven. To už měl vysokou horečku, ale když
přišla návštěva, jeden duchovní ze Stříbra, přijal ho a půl
druhé hodiny s ním rozmlouval. Když se zcela vyčerpán
a v obličeji takřka zsinalý vrátil do svého pokoje, posadil
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se do lenošky, a na otázku, proč návštěvu nezkrátil, odpově
děl s předobrým úsměvem: » Vždyť ten chudák přijel z ta
kové dálky, až ze Stříbra, musil jsem se mu přece věnovat! «
Ve čtyři hodiny se opět vzchopil, chtěje se modlit v kapli
breviář. Ona návštěva ho upozornila: »Ale, Excelence,
požehnání u ctihodných sester vedle snad dnes mít nebu
dete. Nebylo by správné vycházet v horečce z domu.
Je velmi sychravo! Pan biskup to jistě velmi rád převezme
dnes za vás. «
» Když my máme dnes jen jedno svátostné požehnání,
u nás v kapličce dnes není — a tak bych vlastně neměl
žádné. A pak nerad bych ho tam chudáka posílal. Vždyť
mu také není dvakrát. «
Když ho nemohl nijak odvrátit od jeho úmyslu, a při
tom chápal touhu jeho eucharistického srdce, uhodil plný
obavy na jinou strunu.
» Excelence, víte, čemu jste nás učil ? Přiznat se někdy
k své nemohoucnosti ať fyzické, nebo duševní, v tom je
také projev pokory. A když přitom dáme někomu příle
žitost k oběti a k projevům blíženské lásky, je to dvojná
sob krásné! «
Neodpověděl, ale když při odchodu do domácí kapličky
procházel jídelnou, kde byl jeho vzácný přítel se svou
návštěvou — dp. Musil z Rychnova n. Kn. - a oba se zhrozili
jeho chorobného zjevu, pronesl pan arcibiskup s pokorou
tak nelíčenou, že až dojímala: » Právě jsem tě chtěl prosit,
abys za mne dnes převzal požehnání. Cítím se opravdu
velmi sláb. «
» Vždyť jsem ti to chtěl právě nabídnout, « odpověděl
pan biskup s takovou láskou, že se pojednou přítomní,
jak si pak vzájemně sdělili, cítili v atmosféře svatosti.
A přece se při loučení v kapli přiznal náš drahý pan
arcibiskup: »Je mi tak líto, že mi dnes svátostný Ježíš
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nepožehná. Bude mi tu smutno, až budou všichni na po
žehnání. «

» On vám žehná už teď! «
Jen Ježíš jediný viděl
hloubku duše, která se svýma tělesnýma očima zadívala
na dvířka svatostánku.

Jak se vystupňovala pokora v tomto směru, ukázalo se
v Radvanově. Přišel tam 2. května l l)(>4 ještě jako rekonva
lescent. To už tam bydlili tři spolubratři. Jelikož duchovní
správu měl pan opat Machalka, který byl současně jako
zaměstnanec Charity údržbářem domu, ponechal mu Josef
zcela na jeho uvážení a rozhodnutí svoje zařazení v ka pli.
Aby jeho mše svátá časově nenarušovala pořádek v domě
a povinnosti ctihodných sester, rozhodl pan opat, že ji bude
mít ve
6. Znamenalo to pro něho, který byl zvyklý
pomodlit se breviář před mší svátou, vstávat už ve čtyři
hodiny, čemuž se přeochotně podvolil, jen aby jeho pří
tomnost v domě nezpůsobila porušení řádu.
A tak se pan arcibiskup ze všech první podrobuje
sám, má tichou mši svátou, při níž nepodává svaté při
jímání, ač tímto úkonem tak rád sloužil Ježíši svátostnému
i duším, po mši svaté nemá svátostné požehnání, ač tak
rád žehnal nejen přítomným, ale i celé své diecézi a všem
duším, které s ním byly duchovně spojeny, ba ani večerní
požehnání mu není svěřeno, takže při nejlepším úmyslu
spolubratři šetřit ho a nezatěžovat ho povinnostmi, ocitá
se pojednou na vedlejší koleji.
Jen duše, které ho znaly, věděly, kolik k tomu bylo
zapotřebí pokory, která byla tím větší, že o ní okolí nevě
dělo. Zato po každé, když mimo jeho klekátko šla některá
z řeholnic, zvedala se jeho pravice, aby ji požehnala kříž
kem na čelo, štědře rozdávajíc z moci, kterou mu propůjčil
Ježíš.
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Jak si toho sestřičky nesmírně vážily, vysvítá z toho,
co psala matka představená jedné duši, která často Radvanov navštěvovala: » Pan kardinál, jeho dobrota, prostota,
skromnost a hlavně jeho žehnání nám v celém domě chy
bějí! « Dokonce si po jeho odchodu do Říma sestřičky
vyprosily toto žehnání svátým znamením na panu biskupu
Troch tovi.
Pan arcibiskup byl rozený estét. Měl rád, když všechno
kolem něho bylo vkusné a odpovídalo to jeho krasocitu.
Tím dojemnější je příhoda, která ho přistihuje už i po
této stránce dokonale zpokornělého.
Když bylo v Praze jeho biskupské svěcení, byla to pro
jeho nejbližší pochopitelně i událost společenská. Proto
chtěly mít jeho věrné duše jeho maminku pěkně vystro
jenou. Poslaly jí tedy peníze na pěkné a vkusné ošacení.
Dobrá babička však peníze rozdala svým dětem a vnu
kům a do katedrály se dostavila věrna své skromnosti
ve svém starém kabátě a odřeném klobouku, takže ji foto
reportéři málem přehlédli k nemalé její radosti.
Jedna z duší, jejichž dobrý úmysl byl takto překažen,
téměř vyčítavě řekla pak panu arcibiskupovi: » Všichni
jsme chtěli mít maminku pěkně vystrojenou, a takle to
dopadlo. Bude to hanba pro nás, že jsme ji nechali tak
jít! « Pan arcibiskup se této zbytečné starosti shovívavě
usmál a povídá: » A přece to byla moje maminka! « Ten
krát ho už lidské úsudky vůbec neroztrpčily.
Pokora Josefova dovedla odpouštět i tehdy, když ho
někdo přehlédl záměrně a ne bez postranního úmyslu
zatlačit ho do pozadí.
Po květnové revoluci 1945 se stalo takřka módou spojo
vat náboženské pouti s národními manifestacemi a mít
slavnostním řečníkem nebo kazatelem některého z poli
tických vězňů. Proto byl i pan ředitel Beran často zván
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k podobným příležitostem, jimž, jako nadšený vlastenec
vyhovoval velmi rád.
Přečasto ho zval jeho švagr na Plzeňsko, a právě, když
se celá rodina sešla k oslavě maminčiných osmdesáti n,
konali zájezd do Manětína, kde se slavila pouť svatojánská.
Pěvecký sbor od Všech svátých, jehož, členy byli všichni
sourozenci Joseíovi, měl jet. autobusem, kdežto Josef s ma
minkou měli jet autem. Joseí mel mít slavnostní kázání
a jeden kněz z Plzně měl pak mít slavnou mši svátou.
Bylo o něm známo, že vůči Josefovi příliš sympatií nemá.
V poslední chvíli rozhodili, že má Joseí ještě předtím
zajet do Kyjova, aby tam měl za onoho duchovního mši
svátou s kázáním. Ochotně se podřídil, ač hned zpočátku
bylo jasné, že obojí nezaslané a že se Josef z Kyjova do
Manětína včas nevrátí.
Brzo ráno odejel do Kyjova, ostatní, dvě hodiny po
něm, do Manětína.
Dlouho se čekalo, kdy se dostaví kazatel, ale když,
nepřicházel, vystoupil na kazatelnu onen plzeňský kněz
a pronesl krásné, » připravené « kázání, při němž se Josef
hned po začátku dostavil a pokorně s největší pozorností
je vyslechl. Velebný pán ho zato nechal sloužit mši svátou,
Po ní poprosil Josef za prominutí, že se opozdil a podě
koval svému zástupci za krásné kázání. Na zpáteční cestě
mu řekla maminka: » Dítě, to jsme se za tebe namodlilil
To jsem prožila strachu! «
» Alespoň jste byli vroucnější', když vás tísnila úzkost
o mne. Vždyť ten, kdo to aranžoval, musil přece vědět,
že to z Kyjova nemohu tak brzo stačit! Ale bylo to pro
mne dobře. Příliš jsem se na kázání, těšil. «
Nápadnost byla Josefovi vždycky protivná. Někomu
by se zdálo, že to bylo v rozporu se skromností a pokorou,
když své duchovní dcery nabádal, aby chodily pěkně
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a decentně oblečeny, ne sice nápadně, ale vždy podle
módy, aby nebyly nápadné nakonec svou staromódností.
Tuto zásadu dodržoval i u sebe, ač se přiznával, že to má
jako velebníček jednodušší a že ji někdy smí porušit.
Veselá příhoda, jejímž iniciátorem byl jeho milý dachovský přítel Štverák, nasvědčuje, že i tuto zásadu Josef
překonal svou skromností, která mu nijak neubrala na jeho
biskupské vznešenosti.
V úterý 4. listopadu 1946 byl pan rektor semináře jme
nován pražským arcibiskupem. Františkovi, který byl, jak si
sám říkal, jen venkovský farář (ač už byl vikářem), to
ušlo, a tak následující středu, kdy se konala v arcibiskup
ském paláci konsistorní porada, přijel jako obvykle se svým
obstarožním autíčkem před seminář, aby pana rektora
zavezl do paláce. Pan arcibiskup tento projev lásky a přá
telství přijal vděčně jako dříve. Když ho pak všichni
členové konsistoře slavnostně vítali a blahopřáli mu, stál
tam » Franc « jako zkoprnělý a zmohl se jen na jediné:
» Ale, Jozífku, tos mi to nemohl říct koho vezu ? Já bych
si ten svůj vozejček alespoň trochu vypucoval! «
»Ani nevíš, Františku, jak se mi v něm právě dnes
dobře jelo. «
» A to abych ti ted taky říkal Excelence I «
» Pro tebe jsem vždycky tím, čím jsem ti byl v Dachau —
Jozífkem I « dodal pan arcibiskup a srdečně svého kama
ráda objal.
Byl by to roztomilý příspěvek pro fotoreportéry, kteří
usilovně sháněli kdejaký zajímavý snímek nového českého
primasa, kdyby ho mohli zachytit v tomto staromódním
Františkově vehiklu.
S Josefovým smyslem pro krásu souvisela i úprava
jeho okolí. Ať byl kdekoliv, vždy si své prostředí upravil
tak, že se tam každému dobře dýchalo.
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Bylo to tak zvláštní. Nikdy se neobklopoval žádným
přepychem, nikdy si nábytek ani nekupoval, ani nevy
bíral, vždy skromně přijímal, co mu připravili druzí,
ale svým pořádkem a smyslem pro krásu dal svému pro
středí takový soulad, že se stalo dokonalým rámcem jeho
čistoty a pořádkumilovnosti.

1 když ve svém pokoji pracoval a potřeboval ke svému
studiu hodně knih, vždy jeho pracovna působila dojmem
nejvyšší uspořádanosti. Ani ve stáří ho lato pořádkům!
lovnost neopustila. Každý, kdo přišel do jeho pokojíka
ať v Mukařově, nebo Radvanově, nebo i nakonec v Ne
pomucenu v Římě, doznává, že ho pořádek a čistota té
měř okouzlily.
V Mukařově byl pokoj pana arcibiskupa vždy jako
klícka, v níž všechno zpívalo. Když se do Milkařova při
stěhovali, dal svému příteli vybrat jako staršímu, jeden
ze dvou pokojů, který jim měl sloužit za pracovnu a ložnici,
později vývojem okolností i za přijímací pokoj. Pan biskup
si vybral pokoj s oknem na jihovýchod, kdežto na pana
arcibiskupa zbyl protější tmavý, ponuřejší a za zimních
večerů i smutnější. A přece byl skromný pan arcibiskup
vděčný Bohu za všechno, i za to málo, a nemohl se
v prvních dnech vynadívat na stromy před okny pokoje.
A když se později dověděl, že jeho pokojík sloužil za pra
covnu panu biskupu Podlahoví, který mukařovské domy
vybudoval pro Růžencovou výrobnu, byl z toho nesmírné
šťasten a spatřoval v tom odměnu za to, že si, nevybíral.

Bylo to příkladné, jak úzkostlivě udržoval pořádek
a čistotu, a jaký ohled měl při tom na ty, kteří mu sloužili.
Kdykoliv hostil nějakou návštěvu, uklízel sám hrníčky
a talířky a odnášel je na podnose, aby sestřičky nemusily
» šlapat nepohodlné schody «.
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Úzkostlivě sbíral drobečky zbylé na stole i pohozené
na kobercích, a když ho někdo v tom chtěl zastat, omlouval
to roztomilým způsobem: » Víte, my jsme v Dachau za
žili mnoho hladu a tam se mi stal každý drobeček vzácný
a drahý! Na to musím myslit teď, když mi Bůh tolik do
přává, « a dával drobečky ptáčkům na krmítko za oknem.
Měl dokonce i štětičku od holení, kterou smétal dro
bečky po stole a odmítal v tom každý zásah cizí pomoci.
»Ale to já umím dokonale! Vždyť jsem v Dachau
zametal lágrovou hlavní třídu, a tam jsem se v tom nějak
pocvičil! «
Byl úzkostlivý i na svou osobní čistotu. Ve své pra
covně si vždy přes kleriku oblékal pracovní plášť. V Mukařově v něm někdy z roztržitosti přijímal i návštěvy
a vítal je k velké roztrpčenosti sestry A., která dbala, aby
pan arcibiskup neodkládal před nikým znaky své důstoj
nosti. Někdy ho i napomínala, že vypadá jako zřízenec
Charity, aby ho přiměla po druhé k větší »pozornosti «
ve vystupování. Když ji chtěl pozlobit, řekl: » Nevídáno,
a just! «
Ve svých nárocích byl velmi skromný, neboť byl zvy
klý celý život je omezovat. Když byl ministerstvem školství
přinucen změnit pobyt a přestěhovat se z Mukařova do
Radvanova, byl mu tam zřízenci Charity přidělen jeden
pokoj s výhledem do rozbořeného pivovaru. Toto poní
žení bylo záměrné, a ti, kteří ho z Mukařova doprovázeli,
vyjádřili se o bytě velmi nepříznivě. Jedna z nejvěrnějších
duší ve své roztrpčenosti dokonce řekla: » Tak odlidštěný
byt jsem ještě neviděla! «
Následkem špatného dohodnutí přijel pan arcibiskup do
prázdného, nevybaveného pokoje, neboť ctihodné sestry
premonstrátky se domnívaly, že nábytek přivezou z Mu
kařova. Pan arcibiskup však vlastní nábytek neměl, a tak
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přijel mezi čtyři holé stěny, a bědující mukařovští přátelé
mu svým rozhořčením už tak dost trpké okolnosti ještě
zhoršili. Netajili se před nim svými úsudky, jejichž oprávně
nost musil uznat i on sám. Každý jiný by byl na jeho
místě zasažen na nejcitlivějším místě své lidské důstojno
sti, ale jemu stačilo jediné: » Prosím pěkně, odveďte mě
do kapličky. «
Pohled na kříž a spojení s eucharistickým Srdcem Je
žíšovým stačily, aby se za několik okamžiků vyrovnal
natolik, že řekl: » No, chlév, jaký měl Pán ježíš pil svém
narození, to ještě není. «
Nato si oblékl pracovní plášť a pomáhal radvanovským
sestřičkám zařizovat pokojík. A jako vždy vtiskla jeho
osobnost pokojíku tolik jasu, Že ti, kteří lio lam navštívili,
zapomněli na neutěšený dojem a byli proniknuti ovzduším
lásky, která všechno prostoupila a poznamenala.
Jeho pokora se posléze projevovala i v tom, že už mu
nevadila jeho malá postava, která se stářím a přestálými
operacemi ještě více zmenšovala a v sousedství impo
zantních postav většiny římských kardinálů byla až ná
padná. Co mu v mládí nadělala trampotí Teď ji někdy
zesměšnil sám.
Jednou ho navštívila jedna učitelka z Prahy s dcerou,
která se v životě ponejprv setkala s tak vysokým hodno
stářem. Celá ustrašená začala mu říkat » Vaše Výsosti I «
Pan kardinál zprvu mlčel, aby ji nezabanbil, ale když
se rozhovor stával srdečnější, mileji pohladil a řekl: » Pro
sím vás, dušičko, dejte pokoj s tou Výsostí, vždyť vy jste
větší než já! «
A tak bylo patrno, že mezitím co se postava umenšovala a nachylovala, duch rostl ke dni, v němž opustí tuto
schránku, aby od věcného Soudce přijal odměnu za to,
že se tak dokonale umenšoval, aby Kristus v něm rostl.

145
10

Ruku v ruce s pokorou a skromností kráčela u Josefa
i jeho nesrovnatelná dobrota. Dával sám sebe!
Jeden myslitel řekl, že užít dobře svého jmění a bo
hatství je větší umění, než je nabýt. Josef v tomto umění
nad jiné vynikal. Jeho dobrota ho tak pronikala, že ji takřka
vydechoval. Projevovala se tisícerým způsobem, a každý,
kdo se s ním setkal, si z ní něco odnášel. Byl dobrý vždy,
ale k vrcholné dobrotě srdce dorostl zvláště po svém ná
vratu z Dachau, kde učinil slib, že nikomu nic neodepře,
bude-li o něco žádán a bude-li splnění žádosti v jeho
moci.
Dobrota jeho srdce se projevovala v první řadě v jeho
štědrosti. On rozdával vše: jmění, zdraví, čas, síly, on
dovedl nabídnout i život, bylo-li potřebí zachránit duše.
Jako kněz byl věren zásadě, že jmění kněžské patří v první
řadě chudým a církvi. Proto také svým drahým pomáhal
hmotně jen v době, kdy trpěli nedostatkem a nouzí. Zato
otvíral svou ruku štědře každému, kdo jeho pomoci po
třeboval.
Jeho štědrost byla neomezená. Kdysi šel pozdě večer
z návštěvy u starých přátel. Staroušci ho šli doprovodit
v obavě, aby se mu nic u cihelny nestalo. Za temným
viaduktem přistoupila k nim jedna žena, na níž životem
zkušení manželé poznali ženu polosvěta. Vyzývavě k nim
přistoupila a žádala o almužnu, mumlajíc něco o hladu,
bídě a o dětech. Josef sáhl do kapsy, vyňal hrst bankovek
a dal jí je všechny. Odešla s děkováním, a udivení man
želé překvapeni touto nadbytečnou štědrotou osmělili se
podotknout:
» Ale, pane doktore, vždyť to byla prodejná ženština.
Možná, že to šla někam propít! «
» To už bude, otče, její záležitost. Mne prosila, a proto
jsem jí dal, co jsem měl. Kdyby se Pán Bůh díval na
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naši hříšnost, neobdrželi bychom nikdy nic z toho, zač
prosíme. «
Jako rektor semináře byl zván často do pražských
kostelu, aby kázal při slavnostních příležitostech. Jednou
měl celý cyklus májových kázání na Spořilovč. Pii po
slední májové se kolem něho seskupili věřící, aby mu
poděkovali, a jedna družička mu odevzdala velkou krabici
s nejasnou poznámkou, z níž vyrozuměl: » To je, prosím,
z našeho malinoví! «
Teprve v elektrice si uvědomil, že v květnu maliny
ještě nejsou, a v duchu se usmál, že poslouchal jen jedním
uchem. Bylo už pozdě, tramvaj byla poloprázdná, a lak
milý pan rektor zapředl rozhovor s průvodčím. Dozvěděl
se, že je ženatý, že má tři děti a dokonce mu svěřil: » Víte,
pane faráři, já do kostela nechodím, ale v Pána Boha věřím.
Jen farářům nel Vy jste ale takový ňáký jiný než ty diuhýl
Dovedete promluvit s vobyčejným člověkem jako kdyby
vám byl roven, a tak od srdce. To každcj neumlít*
» To víte, « odvětil přívětivě pan rektor, » každý mlu
víme, jak nás tomu život naučil. «
Když se na frekventované třídě průvodčí vzdálil, aby
prodával jízdenky, sáhl pan rektor do kapsy a » drolil «
růženec, jak to bylo jeho zvykem.
Tentokrát vzýval Prostřednici všech milostí, jejíž svá
tek se dříve slavíval 31. května, a prosil za tohoto muže,
za jízdy se několikrát na něho usmál, a když v Dejvicích
u Sadové ulice vystupoval, dal mu do ruky svou krabici,
a ještě se omlouval.
» Příteli, já jsem to dostal. Vezměte to svým dětem.
Bude-li to něco k snědku, ať si pochutnají, bude-li tam
nějaká hloupost, tak mi to odpusťte. «
Většina průvodčích na dejvických tratích znala už
pana rektora, a jakmile vstoupil do vozu, už mu salutovali
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a zdravili ho. Věděli také proč! Kdykoliv kupoval lístek,
vždycky nějakou korunku vtiskl tajně do dlaně. Když
to někdy někdo ze spolucestujících viděl a poznamenal,
že se tím lidé kazí, říkával jako na omluvu: » Víte, on
nám Pán Bůh také dává hodně věcí jen pro radost, i když
jich zrovna nutně nepotřebujeme k zachování života. Mu
síme to délat jako on! «
A tak předobrý pan ředitel rozdával nejen chudým
a potřebným, ale i tehdy, když nebyl žádán, zjevoval světu
dobrotu svého srdce svými pozornostmi, neboť věděl, že
zpúsobíme-li duším radost, snadněji je pozvedneme k Bohu.
Říkával: » Co plátno kázat bohatým Dávejte!, když nedá
váme v první řadě my sami! «
To se osvědčilo zvláště v Dachau. Kdyby se měly na
těchto stránkách zachytit všechny skutky, jimiž v tomto
hnízdě nenávisti a zloby projevoval lásku a dobrotu svého
srdce, byla by to velká kniha. Svět se o nich nikdy nedo
věděl, jen tu a tam některý z obdarovaných spoluvězňů
vydal Josefovi svědectví ještě po letech.
František Stverák na něho prozradil: »Z balíků si ne
chával jen vánočku a chleba. Kelímky se sádlem dával
Rusům, ti na tom, chudáci, byli nejhůř. Nikdo jim z do
mova nemohl nic poslat. Med, máslo, kávu, čokoládu,
ovoce dával nemocným. Zkrátka, Jozífek byl podvratný
živel pro mou špajzku. «
Krásné svědectví dali Josefovi i francouzští vězni, když
napsali: Ještě dnes vzpomínáme na Josefa Berana a na
štědrost, s jakou rozdával obsah maminčiných balíků.
A koho nakonec nedojalo k slzám, když mu pan biskup
Manziana u příležitosti jeho jmenování kardinálem poslal
do Nepomucena veliký dort s nadpisem »Z vděčnosti
za chléb, o který- jste se se mnou dělil. « Pan biskup totiž
s Josefem sdílel po tři roky hořký úděl dachovského vězně.
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Jako arcibiskup projevoval Josef svou štědrost; způ
sobem ještě dojemnějším. Jeho služebná a kuchařka byly
rodné sestry a obě byly panu arcibiskupovi i jeho domu
věrně oddány. To Josef věděl a velmi si jich proto vážil.
V době internace ve vlastním paláci byl neustále střežen
tajnými, takže se ani se svými nejbliŽšími nemohl stýkat,
Když se přiblížila doba dovolených, odjížděly jedna po
druhé ke svým rodičům kdesi u Třeboně. Když večer
odestýlaly v ložnici pana arcibiskupa, našly pod polštářem
dárky pro své staré rodiče: obrázky a růženec pro mamin
ku, pro tatínka krabici doutníků. Tenkrát přiběhly s plá
čem do kuchyně a vypravovaly všem, co dovede vy vzpo
menout » páníčkova « láska, aby svým drahým udělala
radost.

Je zajímavé, že stejným způsobem by mohl tenkrát
svým domácím podávat různé zprávy a sdělovat jim svá
přání. K tomu však této skrýše nikdy nepoužil. Byl stejně
poctivý a ryzí, jako dobrotivý a laskavý.
Jednou v r. 1948 prožil několik dní prázdnin na arci
biskupském statku v Červené Rečici. Byl to jediný majetek,
který po likvidaci církevního jmění pražskému arcibiskup
ství tenkrát nechali. V Rečici je kostel zasvěcený sv. Maří
Magdaléně, tak tam prožil pan arcibiskup pouť. Při odpo
ledním požehnání se skromně zařadil mezi ostatní věřící
a stařenky se dost naotáčely, když slyšely jeho vroucí hlas
při litaniích a pak při závěrečných zpěvech. Když vyšel
z kostela, obklopili ho řečičtí i přespolní, a on hned všem
rozdával obrázky a medailky. To se však jeho předobrému
srdci zdálo málo, proto šel s babičkami, a dětmi mezi
pouťové krámky a každému něco koupil. Jedna bábinka
dost neskromná projevila přání, že by potřebovala dětem,
gumy do trenýrek, že se to u nich na vsi nesežene.
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Kam až nesahá otcovská láska! A tak pan arcibiskup,
když se marně snažil sehnat žádané gumy, obrátil se na
pražskou návštěvu s prosbou, aby zboží sehnali v Praze
a poslali je do Rečice, jen aby mohl babičku uspokojit.
Když v roce 1949 slavil v paláci vánoce, pustil své sekretáře
v předtuše, že budou poslední, do jejich domovu, aby
je strávili se svými drahými. Sám přikázal, aby štědro
večerní večeře byla podána i těm, kteří ho hlídali, ač se
k němu, až na dva, nechovali zrovna pěkně.

Jeho věrní tušili, že by tento večer na něho samota
tísnivě působila, proto mu navrhli, aby ho slavil ve spo
lečnosti svého služebnictva. Radostně přivolil. V kuchyni
byl připraven velký stul a k štědrovečerní hostině zasedli
všichni služebníci se svým pánem. Byla to pro ně radost
tak veliká, že z nich spadla všechna tíseň, a ani si neuvědo
mili, že ve vrátnici sedí ti, kteří slídivě střežili každý jejich
krok. Oddali se hodům lásky, jejíž teplo v přítomnosti
milovaného pána cítili dvojnásob. A což teprve když je
zavedl pod stromeček a každého podělil maličkostí! Jen
některým se zdály dárky chudé. Ti nepochopili, jak málo
peněz pan arcibiskup má.
Dostával nepatrnou apanáž, kterou si později nechal
snížit na polovic, jen aby pokladnu nezatěžoval svými po
třebami, takže se často musil obracet na své drahé, aby dali
za něho těm, kteří přišli prosit. Teprve po obsazení paláce
policií, když byl všeho jmění zbaven, ukázala se na něm
pravdivost Kristova prohlášení: Kdo hledá království Boží
a jeho spravedlnost, všechno ostatní mu bude přidáno.
Jeho věrní diecezáni, zvláště kněží, jako by se předháněli
v úzkostlivé péči o svého arcipastýře, posílali mu tolik
peněz a potravin, že mohl nejen dům vydržovat, ale ještě
mnoho chudých podělit.
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Peněžité dary sc u něho ani neohřály, lined se staral,
kdo potřebuje, a posílal na všechny sírany. Dával štěilře,
dával všem a dával z lásky. Většinou si našel svého » almužníka «, aby ušel díkům a chvále. Dával li někdy sám,
dělal to takovým způsobem, že měl obdarovaný dojem, Že
prokazuje panu arcibiskupovi ěest. Stačilo před ním říci,
že někdo strádá nebo trpí nouzí,a hned zasáhla jeho štědrota.
Byl už asi půl roku internován ve svém paláci, když
se k němu záhadným způsobem dostal jeden neznámý
člověk. Brzy se ukázal účel jeho návštěvy.
Prohlásil, že ke své záchraně potřebuje (>() tisíc, korun.
Pan arcibiskup tolik neměl, a tak ho odkázal na několik
dní strpení. Když se svěřil svým domácím, varovali ho
v domnění, že jde o provokatéra, který by mohl jeho
dobroty zneužil. Jeden den otálel a přemýšlel, ale když
se přiblížil den, v němž si dotyčný měl přijít pro rozhodnutí,
obrátil se na své drahé s otázkou: » Tak co, děti, kolik
bychom dali dohromady? Stlučeme to na těch šedesát? «
»Snad přece nebude Excelence riskovat, svůj životI «
»Třeba. Řekl mi přece, že to potřebuje k záchraně
života! «
» A což když lhal ? Což když je to podvodník ? «
» To už ať si před Bohem odpoví on sám. Život bratra
přece stojí za víc než za šedesát tisíci «
Tak to tedy » stloukli dohromady « a druhý den si
neznámý odnášel svůj dar. Zda se někdy přihlásil, aby panu
arcibiskupovi projevil svou vděčnost, o tom už se nikdo
nedověděl. Pravděpodobně bude tato štědrost odměněna
až na věčnosti. Vždyť s darem peněz dával darem svému
bližnímu i svůj život. Nebylo to poprvé, kdy JoBef osvědčil
lásku k bližnímu měrou nejvyšší.
Paní Adamová, matka sestry Terezie D. N. D., kterou
pan arcibiskup učil u Sv. Anny, vypravovala jedné z du

chovních dcer Josefových: » Uvidíte, že bude prohlášen
za svátého. Až se bude jednat o jeho svatořečení, připo
meňte ctihodným sestrám v Javorníku ve Slezsku, co jsem
jim vyprávěla s přáním, aby to po mé smrti vyjevily. Bylo
to po revoluci 1945, když se náš drahý pan ředitel vrátil
do dejvického semináře, aby se znovu ujal jeho vedení.
Přišla jsem k němu s prosbou za záchranu duše jednoho
člověka. Netajila jsem se obavami, že tato záchrana duše
je spojena s rizikem vlastního nebezpečí persekuce, možná
i smrti. Pan ředitel pomoc neodmítl a dal tak v sázku
svůj život. Opravdu, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo
položí život za své přátele. A on byl ochoten ho položit
za člověka cizího, neznámého, jen aby zachránil jeho duši.
Všechny podrobnosti ctihodné sestry znají. «
Po návratu pana arcibiskupa z internace zdá se, jako
by jeho štědrost a dobrota dostoupily vrcholu. Dostával
věci ze všech stran, z vlasti i z ciziny, ale on sám zůstával
podivuhodně chudý.
Stačilo před ním naznačit, postesknout si — a jeho
dobrota neznala mezí. A dával tak mile! Co všechno by
musily potvrdit poštovní doručovatelky v Mukařově a v Radvanově! Nebylo dne, aby do jejich brašny nevložil sladkosti
pro děti, a když mu někdy vyschly zásoby, omlouval se
způsobem tak dojemným, že často těmto duším vytryskly
z očí slzy.
Před svými drahými, kteří si ho dobírali pro jeho
bezmeznou štědrost, říkajíce, že mají obavy, aby se jednou
nerozdal sám, utrousil tu a tam i šprým, aby své skutky
natřel barvou všednosti.
Mnoho věcí mu posílala paní Rosa Melinová ze Švédská.
Byla českého původu a studovala u školských sester D.N.D.,
na které vděčně vzpomínala i je navštěvovala. Jejich pro
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střednictvím se seznámila i s panem arcibiskupem a pak
mu do Radvanova posílala různé pozornosti pro radost;.
Z věcí měl vždy nelíčenou radost a nejednou si je vystavil
na stul, aby se jimi pochlubil svým návštěvám. Dlouho
si je však neponechal. Jednou mu poslala igelitový plášti
velmi dobré kvality, z něhož se opravdu těšil. Když ho
ukazoval své příbuzné, ocenila tento dar slovy; » Ten je
krásný, ten se vám, Excelence, bude hodit do Římu, až.
pojedete na snčml«
Tenkrát sv mělo konat v září třetí
zasedání, na které se však ještě nedostal.
» Opravdu, bude výborný, « odpověděl, »jestli ho do
té doby někomu nedám. «
Jedna dobrá duše mu přinesla psací brk na významné
podpisy. Také z toho měl velkou radost a stále obdivoval
tuto kuriozitu. Když přišla podruhé, brk byl pryč.
» Vám se to, Excelence, nelíbiloI «
» To jako myslíte to brko? Ale ano, velmi se mi líbilo,
ale klukům Trefných se líbilo vícl « — Byli to synkové
lékaře, který navštěvoval často pana arcibiskupa, aby
dohlédl na jeho zdraví.
Když chodíval v Radvanově na procházky do polí,
často se stávalo, že potkával děti nebo staroušky. Brával
si do kapes vždy cukrlátka, obrázky a medailky na podarování. Jednou, když se s milou návštěvou vracel z ťistějovské
kapličky, kam chodíval každý pátek, potkali na cestě opi
lého radvanovského občana, který vedl kozu a bohopustě
jí nadával. Pana arcibiskupa neznal, ale pozdravil a dal se
do vypravování, kde všude bojoval, jaké má zásluhy, a do
rozhovoru vplétal italské větičky. To pana arcibiskupa
poněkud » chytlo « a reagoval po italsku. Milý občan takto
povzbuzen, dodal si odvahy, bodře ho poplácal po rameni
a povídá: » Vašnosto, dají na slivovičku! 4
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Pan arcibiskup ani jeho průvodce neměli u sebe peněz,
a tak se musili s milým občánkem, který už měl ostatně
v sobě slivovičky dost, rozloučit, aniž splnili jeho prosbu.
Když se podruhé chystal pan arcibiskup na pouť do
Ústějova, bral si s sebou náprsní tašku s penězi. Na poznám
ku domácích, že je to nebezpečné a že kdyby někdo u něho
vytušil peníze, mohl by mu ublížit, prohlásil: »Musím
si vzít nějaké peníze s sebou. Co kdybych zase potkal
toho vašnostu. Po druhé bych ho nechtěl zklamat. «
Když k němu přišli jeho přátelé nebo ti, s nimiž kdysi
spolupracoval, nabízel jim pomoc pro jejich dílo, a vždy
se ptal, zda nemají někoho, kdo je potřebný, aby mu poslal
z toho, co sám od dobrých lidí dostal.
Mnohdy se však stávalo, že někteří nadužívali jeho
dobroty a obraceli se na něho s prosbami, jimž se bez
značných obětí těžko dalo vyhovět.
Jednou se na něho dokonce obrátil kdosi ze Slovenska,
aby mu poslal peníze na opravu chalupy. Poukazoval na
své zásluhy o církev a vystavoval v dopise svoje ctnosti,
až to odpuzovalo. Pan arcibiskup žádanou částku neměl
a zdálo se, že tentokrát prosbu přehlédne a nevyhoví,
zvláště když jeho přátelé upozornili na to, že je to nestoud
nost a že by se mohl obrátit na slovenské pány biskupy.
Sotva však se mu peníze sešly, už je honem poslal, jen
aby dostál svému dachovskému slibu — každému vyhovět,
bude-li žádán.
Dostal-li nějaký vzácný předmět, už přemýšlel, komu
by jím udělal radost. Jeho štědrost šla tak daleko, že se
často zbavoval věcí potřebných a nutných. Když dlel
v Radvanově, kde byly přestárlé a těžce nemocné ctihodné
sestry, chodíval je denně navštěvovat, vyslechl jejich stesky
a stačilo před ním jen vyslovit tužbu nebo přání, ihned
odběhl a co měl, přinesl.
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Léky, mastičky, které se osvědčily při jeho mnohých
bolestech a neduzích, pomalu ale jisté mizely z jeho zá
suvek a putovaly k lůžkům nemocných sestřiček, Snail ani
sám netušil, kolik radosti zasel a kolik úcty, lásky a odda
nosti si u všech získal.

Jednou si sestra Bedřiška, téměř S.Sletá, stěžovala, že
na žádné brýle pořádně nevidí. Odběhl a přinesl celou
kupu brýlí, aby si vybrala, že je všechny nepotřebuje.
Dobrá stařenka se pak svým spolusestrám po jeho odchodu
do Lima často chlubívala: » Já jsem lak šťastná, že se dívám
na svět jeho Svatýma očimaI «
Když odjížděl do Říma, přikazoval spolubratrům, aby
si každý z jeho věcí vybral, co chce, jeho takt: a pozornost,
šly tak daleko, že se po svém příjezdu do Říma rozpomněl
na to, že nedal spropitné číšníkům v hotelu International,
když se tam dva dni před odjezdem sešel se zástupci sv.
Otce. Neměl u sebe tehdy peníze, a dokonce napsal svým,
příbuzným, aby to nějak spravili.
Na cestu do Říma mu ctihodné sestry v Radvanově
připravily bábovku, aby na ně musil v Římě vzpomenout,
a poněvadž si myslily, že nebude v letadle jíst ani pít,
srovnaly mu dílky pomeranče tak, aby je mohl vložit do
kapsy.
Odjížděl z Radvanova ve !l/.i na 7 a do Říma přiletěl
až ve 13 hodin. Dlouho potom se sestřičky oklikou dově
děly o osudu pomerančů a o tom, jak pan arcibiskup trpěl
žízní přes všechnu jejich starost a péči.
šofér, který ho odvážel z Radvanova, při jedné příle
žitosti vyprávěl: » Málokdy jsem viděl takového člověka
jako je Beran. Ač jsem měl zákaz s ním mluvit, dojal mé
jeho zájem o mou osobu a o mou rodinu tak, že jsem
riskoval vše a pochlubil jsem se tomuto úžasnému člověku,
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že mám rodinu, hodnou ženu a dvě děti. Když na letišti
vystoupil z auta, poděkoval mi, dal mi do ruky balíček —
vypadalo to jako salám, ale pak jsem zjistil, že jsou to
pomeranče — a povídá: »To si snězte, jste hubený. «
Pak vyndal z tašky tři stovky, dal mi je do ruky a řekl:
»Jedna pro manželku, jedna pro chlapečka a třetí pro
holčičku, abyste jim udělal radost.« Pohladil mě po tváři
a odešel. S podobným člověkem se za života dvakrát ne
setkáte! «
Ti, jimž to šofér vypravoval, znali pana arcibiskupa
zblízka a velmi často zakusili sami na sobě jeho dobrotu
a štědrost, tentokrát však musili více než na dobrotu
myslit na jeho velikost, která se dovedla zabývat malými
záležitostmi, aby své srdce odpoutal od veliké bolesti,
která je pronikala v okamžiku, kdy opouštěl milovanou
vlast a tušil, že navždycky.
V posledních letech života dostoupila jeho štědrost
takového vrcholu, že se mohla zcela krýt s pojmem ducha
pravé křesťanské chudoby. Ač si ho všichni představovali
jako zámožného hodnostáře, byl pro svou štědrost vlastně
nejchudším obyvatelem Nepomucena.
Na svůj plat si nedělá takřka nárok, svěřuje ho zcela
svému ekonomu, kterého se nakonec i dovoluje, smí-li
pro někoho vzít větší částku. Účty, které jsou mu předklá
dány, ani neprohlíží, spoléhaje na poctivost svých podří
zených, takže to zcela vyvrací domněnky některých lidí,
kteří o něm říkali, že je podezřívavý a nedůvěřivý. Zde už
štědrost hraničí s dokonalou řeholní chudobou, při níž
si duše nečiní nároků na nic.
To jsou jen drobné lupínky z nikdy neuvadajících
květů štědrosti tohoto velkého člověka, který se tak vyznal
v odhalování lidských bolestí, potřeb i tuh, a všude po
máhal, neboť věděl, že símě slova Božího musí být vždy
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zahříváno dechem pravé lásky, aby zapustilo kořeny, a že
sociální pomoc ubohým je tou nejpožehnanější orbou,
v jejíchž, brázdách se semeno božského rozsévače nejlépe
zachytí. Víra bez skutků je mrtvá.
Dobrota jeho srdce se projevovala i ve velkodušném
odpuštění a zapomenutí křivd. Josef měl hodně přátel,
měl hodně těch, kteří ho upřímně milovali, a přece si
jednou v Mukařově své duchovní dceři posteskl: » Nikdy
jsem neměl přítele. « Řekl to na svou povahu neuvěřitelně
smutně a bylo vidět, že přes všechnu úctu lidí a přízeň
světa nenalezl nikoho, kdo by mu nabídl přátelství, po
jakém dychtila jeho duše. Těm, kteří ho milovali oddaně
a věrně
a bylo jich mezi kněžími i laiky, mezi řeholní
cemi i ženami světskými mnoho
byl spíše otcem. Oni
dostávali od něho, u něho hledali porozumění pro své
bolesti a zájmy, on byl vždy ochoten vyslechnout jejich
stesky, plnit jejich žádosti a přání, přijímat: každou jejich
náladu i rozmar - a on to dělal se shovívavostí téměř
nadlidskou.
Josef nebyl ani přehnaný, ani extrémní. Naopak z něho
vyzařoval klid a vyrovnanost. Jeho duševní mohutnosti,
rozum, vůle i cit byly v dokonalé harmonii, nikdy nebylo
vidět, že by některá z nich ho ovládla na újmu druhé.
On však miloval
miloval Boha i lidi, a to právě všemi
těmito mohutnostmi, jak mu to přikazoval zákon lásky.
Miloval z celé mysli. — rozumem, miloval ze vší síly - vůlí,
miloval z celého srdce — vřelým citem.
A právé tato mimořádná láska dávala směr jeho jednání,
cítění i myšlení — a to svět zarámovaný ve své průměrnosti
nemohl mu odpustit, protože to nemohl pochopit. A tím
se stalo, že mu spolubratři ve svém srdci nabídli pochopení
a lásku, až když se s ním musili z vůle Boží, rozloučit a ro
zejít.
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Krásné svědectví mu vydává jeden z jeho spolubratři —
biskupů, který s ním sdílel několik let internace. Oba
velcí, ten druhý dokonce Josefa převyšující v nadání,
paměti, v rozhodnosti, často se střetávali v názorech, při
čemž jeho prudká, impulzivní povaha způsobovala po
dobu soužití Josefovi mnoho trpkých chvil. Josef však
vždy pokorně ustoupil. To vše mu jeho drahý spolubratr
přiznal, když byli v r. 1964 od sebe odloučeni. On také
v jednom ze svých dopisů přátelům Josefovým prohlásil,
že Josef ho převyšoval svou láskou a pokorou.
Když dlel na jiném místě ve společnosti tří spolubratři,
postěžoval si jednomu ze svých drahých:
» Vždycky si před nimi připadám jako cizí. Jsem k nim
ke všem tak upřímný, oni však mají přede mnou vždy
svoje tajnosti. Casto se stane, že zmlknou, když vejdu
do pokoje. « — Společně totiž obědvali a večeřeli. »Je mi
to líto, ale snad to tak musí být. Tiskne mě to ještě více
k svatostánku. «
Když pak odjel do Říma, svěřil se jeden z nich příbuzné,
která byla přítomna rozloučení, jak mnoho si pana arci
biskupa vážil a jak ho miloval.
» Myslím, že jste mu to měl dát najevo. Vždycky měl
pocit, že není upřímně milován. «
» Nedovedl jsem nikdy vyjít ze sebe, ač jsem se o to
několikrát pokusil. Nikdy jsem se nedovedl ze svých
vztahů a citů vyznat. Byla to chyba, nebo to Bůh dopustil,
abychom to poznali, až když se odloučíme. Snad to jednou
pozná, jak jsem ho miloval a co jsem k němu cítil. Bojo
vali jsme a obětovali jsme se za společnou věc, a to nás
musí spojovat i ted. « Pana arcibiskupa však nikdy do
brota nezbavovala určité hrdosti vůči těm, kteří svým
jednáním poškozovali i zájmy církve, a ač byl vždy ocho
ten k velkodušnému odpuštění a zapomenutí osobních
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křivd, přece svým postojem dával zbloudilým pocítit
nesprávnost jejich jednání, a za ty, kteří svou nenávistí
sami se z okruhu jeho přátel vyloučili, upřímně se modlil
a obětoval.

Vůči nepřátelům církve svaté byl hrdý a nesmlouvavý.
Nikdy od nich v době internace nežádal Žádných ulehčení
pro sebe nebo zvláštních benevolencí. Pokud s nimi musil
jednat, přehlížel jejich impertinence, kterými se snažili
ho snižovat, ale vždy jim odhalil jejich lži a záludnosti.
Věděl, že žádat od nich osobní výhody a úlevy, zname
nalo by ustoupit z některých svých zásad, a proto raději
trpěl mnohým strádáním a nedostatkem, jen aby se vyhnul
závazkům a neblahým ústupkům, které by z toho vyplý
vály.
Jednou se kdosi před ním o jeho nepřátelích vyjádřil:
» Vždyť jsou to chudáci, kteří nevědí, co činí, «
» Jenže tito vědí, co činí, a to je právě to satanské, «
odvětil pan arcibiskup. A přece jim nikdy neublížil, nikdy
si na osobní ústrky nestěžoval. Sám jeden člen tajné po
licie se v době internace členům rodiny vyjádřil:
» Pan arcibiskup může mít všechno, o co požádá, on
však si nikdy o nic neřeknel «
Když byl po svém osvobození dále » internován na
svobodě « v Radvanově, přiletěl do Prahy českoamerický
kněz P. Žižka. Dobří Češi usídlení v USA ho pověřili
určitými úkoly, hlavně aby zjistil postavení pana arci
biskupa, navštívil ho a odevzdal mu peníze na mešní
intence. Měl ho též ujistit láskou a oddaností českých
katolíků v Americe. Jenže dp. Zižka navštívil nejdříve
jednoho ze svých osobních přátel, známého mírového
kněze, a ten ho informoval v tom smyslu, že jsou zde
náboženské poměry velmi utěšené, oni že jsou se stavem,
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jaký se vyvinul, zcela spokojeni, takže není třeba žádných
intervencí v záležitosti a postavení arcibiskupa Berana.
P. Žižka se pak poslání, které mu svěřili krajané v Americe,
zhostil tím, že poslal panu arcibiskupovi dopis na rozlouče
nou, když odjížděl do Vídně a do Rima, a v tom mu ozná
mil, že zanechal nějaké dolary pro něho na Charitě.
Josef, který se to dověděl od svých věrných, všechny
bony vrátil s ujištěním, že žádané intence odslouží. Jeho
osobní hrdost mu nedovolila, aby přijal takové » milodary «.
Bylo-li však ublíženo jeho osobě, aniž tím utrpěly
zájmy Boží a zájmy církve, odpouštěl velkodušně, a nej
větší křivdy dovedl splatit dobrým.
Ve své blízkosti měl kněze, který si těžko zvykal na
Beranovu prostotu, skromnost a nenáročnost, a často si
na to stěžoval v kruhu svých známých. Tam se také stá
valo, že zesměšnil arcibiskupovy zvyky a zvláštnosti, karikoval jeho kázání, mluvu i gesta. Když se to panu arci
biskupovi doneslo, jen se usmál a řekl: » Jen jestli se mu
to povedlo! «
Nikdy se o tom nezmínil, ani mu to nedal najevo ve
svém jednání, takže se druzí domnívali, že je mu zvlášť
nakloněn. Tato dobrota překonala onoho kněze tak, že
se pak ve vězení velmi osvědčil a panu arcibiskupovi
projevoval svou synovskou oddanost až do smrti.
Málokdo panu arcibiskupovi ublížil tolik. A přece,
když se jeho přátelé v Mukařové pochlubili, že na Zelený
čtvrtek odešli z kostela, poněvadž tento kněz celebroval,
řekl jim smutně: »Proč jste nezůstali? To jste neměli
dělat! « A když namítali, že jako přátelé Beranovi by ho
svou přítomností byli utvrdili, že je všechno v pořádku,
usmál se tento muž plný lásky a odpuštění a řekl: » Snad
právě naopak. Pohrdání zatvrzuje! «
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Když byl v Radvanově, chodili ho navštěvovat přátelé
ze všech stran Cech i Moravy. Kdysi mu přinesli zprávu,
která se musila jisté bolestně dotknout jeho citlivého a mi
lujícího srdce. Kdosi se setkal se ctihodnými sestrami
a když se rozhovor stočil na pana arcibiskupa, zval je,
aby se také na něho přišly podívat. Představená se stu
deně vyjádřila, že nejsou v jeho diecézi a Že proto nemají
zájem. Od řeholnice to bylo poněkud tvrdé, už proto, co
pan arcibiskup vykonal pro jejich kongregaci
a stejně
tvrdé to bylo i od toho, kdo mu to tak doslovně tlumočil.
Srdce tak lidsky cítící, které nezlomila zloba nepřátel,
bylo jisté bolestné dotčeno nevděkem přátel, Svěřil se.
s tím jen jedné ze svých duchovních dcer, jíž také řekl,
že se bude za sestřičky hodně modlit.
A když pak svou návštěvu představená přece jen tisku
tečnila a panu arcibiskupovi jako projev lásky i dárky
přinesla, přijal ji se stejnou otcovskou vlídností a s pro
jevem vděčnosti, jako by předtím nic neslyšel.
Když už jako kardinál dlel v Římě, byl o něm napsán
v Lidové demokracii úvodník podepsaný předsedou čs.
strany lidové, v němž byl osočen pro styk s německými
revanšisty, že prý je přijímal v paláci Neporoučena v Rímě, kde bydlil. Přátelé se ve svých dopisech o tomto člán
ku pohoršlivě vyjadřovali, někteří mu dokonce poslali
jeho výstřižek.
Pan kardinál odpověděl: » Modlím se za pisatele člán
ku, který byl slátanicí pomluv a nepravd, i za toho, kdo
k tomuto článku svůj podpis připojil. « A kolik křivd
mnohdy mnohem větších a bolestnějších musil náš drahý
pastýř odpustit těm, kteří ho patnáct let věznili, ač ho před
tím nikdy nesoudili a na konec ho vyhnali z vlasti, kterou
tolik miloval, a od lidu, po němž jako dobrý pastýř tolik
toužil.
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A přece tento svátý člověk odpustil všem a všechno
utrpení svého vyhnanství obětoval za svůj milovaný ná
rod. Jak byl dojemný a pro každé české srdce nezapome
nutelný okamžik, v němž tento druhý Vojtěch prosil
farníky kostela Svatého kříže, jenž mu byl v Římě přidělen
sv. Otcem, slovy:
» Kdykoliv mě zde v tomto chrámě uvidíte, obětujte
Zdrávas za moje diecezány a za můj drahý český lid ve
vzdálené vlasti. To bude pro mne nejkrásnějším darem! «
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Preface

životě každého Božího vyvoleného přichází údobí,
v němž jako by ho Bůh upoutával okovy milosti,
aby ho v pontech lásky násilím vyzvedl vzhůru
a připravil tak na veliké úkoly, které má vykonat, a
svatostí života a velikostí díla oslavit Boha v Ježíši
Kristu.

V

Obyčejně toto stoupání vzhůru bývá spojeno s jakousi
dokonalou očistou, proto je získávání mimořádných, nad
přirozených darů spojeno s odnímáním statků časných
a trpkými zkouškami, v nichž právě ony milosti posilují
ducha i srdce. V životě Josefově bylo to období dachovského věznění.
V této době jeho čistá, svátá duše jako by rozepjala
křídla, aby vzlétla k vrcholům, k příbytku nebeského
Orla.
Rok 1939 byl pro český národ signálem k dlouhole
tému utrpení, v němž každý poctivý Cech musil na oltář
vlasti položit svou daň. Období druhé světové války,
v níž sice nebyla naše vlast bojištěm a naši mužové nestáli
v poli válečném, znamenalo pro nás období duchovního
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boje, utrpení a strádání národního, které si vyžádalo mnoho
obětí.
Jednou z nich byl i Josef. Jako rektor semináře posta
vil se v září 1938 rázně a rozhodně proti tomu, aby čeští
a němečtí bohoslovci bydlili a studovali pod jednou stře
chou dejvického semináře, neboť správně předpokládal,
k jakým národnostním třenicím by mohlo dojít a jak ne
blaze by byl pak každý spor řešen ze strany protektora.
Správnost jeho předpokladů potvrdil 17. listopad 1939,
kdy jako uvědomělý vlastenec souhlasil se solidaritou če
ských bohoslovců s ostatními fakultami a viděl na vlastní
oči, jakými represáliemi byly postiženy dosud pokojné
prostory semináře. Bohoslovci byli se svým představenst
vem nahnáni do refektáře a několik z nich bylo za hrozného
běsnění gestapa odvezeno jako rukojmí do Ruzyně, odkud
byli až na malé výjimky deportováni do Německa na práci.
Důvody Josefovy pro oddělení německých bohoslovců byly
nakonec uznány a německý seminář byl přestěhován do
Litoměřic. To však Josefovi nebylo zapomenuto ani ze
strany německých profesorů a studentů, kteří to pova
žovali za pokořující ústupek, ani ze strany gestapa, které
po zřízení neblahého protektorátu bedlivě sledovalo rej
střík každého Čecha, který ovlivňoval veřejné mínění a byl
schopen vedení nějakého skrytého odboje.
Proto se čekalo na příležitost k pomstě. Mons. Beran
sice nevedl žádný odboj, ale svým postojem nekompro
misním a rozhodným utvrzoval v bohoslovcích i ve věří
cích nezlomnou víru ve vítězství svého národa a poko
ření Hitlerovo. Sám silný svou vírou v Boha a jeho spra
vedlnost, hrdý na své češství bez příměsků jalového šovi
nismu, ryze a nesmlouvavě katolický, odhodlaně odmítl
odevzdat Němcům kostel sv. Vojtěcha, a to bylo dalším
důvodem k jeho sledování. Několikrát byl volán na gestapo,
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vyslýchán, a vždy mu bylo hroženo zatčením. Mons.
Beran neznal strachu ani zbabělosti.
Mezi dejvickými věřícími se vypravovalo, že poslední
záminkou k jeho zatčení byla událost, která dovršila Bera
novy » přestupky «. Jeden čs. důstojník, který se dostal
v r. 1942 téměř zázračným způsobem z koncentračního
tábora, kde poznal kromě satanského běsnění SSmannů
také Boha, přišel do semináře a prosil pana rektora, aby
sloužil mši svátou za jeho druhy, kteří se nevrátili. Ten
přislíbil. A tak na nedělní slavnou se sešlo v seminárním
kostele sv. Vojtěcha mnoho důstojníků. l’o mši svaté
přidal pan rektor Otče náš, což nebylo zvykem, proto
všichni pochopili jeho úmysl, s nímž se spojili, a jako
projev naprosté jednoty s celebrantcm zahrál varhaník
chorál svatováclavský, který zahřměl prostorami chrámu
svým důvěryplným Nedej zahynouti I
Nedlouho nato došlo k heydrichiádě a drahý monsi
gnore stal se její obětí. Zatčen byl právě na kněžskou
sobotu 6. června 1942. Gestapo přišlo časně ráno, kdy
Josef sloužil svou »šestou « (mši svátou), po níž denně
spěchal do zpovědnice. Tentokrát jeho věrní věřící marně
čekali na svého pana ředitele. Nebylo těžké se domyslit,
co ho zadrželo v jeho pastýřské horlivosti. To mohla být
jen zloba a nenávist těch, kteří život Heydrichův mstili
na tisících nevinných lidí. Denně noviny přinášely zprávy
o smrti stovek popravených, kteří » schvalovali « atentát.
Srdce všech, kteří drahého pana rektora milovali, trnula
hrůzou, že i jeho čeká podobný osud.
Leč Bůh měl s ním jiné záměry. Jeho nejbližší. pří
buzní se dověděli od českého advokáta, že byl uvězněn
jako rukojmí, a už čtrnáct dní po jeho zatčení jim bylo
naznačeno, že ho čeká koncentrační tábor. Našli se i ta
koví, kteří chtěli obětovat své jmění jako výkupné pro
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jeho záchranu, ale bylo jim naznačeno, že veškeré inter
vence v jeho záležitosti by byly marné.
Teprve po třech letech se dověděli jeho nejbližší o jeho
osudech, které nemohl vylíčit v dopisech pravidelně po
sílaných z Dachau mamince do Bolevce u Plzně. Bylo
mnoho těch, kteří u příležitosti jeho jmenování pražským
arcibiskupem uveřejnili svoje vzpomínky na jeho život,
utrpení, hrdinství a svatost v dachovském lágru; zde
bude vypravováno jen to, co sám svým drahým vypra
voval nebo co sám potvrdil.
Ze semináře, v němž zanechal slzy a bolest jak v řa
dách bohoslovcú, tak mezi věřícími, byl odvezen v civilu,
bez kolárku na gestapo do Pečkárny, kde byl vyslýchán
ze všech svých přestupku proti loajalitě, a ještě téhož dne
byl převezen na Pankrác, kde byl přes měsíc-do 12. čer
vence.
Z doby svého utrpení na Pankráci vypravuje:
» V cele jsem byl uvězněn s jedním člověkem, který
byl nadšeným vyznavačem Masarykovým a Benešovým.
Věděl, že bude popraven, což jsme ostatně očekávali
všichni. Měl rodinu a děti a byl tak nesmírně smuten,
že jeho tíseň padla na všechny. Pokusili jsme se ho potěšit
a uklidnit, a Bůh ví, jak to bylo těžké. Na Boha chudák
nemyslil, alespoň to nijak nenaznačil, a svou oddanost
oběma presidentům vyjádřil slovy: Než mě zastřelí,
stejně vykřiknu: » Ať žije Československá republika, ať žije
Beneš! « Nevím, kolik mu to dodalo síly, ale když pro
něho druhý den přišli, odcházel srdnatě. Mně zůstalo
v duši plno smutku. Asi za hodinu po jeho odchodu,
snad právě ve chvilce, kdy ho zastřelili, přilétl na okénko
naší cely kos. Smutně zazpíval a odletěl. Bylo mi trpko,
myslím, že jsem plakal, a celou noc jsem se za něho modlil.
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Sám jsem se pak musil celou silou své vůle přinutit k to
mu, abych zapomněl na vše, co jsem zanechal tam venku:
na seminář, na maminku, na své drahé, na vše. Měl jsem
pocit, že kdybych se ponořil jen na chvíli do vzpomínek
na své drahé, na jejich bolest a slzy, že by mi povolily
nervy a že bych to pak nebyl já. Ta nečinnost, ten měsíc
vyčkávání na smrt, ta nejistota, co se děje venku, by mě
stačily ubít, kdyby mě milostivý Bůh neposiloval. Byly
to modlitby a vytrvalé oběti mých drahých, které mi tuto
sílu vyprošovaly. «
Mezitím semináři nastaly trpké chvíle. Vedením byl
pověřen pan vicerektor dr. Antonín Vondráček a seminář
byl vystěhován z Prahy do Dolních Břežan, kde bylo letní
sídlo pražských arcibiskupů. Budova semináře byla za
brána pro ministerstvo pošt. Ponechán byl pouze kostel
se sakristií a místností pod zvony. Ten zavřít si Němci
přece jen nedovolili. Správu kostela ochotně převzal pan
prof. Felix Mikula, který s několika věřícími kostel spra
voval až do návratu pana ředitele. Byl drahému panu
rektorovi ze srdce oddán, a tak vedl věřící v jeho duchu
k prospěchu svému i jejich. Jistě i modlitby vzdáleného
pana rektora pomáhaly všem, takže i v této době byl se
minární kostel útulkem trpících, pronásledovaných a persekvovaných. Modlitby, jimiž se seminářští snažili splatit
panu řediteli všechny své dluhy, byly vytrvalé, upřímné
a má je jistě Bůh sám všechny spočteny.
Také v Břežanech neustávali bohoslove!, představení
i ctihodné sestry útočit na nebe v bolestné záležitosti svého
vůdce.
Bohoslovci si dokonce vybudovali v idylickém zákoutí
břežanského parku Beranův koutek. Klekátko s obrázkem
staroboleslavské Matičky, pod nímž byla poslední foto
grafie pana rektora, na níž se usmíval pod kvetoucí jabloní
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jako ztělesněná radost a dobrota. Zde se ve chvilkách
mlčení a odpoutání od světa co chvíli některý z bohoslovců
zastavil, aby panu rektorovi vyprosil zdraví a sílu modlit
bou, která byla připojena k obrázku a zvlášť na ten úmysl
složená. A bylo toho zapotřebí!
Po měsíci nejistoty byl pan rektor transportován do
Terezína. Odchod z Pankráce, tohoto místa, jež zloba
lidská proměnila v peklo, se neobešel bez ukrutnosti,
jejíž následek pociťoval pan arcibiskup až do smrti. Surový
kápo ho vytáhl z cely a kopl ho do zad tak prudce, že ještě
po letech trpěl bolestmi v krajině ledvin. Do Terezína jeli
autobusem, ač byli seminářští upozorněni, že transport
pojede brzy ráno vlakem z Masarykova nádraží. Marně
čekali tři nejvěrnější a nejoddanější tehdy v pondělí od
3 hodin ráno na Masarykově nádraží na nástupišti, kam
je ne bez rizika pustili nádražní zřízenci, aby mohli alespoň
spatřit svého mučedníka. Záludní a prolhaní gestapáci jim
pak dokonce potvrdili, že Beran je ve vlaku, jen aby do
stali balíček jemu určený.
V Terezíně si musil odtrpět další mučednictví. Byl
zařazen mezi dělníky, kteří pracovali na úpravě trati.
A tak ve velikém vedru vysedával náš Josef na trati a tloukl
štěrk těžkou palicí. Svým drahým o tom vypravoval:
» Byl jsem vysláblý a tak jsem palici sotva pozdvihl. Po
každém úderu jsem myslil, že spadnu s náspu dolů a za
biji se. Vše jsem obětoval za ty, kteří ten den byli odvle
čeni do plynových komor, a už se mezi nás večer ne
vrátili. K tomu jsme celé noci nespali, neboť v pevnosti
bylo mnoho vší. Celé večery jsme bedlivě čistili šaty i při
krývky, ale druhý den to bylo zase tak. Ta havěť k nám
lezla z hořejších pater a sužovala nás víc než hlad. «
Největší svědectví jeho utrpení vydaly jeho punčochy
a střevíce, které byly poslány na adresu jeho přátel do
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P., protože se bál poslat je mamince, aby se nelekla, Že
je mrtev. Punčochy byly rozedrané a doslova nasycená
krví, která byla patrna i v roztrhaných bolech. Jeho věrné
duše prožily týden hlubokého zármutku, oplakávajíce ho už
jako mrtvého. 29. července 1942 přišla od něho první stručná
písemná zpráva německy psaná. » Moje drahéI Jsem, díky
Bohu, zdráv! Pošlete mi, prosím, pracovní boty, mýdlo
a asi 100 Kčs. Pozdravuji všechny. « V záhlaví byla uve
dena jeho adresa. V září byl transportován do koncentrač
ního tábora v Dachau.

Vypravoval, že ho mezi prvními uvítal jeho někdejší
žák P. František fitverák. Když viděl tenlo počernický
farář nepatrnou, vyhladovělou postavičku svého bývalého
profesora, pomyslil si: »A chudák, ten Lu s námi dlouho
nebude I«

Všiml si děr v jeho trestaneckých šatech a večer mu
povídá: » Tak, Jozífku, ty šaty dolů a já ti je musím nej
dřív zašít. Pak z tebe musím udělat pořádného kriminál
níka. Takhle bys nám tu zašel I «
František měl v koncentráku známého řezníka, který
jezdil na práci do Mnichova a vždy mu přinesl kousek
salámu. Kdyby to bylo jen jediné kolečko, vždy se s Jozífkem upřímně rozdělil. Proto, když bylo povoleno po
sílat z domova balíčky bez omezení, svěřoval Josef jejich
správcovství Františkovi. Jejich špajzka byla však vždy
prázdná, poněvadž oba měli dobré srdce, a jak Franti
šek přiznal, Jozífek víc. František byl Josefovým ochráncem,
i jinak. Jednou měli na » cimře « dohližitelem polského
kněze. Jozífek byl malý, a tak na hořejší kavalec těžko
dosáhl. Svou dobrotou zřejmě Poláka dráždil, takže si
na něm vylíval své rozmary a denně ho týral pro špatné
ustlaný kavalec. Františka to rozzlobilo a stlal sám. Když
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Polák nadával stejně, zakročil František slovy: »Jestli ho
už nenecháš na pokoji, tak za sebe neručím! «
Spolu » vyvarovali «, spolu prali, spolu sdíleli své bo
lesti a radosti. František » zorganizoval « (koncentrační
výraz pro » ukradl «) pro Jozífka přikrývky, kdykoliv viděl,
že ten mrzne pod jednou chatrnou dekou. Ubohý Franti
šek! Co by asi musil odtrpět za tyto zorganizované deky
v očistci, kdyby je jeho Jozífek pokaždé nevěnoval někte
rému zimomřivému spoluvězni.
Josífek svým drahým vypravoval zážitky smutné i ve
selé, neboť dachovský koncentrák nebyl jen místem hrůzy,
ale i místem milosti, nejen místem nenávisti, ale i zahra
dou, v níž vykvetly květy nejkrásnější křesťanské lásky.
Zprvu byl Josef zaměstnán jako metař. Metl hlavní lá
grovou třídu vedoucí k Mnichovu. Ač svou práci dělal
svědomitě a poctivě, vzal si ho kápo na mušku a denně
mu spílal hroznými nadávkami a hlavně mu vyhrožoval,
že ho nechá proletět komínem (dá do plynové komory).
Byly to trpké dni v hladu, zimě a tělesné námaze. Nebylo
divu, že mezi těmito dny se dostavil i okamžik, v němž mu
milovaný Mistr dal pocítit opuštěnost a trýzeň Getseman.
Sám o tom vypravoval:
» Jednou jsem se cítil opuštěn od lidí i od Boha. Vzbu
zoval jsem úkony důvěry, ale srdce zůstalo sevřeno úzkost
mi takřka smrtelnými. Metl jsem a prosil Boha, aby mi
alespoň nepatrným náznakem ukázal, že mě neopustil.
Měl jsem hrozný hlad a snad právě ten vyvolával v duši
tak hrozné depresivní stavy. Najednou vidím na špici
koštěte něco malého a leského. Shýbnu se, aby mě kápo
neviděl. Bylo to zabalené cukrátko. Nevím proč, ale ten
krát se moje srdce naplnilo blahou jistotou, že Bůh o mně
ví a že mě neopustí. A tato jistota zůstala už při mně a neo
pustila mě ani když jsem v těžké horečce odcházel naka
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žený tyfem na revír. I tehdy jsem jasně věděl, Že nezemřu
a že se vrátím. Cukrátko jsem dlouho schovával. Bylo
mi upomínkou na blahé objetí Boží.
I jindy mě Bůh zahrnul něžnostmi, s nimiž jsem se
nikomu nesvěřil, neboť by mě nikdo nepochopil.
Když jsem hlídal v magacínu brambory, měl jsem
hodně času k rozjímání, vzpomínkám na domov a na své
drahé. Casto jsem v těchto dnech děkoval Bohu, že mě
povolal jako kněze, zvláště když jsem mezi laiky viděl,
jak je zkrušují obavy o věrnost ženinu a jak každá podobná
domněnka podlamuje jejich síly. Jak volný, svobodný,
nespoutaný je Kristův knězi A přece i mně jednou napadlo,
že jsem zapomenul a že péče, kterou mi z (.lomová věnují,
je jen projev soucitu a milosrdenství. Pocítil jsem v srdci
strach před soucitem a zapomenutím a uchýlil jsem se
se svými bolestmi do opuštěného Srdce Ježíšova. Vtom
přilétla do otevřeného magacínu vlaštoviěka. Několikrát
zakroužila kolem hlavy, zašvitořila a odletěla. Poděkoval
jsem Bohu za tu líbeznou návštěvu: Kolikerým způsobem
umíš, dobrý Bože, potěšit lidské srdce v jeho zmatcích
a pochybnostech I
Za několik dní jsem při příchodu na blok našel na stole
psaní z domova. Moji drazí mi psali: Vykonali jsme za
Tebe pouť k Matičce staroboleslavské. Když jsme se
modlili křížovou cestu v ambitech, provázela nás vlaštovička. Prosili jsme Boha, aby skrze ni poslal naše pozdravy
za Tebou. Učinil to? I tentokrát jsem zaslzel a děkoval
Bohu za tak něžné projevy jeho otcovské přízné.
Jednou jsem zalétal opét vzpomínkami do vlasti. Bylo
to 3. prosince a já jsem si vzpomněl na svého přítele,
jehož výročí úmrtí připadalo na 4, prosince, svátek sv.
Barbory. Dlouho vzdoroval hlasu milosti, až se mi ko
nečně podařilo s pomocí Boží připravit jeho srdce ke
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zkroušenému vyznání. Bylo už to téměř v hodině dvanácté.
A umřel pak tak krásně. Právě ve středu, tedy v den sv.
Josefa, na svátek sv. Barbory, která je uctívána jako pa
tronka šťastné smrti. Jak jsem byl tehda Bohu vděčen za
tuto duši.
A i v tuto chvíli jsem se za ni modlil. Vyhraboval jsem
suché listí mezi keři. Vtom jsem přihrábl k sobě nějaký
předmět. Byl bych projevil velkou nedůvěru, kdyby mi
tento příběh vypravoval někdo o sobě, tak to bylo všechno
podivuhodné a zvláštní.
Když jsem se shýbl, viděl jsem ručně malovaný obrá
zek lemovaný dracounovou obrubou, dílo lidového umění.
Obrázek představoval sv. Barboru. Dlouho jsem byl
u vytržení. Byl to pozdrav z očistce, či už z ráje ?
Obrázek jsem pak uschovával a chránil před slídivými
zraky SSmannů, abych ho pak odevzdal na památku vdově
po mém příteli. «
Mezi Dachovem, nebem a seminářem byl stálý, pevný
kontakt, takže si duše vzájemně sdílely, co prožívaly.
Když se v lednu 1943 rozstonal drahý pan ředitel tyfem,
v Praze zatím nic nevěděli, jelikož mezitím došel od něho
dopis, v němž, ač už nemocen, ujišťoval: » Sonst bin ich
gesund! « Nikdo z jeho drahých netušil, že za tímto sonst
hrdinsky skrývá svou nebezpečnou nemoc. Dopis byl psán
rukou už horečnatě roztřesenou, což vzbuzovalo domněnku,
že byl psán potmě nebo při náletu.
Všichni v lágru ho pokládali za ztraceného. Bez zázraku
nemůže tento vysílený, na 49 kg vyhublý člověk tak těžkou
nemoc přestát. A tak se kněží z Prahy rozepsali do svých
domovů o nebezpečném stavu Jozífkově. To už i semi
nářští začali tušit, že se něco děje, jen před jeho mamin
kou všechno skrývali. V předvečer 11. února zdobily sodálky v seminářském kostele jeskyňku Panny Marie lurd172

ské, milý to odkaz pana ředitele, aby se připravily na
svátek jejího zjevení v Lurdech. Jedna z duší měla pak
z 10. na 11. února zvláštní sen. Nad seminářským kostelem
zářila v oblacích Panna Maria staroboleslavská a rukou
ukazovala na kostel, usmívajíc se přitom, Sodálky, které
měly staroboleslavskou Matku Boží za svou titulární pa
tronku, si tento sen vysvětlily v tom smyslu, jako by Panna
Maria chtěla naznačit: » Proč mě chodíte prosit, do laird,
když jsem zde mezi vámi ? «
A tak bylo rozhodnuto, že se II. února začne konat
novéna k Panně Marii staroboleslavská za zdraví a život
pana ředitele. Modlili se tuto novénu i v Břežanech, ne
boť všechni byli přesvědčeni, že je jejich milovaný mon
signore v nebezpečí. Jejich předpoklady byly potvrzeny
dopisem došlým k Sv. Ignáci, v němž se dokonce jeden
klerik vyjádřil: » Možná, že až budete číst tyto řádky, ne
bude už pana ředitele mezi živými. «
Tím horlivěji se v novéně pokračovalo. A když pak
19. února skončila, nastal u pana ředitele obrat k lepšímu,
byl zachráněn. O tomto křížovém tažení se dověděl až
po svém návratu z Dachau. Věrnost a vytrvalost svých
drahých oveček splácel modlitbami a oběťmi. Pro ně psal
v Dachau svou trilogii o sv. Maří Magdaléně, nadepsa
nou » Milovala mnoho «, v níž vylíčil světici nejen jako
vzor velké kajícnice, nýbrž jako vzor vzácné ženské duše,
která překonala vše i sebe nezměrnou láskou.
V dopise 7. května 1944 píše:
» A svým milým ovečkám mám také napsat ? Jak touží
mé srdce uvidět je sjednocené před svatostánkem u ve
čeře nejsvětější. Duše ženy se může stát snadno propastí
lásky a dobroty, nebo zloby a nenávisti. Já vás však chci,
mít veliké! Ctěte a probírejte si často základní věty » Eucharistické duše« a snažte se ohném lásky a utrpení pro
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pracovat k hrdinné velikosti. Tak vás chci najít, až se
vrátím! Každou sobotu kromě první v měsíci obětuji za
Vás a doufám, že Maria, naše společná Matka, odporučí
mé modlitby svému božskému Synu. Náš život musí být
modlitbou díků a chvály! «
Jindy před svátkem Neposkvrněného početí Panny
Marie věnoval tři dopisy na rozjímání o tomto tajemství,
aby své věrné potěšil a i z dálky vedl.
V Dachau byl svědkem i hrdinské smrti dp. Jaroslava
Zámečníka, kaplana od Srdce Páně na Vinohradech, jehož
pak až do konce života uctíval jako světce a mučedníka.
Ale i veselé příběhy vypravoval drahý pan rektor, když
se vrátil.
Jeho přátelé mu posílali koňak jako prevenci proti
chřipce. Poněvadž se však alkohol nesměl posílat, propa
šovali ho vynalézaví dobrodějové jako Magentropfen. Obě
tavá magistra lékárny » U Samaritána« dala do koňaku
tinkturu amaru a pak si troufla na lahvičku nalepit léká
renskou vignetu s působivým nadpisem Žaludeční kapky.
Jozífkovi často vrtalo hlavou, co si to doma myslí
o jeho žaludečních potížích, že mu stále posílají ty Ma
gentropfen. A tak je s Františkem ukládali do špajzky
pro » strýčka Příhodu «. A strýček se dostavil! Byl to
dp. Josef Kos, kaplan kolínský, někdejší všemi dejvický
mi věřícími oblíbený sákristán a nakonec dobrovolná
oběť Dachova. Dobrovolně se nabídl, že bude ošetřovat
bratry' nakažené tyfem, sám se nakazil a podlehl v době,
kdy už ostatním svítal den vysvobození a kdy se chystali
na cestu do vlasti.
Milého Pepíčka bolel žaludek, a tak jako vždy, uchýlil
se se svými trampotami k Jozífkovi a Františkovi.
»Ale, Franc, vždyť tam máme ty Magentropfen. Při
nes je! « vzpomíná Josef, chtěje účinně pomoci.
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Pepíček ochutnal, ale když se po těle prostydlém hla
dem rozvlnilo blaživé teplo, zamlaskal a povídá: » Máte
toho tam víc? « Dobrý Jozílek vymetl útroby své špajz,ky
a flaštičky putovaly od úst k ústům. Magcnlropfcn za
hřálo a udělalo své. Když kápo přistihl partnery Pepíčkovy
v povznesené náladě, přičichl k lahvičce, na štěstí poslední,
a práskl s ní o zem. Josííek pak musil napsat: domu, aby
Magentropfen už neposílali.
Od své literární činnosti neupustil Josef ani v kon
centráku. Napsal už uvedenou trilogii » Milovala mnoho «
a rozpracoval psychologický román, v němž zachytil pro
blémy uvězněných mužů. Román dokončil už .jako arci
biskup. V paláci se ztratil. Zásluhou redaktora Kaňáka
dostala se Magdalenská trilogie k mamince Josefově ještě
před Josefovým návratem domů.
Po letech o ni projevil zájem zástupce americké filmové
společnosti. Byla několikrát rozepsána, odevzdána žada
telům, ale panu arcibiskupovi se už do rukou nedostala,
ani o jejích osudech se už nikdo nedověděl. Bylo to dílo
překrásné, hluboké a stálo by zato je vypátrat a zveřejnit.
Když se po uzdravení z tyfu vrátil Josef na blok, byl
přidělen do kanceláře, kde se jeho literární činnosti dařilo.
Když však vypukla » Lenzova aféra « a Jozífek byl odhalen,
že přechovával Lenzovy spisy, byl zato z kanceláře vy
povězen a přidělen k hlídání magacínu. I tam ve volných
chvílích psal. Jeho spisovatelské zanícení bylo častým
předmětem Francových výpadů, a tak když před pocho
dem smrti, o němž již byla zmínka, nastoupil Jozífek na
Appelplatz, byl přivítán Františkovou uštěpačnou po
známkou :
» Co sis vzal, Jozífku, na cestu? Knížky, vid! Hm,
ty nás zachrání! Podívej se, jak jsem se zabezpečil i pro
tebe! <i a poplácal si na kalhoty a rukávy, které měl dole
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převázané provázkem a dutiny naplněné suchým chlebem.
Inu František byl vždycky praktický — a Jozífek se na
něho s obdivným uznáním usmál.
Rodina Jozífkova byla ve spojení s rodinou dachovského
vězně pana Chytráčka z Prahy a vzájemně si podávaly
zprávy. Do optického krámu paní Chytráčkové na Dej
vické třídě přišel jednou jeden Chorvat, který jí vyřizoval
pozdrav od manžela. Byla tam náhodou i příbuzná doktora
Berana a zeptala se na něho. Chorvatovi se při vyslovení
jména Beran rozjasnila tvář a řekl: » Beran, Beran, to je
sluníčko celého lágru! «
Ano, tak se na Berana dívali všichni, kněží i laici.
Jeho život příkladného katolického kněze, život ryzího,
dobrého člověka, život světce - stál přede všemi jako
výkřik lásky Boží, takže jeho věrný přítel František Štverák se o něm ve svých vzpomínkách v závěru vyslovuje:
» Jozífku, tys to byl, který jsi nám prokázal dobrodiní
vidět to, co je vidět málo: lidskou duši, která opravdově
a cele byla proniknuta myšlenkou Boží, nikdy neklnula,
ale vždy žehnala, nikdy nechybila, neklesla, nezlobila se,
ani nebyla žárlivá a malicherná. Tys nám ukázal, kterak
ve smrtelném těle může být nošena myšlenka Boží. Není
z dějin známo, že by se některý z mužů odvážil zvolat
Učte se ode mne! — tys to také nedokázal, ale my jsme
se od tebe, příteli nejdražší, učili! «
A zvěčnělý jezuita P. Adolf Kajpr píše o něm v
» Katolíku «:
» On byl naší velikou slávou pravého kněze, jenž zůstal
takřka všude stejně klidný, protože se cítí všude v rukou
Božích, protože se cítí všude blízko svého Krista. Msgre
Beran dovedl své češství uvést na vyšší syntézu lidství
a křesťanství a vynutit si tím úctu všech i Němců. V něm
viděl každý skutečně jen Kristova kněze. On byl skutečně
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všechno všem. Veřejné míněni v lágru už. v něm tenkrát;
vidělo budoucího pražského arcibiskupa. «
Jaké úcty si dobyl mezi všemi bez rozdílu náboženského
vyznání a národnosti, ukázalo se hlavně, když byl jako
kardinál » vypovězen « z vlasti a nalezl svůj domov v 1<Í
mě. Bývalí dachovští vězni sjížděli se za ním ze všech
stran, kněží všech národností ho všude zvali, aby se jím
a jeho přátelstvím mohli pochlubit.
Byly to trpké tři roky, byly to roky slavné v dějinách
mnohé duše, slavné v dějinách duše Josefovy, duše Bohem
vyvoleného pražského arcibiskupa, nástupce na stolci sva
tovojtěšském, byly to roky vzestupu srdce, .jež poznalo
lidskou bídu, satanskou zběsilost nepřátel Kristových, ale
nade všecko poznalo nekonečnou dobrotu Boží prozře
telnosti, jíž se on s bezmeznou důvěrou oddal. Tam se
zbavil zcela a úplně sebe, zde už mohl říci se sv. Pavlem:
Nežiji já, ale žije ve mně Kristus I
A tohoto Krista viděli v něm všichni, kteří s ním sdí
leli trpký úděl koncentráku.
Podivuhodný a zcela jeho mimořádné duši odpovídající
je i slib, který učinil, když se uzdravil po těžkém tyfu
a kdy nabyl přesvědčení, že se vrátí domů. Nebyl to slib,
že postaví kapli, nebyl to slib, s jehož vyplněním by se
vypořádal najednou, byl to slib, který ho zavazoval na celý
zbývající život.
» Vrátím-li se do vlasti, vynasnažím se, abych nikomu
nic neodepřel, zač budu prošen, a pokud to bude v mých
silách a nebude to odporovat vůli Boží, vyplním každé
přání, které na mne kdo vznese. «
Chtěl tak celý život oslavovat dobrotu Boží, která se
na něm zjevila. Svůj slib několikrát obnovoval, a když
přišel ke svým bohoslovcům do Dolních Břežan, vyjádřil
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to slovy: » Vrátím-li se, zasvětím všechny své síly a celý
svůj život Ježíši Kristu a jeho svaté věci pro blaho svého
drahého národa. «
Jemnou, něžnou a nad pomyšlení citlivou duši Josefovu
charakterizuje také to, co připravil svým drahým na pa
mátku.
Se svou maminkou korespondoval pravidelně každých
čtrnáct dní. Maminka se jeho drahých dopisů nemohla
nikdy dočkat. Utrpení synovo jí toto nejstarší dítě, k ně
muž spolu s láskou naučila se mít i úctu, velmi přiblížilo.
Vysedávala u okna směrem na západ a dlouho se mlčky
dívala na zapadající slunce: » Tam někde je moje dítě.
Co on asi dělá, můj drahý, zda se ho někdy dočkám ? «
Dopisy, které dostával z domova, musil ničit, zato do
pisy od něho schovávala maminka jako vzácnou relikvii.
On to byl, který utěšoval, napomínal k opatrnosti stran
zdraví, za všechno pokorně děkoval, a prosil-li o něco,
dělal to s takovou dojemnou skromností, že to ještě dnes
vynutí slzy.
Když po obsazení Dachova americkou armádou 29. du
bna 1945 byla naděje, že se dostanou brzy domů, dával si
dohromady svou skromnou výbavičku: tužky, pera velmi
opsaná, sešity s literárními poznámkami, léky, boty, které
měly dvojí podrážku a za které nepřestával svým drahým
děkovat, že s nimi přečkal ty nejhorší zimy, zatím co jiným
dělala obuv nesmírné trampoty, a pak drobnosti na památku
svým nejdražším.
Věděl dobře, čím udělá radost svým duchovním dce
rám — drobnostmi, které v očích lidí tohoto světa jsou
bezcenné, ale srdce proniknutá láskou k eucharistii přijmou
je jako drahocenný dar.
Krabička od pyramidonu, kterou měl skrytou za trnožem kavalce a do níž mu dp. P. Němec denně ukládal
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svátou hostii, v níž čekal Pán na svého věrného služebníka,
nedbaje svého ponížení, byla drahá stejné jeho duchovní
dceři, jako Josefovi samému, neboť jí přitom neopomněl
vypravovat, jak dychtivě vždy spěchal, aby tajně přijal
svou Posilu, nepřestávaje obdivovat Ježíšovu dobrotu,
lásku a pokoru.
Jiná dostala » korporál «, malý bílý
hadřík, do něhož si zabalil své drahocenné » viaticum «,
když odjížděli z Dachau, aby ani na cestě nezůstal odlou
čen od své Lásky. Na hadříku pak našel iniciály, které
mu připomněly jeho svěřenku, proto jí tento dárek s radostí
věnoval.

Mamince přinesl ruský křížek vyřezaný z rybí kosti.
S touto vzácností se velmi mile honosil:
» Ten jsem koupil od jednoho Kusá za kelímek sádla.
Dlouho jsem ho schovával a pak mi ho jeden Francouz
ukradl. Byl jsem proto velmi nešťasten - vždyť ten křížek
byl tak zvláštní. Na jedné straně byl Ukřižovaný, na druhé
ikona.
František otverák, který při mně vždy věrně stál jako
ztělesněná obrana, pohrozil Francouzovi, jehož mi bylo
pak skoro líto, že to na něho řekne na komandu, jestliže
ten křížek nevydá, a tak ho milý chlapec, ač velmi nerad,
vrátil. Přinesl svým drahým i vylisované květinky na pa
mátku. Ty se v době, kdy pracoval v zahradě, často objevily
v dopisech, a je zajímavé, že brutální esesmanni si nedovo
lili nikdy tuto něžnou pozornost vyhodit něho zničit.
Domů se vrátil v esesáckých šatech, zcela nových.
Američané jirn po obsazení lágru dovolili navštívit sklady
a obléknout se do čistých oděvů, poněvadž tam řádil tyl.
Místo čapky měl modrou radíovku a hned, jak přišel do
Prahy, prosil sestřičky, aby mu místo výložek vyšily trikoloru a číslo 35844, pod kterým byl jako vězen zaregistro
1.79

ván. Josef byl na to hrdý, že směl být neznámým, nic
neznamenajícím číslem a že se pod tímto číslem tolik
přiblížil Bohu. I kdyby toto číslo někdy sám zapomněl,
Bůh je nezapomene!
On také má spočteny všechny skutky, které dachovský
vězeň číslo 35844 vykonal, neboť jistě už tenkrát, v tomto
pekle hrůz, nenávisti a zloby si vyhlédl duši Josefovu,
aby, očistiv ji ohněm zkoušek, ověřil si jeho lásku a vyvolil
ho mezi tisíci za pražského arcibiskupa.

ISO
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Sanctus, sanctus, sanctus

dá se, jako by Josef po svém návratu z Dachau celý
svůj zbývající život viděl už jen v zrcadle oběti.
Pod zorným úhlem svého dachovského slibu měl
na zřeteli jen jediné: Spásu duší a oslavu Otcovu v Ježíši
Kristu.

Z

Proto pobyl jen krátce u své maminky v Bolevci, a když
si odbyl povinnou karanténu, odjíždí 25. května 1.945 autem
jednoho dobrého známého do Prahy. První jeho kroky
míří k Pražskému Jezulátku, kde mší svátou o 9. hodině
děkuje za vše, čím mu božské Dítě na prosby jeho věrných.
Pražanů pomáhalo.
Tramvaje tenkrát ještě nejezdily, seminář byl v Dol
ních Břežanech — kam tedy? Poslušný syn matky církve
chvátá na Hrad, a když pozdraví hroby našich svátých
patronů, spěchá ke kapitulnímu vikáři dr. Bohumilu Opatr
nému, aby se hlásil do práce.
Jeho horlivý duch byl takřka nabit nadpřirozenou ener
gií, která posilovala jeho podlomené tělesné síly a dávala
mu křídla, jejichž rozmach udivoval tím více, čím více
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soucitu si vynucovalo v očích přátel jeho zubožené tělo.
Dostává radu, aby si odpočinul, ale on mile odpoví:
» Vaše Milosti, vždyť už vlastně odpočívám tři roky!
Což neračte chápat, že toho musíme mnoho dohnat, a prohrajeme-li to teď, prohrajeme to na dlouho! «
Dostal tedy pokyn, aby se vrátil ke svým bohoslovcům
do Břežan, a že se pak ukáže. Všechna jeho pastýřská
horlivost ho pudila sice do Břežan, ale jeho otcovská láska
k jeho ovečkám nedovolila mu vynechat svatovojtěšský
kostel v Dejvicích. Na smrt vyčerpán pěšími cestami
odchází do Dejvic, a aby je nezaskočil, neboť věděl, že mu
chtějí připravit přivítání, zastavuje se v jedné rodině, aby
si trochu odpočinul a poslušně se podrobil programu,
jaký mu duchovní správa kostela určí. Přivítání bylo stano
veno až na neděli a pan rektor byl požádán, aby měl desá
tou. Ani netušily dobré ty duše, kolik obětí mu tím připraví!
Je sobota, všechno se musí připravit, proto drahý mon
signor » nesmí « do seminářského kostela a hledá si útulek
v kostele sv. Václava ve Starých Dejvicích, kde je správcem
jeho kolega dr. Karel Kadlec, který mu také skýtá pohostin
ství. Skoda, že tenkráte neviděl pan rektor ony horečné
přípravy, které se děly v kostele sv. Vojtěcha do pozdních
večerních hodin onu šťastnou sobotu, v níž přiběhla jeho
duchovní dcera, aby zvěstovala: »Pan ředitel je tu!«
Takto se seminář nepřipravoval nikdy ani na vizitaci! Kdo
měl dvě ruce, každý pomáhal. Na kruchtě nacvičovali
písně, ženy drhly kostel, upravovaly oltáře, muži vyměňo
vali žárovky, v sakristii se » trénovala « družička se svou
přivítací řečí, správce dp. dr. Mikula připravoval roucha,
spisoval pořad a blaženě chodil mezi tou spletí nadšení
a lásky, která všem bez výjimky zářila z očí.
Druhý den 26. května, na den Nejsvětější Trojice, »musil«
se náš dachovský vězeň opět uchýlit do kostela sv. Václava
182

a přijít až před desátou I Kolik pěších tur musil chudák
udělat, a aby si zopakoval své někdejší hladovění v koncen
tráku, byl lačný až do jedné hodiny, kdy všechna ta sláva
skončila.
Byl však za to odměněni Sám dojal řekl po ukončení
slavnosti: » Vy jste mi připlavili přivítání jako nějakému
králi I «
Před kostelem stál spalíi krojovaných dívek, na nějž
navazoval špalír vojáků. 1 o ty se osud postarali Ve Iran
couzském gymnasiu, které sousedilo se seminářem, byli
ubytováni volyůští dechové, kteří jako příslušníci Svobo
dovy armády dostali se až do Prahy a pravidelně navště
vovali v semináři bohoslužby. Když se velitel dověděl,
co se chystá, zapojil se do přivítání a se stovkou vojáků
utvořili špalír až k Masarykově koleji.
Když se pan ředitel objevil, propuklo všechno v jásot,
do něhož se mísil pláč stařenek, které si v té slávě při
pomněly všechny jeho útrapy.
Sbor stojící před kostelem zazpíval » Cechy krásné«,
což náš drahý oslavenec vyslechl s největším pohnutím.
Pak ho vítali zástupci jednotlivých spolků, korporací a všech
složek Katolické akce. V bráně kostela mu zastoupil cestu
dp. dr. Mikula, který ho s láskou objal a za všechny věřící
srdečně přivítal. Když vstoupili do kostela přeplněného
věřícími do posledního místecká, zahřmělo jeho prosto
rami » Bože, chválíme tebel «
Zde se nedalo cekat až na skončení obřadů! Vděčností
přeplněná srdce otevřela bránu svým citům, které se ne
daly jinak vyjádřit než tímto velebným díkůvzdáním.
U mřížek presbytáře stála » družička«. Tentokrát ne
byla v bílých šatech. Od její modré řízy odrážela se větvička
lípy zdobená trikolorou tak výrazné, že vypadala jako
ztělesněná Čechle. Při jejím přivítání kdekdo v kostele
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plakal, zatímco dachovský vězeň upíral své zraky na Vězně
lásky, od jehož oltáře byl tak dlouho vzdálen. Pak se ujal
slova:
» Jak vám to všechno splatím? Chci pro vás ještě více
a horlivěji pracovat, chci se pro vás ještě více obětovat! «
A pak pokračoval krásnou homilií na oslavu nejsvětější
Trojice. Tedy žádné vypočítávání zásluh, žádné na odiv
vystavované hrdinství, žádné dramatické líčení hrůz proži
tých v koncentráku — oslava nejsvětější Trojice! Den u něho
nad jiné milý a slavný, neboť v tento den slavil svou primici. Jenom ke konci kázání vyslovil svůj dík všem, kteří
ho podporovali svými modlitbami a oběťmi: »Jen těm
vděčím za to, že tu dnes před vámi stojím živ a zdráv! «
Po mši svaté ještě dlouho prodlel mezi svými drahými,
kteří se jeho vzácné přítomnosti nemohli nasytit. Oblékl
se zase do svých esesáckých šatů (jiné neměl) a po krátké
návštěvě a po obědě u známých stával se proti svému zvyku
roztržitý. Jeho touha patřila břežanskému semináři a bohoslovcúm. Jak se tam ale dostat, když přes Prahu nic nejelo
a na cestu pěšky nebylo při jeho vyčerpanosti ani pomyšlení.
Jeho přátelé byli však jeho touhou tak dojati, že po
celém okolí Dejvic podnikli učiněné tažení, aby sehnali
auto. Podařilo se jim to až v Lysolajích, kde Národní
výbor auto propůjčil okamžitě, když se úředníci dověděli,
o koho jde. Vždyť celé Lysolaje pana ředitele Berana tak
dobře znaly z dob, kdy tam konal pouti k bolestné Matce
Boží v Houslích, a nikdo ani z řad jinověrců nezapomněl,
kolik dobrodiní prokázal i příslušníkům jejich obce, ať
běželo o cokoliv.
K pražskému pobytu nutno ještě připomenout jednu
příhodu, která dokresluje Josefovu prostotu a skromnost
při jeho návratu z ponížení do slávy. Nesl si z Plzně své
knihy a spisy v kufru, který toho už mnoho pamatoval.
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A tak tento »starý vysloužilec « vzal za své právě, když
pan ředitel vystupoval po schodišti u Panny Marie vítězné.
Když přišel ke svým přátelům, povídal žertovně: » Abyste
si nemyslili, že jsem z tak (.laické cesty přijel s prázdnou I
Ale kdyby se tak někomu chtělo zajít k Pražskému Jezulátku a přinést mi můj rozpadlý kulr, byl bych mu z hloubi
duše vděčen. «
K této vděčnosti si pana rektora zavázala stálá babka
K., která se nabídla, že kufr přinese v nůši.
» Jsem to ale vybaveni «, zasmál se, když babka vytaho
vala z nůše trosky kufru, »ale to už patří k věci. Jsem
vlastně žebrák. «
To řekl bez jediného ostnu trpkosti, nebol! se dověděl
od svých hostitelů, že mu gestapo všechno sebralo. Jako
zvláštním řízením Božím zachránila se jen mešní roucha
a nějaké prádlo, které měly v den zatčení sestřičky ve své
klausuře, obraz Panny Marie bolestné, malovaný jeho
přítelem, obraz Jezulátka, který maloval jeho bratr Slavoj,
a jeho práce o staroplzeneckých kostelích, kterou zachránil,
pan vicerektor Vondráček. Ožebračený pan rektor měl
radost i z těchto věcí, nade všecko byl však vděčen za
záchranu rukopisu.
Hmotná pomoc se mu nabízela ze všech stran, takže
jeho důvěra v Boží prozřetelnost nebyla zklamána.
Do břežanského semináře přijel v neděli odpoledne.
Nebyl očekáván, překvapil je, tím však bylo přivítání
srdečnější a spontánnější.
Byl překvapen milým pokojíkem, který mu uchystali,
zaslzel pod klenbou starého dubu, když spatřil »své «
zákoutí, které bylo svědkem tolikerých proseb vytrysklých
ze srdcí jeho » hochů « před obrázkem Matičky staroboleslavské — a když zasedl po požehnání s nimi, k večeři,
jako by hrozná léta strádáni a utrpení zapadla do propasti
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zapomnění. Hlavně se vyptával, jak se vedlo jim, kteří
musili přerušit studia, zda se vrátili všichni, kteří byli
nasazeni na pracích v Reichu — byl to prostě zájem otcův,
který pro samou radost, že s ním celá rodina sedí za sto
lem, zapomněl na rány, které si vysloužil v boji a jež tito
synové obdivují.
Pak s každým promluvil soukromě několik slov, šel i mezi
ctihodné sestry a druhý den byl už v břežanském zámku
jako doma. Nedopřál si ani trochu odpočinku. Dosud
vysláblý musil si zvykat na vydatnější stravu a tělesných
sil nabýval pomalu. Zato duševní silou oplýval a každý
tušil, že tento nepatrný dachovský vězeň je schopen velkých
činů, protože mnoho miluje.
Jeho síla měla své kořeny v lásce k Bohu a k duším,
a proto hned po svém návratu toužil realizovat svůj da
chovský slib. Hned za dva dny nato odjíždí znovu do Prahy,
aby zařídil prázdninové doškolení bohoslovců, kteří byli
nuceni svá studia přerušit. Byla to práce nemalá! Musil
sehnat profesory, kteří by byli ochotni o prázdninách
přednášet, musil najmout místnosti a hlavně opatřit pe
níze pro existenční zajištění bohoslovců. A tak se pan
rektor čile pohybuje mezi Břežany a Prahou, v níž jako
milovaný Mistr nemá, kde by hlavy složil, nechtěje vyu
žívat dobroty těch, kteří ho zvou. Budova semináře je
dosud zabrána, proto nocuje někdy u přítele prof. Mikuly a celebruje v kostele sv. Vojtěcha, dokud mu členky
Svazu katol. žen nezaopatří pokoj v arcibiskupském paláci,
kde mu byla poskytnuta také strava.
Trochu se tam s ním zacházelo jako s příživníkem,
dostal jediný pokoj ve třetím patře. Nikdo s ním nepo
čítal, a tak měl vždy večeři připravenu na okně proti své
mu pokoji — chléb, mléko, někdy dvě vejce. Opravdu
se nikdo nestaral, aby tomuto horlivému, přestálým utrpe186

nim vyčerpanému pastýři splatil částečně jeho oběti péčí,
kterou by byl potřeboval, aby nabyl nových sil.
A ještě po letech, když už jako pán domu doprovázel
jednu rodinnou návštěvu do třetího poschodí, s trpkým
úsměvem se přiznal:

» Tady v tom pokojíku jsem také bydlil. Vedou odtud
dost příkré, točité schody, tak dejte pozor, abyste s nich
nespadli. Mně se to taky jednou poštěstilo. Nebylo tu
světlo a tak jsem se řítil .střemhlav dolít. Na štěstí jsem to
odnesl jenom modřinami. Bylo to tenkrát všelijaké.«
A přitom už tenkrát si mnozí z kněží musili chtě nechtě
přiznat, že na tomto Beranovi jako by ležela tíha vedení
stáda, které už dychtilo po pastýři, které za něho už tolik
let zvedalo ruce k Bohu a úpěnlivě prosilo o pastýře do
brého a svátého.
Brzy po návratu z koncentračních táboru a vězení
vypořádávají se kněží se svým slibem učiněným před
válkou Matce Boží staroboleslavské, která po dobu sedmi
strastných let český národ vedla a chránila. Jsou připra
veny oslavy Paládia země České na červen 1945, a dr.
Beran, veliký ctitel Panny Marie, zúčastní se na nich
velikým podílem. Jeho kázání před milostným obrazem
přeneseným ze Staré Boleslavi do Prahy do kostela Srdce
Páně na Vinohradech oslavilo Marii jako málokteré a pro
ctitele mariánské i pro všechny věřící zůstalo nezapome
nutelné.
Cím srdce oplývá, tím ústa přetékají, praví jedno staré
české přísloví, a poněvadž srdce Josefovo oplývalo láskou
k Bohu a k národu, káže při každé příležitosti na národních
oslavách, poutích, manifestacích a všude zdůrazňuje vděč
nost Bohu, který náš národ vedl svou nevyzpytatelnou
prozřetelností.
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Chápe tíži pastoračních úkolů kněží na úhoru duší
udeptaných a pokřivených z doby protektorátu a rozvinuje
před četnými neméně horlivými spolubratry svůj plán
tolikrát promyšlený, promodlený a proklečený v dachovském lágru a strhuje ostatní svým neochládajícím zápalem,
nadšením a vpravdě svátým úsilím.
Buduje APU — Arcidiecézní pastorační ústředí, které
se stává tepnou pražské arcidiecéze a přináší všem kněžím
novou mízu z » vinného kmene «, seznamujíc kněze s potře
bami doby a naléhavými úkoly.
Dr. Beran je jmenován místopředsedou Katolické akce
a po smrti preláta dr. O. Stanovského stává se zástupcem
pražského ordinária při arcidiecézním svazu Katolické
charity. Už za první republiky a hlavně před samým
svými zatčením usiloval o vybudování odboček svazu Cha
rity ve všech farnostech, neboť věděl, že jedině pomocí
Charity možno zmírňovat sociální bídu, která spolu s bezbožectvím zavinuje bídu mravní.
Vzornou odbočku Charity vybudoval při pražském se
mináři, která i v době jeho věznění pokračovala v jeho
intencích a konala dílo opravdu apoštolské.
Horlivost Josefova se šíří jako oheň, který zapaluje
srdce stejně smýšlející, on je skutečně oním světlem na
hoře svítícím, jehož světlo strhává ostatní k velebení trojjediného Boha. Jeho působení je jako kvas, který proniká
všechno a činí z věřících požehnaný chléb připravený
k oběti a tím i k proměně v Ježíše Krista.
Mezitím se vrací seminář do Prahy a drahý monsignore
obnovuje s největší péčí pastoraci mezi svými drahými
dejvickými věřícími. Vždyť je jimi vymodlený, vypro
šený, vždyť je jejich chloubou!
Káže, zpovídá, vyučuje. Ještě měsíc před svým jme
nováním pražským arcibiskupem pořádá v Jubilejním do
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mě v Dejvicích kursy katolické výchovy, všude je, rozdává
čas, síly, zdraví, rozdává i milost, kterou na něj Bůh v hoj
nosti sesílá, poněvadž i při nadlidské jeho horlivosti zůstá
vá svátostný Ježíš duší veškerého jeho apoštolátu.
Jedinou odpovědí na všechny úspěchy lak pronikavé
je radost, upřímná radost srdce, které je si vždy vědomo,
že »všechno je milost «, a děkuje Bolm, že ho používá
jako nástroje k upevnění a rozšíření své slávy.
Jeho skromnost a nezištnost dokumentují i rozmluvy,
které měl se svými známými a příbuznými. Jednou ho
v semináři navštívil jeho švagr a ptal se: » Prosím tě, Pepo,
jak to, že už jsi nedostal nějaké jmenování? Všichni poli
tičtí vězni už si vysloužili nějaký titul, a ty neseš na svých
bedrech zatím jenom starosti a práce. Snad tě přece něčím
udělají I «
» Proto jsem se přece nevrátil, abych bažil po titulech
a slávě, Karle; nechrne jednat jen milého Pána Boha
a nepleťme se do jeho plánů. «
Jedné ze svých duchovních dcer si pak na to postěžoval :
» Tolik mě trápí, že se mě stále vyptávají, co jsem si
tím utrpením vysloužil. Jak málo hodnotí dary duchovní,
kterých milostivý Bůh v hojnosti udělil a uděluje stále.
Co ještě chtějí? «
Ve své skromnosti se ani nestaral o mínění, jež se
o něm šířilo a o názorech v kruzích kléru i věřících. Po
malu se začalo mluvit o nutném obsazení stolce arcibiskup
ského, a to ve spojení se jménem Beranovým. On. však
na stolec sváto vojtěšský ve své skromnosti a pokoře ani
nepomyslil. Ještě měsíc před svým jmenováním po všech
náznacích, jichž se mu dostalo na nunciatuře a v kapitule,
myslil, že půjde do Českých Budějovic, a ptal se svých
drahých, zda by od nich nežádal velkou oběť, kdyby je
chtěl vzít pro těžké začátky s sebou.
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Když zemřel v dubnu 1941 kardinál Kašpar, bylo nutno
promluvit do rozhlasu. Komu však svěřit tento úkol,
který byl stejně těžký jako nebezpečný? O nemoci zesnu
lého pana kardinála tenkrát kolovaly různé pověsti — o tom,
že se střetl s prvním protektorem, že byl vyslýchán a ztý
rán a že jeho choroba byla následkem tohoto týrání. Nebylo
možno tyto pověsti po jeho smrti veřejně vyvrátit, a ne
vyvrátit je, znamenalo je potvrdit. Nikdo z vysokého
kléru se proto neodvážil vzít na sebe tento úkol. Konsistoř
tedy vybrala » Beránka «, o němž předpokládali, že se
úkolu zhostí co nejlépe a jehož statečnost byla všem
známa. Z poslušnosti a z veliké vděčnosti k zesnulému
pan rektor toto rozhodnutí přijal, a tak se dostává k mikro
fonu v době, kdy ucho gestapa je citlivě nastaveno na
každé slovo, které by jen zdánlivě mohlo odhalit nepřá
telské smýšlení toho, kdo mluvil.
Všichni diecezáni vzpomínají na úvod hlubokého, pro
cítěného projevu, kterým zesnulého tak oslavil:
» Osiřel stolec svátého Vojtěcha. « Ani gestapo nemohlo
tomuto promyšlenému a přece tak otevřenému projevu
nic vytknout. Tenkrát ani Josef sám netušil, že stolec
zůstane neobsazen a že bude očekávat toho, který jako
vděčný syn oslavuje dnes svého arcipastýře. Až se naplní
míra Boží spravedlnosti, až Bůh pokoří povýšené a z prachu
ponížení pozvedne malé a nízké, bude vyzdvižen na stolec
svátého Vojtěcha i tento pokorný syn národa a církve.
A nebylo to jistě náhodné, že právě 4. listopadu, tedy
v den jmenin svého předchůdce arcibiskupa Karla, obdržel
Josef své jmenování pražským arcibiskupem. Jak rád si
připomínal tuto souvislost Josef sám a na pana kardinála
Kašpara vždy vděčně vzpomínal.
Veřejnost hned po revoluci začala uvažovat o kandidátu
na stolec arcibiskupský. Byli uváděni různí, kteří splňo-
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váli v očích lidu předpoklady pro tento těžký úkol. Bylo
jisté, to si každý uvědomoval, že nikdy nebyla berla Voj
těchova tak těžká, jako byla tentokrát, nikdy se jeho mitra
tak nepřiblížila trnové koruně Kristově jako v těch dnech.
Jak mnozí by ji rádi nesli, ale chvěli se před její tíží.
Mluvilo se o prelátu Švecovi, o opatu jarolímkovi,
o olomouckém profesoru dr. Cinkovi, avSak mezi těmi,
kteří nejvíce chápali potřeby doby, mluvilo se jako by
jasnozřivě o dr. Josefu Beranovi.
Kdo ho osobně znal, choval to v srdci jako tajné přání,
a zvláště mezi dejvickými věřícími si často povzdechli:
» Kdyby tak Pán Bůh dal a byl zvolen arcibiskupem náš
pan ředitel! Byla by to pro seminář těžká ztráta, ale diecéze
ho potřebuje víc. «
Kdysi při druŽinské schůzi Mariánské družiny uči
telek u Sv. Ignáce promlouval k nim stařičký ředitel P.
Kubíček T. J., který po dlouhá léta jako spirituál spolu
pracoval s ředitelem Beranem v semináři. Tenkrát učitel
kám, z nichž většina znala Berana osobně jako svého pro
fesora a ředitele, řekl: » Věřím, že se Bůh smiluje a že
k vedení církve v naší vlasti pošle nám muže vpravdě
Božího, a tím je doktor Berani «
A dp. Ludvík v knížečce vydané u příležitosti nasto
lení pana arcibiskupa vypravuje příhodu, která se sice
odehrála za zdmi kláštera, ale která byla vynesena na světlo
Boží, když byl dr. Beran jmenován.
Píše: » Bylo -to v těžkých dnech srpnových 194.3. V cele
jednoho z pražských klášterů setkali se dva kněží, jeden,
z nich významná postava, kněz svátého života. Hleděli
do budoucnosti a na chmurné obzory, jež se rýsovaly na
duchovním nebi českého národa. Pociťovali tíhu osiřelosti
stolce Vojtěchova. Kdo vezme v těchto těžkých letech,
plných mravního rozvratu a nebezpečí, pevné berlu Voj
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těchovu do ruky ? A tu ve vnitřním zápalu povstává aske
tická postava řeholníkova, tvář jeho je vnitřním světlem
prozářená, prst vyhublé ruky ukazuje k Hradčanům a ti
chou celou zaznívají slova stoprocentně jistá a vylučující
každou jinou alternativu: » Nepotřebujeme žádného učence,
žádného diplomata, žádného reprezentanta, potřebujeme
pokorného, prostého, svátého biskupa, apoštola Kristova,
kněze vpravdě podle Srdce Páně. Jedině ten ne svou silou,
ale silou Boží může přivést záchranu, odpovědět potřebám
doby, změnit duchovní tvářnost našeho lidu. Potřebujeme
nového Vojtěcha ... a to je jen jediný ... doktor Beran! «
Zde nešlo o osobní sympatie ani o přirozenou náklon
nost k osobě Beranově, jehož kvality začínali uznávat i ti,
kteří mu dříve nebyli nakloněni, zde se v duších vzňala
touha po příchodu Kristova království do naší země, touha
opravdová, ryzí, vznešená, jejíž naplnění spatřovali ve
vyvolení pastýře charakteru Vojtěchova. Za takového se
modlily tisíce a takového viděly v Josefu Beranovi.
A tak duchovní zrak duší vnitřních, proniknutých cele
myšlenkou Boží, poodhrnul clonu budoucnosti a zjevil
už napřed Boží úradky.
Do jaké míry naplnil arcibiskup Beran sváto vojtěšský
ideál, ukázala budoucnost. — Slavná historie Kristova
kněze, který’ svou životní obětí ukázal národu i světu
pravé hodnoty, na nichž lze budovat trvalé štěstí, pokoj
a mír.
A tak vytrvalé modlitby věřících a upřímné volání
kněží přinutily nebesa, aby se otevřela, a naši drazí svati
patronové, oslavující Trojjediného ve slávě nebeské, spojili
se s Českou zemí prahnoucí po dobrém pastýři a spolu
s ní zapěli pak v díkůčinění: Svatý, Svatý, Svatý!
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ožehnaný, jenž přichází ve jménu Páněl «
Těmito slovy nadepsali oddaní kněží brožurku
podávanou v den biskupského svěcení do rukou
věřících, kteří měli s její pomocí být seznámeni se životem
a oběťmi svého Bohem vyvoleného arcipastýře.
Byl-li někdo volbou nového pražského arcibiskupa
překvapen, pak to byl nejvíce on sám. Jmenování přišlo
tak neočekávaně, jako všechny rozhodující události v ži
votě Josefové. Jak už bylo uvedeno, domníval se ještě
měsíc před zvolením, že bude povolán na stolec česko
budějovický. Když ho pan nuncius Ritter pozval na nun
ciaturu napřed k přátelskému pohovoru, podruhé už s jas
nými náznaky záměrů Svaté stolice, byl velmi udiven
a zprvu se pokorně bránil, poukazuje na celou řadu schop
nějších. Pak ale řekl s touž pokorou a poslušností, kterou
vždy a za všech okolností osvědčoval církevní autoritě,
své » ano, adsum <d
Bylo to 16. října 1946 a o rozhovoru s panem nunciem
se nezmínil nikomu než duši, která s ním snad byla du
chovné nej spřízněnější a kterou zavázal k mlčení a hlavně
k modlitbám.
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Byl si plně vědom tíže břemene, které na sebe bere,
a i když se na jedné straně vnitřně radoval z vyvolení,
které mu bylo důkazem Boží přízně, na druhé straně při
zvážení poměrů, které tenkrát v národě po druhé světové
válce panovaly, chvěl se před odpovědností a už předem
cítil závažnost účtů, z nichž jednou bude musit vydat
počet před tváří Boží.
K jmenování došlo 4. listopadu 1946, na den sv. Karla
Boromejského. Ten den byl na návštěvě u svého přítele,
takže ho marně v semináři sháněli první reportéři a žurna
listé, kteří byli žádostiví interwievu s novým primasem
českým. Mezi prvními byl redaktor Svobodných novin
Kašák, jeho bývalý dachovský spoluvězeň. Jeho reportáž
» Od heftlingské čepice k arcibiskupské mitře « přiblí
žila široké veřejnosti osobnost nově zvoleného arcibi
skupa jako pravého muže, zvoleného Prozřetelností v pra
vý čas. Tím, že poodhrnul clonu dachovského zášeří,
kde za ostnatým drátem vyrůstala duše Beranova k veli
kosti prvního řádu, ukázal českým lidem, kteří si po pře
žitých útrapách nesmírně vážili svých národních hrdinů,
že tentokrát Svatá stolice při své volbě přihlížela nejen
k potřebám církve, ale i k vlasteneckým tužbám lidu.
Svatý Otec Pius XIL touto volbou uznává nejen du
chovní kvality kněze svátého života, ale odměňuje tím
i národní a vlastenecké hrdinství.
Ohlas české veřejnosti na tuto volbu byl veliký, a to
ve všech vrstvách národa. Spojovat jméno prostičkého
a pokorného Josefa Berana s titulem arcibiskupa pražského,
primasa země České, tedy s nejvyšším stupněm hierarchie
u nás, bylo pro ty, kteří ho znali osobně, důkazem, že
Buh nízké vyvyšuje a pokorným dává milost.
Několik malých epizodek, nahromaděných okolo jeho
volby, dokresluje toto velké a svaté srdce, jež se touto
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volbou stalo srdcem duchovního otce, a do značné míry,
jak ukázala budoucnost, i duchovního vůdce národa.
První gratulanti byli pochopitelně bohoslovci, kteří
přišli přát se svým spirituálem I’. Lebedou a s vicerektorcm
P. Kudrem. Jeho volbu považovali právem za vyznamenání
samého semináře a všichni jednoznačně spaliovali v jeho
povolání na arcibiskupský stolec i návrat národa k ideji
velkých světců českých, hlavně svátého Vojtěcha. Snad
ani netušili tito prostí, dobří hoši, že odhalují oponu bil
doucnosti, neboť se arcibiskup Beran svým osudem život
ním skutečně sv. Vojtěchu velmi přiblíží.
P. Lebeda mu dal jako první dárek biskupskou čepičku,
kterou nosil pan biskup Podlaha, jehož byl pan spirituál
ctitelem a přítelem. Pan arcibiskup zpokorněl, když mu
jeho spolubratr kladl s úctou solideo na hlavu, a řekl:
» Kéž bych byl hoden toho, který toto solideo nosili «
Byl totiž on sám ctitelem Podlahovým a snažil se v bohoslovcích udržovat jeho tradici uvědomělou úctou k če
ským patronům a upřímným přilnutím k svatovítské ka
tedrále. Když ho začali titulovat » Excelence «, vždycky se
šibalsky pousmál a nechával jim toto oslovení pro jejich
potěchu.
Jako druzí, kromě novinářů, přišli gratulovat semi
nářští zpěváci vedení tehdy panem učitelem B. F. Mívali
zkoušky ve velkém reprezentačním salónu, který byl sou
částí bytu pana rektora a který dal už před svým zatčením
do používání všech spolků a korporací zřízených při se
mináři. Tentokrát jim nácvik nešel, jelikož všichni a toužebností očekávali, zda pan. arcibiskup jako každé úterý
i dnes zaklepe svým, originálním způsobem na dveře (klepával totiž zvláštní rytmickou hrou prstů) a přijde si jako
obvykle něco poslechnout. Nezklamal je — přišel 1
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Zazpívali mu »Mnoga ljeta! «, dívali se na něj, zda se na
něm něco nezměnilo, jako by se báli, že se jim svou hod
ností vzdaluje, ale sotva promluvil, spadl z nich všechen
ostych a byl pro ně zase tím dobrým panem ředitelem
jako dřív. Vymínili si, že první » Ecce sacerdos « musí
zazpívat oni.
A zazpívali! Ne sice v katedrále při svěcení, ale od
poledne ve Smetanově síni při oficiální slavnosti 8. pro
since 1946.
Zpráva o jmenování Josefa Berana pražským arcibi
skupem se jako blesk rozletěla. Se smíšenými pocity při
cházeli druhý den pravidelní návštěvníci » šesté « do se
mináře. Kdo ji asi bude sloužit? Cítili se vyznamenáni
povýšením pana rektora, ale současně se vkrádal do srdce
jakýsi pocit smutku. Ted už nebude jenom jejich, bude
patřit všem. Kdo ho asi bude zastupovat? V seminářském
kostele si vždy potrpěli na přesnost, šlo tam vše jak na
drátku.
A tak úderem šesté zazněl jasně zvonek u sakristie —
a pan arcibiskup v doprovodu dvou alumnů vstupoval
k oltáři jako vždycky předtím.
Byl to jejich pan ředitel, byl to dosud jejich otec!
Jen při svátém přijímání jako by viděli větší zář v dobro
tivém obličeji, v němž se rýsoval příslib: » Nikdy mé
neztratíte! «
A což když po mši svaté zamířil po vykonaných mod
litbách přímo do zpovědnice, jak to pravidelně dělával
každý den! To už se jeho ovečky nezdržely a hrnuly se
k němu o překot, aby vyjádřily svou radost. Každý mu
potřásl rukou a každý si odnášel požehnání.
Dojemné přání vyslovila babička Krejčová, jedna z nejstarších návštěvnic kostela:
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» Tak vidíte, pane řediteli! Vždycky jste mi sliboval,
že mě pohřbíte, až umřu, a led' vás udělali panem arci
biskupem a je konec I «
» A kdo vám, babičko, říkal, že arcibiskup ruší své
sliby? Go jsem slíbil, platil « Majestátně si to nesla ba
bička Krejčová zpět do » svó « lavice pod kazatelnou,
utírala si zaslzené oči a šeptala: » Tak on mě přece pohřbí,
náš drahý světec! «
Potom odešel do své pracovny, kde přijímal gratulace,
novináře a reportéry, a potom, jak už bylo poznamenáno,
odejel Františkovým staromódním autíčkem na konsistoř.
Přes všechno slavnostní uvítání a ovace, které mu na konsistoři připravili, pronikl jeho duch i za clonu přetvářky
a poznal, že ne všemi je jeho jmenování přijato s radostí.
On, i když to poznal, nikoho z okruhu své lásky nevyloučil.
Svého úřadu se definitivně ujal II. listopadu 194G
při slavnostní schůzi metropolitní kapituly, jíž předložil,
papežskou bulu. Při té příležitosti jmenoval kanovníka
Bohumila Opatrného generálním vikářem. Téhož dne na
sv. Martina vydal svůj první pastýřský list, který byl
pak uveřejněn v Katolíku 17. listopadu. Byl to vlastně první
pozdrav čtenářům Katolíka, který byl tehdy nej čtenějším,
a nejvýznamnějším náboženským týdeníkem.
V pozdravu rozvinul svůj program, který aplikuje na
životní události tohoto světce a vyzývá věřící, a hlavně
kněze, k charitativní činnosti, k jednotě v duchovním
boji, v němž i zbraně mají být duchovní, a konečně i k práci
podle světcova příkladu vyjádřeného větou: Nebráním se
práci.
Ale už i v tomto prvním pastýřském listě neopomine
podotknout to, o čem už na počátku svého pontifikátu
přemýšlí, že totiž jásavé hosana, jímž ho všichni vítají,
tak snadno se muže změnit na nenávistné ukíižuj!
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14. listopadu vykonal pan arcibiskup první oficiální
návštěvu u presidenta republiky dr. Beneše, za příto
mnosti kancléře Smutného a přednosty presidentské kan
celáře dr. Jíny.
Pan president panu arcibiskupovi srdečně blahopřál,
ujistil ho, že bude vždy hájit svobodu náboženství a de
koroval ho Cs. válečným křížem a Cs. vojenskou medailí
I. stupně za zásluhy.
Pan arcibiskup se stejnou srdečností poděkoval za bla
hopřání a zdůraznil, že vyznamenání udělená hlavou státu
jeho osobě vyjadřují uznání všemu českému katolickému
duchovenstvu. Ujistil pana presidenta věrností katolického
lidu a přislíbil, že ho bude se svými věřícími podporovat
stálými modlitbami. Pan president mu návštěvu oplatil
3. prosince v arcibiskupském paláci.
Oficielně se též pan arcibiskup zúčastnil zádušní mše
konané dne 17. listopadu v pražském semináři za padlé
studenty v rámci kongresu. Bylo zpíváno Brixího rekviem,
které nastudovala Cyrilská jednota při semináři. Obřady
byly vysílány rozhlasem.
Dne 24. listopadu odejel večer pan arcibiskup do kláštera
jezuitů u Sv. Ignáce, aby si tam vykonal týdenní soukromé
exercicie. Punkta exercičních rozjímání mu dával P. B.
Spáčil. Před odjezdem do kláštera zajel na šárecký hřbitůvek,
aby se rozloučil s hroby drahých dejvických a šáreckých
osadníků, k nimž ho poutal lidský i nadpřirozený vztah.
Po vykonaných exerciciích se nastěhoval pan arcibiskup
do rezidence 3. prosince na svátek Františka Xaverského,
aby se jednak připravil na biskupské svěcení, jednak aby
se ujal nej nutnějších prací spojených s řízením tak dlouho
osiřelé arcidiecéze.
Pak konečné došlo k významnému dni v životě Josefa
Berana, významnému i v historii pražského arcibiskupství,
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ba i v dějinách celého českého národa. Svěcení se konalo
v neděli na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie
8. prosince, a poněvadž to bylo první biskupské svěcení
v pražské dokončené katedrále, přičinili se všichni i přes
odpor skromného pana arcibiskupa, aby bylo co nejslavnčjňí,
V nové lodi bylo instalováno pódium s oltářem, po jehož
stranách byly bariéry se sedadly, na jedné straně pro ilucho
venstvo, na druhé pro představitele státu, příbuzné svě
cencovy a jiné významné osobnosti.
Světitelem byl pražský nuncius Saverio Ritter, spolusvětiteli byli královéhradecký biskup Mořic Píchá a praž
ský světící biskup Antonín Eltschkner.
Nebylo v díle tak požehnaném jistě náhodné, že den
svěcení připadl na svátek Neposkvrněného početí Panny Ma
rie, svátek tak významný pro celou církev a tolikrát oslavo
vaný v životě Josefově, který Neposkvrněnou tolik miloval.
A ta jako by ho za odměnu přioděla bílým pláštěm
čistoty a nevinnosti, představila ho davu jásajícímu na
náměstí před arcibiskupským palácem, malého sice a skro
mného, ale zalitého sluncem, které ozlatilo všechnu jeho
vnitřní krásu a velikost.
Lidé se hrnuli do katedrály ze všech stran. Prostory
její byly zaplněny do posledního místečka. Při nádherných
obřadech bylo vidět, jak je svěcenec cele ponořen do jejich
liturgické krásy, jak hluboce vnímá význam symboliky
a jak v prostředí všem Cechům nejdražším a nejcennějším
je zcela spojen s Kristem i s drahým národem. I věřící
mohli sledovat každý úkon u oltáře zásluhou knížečky
» Biskupské svěcení« , kterou vydalo APÍ.J, a tak každý
mohl být se svým arcipastýřem duchovné spojen.
Jejich nový arcibiskup, tichý a pokorný služebník Páně,
byl pro ně příslibem duchovního obrození národa, neboť
v něm, 33. arcibiskupu pražském, spatřovali Bohem vyvo
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leného nástupce Vojtěchova, jehož Bůh vybaví pro jeho
pokoru a lásku, tolikrát osvědčenou a praktickým životem
hlásanou, všemi milostmi k tomu, aby své stádo vedl jako
dobrý pastýř do ovčince Kristova.
Ad multos annos! rozjásalo celý chrám, takže i mohutný
» Zikmund « zanikal v jásavém nadšení věřících.
Beranovo svěcení a nastolení mělo odezvu v celém
křesťanském světě. Ze všech stran přicházely blahopřejné
telegramy. Nejvíce a nejživěji vzpomínali bývalí dachovští
vězni, kteří si při volbě Beranově na pražský stolec arci
biskupský znovu vybavili chatrnou a drobnou postavu
svého Beránka a byli na něho hrdi.
Dojemnou odezvu mělo nastolení pana arcibiskupa Be
rana i v římské koleji Nepomucenum. Krásnou vzpomínkou
na to je dopis bohoslovce Jaroslava Škarvady, který v něm
svému příteli líčí, jak byla volba pražského arcibiskupa
přijata mezi českými bohoslovci v Římě.
Výňatek dopisu ze 17. listopadu 1946 byl uveřejněn
ve věstníku farnosti nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohra
dech. Ctihodný pán J. Škarvada píše: » Dnes píšeme sku
tečně radostně, protože se už nemusíme rdít za to, že
jsme tak dlouho nechali nevyplněné Vaše vybídnutí, jež
jste nám kdysi v jednom svém dopise adresovali, abychom
totiž už do Prahy konečně poslali nového arcibiskupa.
Byla to pro nás opravdu nej radostnější zpráva, kterou
jsme zde zažili, když jsme 7. t. m. navečer v rubrice » Provvista della Chiesa « ve vatikánských novinách, kterou jsme
dříve tak často zklamaně přehlíželi, nalezli konečně jméno
svého arcipastýře. Celá kolej byla tenkrát hned na nohou —
až na silentium, které se chudák někam ztratilo — a mezi
pražanstvem nastalo takové křepčení, že se rozvážní Hanáci
z Holomóca viděli nuceni rozšafně nám doporučit, abychom
se prý radovali ještě více, ale že při tom nemusíme tropit
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takový kravál. Nckrotil nás ani monsignore rektor, který
se právě odněkud vracel provolávaje » 1 labemus pontiíicenil «, neboť tenkrát jsme nevzpomínali, nýbrž přímo se
vžili do Prahy, do té radosti, kterou jásalo srdce pražské
církve nad tím, že v těchto svízelných dobách má konečně
už zase svého otce ...I « A myslíme-li při lom dopise na
prozřetelnost Boží, která byla v životě Josefově patina
na každém kroku, a o niž se ve všem opíral, pak musíme
s úžasem zvolat: Jak podivuhodné jsou cesty tvé, Bože
náš! «Tentýž ctihodný panňkarvada stal se téměř po dvaceti
letech sekretářem pana kardinála Berana, který si ho vy
hlédl při své návštěvě v Chieti, kde dr. Skarvada působil
jako profesor v semináři dvacet let odloučen od vlasti,
do níž se nemohl vrátit.
Arcibiskupskému svěcení byl jako zástupce vlády pří
tomen Klement Gottwald, tehdejší předseda vlády, se
svou chotí Martou, a generál Ludvík Svoboda. Není bez
zajímavosti, že si paní Marta skromného pražského arci
biskupa velmi oblíbila a že se až pověreěně bála v něčem
mu ublížit. V době, kdy se už stal Gottwald presidentem,
zvala ho na všechny recepce a slavnostní příležitosti. Ona
to také byla, která prý si vynutila jeho Te Deum v kate
drále při volbě Gottwaldově na presidentský stolec.
Při svěcení došlo také k zvláštní příhodě, které si všimli,
jen ti, kteří byli nejblíže podia a jejichž srdce tenkrát
zatrnula. Když se ke konci obřadů dával » pax «, při objetí
jedním ze spolubratři spadla panu arcibiskupovi mitra.
Sestra i matka Josefova byly tím velmi znepokojeny a
svěřovaly si vzájemné. » Jen aby to nebylo nějaké zlé
znamení! «
Méla-li to být předzvěst jeho dlouholetého utrpení,
nevíme, ale když se o tom při rodinné večeři panu arci
biskupovi zmínily, usmál se, a nepřikládaje tornu žádný
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význam, utěšil znepokojené dušičky svým: » Vždyť jsme
vždy a všude v rukou Božích! «
Při slavnostním obědě došlo i k příhodě, kterou pan
arcibiskup vždy rád vyprávěl ve spojitosti se vzpomín
kami na svou maminku.
Představil tuto šťastnou ženu panu nunciovi Rittrovi
a když jí on srdečně popřál, prohodila stařenka dobrácky:
» Teď už bych mohla umřít! «
Jak brzy se to vyplní, netušil nikdo, ani ona sama ne!
Odpoledne v den svěcení uspořádala katolická veřejnost
ve Smetanově síni akademii na počest arcibiskupovu, které
se zúčastnil i on sám.
V projevech ho všichni ujistili svou věrností a odda
ností jakož i snahou podporovat jeho práci účinným a vy
trvalým apoštolátem. Bylo to dojemné, když v odpověď
na tolik důkazů lásky prostince pravil: » Já vám vaši lásku
splatím. «
A on vždy tak věrný ve svých slibech, dostál i tomuto.
Splatil lásku svých věrných měrou nejvyšší, neboť byl
vždy za ně ochoten položit život.
Dobrý pastýř dává život za své ovce. Nikdo nikdy
nepochyboval, že tento pastýř bude schopen této oběti,
a proto si všichni radostně uvědomovali: Je Bohem poslaný,
vyvolený. Vpravdě požehnaný, jenž přichází ve jménu
Páně!
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Communicantes

raví světci se poznají podle toho, že celým svým ži
votem osvědčují dětinný vztah k nebeskému Otci
a bratrské pouto ke všemu stvořenému.
Na málo duších se tato zkušenost dala ověřit tak dokonale
jako na Josefovi. On miloval všechny a všechno. Miloval
vše, co vyšlo z tvůrčí ruky všemohoucího Boha, a poněvadž
věděl, že duše lidská je obrazem Božím, obdivoval se milo
vanému Otci nejvíce v duších, v nichž skrze milost zářil
tento obraz nejjasněji — v duších světců a světic.
A ti, kdo žili Josefovi blízko, mohou potvrdit, že i světci
spláceli mu jeho úctu zcela mimořádnou pomocí, takže
v dobách, kdy byl zapomenut světem, vzdálen od svých
nejdražších, důvěrně obcoval se svátými Božími.
Nejvýraznější však byla jeho láska a úcta k té, již na
zýváme královnou všech svátých a které se v communicantes dovoláváme na prvním místě mezi těmi, kteří nás
mají doprovodit ke kalvarskému tajemství.
Josef byl dítě Mariino. Již okolnost, že se narodil v so
botu v oktávu vánočním, dávala mu nárok nazývat se hrdé
jejím synem. Celý svůj život jí zasvětil a tomuto duchovní
mu synovství nezůstal nic dlužen.

P
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A Maria! Ta mu dávala tolik důkazů své lásky a mateř
ské pomoci, že to bylo až podivuhodné.
Jeho láska k Panně Marii byla dětinná, důvěrná, něžná,
jak to bývá u lidí čistého srdce, byla však vzdálena vší
opentlené sentimentality. Byla to láska veliká a nevšední.
Nebylo snad tajemství v životě Mariině, které by nepromeditoval, v němž by ji neoslavil při svých kázáních
a promluvách.
Miloval Marii, miloval její svátky, její svatyně, miloval
její Srdce, její mateřství, panenství, její slzy, bolesti, její
radosti, slávu, moc i dobrotu.
Nebylo kázání, v němž by se nedotkl úcty Mariiny,
i když téma s ní přímo nesouviselo. Nebylo exercicií,
které by nepostavil pod její ochranu, nezačínal nic, aniž
si vyprosil jejího požehnání.
Miloval Marii rytířsky. Šířil její slávu, hájil ji a bojoval
o její čest. Všude, kde působil, zakládal mariánské dru
žiny. Sodálskou zásvětnou modlitbu se modlil denně, často
ji při promluvách rozbíral a vysvětloval.
Pohřbíval-li některého ze sodálů, modlil se zásvětnou
modlitbu nad hrobem. Sám jako mariánský sodál navště
voval pilně schůze konané u Sv. Ignáce a neopomíjel je
ani jako arcibiskup. Jeho májové pobožnosti v seminářském
kostele bývaly vypraveny tak důstojně, že se staly dosta
veníčkem největších mariánských ctitelů z celé Prahy,
kteří se pod jeho vedením v úctě a lásce k nebeské Matičce
stále prohlubovali a zdokonalovali. Ještě po letech, když
už byl kardinálem v Římě, vzpomínali mnozí na jeho
zpívané mariánské litanie, v nichž každou invokaci vyzpí
val s pravou skřivánčí vroucností a prostotou, takže se
chvály Mariiny ukládaly do srdce všech, kteří mu pak
stejně horoucně odpovídali: Oroduj za nás! On uměl duše
proměňovat a povznášet.
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Velmi uctíval neposkvrněné početí Panny Maric. Kolik
toho svým věrným o tomto tajemství řekl, kolik toho o něm
napsal! Při své internaci v Paběnicích napsal řadu studií,
zvláště o Lurdech. Hluboké a reálné kritiky dílaWetlé
lova » Píseň o Bernadettě «, '/.olova » hurdy « a Mauriacova
» Lurdští poutníci «, zůstanou nejenom chválou Nepo
skvrněné, ale i její obhajobou. Když dlel v Dachau, ti i
dopisy věnoval meditaci k svátku Neposkvrněného početl,
aby seminářské mariánské sodálky upevnil v úctě k Marii.
V roce 1936 navštívil Lurdy s výpravou vedenou panem
kanovníkem Střížem. Těšil se na tuto pouť, jako malé dítě.
S jakým nadšením zpíval lurdskou píseň! Pro lurdské
poutníky stala se nezapomenutelnou noční adorace v lurd
ské bazilice, při níž on meditoval. Jen jedna duše se do
věděla, že musil po půlnoci odejít, poněvadž, jak sám se
jí svěřil, bylo mu nevolno až k smrti, takže se domníval,
že přišel k Matičce umřít.
A přece nikdo z adorujících nic nepoznal, jen se všichni
nořili do hlubin, na které s nimi on zajížděl, maje svůj
duchovní zrak upjat k té, kterou vzýval jako Hvězdu
mořskou!
A ješté jedna příhoda z lurdské pouti ukazuje, jak
vřele Josef Marii miloval. Výprava měla ve svém pro
gramu také zájezd do mořských lázní Biariz. Mělo se tam
jet v neděli, poslední den pobytu v Lurdech, odkud se
v pondělí odjíždělo. Josef tolik miloval moře, proto se na
Biariz velmi těšil.
V sobotu večer však k němu přišel pan kanovník Stříž
se zprávou, že je jednomu z kněží čs. výpravy mimořádně
povoleno v neděli celebrovat v lurdské jeskyňce. Jak to
tedy udělat se zájezdem do Biariz ? Pro mariánské srdce
Josefovo bylo snadné rozhodnutí — zříci se moře a zůstat
v Lurdech.
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Tu neděli byl rozzářen tak, že se zdálo, jako by mu
Maria propůjčila jeden ze svých úsměvů, jimiž tam objí
mala svoje vyvolené. Prohlásil, že to byl nejkrásnější den
prožitý v Lurdech, a na sklonku této požehnané neděle
řekl: » Sem bych chtěl přijít zemřít. «
Z vděčnosti za tuto lurdskou pouť zbudoval v seminář
ském kostele lurdskou jeskyňku, v níž nechyběla ani socha
Bernadetina, a pro niž sochu Neposkvrněné objednal pro
střednictvím školských sester sv. Františka až v Římě.
Kolik milostí si u této jeskyně vymodlily duše v době
protektorátu, kdy jejich drahý vůdce trpěl v dachovském
vězení 1
Pro Marii mu nebylo nikdy nic dost krásné, k její
oslavě nelitoval ničeho. Ve svém uměleckém pojetí a za
nícení byl velmi vybíravý, a když sledoval díla k oslavě
Mariině, byl v tom velmi náročný.
Když ve slavných pinakotékách italských, na své pouti
v r. 1931, jíž oslavil 20 let svého kněžství, obdivoval díla
italských mistrů, postál nad některými takřka u vytržení
a svým průvodcům nadšeně říkal:
» Jestliže je obraz už tak krásný, že nás uchvacuje, a je
to dílo lidských rukou, jak teprve krásná musí být ve
skutečnosti ta, která je dílem rukou Božích a nejdoko
nalejším odleskem Boží krásy«! — Jindy při pohledu na
obrázek s Marií Pannou, který byl jinak velmi líbivý, ale
nevyjadřoval správné náboženské pojetí, si povzdychl:
»Ach, ti mistři! Studovali krásu, a zapomněli studovat
Marii! «
Jednou právě o svatodušním pondělí podpisoval jedné
duši v Radvanově obrázek znázorňující seslání Ducha
svátého. Jeho duše byla ještě v požehnaném »zajetí«
letnic; zadíval se proto na obrázek, na němž Maria seděla
uprostřed apoštolů jako královna.
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» Takhle to jistě nebylo! «, povídá pan arcibiskup,
» Panna Maria byla někde v koutku. « U duše tak pokorné
byla Mariina pokora neslučitelná s postojem královny.
Tou se stala až po svém nanebevzetí.
Velmi miloval bolestnou Matičku, často rozjímaje o je
jích bolestech a slzách. Dojemnou příhodu zaznamenala
jedna návštěvnice pana rektora v jeho bytě v semináři.
Když ji doprovázel do vrátnice, zabočila instinktivně na
rozdvojeném schodišti do prava, zatímco pan ředitel zahnul
do leva. Když se pak před vchodem do sakristie, kde se
schodiště opět spojovalo, sešli, omluvil se pan ředitel:
» Odpusťte, zabočím vždycky do leva, abych se setkal
s bolestnou Matičkou, jejíž obraz visí na levém schodišti. «
Za svého působení v semináři si velmi oblíbil kapličku
bolestné Panny Marie v Houslích. Bylo to tiché zalesněné
údolíčko u obce Lysolaje nedaleko Prahy. Tam putoval
sám každý bolestný pátek před Květnou nedělí a 1.5. září
tam vodil procesí, měl kázání a požehnání. Nikdy také
neopominul napít se vody ze » zázračné studánky « a jeho
důvěra při tom, tak prostičká, tichá a přece tak velebná,
strhovala ostatní.
Na Matičku v Houslích rok co rok vzpomínal ve svých
dopisech, když byl v Dachau i po dobu internace.
A jako by mu Přebolestná chtěla tuto věrnost odměnit,
byla to ona, pod jejíž ochranou opouštěl svou milovanou
vlast, když jako kardinál odjížděl do nuceného vyhnanství
v Římě.
V květnu 1964 byl z Mukařova přestěhován do Radva
nova u Mladé Vožice, poněvadž Mukařov byl příliš blízko
Prahy a státnímu aparátu v dobách deformací bylo velmi
nepohodlné, že pan arcibiskup, o némž se domnívali, že
už je zapomenut, byl vyhledáván tisíci. Radvanov byl za
pomenutý kout, kde už lišky dávaly dobrou noc, a tam. měl
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tedy pražský arcibiskup nést dále svůj trpký úděl odlou
čenosti a samoty. Ale nezůstal sám! Při první procházce
do polí, kde zaměřil ke křížku na rozcestí s výmluvným
nápisem » Milujme se! « (snad byl postaven na památku
smíření dvou rozvaděných rodů), zahlédl mezi vršky ka
pličku, jejíž červená střecha zářila jako rubín v zeleni
kopců a ve žluti polí.
Zamířil k ní. Byla zamčená, ale otvorem ve dveřích
viděl oltář s obrazem bolestné Panny Marie. Jeho radost
z tohoto projevu lásky Mariiny, z této něžné její pozornosti,
byla nevýslovná. Hned o tom vyprávěl doma, takže mu vy
prosili klíč od dobrého hospodáře, který měl udržování ka
ple na starosti, a pan arcibiskup tam putoval každý pátek,
aby se tam pomodlil křížovou cestu a prožíval s Matičkou
její sklíčenost.
Historii kapličky, která patřila k osadě Ústějov, prostu
doval a studii věnoval jedné ze svých duchovních dcer,
která byla tak šťastna, že ho směla při několika poutích
doprovázet.
V Římě si obrázky obou kapliček, lysolajské i ústějovské,
pověsil k obrázkům svých zvěčnělých rodičů, a když mu
jednou z Radvanova poslali snítku lípy, která kapličku
léta chránila, měl takovou radost, že větévku zlíbal, jak
psal domů.
Kolik vzpomínek vyvolával v jeho duši každý pohled
na tyto obrázky! Spojoval s nimi vzpomínku na svou milo
vanou vlast, kterou musil opustit. — Marii Pannu oslavoval
velmi rád jako májovou a růžencovou Královnu. Květen
a říjen byly pro něho měsíce vyvrcholené úcty, a je to
zvláštní, že v těchto měsících Maria Panna vždy nějak
mimořádně zasáhla do jeho života:
V květnu 1945 se vrátil z dachovského koncentráku
a v říjnu 1963 byl propuštěn z internace.
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A těm, kteří klesali a malomyslněli, často říkával:
» Počkejte, přijde máj, přijde říjen, a Matička ukáže
svou moc 1 «
A když mu v Dachau pochybovačně říkali: » No vidíš,
Jozífku, květen je pryč, a my jsme tu ještě! «, usmál se
a nikdo ho nepřesvědčil o tom, že by Maria zapomněla!
» Vždyť ani nevíme, co nám dala jiného, když nám
z úradků Božích nemohla vyprosit vysvobození, Jen jí
důvěřujme! «
Takovou důvěru nemohla Maria oslyšet. A tak mimo
řádně ochraňovala tohoto vyvoleného Páně a zahrnovala
ho na každém kroku svou přízní, vyprošujíc mu nadlidskou
trpělivost a vytrvalost.
Když byl v roce 1949-1950 internován ve svém arci
biskupském paláci, posteskl si v máji 1950: » (lopak vy,
vy budete mít májové, ale co já I «, a smutně pohlédl k blan
kytnému nebi, které už téměř rok viděl jen z okna.
Domácí mu proto připravili v kapli paláce májový
oltář, při němž se láska k Marii i láska k milovanému
trpícímu otci podílely na jeho úpravě a výzdobě, která
byla skutečně velkolepá. Snesli do kaple starobylou sochu
Matičky s Děťátkem, kterou pan arcibiskup měl ve zvláštní
oblibě, jejíž zlatý pláštík ozářený reflektorem rozjasnil
ztemnělou kapličku, takže když tam pan arcibiskup nic
netušící vešel, zatajil dech a vděčným pohledem objal
všechny své věrné. Poprosili ho, aby jim konal májové
pobožnosti doma, a on radostné vyhověl! Poněvadž jeho
láska pronikla do srdcí těch, kteří, mu takto chtěli osladit
jeho utrpení a jeho samotu s ním sdílet, udělal jim májové,
o jakých svět nevěděl. Každý den méJ kázání, každý den
oslavoval májovou Královnu zpěvem litanií, a když se
skupinka jeho věrných naučila nějakou mariánskou vložku
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a zazpívali ji na konec pobožnosti, odcházel tak šťasten,
že všichni zapomněli, že jsou vlastně ve vězení.
Však to byl poslední máj, který prožil v Praze, a vši
chni, on i jeho věrní, připravili se jím na těžké dny, které
měly brzy nato přijít. Josef miloval Mariiny svatyně.
Z poutních míst mu byla nejdražší Stará Boleslav, kam
si po vzoru našich svátých patronů chodil » pro radu «,
posilu a také osvěžení. Paládium země České oslavil při
svém návratu z Dachau, a když byl internován, prosil
svoje drahé, aby mu poslali medailku Matičky staroboleslavské, kterou nosil na srdci. Paládium měl v přesné kopii
i jako kardinál ve svém příbytku v Nepomucenu v Římě,
zprvu na svém pracovním stole, » odkud Matička sleduje
všechny mé práce «, jak psal domů, později pro intimnější
úctu dal si je na oltářík ve své ložnici a vždy je před spaním
a při probuzení polibkem uctíval, prose při tom za svůj
drahý národ. Tento obrázek putoval s ním na všech delších
cestách, ba nechyběl ani ve stuttgartské nemocnici, kde
byl Josef operován a kde byla odhalena jeho smrtelná
choroba. A zase zemřel v sobotu, v mariánském měsíci
květnu!
Rád putoval i na Svatou Horu, kterou miloval zvlášť
v prvních letech svého kněžství. Od let válečných, snad
přímým vlivem pana kanovníka Stříže, oblíbil si hlavně
Pannu Marii fatimskou. V chórové kapli v katedrále sva
tovítské byl umístěn obraz Panny Marie fatimské a každý
třináctý den v měsíci byla tam sloužena votivní mše svátá
k poctě růžencové Královny. Josef tam často chodíval,
a když se stal arcibiskupem, posílal tam své domácí:
» Dnes jděte k Panně Marii fatimské a pozdravujte
ji ode mne! « Sám se v ten den modlil po mši svaté zásvět
nou modlitbu k jejímu Srdci, jak se ji modlili v kostele
svatovítském. Aby lépe chápal a více miloval nejčistší
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Srdce Mariino, vyvolil si za své spojence děti
Jacintu
a Františka, jimž se Panna Maria zjevil.i a jejichž obrá
zek měl na svém oltáříku. Patřil k nejvzácnějším památ
kám. V Radvanově je měl na klekal ku. Když se s Radvanovem loučil před svým odletem do Říma, vzal ni jen to
nejnutnější. Při loučení přehlédl ještě jednou smutně po
kojík, v němž prožil tolik tichých, ale krásných dnů, aby
si všechno vryl do paměti. Vtom spatřil obrázek latirnských
dětí, vrátil se ke klekálku, rychle ho vzal a zasunul do
aktovky.
» Ty tady přece nemohu nechat. Musí jíl se mnou I «
Jak snadno se tato veliká duše dovedla odpoutat od
všeho, tak těžce se zříkala toho, co mu připomínalo ne
beskou Matku.
Svou dětinnou něhu a rytířskou úctu k nebeské Matce
si ponechal až do svého stáří a utrpení ji ještě zvroucnilo.
Když jako kardinál dlel o prázdninách v letním, sídle
Nepomucena na Monteneru u Livorna, psal domů radost
ně, že je v blízkosti mariánské svatyně, kde je Matka Boží
uctívána jako Madona všech milostí. Jak byl šťasten, když
se tam v roce 1965 v srpnu sjeli za ním kněŽÍ
dachováci a 24. srpna s ním koncelebrovali mši svátou.
Domů píše: » Madona montenerská je patronkou Jivornských rybářů — a toto sdělení je jenom pro Vás
věnoval
jsem jí svou velkou fotografii s nápisem: Madoně všech
milostí, mocné ochránkyni rybářů livornských, zasvěcuji
i já, dr. Josef kardinál Beran, zde, Pánem Ježíšem zvolený
za » rybáře duší «, všechny své práce a snahy. 27. 8. 1965. «
Co těch prací a snah bylo, na to odpověď nám může
dát deník kardinálova sekretáře. Ten by také mohl vydat
svědectví, jak často se tento »Ježíšem vyvolený rybář
duší « lopotil, aby zajel na hlubinu a odvedl svému Pánu
požehnaný rybolov. Že ho Matka Boží vzala za slovo
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a že mu posílala celé zástupy těch, které sytil slovem Bo
žím a jimž lámal Chléb života, to mu jednou dosvědčí na
pravdě Boží ti, jimž se jeho prostřednictvím dostalo mi
losti.
Josef byl nejen miláčkem Mariiným, on byl též miláč
kem Božích svátých. Nelze o něm říci, že by miloval a uctí
val jen některé, jeho duše milovala všechny. V galerii
»jeho « svátých byl vedle Marie Panny jeho křestní patron
svátý Josef. Kdo si ze ctihodných sester nebo kandidátek
u Sv. Anny nevzpomene na ony tklivé březnové pobož
nosti k sv. Josefu, kdo by si z dachovských spoluvězňů
nepřipomenul Josefovu pevnou důvěru, když jim přisliboval: » Hoši, je tu březen! Uvidíte, že to sv. Josef rozhod
ne! « A kdo z těch, kteří v semináři, v paláci nebo i v inter
naci tvořili jeho rodinu, nevzpomene si, s jakou důvěrou
svěřoval Josef tomuto » ochránci sv. rodiny «, ochranu ce
lého domu ve věcech časných i věčných!
Jak vytýkal sestřičkám v krčském útulku nedostatek
důvěry k tomuto nebeskému ochránci, když se modlili
k němu celou novénu, aby jim ochránil před zloději ovoc
nou zahradu, a na konec, když ovoce dozrálo, chodily
hlídat samy!
» To má z vás svátý Josef radost. Devět dní u něho žebroníte, aby vám chránil zahradu, a pak se spoléháte na
své vlastní síly! Ty zklamou, ale jeho pomoc ne! Zde
máte právě ukázat velikost své důvěry. «
Nad improvizovanou zpovědnicí v kapli ctihodných
sester v semináři, kde často zpovídával své duchovní dcery,
visel obraz znázorňující útěk do Egypta.
Jednou se na obraz před svátou zpovědí zadíval, a když
viděl, že to jedna duše zporozovala, řekl:
» Nedojímá tě ten obraz? Ježíšek táhne svátého Josefa
skoro násilím, jako by říkal: Tak pojďte rychle, ať nás
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nedohoní! Kdo se přidržuje svátého Josefa, toho vede
Ježíš sám a unikne snadno každému nebezpečí. «
Když si to vzájemné duchovní dcery řekly, neunikl
jim pak nikdy vroucí pohled, který vyslal jejich vůdce
k obrázku, zaručuje si tak pomoc sv. rodiny.
Nestačila by celá kniha, aby byla vypsána jeho upřímná
láska ke světcům Páně, s nimiž s dělinnou rozlom i lost í
důvěrně obcoval, obraceje se na ně v nejrůznějších po
třebách duše i těla a prose je za všechny, kteří mu byli
svěřeni.
Byli to v první řadě naši národní světci, jejichž úctu
šířil všude, kam přišel. Svému národu zanechal dědictví
v životopisech bl. Anežky, sv. Prokopa, sv. Vojtěcha
a v jiných drobných studiích, jimiž se snažil světce národu
přiblížit a jejich úctu prohloubit.
Byl ještě ředitelem u Sv. Anny, když se konaly mileniové oslavy svatováclavské. Vážil si nesmírně všech, kdo
se o zdar oslav přičinili, zvláště zvěčnělého pana biskupa
Podlahy, a sám tenkrát nadšenými promluvami oslavoval.
Dědice země české.
Jako arcibiskup vedl v r. 1947 oslavy svátého Vojtěcha
a pro Pražany zůstane nezapomenutelným, okamžik, kdy
on jako nástupce Vojtěchův žehná lebkou světcovou drahé
město z výstupku hradní rampy na PIradě pražském.
S jakou pietou držel v rukou tuto drahocennou relikvii,
pro niž si tolik přál zbudovat nádherný a velikého světce
důstojný náhrobek v katedrále svatovítské!
Ve svých dopisech z internace si přečasto posteskl
nad nevděkem národa vůči tomuto Slavníkovci, sám ne
tuše, jak se mu právě ve sklizní tohoto nevděku přiblíží
a jak tohoto věčného psance bude ve svém životě násle
dovat! Jedna dobrá česká duše vypravuje svůj nezapome
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nutelný zážitek z těchto sváto vojtěšských oslav: » Když
byla lebka sv. Vojtěcha po celou noc vystavena v kate
drále k uctívání, rozhodla jsem se, že tam celou noc setr
vám, abych vyprosila národu svaté kněze. Duch byl hotov,
ale tělo slabé. Do půlnoci to jakž takž šlo, ale pak se mnou
zalomcoval chlad katedrály a únava mi obtěžkávala oči.
Nevydržím! Usnu! — a od jedné hodiny má být společná
adorace za kněze a kněžský dorost. Myslím, že se podobně
vedlo i mnohým jiným, neboť posedávaly v lavicích a klim
baly. S velkým přemáháním jsem se před jednou hodinou
zařadila mezi adorující v přesvědčení, že tu nebudu nic
platna, neboť jsem nebyla s to vyslat ze srdce jedinou
zbožnou myšlenku.
Poklekly jsme, většinou ženy, členky Pomocné akce
pro kněze. Kněz zanotoval úvodní sloku písně. V tom se
přede mnou zakmitne fialové solideo. Na dlažbě katedrály
nejpokornější z pokorných klečí zde a za české kněze se
modlí náš drahý pan arcibiskup. Jako by se vroucnost
jeho srdce přelila do srdce mého, ano cítila jsem, že se
tak dálo všem — a byla jsem v tu chvíli duchovně sjedno
cena s touhami a přáním tohoto srdce tak vroucího a zbož
ného. Byla to pobožnost, kterou naše katedrála od mileniových oslav ještě nezažila. « Když toto jednou jedna
zbožná duše v Mukařově panu arcibiskupovi vypravovala,
vážně odvětil:
»Však jsem svátému Vojtěchu nejednou zavyčítal, že
národ, který tenkrát tak spontánně odčiňoval křivdy svých
předků spáchané na jeho osobě, ponechal bez pomoci
v dobách nej těžších! Ale svati nikdy neprosí proti vůli
Boží, kdoví tedy, k čemu to všechno bylo dobré. Snad se
náš lid musí poznat, musí se najít právě v tomto násilném
odtrhávání od matky církve, aby poznal, jaké hodnoty
mu dalo křesťanství. «
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Svatého Prokopa pan arcibiskup rovněž mnoho uctíval,
prose ho za řeholníky, a hlavně aby chránil národ od
úkladů ďáblových a nepostižitelných jeho nástrah,
Zvláštní vřelou úctu choval k bl. Anežce Chské. Rád
ji volil jako druhou patronku mariánských družin žen
a dívek, svěřoval jí charitní spolky své diecéze a usiloval
zvláště v posledních letech o její svatořečení, jako kardi
nál píše z Říma:
» V Messi ně jsem navštívil klášter klarisek. Vypravoval
jsem jim o bl. Anežce a o jejím vztahu k sv. Kláře. Měly
o naši drahou Anežku veliký zájem, vyžádaly si její živo
topis. Chci jim ho poslat před jejím svátkem spolu s ně
jakým větším jejím obrázkem. Byl bych Vám vděčný,
kdybyste mi nějaký hezký poslali z domova. «
Později psal:
» Sestřičky z Messiny projevily velkou radost nad
obrázkem bl. Anežky i nad životopisem a přislíbily, že
se budou modlit za její svatořečení. Já sám Vám děkuji
za novénu, kterou jste k její cti za mne obětovali. Modlím
se k ní denně tři modlitby: jednu za nalezení jejího hrobu,
druhou za její svatořečení a třetí, aby chránila před ztrátou
všechno, co jsem o ní a o našich svátých patronech napsal. «
Vřelý vztah měl i k sv. Janu Nepomuckému, a to už
od svého mládí. Na svátek světcův se narodila Josefova
maminka, která se vždy ráda chJubívala, že slaví své naro
zeniny s panem kardinálem Kašparem, a tak se vždy tento
májový světec v rodině Beranových zvlášť uctíval.
Jak rád spěchával Josef od Svaté Anny a pak ještě ze
semináře vždy v oktávu svatojánském do katedrály, aby
tam na hro bé světcové obětoval mši svátou.
V semináři dal zbudovat kapličku svátému Janu zvenčí
kvadratury a před nádhernou jeho sochou od (lenka
Vosmíka musili se zastavit věřící před vstupem do kostela.
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A tak není jistě náhodné, že právě v koleji Nepomucenu, pod ochranou světce tak milovaného a uctívaného,
našel pan kardinál svůj poslední útulek a domov.

A jak dojemná vzpomínka byla na babičku českého
národa sv. Ludmilu, kterou ve svých kázáních tak často
ještě z Říma národu připomínal. Když mu jeho pražští
přátelé oznámili o osudu jejího hrobu ve zpustošeném
kostele svátého Jiří, psal: » Ubohý národ, ubohý národ,
který tak zachází se svými světci! Odčiňme to tím vře
lejší úctou my! «
Velmi důvěrné bylo jeho přátelství se sv. Františkem
Saleským. Byl tomuto světci tak podoben, povahou, letorou,
životním osudem, pronikavým vlivem na duše, zejména
na duše žen, a hlavně velkou láskou k eucharistii a k Matce
Boží.
Vždycky říkával, že sám Ježíš potvrdil svatost Franti
škovu a jeho věrné duchovní dcery sv. Jany Františky de
Chantal, když právě jejich řád si vyvolil, aby se stal šiři
telem úcty k jeho božskému Srdci.
Svatému Františku se zasvětil zvláštní modlitbou v době
své internace a tuto modlitbu se modlil každý první pátek
v měsíci. Vyvěrá z ní vřelý vztah k tomuto světci tichosti
a mírnosti, světci, který tak dokonale následoval toho,
který vyzval své učedníky: » Učte se ode mne, neboť jsem
tichý a pokorný srdcem. « Podobně si složil i modlitbu
k sv. Karlu Boromejskému, k němuž se obracel v jiných
záležitostech a kterého uctíval zvláště jako křestního pa
trona svého předchůdce a patrona dne, v němž byl povolán
na stolec sv. Vojtěcha.
Obé modlitby uvádíme pro jejich hloubku i prostotu,
abychom dobrým následovníkům kardinála Berana uká
zali způsob, jak prostou řečí možno hovořit s přáteli Bo
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žími a jak je nutné obracet se na ně v nejí’říznějších po
třebách.
»Svatý Františku Saleskýl Dostalo se mi té vzácné
milosti, že jsem byl vysvěcen na biskupa v den Nepo
skvrněného početí
právě jako lyl V tom vidím pokyn
z nebe, abych své působení biskupské zcela svěřil a za
světil tvé mocné přímluvě a ochraně.
Tys vzorem tichosti a mírnosti srdce. Kéž bych se od
tebe těmto ctnostem dobře naučil. Kéž bych je také dovedl
spojovat, jak tys to činil, s rozvážnou důsledností, jež ti
pomohla uskutečnit i za velmi nepříznivých okolností to
lik smělých plánů pro větší čest a, slávu Nejvyššího, Nauč
mé osvojovat si opravdovou lásku, jíž jsi zahrnoval bez
rozdílu všechny, lásku k nesmrtelným duším, lásku chá
pající i časné jejich potřeby, a účinně zasahující k zmírnění
a odstranění běd a katastrof mravních a společenských.
Byl jsi prozíravým vůdcem tolika duší, zejména žen. Do
vedl jsi podchytit, co v nich bylo velikého, a vypěstit
z nich, přes všecky ženské křehkosti a zvláštnosti, krásné
povahy. Chápal jsi duši ženy i její mimořádné poslání
životní, jak je zejména zřejmé na světici sv. Janě de Chan
tal. Však sám Spasitel schválil správnost tvého vedení
duší těchto tím, že řád Navštívení, jemuž jsi stanovami,
vtiskl svého ducha, si zvolil za školu úcty k božskému
Srdci svému.
Veď i mne svou radou a svou pomocí, aby i moje snahy
prospět duším a přivádět je, ať jsou povolány žiti ve světě,
anebo v zátiší klášterním, k ideálu neposkvrněné Panny
a Matky, nebyly všechny zmařeny zlobou světa a úklady
ďáblovými.
Sv. Otec Pius XI. té určil za zvláštního patrona všech
spisovatelů a novinářů. Ó jak je pomoci tvé třeba na tomto
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tak důležitém úseku kulturním! Vypros mi pochopení pro
potřeby naší doby a provázej mne v mém úsilí i literárně
pracovat k obrození duší a k upevnění správného chápání
života prozařovaného světlem pravdy, prohřívaného teplem
lásky, vyzbrojovaného silou dobra, zušlechťovaného leskem
krásna, nejvyšších to hodnot jak v řádu přirozeném, tak
i v nadpřirozeném. — Tobě svěřuji také všechny své ná
mahy směřující k vypěstění pravého ducha Kristova v arcidiecézi — v kněžstvu i ve věřících, tedy i své všechny pro
jevy ústní i písemné, pokud jich bude vyžadovat úřad
arcibiskupský, aby opravdu katolické smýšlení pronikalo
mysl všech a zdokonalovalo srdce všech i k sociálnímu
blahu drahého mého národa.
Odporučuji ti konečně i hluchoněmé v Útulku do
brého pastýře, u nichž jsem se před lety naučil tebe ctít,
a kteří, jak doufám, i za mne k tobě se modlí před tvým
obrazem.
Obklopen dušemi, jimž jsi dopomohl k věčné radosti
v náručí Božím, shlédej milostivě na upřímné moje snahy!
Důvěřuji v tvou pomoc i chranu a v účinnou tvoji přímluvu
u Neposkvrněné a u božského Srdce Ježíšova. Amen.
Ve svátek světce tobě zvlášť oddaného — 31. 1. 1955. «
A modlitba k sv. Karlu Boromejskému:

» Svatý Karle Boromejský, když jsem v roce 1912,
vraceje se ze studií bohovědných v Římě, celebroval na
tvém hrobě v Miláně, netušil jsem, že den tvé památce
zasvěcený bude po 34 letech dnem, kdy sv. Otec mne
ustanoví za nástupce toho, jenž tě měl za patrona křestního
a jenž tě po celý svůj život vroucně uctíval. Cítím se proto
zavázán k velké vděčnosti k tobě, jenž jsi byl vzorem
obětavého pastýře. Tuto vděčnost bych ti chtěl po celý
svůj další život projevovat upřímnou snahou napodobovat
218

tvé ctnosti. Prosím tě proto pokorně, pomáhej mi svou
mocnou přímluvou:

1) abych ve vnitřním životě, za přispění Neposkvrněné,
se stále víc a více zdokonaloval v podřizování vůle své
vůli Nejvyššího jak v celku, tak v jednotlivostech,
2) abych ve svém zevním živote svýrn příkladem po
vzbuzoval každého k radostné službě svátostnému Spasiteli,
3) abych osvěcován Duchem svátým vždy chápal, čeho
bude třeba k obnovení pravého ducha církevního jak
v kléru, tak i u věřících.

Tak jedině se mi podaří z hřiven nezaslouženě mi
Bohem uštědřených vše potřebné vytěžit k vybudování
království Srdce Ježíšova a k jeho rozšíření i utvrzení.
V tom shledávám cíl svého života a jsem přesvědčen, že
jedině tak bych upevnil i základy pravého blaha lidu,
jejž miluji a milovat nepřestanu, i když nevděk a nepo
chopení budou odměnou všech mých snah a obětí. Amen.
První pátek 4. 3. 1955 — Památka přenesení ostatků
sv. Václava. «
Velice vřelý vztah měl tento horlivý apoštol Páně
k svátým apoštolům. Všechny je oslavil ve svých kázáních,
miloval svátého Petra, sv. Pavla a nade všechny měl rád
sv. Jana Miláčka. Kdysi se v jeho přítomnosti mluvilo
o sv. Pavlu a o sv. Janu a po delším dohadování obrátili
se na Josefa s otázkou, který z nich je vétší.
»Svatý Pavel byl nepochybně větší duchem, byl titá
nem v církvi Páně, vážím si ho nesmírně, ale sv. Jan spo
činul na Srdci, a to je v mé lásce rozhodující. Miluji Mi
láčka! «
Jak prosté zde vyjádřil svůj vztah k světcům eucharistickým, kteří na Srdci Páně hledali svou svatost, odpověď
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na životní problémy, zde nalézali svou radost, sílu, odpo
činek — své všechno!
Jeho láska k bolestné Matce stavěla ho do same blízkosti
kříže, a proto vedle Jana Miláčka miloval i svátou Maří
Magdalénu. Jí věnoval už uvedené dílo sepsané v dachovském lágru » Milovala mnoho «. Tato překrásná trilogie
stavěla Magdalénu do světla veliké lásky Kristovy, která
ji vyvolila a vyznamenávala. Casto o ní říkal v kázáních
i v soukromých rozmluvách:
» Byla to veliká duše, schopná velké lásky, kterou však
hledala všude jinde a klesala stále hlouběji, dokud se ne
setkala s Ježíšem, který nad jejím srdcem zvítězil navždycky,
neboť on jediný mohl naplnit jeho propastné hlubiny.
Ano, ano — žena dovede velmi mnoho! Buď s sebou strhává
do propasti, nebo nese k výšinám! « Tak psal svým sodálkám z Dachau.
Líbezný byl vztah Josefův k malé Terezii Ježíškově.
Získala ho svou » malou cestičkou «, o jejíž bezpečnosti se
přesvědčil, a proto sám získán vůní jejích růží, snažil se
duše mu svěřené přivést na cestu duchovního dětství.
Měl v semináři vedle svého pracovního stolu velkou její
sochu, které velmi želel, když mu ji gestapo ukradlo, ale
jako odškodnění zdědil po kardinálu Kašparovi vzácnou
památku na jeho pontifikát — velkou sochu sv. Terezičky,
kterou si jeho předchůdce přivezl z Lisieux.
S panem kardinálem Kašparem se často o svaté Terezičce bavili, dokonce mu dobrý kardinál ze své pouti
v Lisieux přinesl ostatek světice — její vlásek. Ten mu
jeho nejbližší dali později do jeho biskupského prstenu,
do něhož pražské karmelitky přidaly ještě jednu vzácnou
relikvii, z těla sv. Terezičky. Jak byl Josef později šťasten,
že lidé projevující mu úctu polibkem prstenu, vzdávají
vlastně úctu této velké světici.
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A ta jako by mu chtěla odplatit jeho lásku, uvítala ho
už v pozdním stáří
bylo mu tenkrát už 77 let
v místě,
kde její růžc voněly nejpronikavěji, v Lisieux samém.
Nesmírně si toho vážil, že směl poznat, místa poznamenaná
jejím bojem i vítězstvím. A kdo by se ubránil srovnání,
patřil-li na fotografii Josefovu, opřeného o kamenný kříž
v klášterní kvadratuře, kříž, který i ona kdysi se stejným
půvabem objímala.
To nebylo pouhé gesto, oba objali svůj životní kříž
stejně úchvatně, neboť v tom spočívala svatost obou “
v naplnění vůle Boží v kříži Kristově.
V době svého římského pobytu přivinul se těsněji
k sv. Piu X., jehož ostatky nosil v křížku na svých prsou
a byl velmi sklíčen, když křížek ztratil. Psal pak svým
domů: » Ztratil jsem křížek s ostatky sv. Pia X, Byl jsem
proto velmi smuten a stále se modlím, aby se ke mně sv.
Pius vrátil. Trochu jsem mu vyčítal, že mne opustil, ale
zdálo se mi, jako by mi říkal: Neopustil jsem tě, ale někdo
jiný mě více potřeboval. Přesto ale doufám, že se ke mně
vrátí! « Svatou Marii Gorettiovou uctíval jako Anežku
dnešní doby a ještě nedlouho před svou smrtí navštívil její
hrob.
Zvláštní úctu měl také k sv. Janu Berchmansovi (a to
vůbec nevěděl, že je to oblíbený světec papeže Jana XXIII. I)
Tohoto světce získal jako ochránce zvláštní podivuhodnou
příhodou.
Bylo to v roce 1931, kdy se rozjel do Itálie, aby tam
oslavil dvacáté výročí svého kněžství. V Římě v doprovodu
dvou známých navštívil kostel sv. Ignáce. Jelikož v září
byl klášter ještě liduprázdný, přivítal je pouze dobrotivý
fráteříček, který Josefovi ministroval u oltáře s hrobem
sv. Aloise, a pak se nabídl, že je provede klášterem. Ukázal
jim komůrky svátých Aloise a Jana Berchmanse a s milou
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prostotou o nich vyprávěl. Na schodišti, kde byly busty
těch květú utržených tak záhy rukou božského Zahradníka
v zahradě Ignácově, se s nimi loučil a řekl:
» Zlata a stříbra nemám, ale, co mám, to vám dám! «
a ukazuje po řadě z jednoho na druhého, pokračoval:
» Vám dávám za ochránce sv. Aloise a vám sv. Jana Berchmanse! « A tak si Josef, na něhož připadl tento druhý
světec, odnášel nové přátelství, které opravdu bylo cen
nější zlata a stříbra. Ostatky světcovy, které za ním jeho
drazí poslali do Paběnic, nosil stále na srdci.
Ze svých studijních let si odnesl úctu k sv. Tomáši
Akvinskému, který byl jeho řeholním patronem. Cingulem
Andělského učitele opásával svá bedra na ochranu své
čistoty a škapulíř dominikánský nikdy neodložil. Ještě
krátce před smrtí prosil jednoho českého dominikána v Ří
mě, aby mu obstaral nové cingulum svátého Tomáše,
protože jeho staré se mu po tolika letech nošení už rozpadá...
Každý den pročítal Martyrologium, aby uctil i ony
světce, o nichž není zmínka v breviáři; proto tak bedlivě
sledoval i všechny jmeniny svých přátel a vždy jim udělal
radost blahopřáním.
S anděly strážnými obcoval velmi důvěrně, a uctíval
nejen svého, ale i anděly svých přátel a všech lidí, s nimiž
přišel do styku.
Zvláště projevoval úctu k andělům strážným svých
nepřátel a říkával: » Považte, vždyť tito lidé své anděly
strážné nectí a nikdy je za nic neprosí! Poprosínie-li je
my, oni už vědí, jak se s naším andělem strážným dohod
nout, aby to bylo k prospěchu obou stran. «
V dobách satanského řádění Kristových nepřátel uctí
val archanděla Michaela a vyzýval i věřící k jeho uctívání.
V internaci se modlíval každou hodinu exorcismus, vzý
vaje o pomoc sv. Michaela.

Také s církví trpící byl Josel v neustálém duchovním
spojení. Vedle Martyrologia denně otevíral » Svůj nekrolog «,
kam si bedlivé zapisoval úmrtní (.lata všech příbuzných,
přátel a známých, hlavně kněží a řeholnic. Za všechny
duše, jejichž výročí smrti na ten den připadalo, modlil se
a celý den vzpomínal. Ještě 26. 3. I 969, tedy necelé dva
měsíce před svou smrtí, když jednomu návštěvníku podpi 
soval pohlednici adresovanou panu biskupu Skoupému,
připomněl: » Dnes je výroční den úmrtí jeho tatínka. «
Vzpomínal i na ty, které neznal, byli li mu doporučeni
do jeho zbožných vzpomínek. V době, kdy už se směli
zúčastnit v Dachau bohoslužeb, obětoval je jen za zemře
lé, a když se ho ptali, na koho při mši svaté vzpomínal,
řekl: » Na koho jiného než na zemřele! Je tady kolem nás
tolik hrobů, že musím stále myslit na ty, kteří nás předešli. «
O mrtvých mluvil dojemně krásně, nevzpomínaje nikdy
na nic, co by jejich památku nějak zakalilo, i když mu
někteří z nich ublížili a ukřivdili. Ve velké úctě měl pa
mátku svých drahých zemřelých rodičů, jejichž obrázky
měl nad postelí nebo v její blízkosti. Už jako kardinál
navštívil 21. a 22. března 1966 Sardinii, kde na Asináře
byl s mnoho jinými pohřben jeho bratr Slavoj, který tam
na počátku první světové války padl.
Psal pak svým domů: » Měl jsern radost, že jsem mohl
navštívit Slavojův hrob. Je zde kaple, která je současně
kostnicí, a je zasvěcena Panně Marii bolestné. Občas se
tu slouží i mše svátá. Bylo to krásné! «
Zde se musíme i zmínit, jak se jako arcibiskup vypo
řádal se svým slibem učiněným babičce Krejčové. Její
vnučka mu přišla oznámit do paláce, že je babička na smrt
nemocna a že ho prosí, zda se pamatuje na svůj slib.
Za několik dnů zemřela a pan arcibiskup se přihlásil ro
dině sám, že ji pohřbí. Měla skromný pohřeb na šáreckém.
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hřbitůvku, ale nad rakví promlouval a její ctnosti při
pomněl arcibiskup pražský. Všichni byli pohnuti, když říkal:
» Nebývá zvykem, aby ženu z lidu doprovázel k poslední
mu odpočinku arcibiskup; ten obvykle pohřbívá jen hodno
stáře a nejvýznamnější osobnosti. Já však zde stojím nad
vaším hrobem, babičko, jako váš dlužník. Tolik jste mi
svými růženci vyprosila za mého pobytu v Dachau, že
bych tu nestál jako arcibiskup, kdybyste s ostatními du
šemi za mne Boha nebyla prosila. «
Duším drahých zesnulých říkával » naši drahouškové «
a sdílel se s nimi o svoje starosti, strasti i radosti, a doka
zoval tak živě svou víru v život věčný a v obcování svátých.
A jeho společenství s církví bojující?
Jak by jeho srdce nemilovalo ty, jež měl dovést k ví
tězství a kteří o palmu vítěznou bojovali stejně jako on!
Cítil svou odpovědnost za ně, věděl, že jde v čele proti
tolika nepřátelům vnějším i vnitřním, a jako pravý vůdce
dovedl nastavit svou vlastní hruď a chránit své před zra
něním. Byl pastýřem, který dovedl vést své stádo i údolím
stínů a vždy je napájel u Zdroje věčného života, podávaje
mu pravdu, za niž byl ochoten i zemřít. Miloval všechny,
v první řadě však miloval své spolubratry — kněze. Měl
pochopení pro jejich obtíže, neúspěchy, nezdary, chápal,
jak s tvrdou půdou musí někdy zápolit, aby do ní mohli
zasévat semeno Boží pravdy, přijímal je, vyhradil jim
všechen svůj volný čas.
Při vizitacích byl v první řadě otcem, vytýkal s tako
vým taktem a jemností, že to vyznělo spíše jako omluva,
rada nebo bratrská snaha pomoci. A jak ho dojímala jejich
bolest! Ať už byla způsobena utrpením soukromým nebo
zevním pronásledováním a nepochopením. Kolik nocí pro
bděl na modlitbách, když se dověděl, že ten či onen je
zatčen, vyslýchán, uvězněn.

Jak dovedl sám, dokud byl volný, intervenovat a prosit
za své slovenské spolubratry. Jak mnoho vyjednával s vlá
dou v záležitosti Tisově, aě to tenkrát nebylo příliš popu
lární a pokazil si tím veřejné mínění o své loajalitě.
Byl spravedlivý vůči všem a na žádost maďarského
primase, aby byl zmírněn tvrdý odsun Maďarů, šel ihned
žádat vládu, aby dbala při spravedlivém odsunu základních
lidských práv a nevydávala odsunuté do zvůle těch, kteří
si osobovali právo na vyplnění zákona. V téže záležitosti
intervenoval i při odsunu Němců z pohraničí, které patřilo
k pražské arcidiecézi.
Jak často byl v budoucnu nařčen pro pomoc Němcům,
podporu jejich spravedlivých požadavků a že proto není
pravý vlastenec I
Když jeho kněží, kterých byl nedostatek, klesali pod
tíhou apoštolské práce, založil Mariánskou daň, která měla
za úkol vyřešit sociální a církevní problémy v pohraničí
a měla pomoci hlavně farářům, kteří nastoupili do vydran
covaných farností a zápolili často o nejnutnější životní
potřeby. Prohlásil:
» Přál bych si, aby každý kněz s rozsáhlou kolaturou
měl své auto, aby ušetřil své fyzické síly a nevycerpával
je dlouhými lopotnými cestami. «
Jak často si připomínal Mistrovo zvolání : » Líto je
mi zástupů. «
On také se dovedl zachvět lítostí do základů své lásky
plné duše, když viděl hmotné strádání a mravní bídu. ByJ
vždy nešťasten, když nemohl pomoci, a sháněl dobrodince
na všech stranách.
■Slyšel-lí někdy vyprávět o trudném životě některého
ze svých diecezánú, zaslzel a celé noci prosil svátostného
Pána, aby zasáhl svou nadpřirozenou pomocí.

225
15

Jak často v takových případech naříkal: » Proč jsem
jen tak bezmocný! Ale, Ježíši, tobě je dána veškerá moc
na nebi i na zemi. Ty můžeš všechno. Pomoz! «
Jindy se těšil blaženou důvěrou:
» Jestliže moje srdce trpí soucitem nad ubohými a strá
dajícími, což teprve srdce Ježíšovo! A jestliže já bych tak
rád zasáhl svou pomocí při své lidské bezmocnosti, což
teprve drahý náš Ježíš při své všemohoucnosti! « Lidé mu
svěřovali nej rozmanitější záležitosti svého srdce. Přijímal
je, trpělivě vyposlechl, a každý mohl být jist, že na něho
večer vzpomínal a modlil se za jeho potřeby.
Jeho láska šla tak daleko, že miloval i ty, kteří mu zá
viděli a ze závisti a žárlivosti ho často osočovali u oby
čejných lidí i u vládních činitelů. Této lidské závisti nebyl
zbaven ani v Římě, kde mu byla záviděna hlavně přízeň
svátého Otce, a když se jeho přátelé v dopise ptali, zda
netrpí ve svém osamocení, zda ho netrápí žárlivost a zá
vist některých jeho spolubratrů, odepsal:
» Ptáte se, zda netrpím lidskou závistí a žárlivostí ?
Nevšímám si jí. Konám vše pro Ježíše, pro něhož žiji,
pracuji a přináším oběti. « Jeho celý život byl pozname
nán láskou.
Člověk je tak svátý a tak dokonalý, jak dokonale a svaté
miluje — a čím více miluje, tím dokonaleji slouží.
On miloval všechno stvořené a touto láskou sloužil
všem, v první řadě svému Tvůrci. On všechno miloval
pro něho a v něm, proto také ve všem jeho nalézal.
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Proměňování

onečně máme otcel « bylo v tisícerých obmě
nách napsáno i ústně vyjádřeno v gratulacích,
kterými vítali kněží i věřící svého arcipastýře
na stolec svatovojtěšský.
Ano, pražská arcidiecéze dostala otce. Dostala vymodleného pastýře, který byl ochoten položit za své ovce i život.
Jako heslo svého pontifikátu zvolil si EUCHARISTIE
A PRÁCE. V roce 1930 dostala se mu do ruky nepatrná
knížečka polského jezuity Przywary » Eucharistie a práce «,
knížečka, která ho uchvátila hloubkou svého obsahu. Pro
duši Josefovu, která už od svých studijních let pěstovala
vnitřní eucharistický život a vynikala nad jiné neúnavnou
prací na vinici Páně, bylo nemožné, aby na ni mocně
nezapusobila knížka, která tyto dvě devisy
eucharistii
a práci — slučovala a doporučovala jako jediné k dosažení
plností Kristovy v duších vyvolených k vůdcovství.
Josef i při své pokoře si byl védom, že je k tomuto
vůdcovství povolán, a jeho pontifikát byl pro ného i nebes
kým důkazem toho, že je k vůdcovství i vyvolen.
Jednotlivé kapitoly požehnané knížečky, kterou do
poručoval hlavně knéžírn a bohoslovcům, znal téměř zpa
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měti. Hluboké pravdy byly zde zhuštěny v několika strán
kách a Josef je promeditoval tak, že se jejich obsah stal
náplní jeho eucharistického života, života kněze, otce
a vůdce. Není bez zajímavosti, že často právě v řadách
kněží narazil na nepochopení a nejednou mu byla kní
žečka vrácena se slovy lhostejnosti a odmítání.
Jednou se sešel s duší, která pod jeho blahodárným
vedením dorůstala v duši eucharistickou v nejkrásnějším
a nejplnějším slova smyslu. Také té dal knížečku, aby ji
pročetla, a když v ní toto dílo vyvolalo nadšení, často je
pak probírali spolu a čerpali z jeho hloubky vodu živou
pro sebe i pro ty, kteří jim byli svěřeni.
A tak když Josef po svém zvolení uvažoval, kterým
heslem ozdobí svůj znak, nenašel vhodnějšího nad EUCHARISTIA ET LABOR, neboť tušil, že jako arcipastýře
ho čeká práce nadlidská a že ke všemu, co ho očekává,
může mu dát sílu jen Ježíš v eucharistii. On byl duší jeho
apoštolátu, on byl u Josefa příčinou všeho ušlechtilého
snažení, on byl i jeho cílem.
To ukázal pan arcibiskup všem, kteří s ním spolupra
covali, kteří se snažili mu pomáhat na velikém díle nábo
ženské obrody v naší vlasti. Nad jeho horlivou a takřka
nadlidskou činností mnozí i v kléru kroutili hlavou, ba byli
i takoví, kteří jeho činnost hodnotili jako přehnanou.
Jeho dynamika byla skutečně nepohodlná těm, kteří si
za dobu interregna zvykli vybudovat si diecézi ve vlastních
farnostech a jít si v osvědčených a už vyšlapaných cestič
kách.
» Nemůžeme přece všechno změnit najednou! Ať nezanáší revoluci do náboženství! « volali jednotlivci. —
Ale on nechtěl měnit, on chtěl posvětit — a teprve po dva
ceti letech se mu dostalo zadostiučinění, když po jeho
slavné americké cestě o něm jeden známý politik prohlásil:
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» Dr. Beran věděl vždy, co chce. On to věděl led' u nás
v Americe, on to věděl už tenkrát, v roce 1948. « Je po
chopitelné, že myslil přitom hlavně na postoj arcibiskupův
k vývoji politických událostí v Československu, ale arci
biskup Beran věděl, co chce, v první řadě na obrodě kalo
lického života u nás.
Předně toužil posvětit svůj vlastní dům, který se měl
všem stát domem otcovským. Kníže arcibiskup pražský
nebyl ničemu tak vzdálen jako zevnímu ňlechtictví.
Co se toho týká, podědil ovšem smutné dědictví.
Správcové statků až na malé vzácné výjimky nesly nu li
zvláštní oddaností vůči svému pánu. Konali to, co při
nášelo užitek jejich vlastní kapse, obohacovali se na škodu
pána i na újmu nižšího služebnictva. Ač pražské arci
biskupství vlastnilo ještě v r. 1.946, kdy pan arcibiskup
nastoupil, mnoho výnosných statků, stále se mu zdů
razňovalo, jak se musí šetřit a že na to a na ono není. To
vzal pan arcibiskup doslovně a začal šetřit v první řadě
na své osobě. Skromnost ve vedení domu se však zase
nelíbila služebnictvu, které pan arcibiskup převzal a které
neslo všechny znaky tzv. » císařských sloužících «
hlavně
toužili mít se s pánem dobře. Dříve se pořádaly časté hosti
ny a recepce, které jim vyhovovaly, a protože teď se ne
konaly, poštval si pán služebníky proti sobě, neboť neznali
pravé důvody, které jim ředitelství dovedně zastíralo. Až
na několik věrných stál pán ve svém vlastním domě úplně
osamocen a možno říci »žebrák « uprostřed bohatství,
neboť svou malou apanáž rozdal a neměl pak na své nej
nutnější potřeby. Prosit o něco ho ponižovalo, proto se
často obracel na své nejblížší, aby mu vypomohli. Jak
zkreslené viděl poměry v paláci českého primasa svět!
Po svém návratu z první cesty do Říma musil udělat
povinnou recepci, ale jakmile byla odbyta, prohlásil:
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» To byla první a poslední recepce. Náš dům není
stavěný pro recepce, zde bude útulek chudých! « I mno
hým knéžím se zdála rezidence málo reprezentativní a často
si stěžovali na skromné poměry.

Mimoto uráželo pana arcibiskupa farizejství, s jakým
mnozí ze služebníků předstírali své náboženské přesvěd
čení, jehož projevy měnili podle potřeby stejně jako livrej.
Málokteří z nich měli opravdového ducha, u většiny bylo
náboženství jen podmínkou, pro kterou se udrželi v do
brém místě. Pan arcibiskup nikdy nikoho nenutil ani
nekáral, jestliže se někdo své náboženské povinnosti vy
hýbal, ponechávaje každému naprostou svobodu svědomí.
Bohu budiž žalováno, že se na přímluvu vlivných
osobností dostali do nejtěsnější blízkosti arcibiskupovy
lidé, kteří ho zrazovali, udávali, a když je pak propustil,
zajistiv předtím jejich existenci, byl jimi osočován pro
nedostatek sociálního cítění.
Hned na počátku jeho pontifikátu stihla ho těžká rána.
Chtěje své mamince připravit požehnané stáří, vzal si
ji k sobě, aby jí odměnil léta strádání. Tato stařenka měla
z vyznamenání synova velkou radost, která však netrvala
dlouho. O vánocích na Hod Boží byla ještě v domácí
kapli, z níž se vracela celá šťastná, že byla na pěti mších
Svatých, a vděčila Bohu za jeho štědrost. Však to byly
její poslední! Den nato se roznemohla chřipkou, k níž
se právě o narozeninách pana arcibiskupa přidala mozková
mrtvice. Byla odvezena do nemocnice milosrdných bratří
na František, kde její statečné srdce vzdorovalo ještě do
10. ledna, kdy vydechla naposled. Když to oznámili panu
arcibiskupovi, přijel se s maminkou rozloučit. Bez jediné
slzy zlíbal její ruce, poklekl u smrtelného lůžka, pomodlil
se, požehnal její čelo, ústa i hrud křížkem, pak vřele po
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děkoval všem, kteří jí dosloužili k sitirti, a odešel do řeži
dence, aby připravil pohřeb.
» Pohřeb musí být: skromný! « prohlásil; »ona byla
skromná celý život. « Před svými nejbližšími se však při
znal, co mu dělá starost,
» Maminka musí být převezena k tatínkovi do Bolevce,
a to bude jistě hodně stát, jsem teprve měsíc arcibiskupem
a už budu musit pokladnu zatížit tak značnou částkou.
Je mi to opravdu líto, «
Jak byl pak vděčný přátelům, kteří mu nabídli, že
budou pohřeb financovat ze svých úspor! On. opravdu
nedovedl dělat knížete ve svém domě. Byl vždycky jenom
otcem.
Ztráta drahé maminky ho zasáhla hluboko, a účast,
jakou mu projevili při tom kněží i věřící, byla pro něho
velkou útěchou. Drahá maminka vždycky říkávala: » Chci
mít obyčejný, chudý pohřeb, ale hodné velebných pánů, «
Netušila, jak se tato její touha vyplní. Bolevecký hřbitů
vek byl doslovné zalit bělostnými rochetami věrných synů
jejího syna, který jim nad rakví za tuto účast poděkoval.
Po pohřbu netruchlil, vrhl se do práce, k níž ho Bůh
povolal, a smutku se neoddával. Jen při každé příleži
tosti vděčně vzpomínal té, která mu dala život, jež mu
svou zbožností pravé křesťanské matky vyprosila kněžské
povolání a jejíž velké, statečné srdce dovedlo přežít mno
hou ránu, ale veliké štěstí nepřežilo. Obrázkům svých
zvěčnělých rodičů vyhradil koutek ve své pracovně, po
zději je míval nad postelí, a těm, kteří se na ně se zájmem
zadívali, s úsměvem prostince prohlašoval:
» To je můj tatínek a moje maminka. Zdá se jako by
se k sobě nehodili. Tatínek je tu za mlada, maminka už
jako stařenka. Jsem, jim tak vděčný za vše! «
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Z dob internace a později i z Říma zalátaly jeho vzpo
mínky často na bolevecký hřbitov a byl vděčný těm, kteří
za něho udělali na hrobě rodičů křížek.
Skromnost těchto dobrých lidí, kteří dali světu tak
velikého syna, dokumentovala jeho milá připomínka, když
se po mnoha letech jako kardinál strojil k slavnostem:
» Co by asi říkala maminka, kdyby mě viděla v takové
parádě! «
A tak byl jeho pontifikát hned na počátku poznamenán
bolestí, a od té chvíle kráčel k posledním zastavením
s křížem, jehož tíže se stupňovala tím více, čím jasněji
se rýsoval úděl katolické církve ve státě s ateistickým
režimem.
Jako kdyby tušil, že je mu počet let apoštolské práce
ve vlasti jen krátce vymezen, pracoval usilovně a s horli
vostí, která ho takřka stravovala.
Jako kdysi v semináři byl duší všeho ušlechtilého
apoštolského podnikání, tak i nyní jako arcipastýř proni
kal svými vznešenými snahami celou arcidiecézi a jako
český primas se srdcem tak vlastenecky cítícím a tolikrát
vyzkoušeným objal svou láskou všechen český lid.
Arcidiecéze byla dlouholetým interregnem zanedbána,
i když úřad ordináře byl svěřen muži vysokých kvalit
v panu prelátovi dr. B. Opatrném. Jeho osobě projevoval
pan arcibiskup vždy úctu, kterou dokazoval celou řadou
projevu, jimiž chtěl kapitulnímu vikáři naznačit, jak velmi
si ho váží a chtěl mu jimi i zpříjemnit ústup ze slávy,
kterou celou řadu let požíval.
Jako prázdninové sídlo mu nabídl útulný zámeček
Roželov u Rožmitálu, kdežto sám prodlel jen krátkou
dobu v Dolních Břežanech u Prahy, aby byl stále blízko
rezidence a i v době prázdnin mohl vykonávat svůj úřad.
Ještě jako arcibiskup dával kněžím exercicie v dejvickém
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semináři. Sem spadá také událost, kterou podle .jejího
ovoce možno považovat za prozřetelnostní. V mons. Janu
Boukalovi, kterého si ponechal jako sekretáře ve službách
pana kardinála Kašpara velmi osvědčeného, měl pomocní
ka zdatného a ceremonáře takřka nedostižného, což se
ukázalo hlavně v den biskupské konsekrace. Leč práce
se rozrůstala a panu arcibiskupovi nezbývalo než poohléd
nout se po druhém sekretáři, který by převzal veškerou
administrativní práci a vystřídal prvního na vizitacích,
které byly stále náročnější pro ordináře i pro ty, kteří
mu pomáhali. Když se pan arcibiskup vrátil r. 1947 z exercicií, řekl svým nejbližším, že si na nich vyhlédl, druhého
sekretáře, a svěřil záležitost jejich modlitbám, aby volba
byla podle vůle Páně.
I zde se ukázalo, jak bystré oko vůdcovo dovedlo nahlédat do hlubin duší a jakým nadpřirozeným světlem,
bylo vedeno srdce při volbě osoby, která v době nejtčžší
měla při něm věrně a oddaně stát. A snad proto, že eucharistická jeho duše nehledala zevní lesk ani krásu a duchaplnost, ale že měřítkem hodnot byl pro ni vztah duše
k svatostánku, byla volba tak požehnaná, jak se projevilo
v budoucnu.

Vyhlédnut byl dp. Václav Páchá, tehdy farář ve Vra
ném u Peruce, odkud pocházel. Byl to kněz ryzího cha
rakteru a čistého srdce, a to všechno zaručovalo panu
arcibiskupovi pomocníka zdatného a hlavně synovský od
daného a věrného. Když se domácí ptali pana arcibiskupa,
co bylo příčinou této volby, řekl:

»Při exerciciích jsem ho pozoroval ve funkci sakristána, kterou na sebe jako jeden z nejmladších vzal a při.
níž projevil tak vřelý vztah k oltáři, že jsem v něm hned
poznal duši eucharisticky zanícenou, a to rozhodlo. «
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Vztah k osobě pana arcibiskupa rozdělil domácí a slu
žebnictvo paláce na dva zcela odlišné tábory, z nichž
jeden, věrně a nezištně sloužící pánovi do všech důsledků,
byl nenáviděn a osočován druhým, v němž se soustředili
všichni, kteří myslili jen na svůj vlastní prospěch a obo
hacení a z nichž někteří doslovně pána vykořisťovali a zra
zovali.
Předobrý pan arcibiskup však nikoho nevyloučil z okru
hu své lásky. Odpouštěl ochotně a rád a dovedl se často
zastat těch, kteří mu ublížili. I při omezených možnostech
po zabrání arcibiskupských statků nikdy nezapomněl na
jmeniny žádného z nich a v kuchyni vždy zdůrazňoval:
» Dávejte, dávejte, dávejte! Všichni jsou v domě otcov
ském. «
Pan arcibiskup jako dobrý hospodář byl první na
nohou a poslední šel spat. Casto po dnu naplněném prací
a námahou dostal se do kaple až před půlnocí, aby do
končil své denní modlitby a složil své celodenní dílo k no
hám svátostného Spasitele, kterého tak vroucně miloval.
Ráno ho v kapli nikdo nepředešel. Denodenně přesný
jako ve všem v půl páté už klečel na » svém « klekátku,
kde se modlil breviář, růženec, rozjímal a připravoval
se na mši svátou. Zde také dlouho po mši svaté setrvával
v díkučinění, vyprošuje požehnání pro svou arcidiecézi,
která byla druhou jeho láskou.
Byl dojemně nenáročný. Nikdy se nevařilo podle jeho
chuti, měl-li vůbec nějakou. Vždy říkával: »Vařte podle
toho, co chutná mladým. Oni to více potřebují. Mně je
jedno, co jím. «
Jen byl-li do paláce pozván někdo na oběd, nebo byla-li
nějaká slavnost, projevil přání, aby bylo všechno prvo
třídní. Bylo pak upřímnou radostí všech, když po odchodu
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hostí přišel sám clo kuchyně, rozdal služebnictvu bonbony,
ty nejupracovanější i pohladil a pochvalou projevil uznání.
Jen jedno netrpěl, Aby se pro práci příliš ponocovalo.
Když se v kuchyni dlouho svítilo a připravovalo ne na
druhý den, mnohdy přiběhl a s úsměvem, ale ne bez
nádechu přísnosti řekl: » Malé děti mají chodit brzy spal,
Zač bude stát zítra vaše přítomnost na mši svale, když
tam budete dospávatl « A když se někdo z nich ohradil.'
»A kdy chodí spát náš Excelencpán ? «, odbyl ho krátce:
»Já už jsem starý I « a umlčel ho křížkem na ústa.
Svou ohleduplnost vůči sloužícím dokazoval tím, že
svá osobní přání omezoval na minimum. Jakmile bylo
po večeři, nežádal už nic, a vždy zdůrazňoval, že mají
právo na odpočinek, rozptýlení a hlavně na své soukromí.
I když mu byle; někdy velmi nevolno, ba i když jednou
se po vizitaci zmítal v horečce, obsloužil se vždycky sám.
Ani v zimě nedovolil vytápět ložnici nebo koupelnu,
které byly pro svou rozlehlost a špatně přiléhající okna
velmi chladné, a odůvodňoval to tím, že si v Dachau
zvykl na zimu a že mu to tak vyhovuje.
Pečoval i o duchovní život svých podřízených, ač
k zevním projevům zbožnosti nikoho nenutil. Měl však
radost, když se ráno všichni shromáždili u oltáře a když
se v jejich vnitřním životě projevil růst. Před velkonocemi pozval i otce jezuity, aby všem dávali exercicie.
Nejdojemnéjší bývala večerní svátostná požehnání, po
nichž každému z přítomných zvlášť požehnal. Vidél-li
někoho z nich smutného nebo zasmušilého, hned se ptal,
co ho trápí, slíbil modlitby a v jeho hlasu bylo tolik upřímné
účasti, že už to samo o sobě uklidňovalo a léčilo.
Pamětliv příkazu božského Učitele: » Milujte i své
nepřátele a dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, a modlete
se za ty, kteří vám ubližujíprokazoval dobro i térn,
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kteří přicházeli do paláce ne zrovna s nejčistšími úmysly
a často ho velmi citelně zraňovali, vypravujíce mu, co
se o něm špatného smýšlí a mluví.
Do úhoru své milované arcidiecéze nasadil rádlo svého
pluhu s vypětím všech sil duševních i fyzických a usta
vičným sebeposvěcováním — modlitbami a oběťmi — svo
lával požehnání na svou orbu. Knězi jeho diecéze ani
netušili, kolik nocí probděných před svatostánkem před
cházelo každý pastýřský list, každé napomenutí a poká
rání, k němuž dobrota jeho srdce se odhodlávala tak těžko,
každou změnu, kterou musil učinit, každé opatření, které
musil zavést.
A jak vždy litoval, učinil-li někdy opatření z mylných
informací, v nichž někteří nehledali vždy ten nej ušlechti
lejší cíl, a jak se pak snažil postiženým to vynahradit,
a nemohl-li jinak a zjevně, tedy alespoň vroucí modlitbou
za ně.
V době vizitací se často vracel domů na pokraji tě
lesného vysílení a jen síla a velikost ducha a nadpřirozená
pomoc Boží umožnily mu následující den znovu vyjet
do jiného vikariátu. — K tomu přistupovaly žaludeční
a střevní obtíže, které byly zaviněny v době vizitací ča
stým střídáním různé, nadbytečně vydatné stravy při
hostinách, v nichž se každý svému arcipastýři chtěl ukázat
jako nejpohostinnější. Jak tím trpěl, a přece, když domácí
na to pak poukazovali, zastával se všech a říkal:
» Chudáci, každý by mi snesl, co nejlepšího má. Musím
přece dát najevo, jak mi to chutná, abych je nezarmoutil
a nezklamal. «
K této vzpomínce váže se i jedna veselá příhoda, která
ukazuje, jak otcovsky přijímal všechno, co mu jeho knězi
řekli, a čím to bylo otevřenější a srdečnější, tím radost
nější ozvěnou na to odpovědělo jeho srdce.
236

Jedna z nedělí v masopustě byla vyhrazena vSem vi
kářům pražské arcidiecéze, kteří byli pozváni na oběd
do rezidence. Byl mezi nimi i dachovský přítel pana arci
biskupa dp. František Stverák. Když se po obědě přátelsky
debatovalo při kávě v pracovně Excclencpánově, bylo
nabídnuto i kuřivo, o něž pan sekretář pečoval velmi
vybíravě s odbornými znalostmi zkušeného kuřáka. Fran
tišek se chvíli přehraboval v krabičkách s doutníky a pak
prohlásil: » Josífku, otoč se na chvilku, já tu musím .zorga
nizovat ' pár prvotřídních doutníků. Víš, abych měl co
podat svému ordináři, až k nám přijede na vizitaci I «
Tento srdečný a poctivý člověk dovedl vždy virtuózně
vyhmátnout nejcitlivější strunu v srdci svého představe
ného, jež bylo vždy spíše srdcem přítele, a věděl už na
před, že mu žádné přání nebude odmítnuto.
Jak často pak na něho pan arcibiskup vzpomínal, když
ho tak záhy předešel na věčnost. Jak byl své sestře vděčný
za každou zprávu o něm v době internace, a i mamince
Františkově napsal, když se dověděl o jeho předčasné smrti.
Pan arcibiskup si častým ponocováním přivodil nespa
vost, takže na něm pak jeho domácí pozorovali, velkou úna
vu a vyčerpanost. Casto se proto ptávali s účastí, jak se
vyspal. Chtěl je uklidnit, a přece nechtěl lhát. Pokaždé
našel něco vtipného, čím by je uspokojil, Jednou řekl:
» Kdybych byl veliký, řekl bych, že jsem spal jako dřevo,
ale protože jsem malý, mohu říci, že jsem spal jen jako
dřívko « — a tak jeho srdce, vždy překypující čistou ra
dostí dětí, bylo mu ve všem dobrým rádcem, a on. dovedl
své okolí » oklamat, aniž zalhal«.
Na vizitacích se doslovné vydával všem. Biřmoval,
kázal, celebroval, podával často tisícům svaté přijímání,
odpoledne míval hřbitovní pobožností za zemřelé. Tu
a tam i místních večerních slavností se zúčastnil, mnohde
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i základní kameny kostelů, škol, charitních budov, so
koloven posvětil a vždy si našel přiléhavé slovo, které
i všední věci dovedlo povýšit na svátek.
V Praze samé byl duší všeho katolického podnikání.
Zakládal sdružení, spolky, byl přítomen při všech poutních
slavnostech, nevyhýbal se ani návštěvě podniků různých
světských institucí kulturních i sportovních, ať je pořádal
kdokoliv. C.asto byl zván na premiéry divadel, biografů
a pak byl žádán, aby je zhodnotil. Zvykli si zvát ho i spor
tovci na svá utkání a jeho zahajovací výkop býval u fa
noušku provázen nadšeným potleskem.
A když nad jeho činností mnozí kroutili hlavou, říkával
v analogii se sv. Filipem Neri: » Co bych k nim nešel!
Ať dělají, co dělají, jen když nehřeší. «
Úsměvem odpovídal i na to, když se někteří katolíci
a veřejnost pohoršovali nad jeho účastí při slavnostech
komunistů:
» Zvou mě ne jako komunistu, ale s vědomím toho,
že zvou arcibiskupa katolické církve. A chtějí-li mě tam
mít jako takového, proč bych jim to měl odmítnout, když
i mezi nimi mám své ovce. «
Přitom podporoval třeba zábavy mnohdy i větší pe
něžitou podporou, ač nikdo, protože ho všichni považovali
za bohatého, netušil, v čem všem musil omezit své osobní
požadavky, chtěl-li vyhovět.
Jednou si k němu troufli i chlapci z dejvické měšťanky
(dejvičtí občané si totiž vždy dělali privilegované právo
na »svého « pana ředitele), a podali mu vstupenku na
svou školní akademii. Mluvčí se pak vrátili do školy,
vtrhli do ředitelny a prohlásili s nadšením:
» Panečku, ten arcibiskup, to je ale sekáč! Přijít sám
nemůže, ale tadyhle posílá pozdrav všem žákům a uči
telům. Posadil nás ke stolu jako nějaké diplomaty. Arci
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biskup je náš! « A když. z obálky kromě gratulace vypadla
a tisícikoruna, zaznělo hurál
Však mu potom zůstali za to vděčni a vždy, když byla
na Hradě nějaká paráda, šli mu dělat špalír,
Slavnosti v katedrále zprvu spojoval se zevním leskem.
Třikrát dokonce použil k vjezdu historického zlatého
vozu s trojspřežím. Mnozí se nad tím pohoršovali jako
nad přežitkem. Kdyby jen tenkrát tušili, jak je jeho srdce
vzdáleno vší té zevní pompě, jak chtěl jen udržet tradici
a dodat lesku svátečním dnům
a jak si jeho srdce od
dychlo, když byl vůz prodán. Však svou pokoru dokazo
val často, když vstupoval do katedrály jako jeden z vě
řících a nepoznán vřadil se mezi dav kleče na dlažbě jako
poslední kajícník.
Bylo jistě nadpřirozeným zásahem milosti, že v ho
rečné činnosti nepodlehl jeho nalomený organismus, když
při všech denních námahách dovedl si najít ještě chvíli
ke studiu a pracoval literárně i vědecky, fikoda, že se
v té době nemohl dočkat vydání všech děl, která. sepsal.
Však, jak už zde bylo poznamenáno, často svěřoval bl.
Anežce České, aby bděla nad vším, co by mohlo prospět
někdy duším, aby se to uchovalo a neztratilo, a sám, zba
vuje se všech nároků na uznání a ocenění, toužil, aby to
vyšlo až po jeho smrti.
V těchto dílech ukazuje se nejen jako horlivý ctitel našich
českých patronů, ale promluvilo v nich i jeho ryzí vlastene
cké cítění, jemuž bylo drahé vše, co vzešlo z české krve.
Josef až příliš jasné védél, že má ve své zemi podobný
údél jako sv. Vojtech, a hned v druhém roce svého ponti
fikátu poznal, že se mu berla stane těžkým křížem, v jehož
stínu bude musit shromáždit všechny věrné svého stáda;
védél, že mu mitra bude trnovou korunou, jíž se připo
dobní svému Mistru a Pánu.
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Vývoj politických poměrů u nás už na začátku osud
ného roku 1948 jasně ukazoval, že čeká církev veliké
utrpení. Únor 1948 byl pro arcibiskupa Berana příkazem
postavit se v čelo voje a osvědčit se v boji jako pastýř
dobrý. Všechna někdejší uznání zásluh kněží a věřících
z doby protektorátu byla zapomenuta a přišly doby, v nichž
každý, kdo vyznal nějakým způsobem svou víru v Boha
a kdo se osvědčil jako věrný příslušník církve, i když se
poctivou prací podílel na obnově státu, vydával se v ne
bezpečí pronásledování.
Přesto arcibiskup vydává v únoru jasné a nekompro
misní provolání, v němž se sice staví po bok lidu, ale
vládnoucí činitele, kteří si osobovali právo být jeho mlu
včím, vyzývá k rozvaze, spravedlnosti a k odpovědnosti.
Nikterak se netají svými sympatiemi k presidentu Be
nešovi, zvláště když poznává, že jeho paní je veskrytu
duše věřící, ač se k své víře z politických důvodů nehlásí.
Na její pozvání také navštíví umírajícího presidenta v Sezimově Ústí, a když zevně nemohl prokázat dr. Benešovi
poslední službu jako katolický kněz příslušníku své církve,
rozhřešuje ho alespoň tiše a s radostí svěřuje svému se
kretáři, že při tom všechno naznačovalo, že těžce zkou
šený president bude hoden milosrdenství Božího a že
před soudem Božím obstojí. S panem biskupem Hlouchem
posloužili mu i křesťanským pohřbem na výslovné přání
paní Hany, která mu od té doby až do jeho smrti osvěd
čovala upřímné přátelství nevšedním zájmem o jeho
osudy.
Zcela jinak se setkává pražský arcibiskup s novým
presidentem K. Gottwaldem, který celou českou veřejnost
a hlavně církevní kruhy překvapil přáním zúčastnit se
děkovných bohoslužeb ve svatovítské katedrále, které měl
po jeho zvolení vykonat sám pražský arcibiskup.
240

Všichni a v první řadě pan arcibiskup sám věděli,
že je to ze strany presidenta neupřímné, že si tím jen
chce zajistit sympatie.
V bližších kruzích presidentovy domácnosti se však
proslýchalo, že tento zbožný úkon byl vyžádán 11a podnět
paní Marty Gottwaldové, která, jak již bylo na jiném
místě poznamenáno, byla dost pověrečná a chtěla, ni tímto
zevním projevem zaručit pozemské štěstí.
A i okolnost, že k tomuto úkonu byl pozván arcibi
skup Beran, byla záměrná, neboť tenkrát komunisté jasně
cítili, že si pražský arcibiskup svým nekompromisním
postojem získal přízeň lidu a že ovlivňuje veřejné mínění.
Buďto jim tedy tímto aktem pomůže, nebo se sám zkom
promituje.
Panu arcibiskupovi nastala chvíle přetěžkého rozhodo
vání, které bylo tím těžší, čím různorodější názory projevo
vala veřejnost a věřící.
Byl zasypán dopisy ze všech stran. Jedni radili, druzí
varovali, dokonce vyhrožovali, jiní chválili, souhlasili
a uznávali kladné rozhodnutí arcibiskupovo za prospěšné
církvi i celku, a proto nutné.
On se však ptal jen svého Boha. Gelé hodiny proklečel v tiché, ale naléhavé prosbě o světlo a sílu. A dostalo
se mu obojího.
» Tím přece nezrazují Boha ani církev, « prohlásil
a cítil se povinen vyhovět přání hlavy státu, už proto,
aby zabránil represáliím, k nimž by došlo, kdyby ode
přel. Ti však, kteří byli přítomni obřadu, mohli potvrdit,
že arcibiskup dal svým chováním najevo, že pohrdá nízkostí,
která byla motivem tohoto presidentova rozhodnutí.
Za svou osobní účast byl arcibiskup kritizován zprava
i zleva. On však tuto kritiku snášel s pokorou sobé vlastní,
i když se dozvěděl, jaké ostré výhrady má proti jeho rozhod
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nutí Rím a jak jsou proti němu zaostřené komentáře zahra
ničního tisku.
Bude úkolem povolanějších lidí hodnotit po stránce
politické období, které pak pro církev katolickou nastalo;
pokud však jde o osobu pražského arcibiskupa, mohou
a musí ti, kteří mu stáli nejblíže, potvrdit, že to byla cíle
vědomá cesta dobrého pastýře, který své stádo neopustil,
když přišli vlci, a že pro ně nasadil svůj vlastní život.
Nejkrásněji to vyjádřil na jedné vizitaci v pohraničí,
kde bylo v kritických dnech, před samou jeho internací,
připraveno jeho přáteli vše pro útěk do zahraničí. Jako
vždy, když nemohl souhlasit s dobrou snahou těch, kteří
mu chtěli osvědčit svou lásku a přátelství, usmál se a řekl:
» Mé místo je u mého stáda, v mé vlasti. Tu neopustím,
kdyby mě to mělo stát život. «
To už mraky nad národem a hlavně nad vyznavači
Kristovými houstly a schylovalo se k bouři.
Všichni ordináři se sešli ve Starém Smokovci, aby
projednali situaci a sjednotili se na postupu, jak hájit zájmy
Boží, a možno říci i existenci církve, která byla ohrožena.
Došlo tam však k odhalení odposlouchávacího zařízení,
což vyvolalo v přítomných už jistotu skrytého boje, který
se měl co nejdříve stát bojem otevřeným.
Tato záludnost byla vládním činitelům vytknuta a arci
biskup Beran uvědomil katolickou veřejnost o tom i o jiných
opatřeních v pastýřském listu, který se stal pro něho a pro
klérus úderem k boji, v němž vládní aparát užíval zbraní,
jimž každý poctivý vyznavač Kristův musil fyzicky pod
lehnout. Však tyto zbraně později zakusil na sobě celý
národ a byl jimi připraven o nej krásnější a nej cennější
své hodnoty.
V lůně církve našli se u nás i slaboši, kteří — a to ne
snad všichni ze zlé vůle — zájmy Boží i zájmy církve poško
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zovali, arcipastýře zrazovali a přikláněli se k jeho nepřá
tělům, jimž sloužili za peníz jidá.šský. Mezi pivními byl
kněz 1’lojhar, který se svou nenávisti vůči arcibiskupovi
nikterak netajil a jemuž se podařilo kolem selíc vytvořit
hlouček tzv. vlasteneckých kněží, kteří pro kaliem a bia
hobyt zrazovali svůj kněžský ideál a tím i věřící lid,
Každý ví ze zkušenosti, že zrada ve vlaní nich řadách
je nejtěžší ranou pro vůdce a pro všechny, kletí bojují
po jeho boku.
Po přečtení onoho pastýřského listu bylo mnoho kněží
zatčeno a uvězněno, Pak už dostaly události rychlý spád.
Z důvěrných pramenů dostal se na veřejnost i plán, jakým
se mělo postupovat při » likvidaci « církve u nás:
Vyvolat nejprve napětí a později i roztržku mezi Sva
tou stolicí a biskupy, narušit důvěru kléru k hierarchii
a naposled zničit i v prostém věřícím lidu důvěru k jeho
duchovním pastýřům.
Jestliže se nepodařil nepřátelům žádný z těchto sa
tanských plánů, pak to bylo jistě hlavně proto, že první
článek, který spojoval svátého Otce s našimi biskupy,
jejichž zástupcem se stal český primas, byl v době pro
následování ještě více upevněn láskou, věrností a synov
skou oddaností všech našich církevních představitelů.
Symbolem této věrnosti zůstane navždy arcibiskup Beran,
pro něhož bylo rozhodnutí sv. Otce zjevným projevem
vůle Boží, jíž podřídil osud svůj vlastní i osud těch, které
vedl, a tím i osud národa.
Budoucnost ukázala a ještě ukáže, že nemohl tento
osud svěřit rukám lepším, než byly ruce Toho, jenž řídí
osudy národů a má přitom na zřeteli spásu duší.
Nastává ostrá persekuce a panu arcibiskupovi jsou
denné donášeny Jobovy zvěsti. Ten podniká vše, aby
byli jeho věřící uchráněni, ale všechny pokusy o nějaké

vyjednávání ztroskotávají na úskocích ze strany vlády.
Církevní statky jsou zkonfiskovány, kláštery zabrány, kněží
zatýkáni, vydávání katolických časopisů zastaveno, ka
toličtí učitelé vyhrožováním nuceni k odpadu od církve.
Vrcholem satanství bylo založení tzv. Katolické akce,
do jejíhož čela byli postaveni zrádci a která měla veřejnost
klamat tvrzením, že vláda postupuje s naprostou tolerancí
a že jen tvrdošíjnost a neústupnost kněží a hlavně biskupů
zavinuje některá tvrdá opatření.
K tomu přistoupila ještě výzva, že všichni kněží musí
zvláštními sliby osvědčit věrnost novému vládnímu zřízení.
Proti tomu se arcibiskup Beran ohradil a znovu byl proto
osočován, a to zčásti i v řadách nejvyššího kléru, pro svou
osobitost a neústupnost.
V červnu osudového roku 1949 dochází k přepadení
arcibiskupského paláce tajnou policií. Konalo se tam tajné
sedění všech biskupů, které bylo vyzrazeno, a tak právě
na svátek sv. Víta dochází k zatčení a uvěznění kancléře
R. Dórnera. Úřední místnosti konsistoře byly obsazeny
a celý den i následující noc byly prohlídky všech spisů
a dokumentů, které byly odvezeny na policii. Dodnes
nikdo neví, kdo vyzradil tajnou schůzi biskupů, o níž
nevěděli ani domácí, jimž bylo zatajeno, že se pan arci
biskup v noci vrátí z vizitační cesty. Kolikrát a kolika
lidem bylo vyplaceno jidášských třicet stříbrných a kolik
jich asi v budoucnu přiznalo: » Zradil jsem věc spravedli
vou! « Když do paláce před polednem vnikla policie, byli
o tom páni biskupové ihned zpraveni a pan arcibiskup
sešel k policistům sám. Pan kancléř přijal zatčení velmi
zdrceně a nebyl dalek zhroucení. Pan arcibiskup ho při
vedl provázen několika tajnými k oknu kuchyně, kde žádal
bledý a zdrcený pan kancléř o trochu vody. Dobrý pan
arcibiskup požádal, aby mu zabalili něco k jídlu s sebou
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a obrátiv se na policisty řekl; » Dovolujete to přece. Ge
stapo to dovolovalo! « Jeden z. nich odpověděl ne zrovna,
nejuctivěji: » Dovolte, my přece nejsme gestapo I «
»Ale děláte to právě tak jako oni «, odpověděl tvrdě
pan arcibiskup, který nikdy s nikým takto nemluvil a pro
sebe by nikdy za nic podobného neprosil. Teprve později
vyšlo najevo od přímého účastníka, jaké bylo setkání
pana arcibiskupa s policií. Představil se jim slovy:

» Koho hledáte? Já jsem arcibiskup Beran, pán v tomto
domě, a za všechno odpovídám. Zde mě máte, ale ostatní
nechte ať odejdou. «
Snad si tento ryzí člověk ve svém odhodlání ani neu
vědomil, že mluví skoro týmiž slovy jako jeho božský
Mistr v zahradě Getsemanské.
Tentokrát ho nezatkli — snad proto, aby se jeho Get
semany prodloužily skoro na rok, který prožil v nejistotě
a stále v přípravě na soud a na smrt.
Celou noc probděl se svým mladším sekretářem mezi
kaplí, kde neustával vytrvale prosit za sílu pro sebe i pro
ostatní, a místností před kaplí, v níž klečíce schouleni
u okna pozorovali domácí počínání policie na konsistoři.
A když jim jedna z nejvěrnějších duší přinesla osvě
žení a se zjevným odhodláním prohlásila:

» Cítím v sobě takovou vnitřní sílu a odhodlanost,
že by mě dělalo šťastnou, kdyby mě teď zatkli. Církev
v našem národě čeká jednou veliké vítězství, které stojí
za to, abychom do jeho základů položili svůj život! « od
větil pan arcibiskup se zjevným pohnutím:
» Poděkujme za to Bohu! Tato síla není z nás a Bůh
ji ještě těžce vyzkouší. «
Byl velmi smuten, ale nebyl to smutek ze strachu,
nýbrž obava o ty druhé, neboť věděl, že po panu kancléři
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přijdou další a že boj je vystupňován k fázi, v níž církev,
měřeno lidskými měřítky, utrpí těžkou porážku.
V sobotu nato 18. června došlo možno říci k historic
kému kázání ve strahovském kostele, při němž své věřící
povzbuzoval k vytrvalosti a k odhodlání obětovat všechno
pro záchranu víry Kristovy v naší vlasti. Sám pak prohlásil:
» I kdyby vám řekli, že jsem změnil svoje stanovisko,
že jsem zradil, nevěřte! Boha, církev ani vlast nikdy nezra
dím! «
Těžce se prodíralo tehdy arcibiskupské auto hustými
davy lidí, kteří plni nadšení a odhodlání stáli tam, kde
stál jejich pastýř. Doprovázeli ho všichni až k paláci, před
nímž zaplnili celé prostranství, provolávajíce arcibiskupovi
slávu. Zpěv národní hymny, svatováclavského chorálu a svatovojtěšského » Hospodine, ulituj nás! « nesl se k nebi
jako přísaha všech, jejichž srdce se chvělo obavami o nej
cennější statek národa — dědictví otců, víru v trojjediného
Boha.
Pan arcibiskup jim požehnal z balkónu, a když se
vracel, znělo ještě provolávání slávy prostranstvím Hradčanského náměstí, které bylo zahaleno tmou letního ve
čera, prosyceného vůní rozkvetlých akátů.
Unaven a vyčerpán odcházel do kaple, kde na něho
čekali domácí shromážděni k večernímu požehnání, a při
vstupu do tohoto přístavu klidu a bezpečí tiše povzdychl:
» Dnes hosanna, zítra ukřižuj! «
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Pozdvihování

skutečně k tomuto ukřižuj nebylo daleko. A přece,
když mu jedna z nejbližších duší onen večer po
požehnání připomněla, že už snad se otvírá výhled
na Golgotu a že je třeba se připravit, řekl:
» Neboj se! Až mě budou mučit moji nepřátelé, to
ještě nebude moje Golgota! Ta přijde, až mě opustí, moji
vlastni kněží. «
Na otázku, jak by mohli, odpověděl:
»Snad mi jednou v budoucnosti budou vytýkat, že
jsem své stádo špatné vedl, že jsem nebyl dost prozíravý,
a opustí mé. Ale Bůh ví všecko, a to mi dává sílu. «
Následující den 19. června se mél konat průvod Božího
těla po Hradčanském náměstí. Oltáře byly připraveny, ale
ti, kteří je brzo ráno zdobili květinami, cítili, těžkou atmo
sféru. Náměstí bylo liduprázdné, jen tu a tam se objevila
nějaká družička v doprovodu rodičů. Z Malé Strany ani
od Jeleního příkopu se nepouštělo, v Loretánské ulici
bylo vojsko a od tramvaje přicházely hloučky » neznámých «
lidí, kteří měli v katedrále jiné poslání než zúčastnit se
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oslavy eucharistického Krále. Byli to většinou podplacení
členové lidových milicí, jak bylo později prokázáno. Mezi
nimi si proklestili cestu bohoslovci z dejvického semináře.
Před osmou hodinou vyjel pan arcibiskup z paláce,
aniž dbal varování těch, kteří se chvěli o jeho život. Vždyť
měl svátek Božího těla tolik rád! A byl vždy tak šťasten,
když směl v náručí nést svého Pána, jemuž se alespoň
tento den dostává chvály, která mu náleží.
Měl proto na zřeteli jen jeho slávu, a svůj vlastní ži
vot vložil do jeho rukou s tak dokonalou odevzdaností, že
šel pevně a odhodlaně vstříc těm, kteří na něho přišli ne
sice s meči a holemi, ale s revolvery, které měli ukryty
v kapsách.
Po slavném a posledním » Ecce sacerdos magnus « došel
k oltáři, kde začal sloužit mši svátou. Lidový zpěv nezněl
tak bouřlivě jako jindy, poněvadž věřících se tam dostalo
velmi málo, a skoro se v něm chvěla úzkost. Lid se chvěl
o svého arcipastýře, arcipastýř se chvěl o svůj lid, ale dů
věřoval. Když se po přečtení evangelia obrátil k lidu,
aby pronesl sváteční homilii, viděl plný kostel neznámých
tváří, v nichž se zračilo napětí šelem, které čekají na chybný
krok kořisti; proto odhodlaně začal:
» Nejprve mám povinnost vás upozornit, že tak zvaná
Katolická akce není Katolickou akcí, a Katolické noviny,
které vám byly nabízeny před chrámem, nejsou Katolic
kými novinami ... « — Poslední jeho slova zanikla v řevu
a pískání, které ztropili náhončí těch, kteří o sobé prohla
šovali, že za tri roky zhkvidují církev. Rev se poněkud
uklidnil zpíváním hymny a svatováclavského chorálu, ale
když pan arcibiskup chtěl pokračovat, začali křičet ještě
s větší intenzitou. Do toho od oltáře zavolal pan arcibiskup:
■ Snad ješté platí zákon, který zakazuje rušit boho
služby! <■, ale odpovědí mu byl nový, bohaprázdný řev.
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Vylekané družičky shromážděné v presbytáři instin
ktivně se seběhly až k oltáři a když některé začaly plakat,
zavolal je arcipastýř k sobě a na adresu výtržníků řekl:
» Setřte alespoň tyto nevinné děti I «
Víc už říci nemohl, jen tiše dosloužil mši svátou, roz
loučil se se svátostným Spasitelem u hrobu sv. Jana Ncpomuckého a špalírem družiček, bohoslovců a mála věří
cích vycházel ven z drahé katedrály. Jak ji milovali Symbo
lizovala mu všechno, čemu zasvětil svůj život: Boha,
církev, vlast!
Tušilo jeho otcovské srdce, že jejími prostorami pro
chází naposled a že pro něho nastávají dlouhé roky odlou
čení od arcidiecéze i od tohoto velechrámu, k němuž se
pak často vracel svými vzpomínkami i svou touhou ?
Bylo to pak dojemné, když družičky zasypaly květy
jeho auto, a jen otrlé duše těch, kteří snad nevěděli, co
dělají, mohly se na to dívat bez pohnutí. Družičky pokryly
auto květy, bohoslove! svými těly, která nastavili, aby
chránili svého milovaného otce před zásahem střel. K tornu
se však svedení provokatéři neodhodlali.
Krokem dojíždělo auto do arcibiskupské rezidence,
která byla mezitím úplně obsazena tajnou policií. Vedoucí
upozornil správce, aby řekl panu arcibiskupovi, že » stře
ží « jeho bezpečnost a že bude dobře, když už nebude
z paláce vyjíždět.
Lidé na náměstí provolávali svérnu arcipastýři znovu
slávu a do jejich volání vplétaly se hlasy těch, kteří, zne
možnili průvod Božího téla a kteří teď volali; »Ať žije
Gottwald! « Pouličními stříkačkami rozehnali davy a v po
ledních hodinách byl už před palácem klid.
Ještě odpoledne po nešporách zaplnili věřící náměstí,
zpívali oba chorály, ale pan arcibiskup už jako obvykle
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na balkón nevyšel a svůj zármutek i tíhu dne složil před
svatostánek.
Od tohoto 19. června stal se vězněm ve vlastním paláci,
střeženým policií, která obsadila vrátnici, čímž byl prak
ticky znemožněn panu arcibiskupovi styk se světem.
Druhý den přinesly noviny zprávu, že sami věřící pískáním
a výkřiky odsoudili ve svatovítské katedrále postoj arci
biskupův, který se zpronevěřil lidu.
Zprvu přijížděl do paláce jen mons. De Liva, zástupce
papežského nuncia, který odešel z Prahy už v r. 1948,
ale po » číhošťském zázraku « odjel z Prahy i De Liva,
takže diplomatické styky s Vatikánem byly přerušeny
a tím i styk — třeba už jen písemný — pana arcibiskupa
se svátým Otcem byl znemožněn. Co sledovali komunisté
Cíhoští, ukázalo se o dvacet let později, kdy byl celý pří
pad vynesen na světlo a kdy byla potvrzena mučednická
smrt faráře Toufara.
Písemných zpráv se dostávalo do paláce méně a méně,
zato bolestných zvěstí o osudu příslušníků církve stále
přibývalo. Arcibiskup dopisem protestoval u generálního
prokurátora, že je mu protiprávně zadržována pošta, ale
odpovědi se nedočkal.
Milostivé léto r. 1950, které celý svět zahajoval ve
znamení nových nadějí, prožívala církev v Československu
ve znamení obětí a bolestí. Mužské řády byly rozpuštěny,
kláštery proměněny v kasárna, představení byli po velkém
monsterprocesu, který vyvrcholil právě na Velký pátek,
odsouzeni k největším trestům, ženské kláštery byly rovněž
zabrány pro světské účely a řeholnice byly internovány
v pohraničí, kde pracovaly v továrnách a na polích.
Cím více ztrácel drahý arcipastýř styk se světem,
tím blíže se připoutával ke kříži, který- se stal jeho jedinou
nadějí a tím i zdrojem nadpřirozených radostí.
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Do svého denního programu včlenil hodinovou ado
raci před svátostným Spasitelem, a lak místo aby prominu
val lidem o Bohu, mluvil s Bohem o svém lidu, o jeho
bolestech, strastech a potřebách. Začal horlivě pracovat
na životopise blah. Anežky a sv. Vojtěcha, a tak, oživuje
ve svém srdci slavnou českou minulost, toužil uchovat
tyto studie české budoucnosti jako svůj odkaz, jeho du
chovní život ještě zvnitřněl, a snad proto se zdál těm, kteří
s ním sdíleli jeho vězení, ještě otcovštější.
Byl dobrota sama, a ač byl styk mezi nimi velmi ome
zen, přece cítili ještě více jeho svatost. Každý den sestu
poval pravidelně v půl čtvrté odpoledne po točitých scho
dech na krátkou procházku do zahrady, následován tajným.
Schody vedly kolem kuchyně, kde se odpoledne shroma
žďovali všichni jeho nejvěrnější a při práci si přečasto
zpívali. Pan arcibiskup využívaje okamžiku, než tajný
vyšel z horních dveří, nahlédl okénkem do kuchyně, po
žehnal jejich práci, usmál se na né a nejednou i rukama
sevřenýma v pěst naznačil, aby byli silní a stateční,
A tak se vždy v půl čtvrté všichni shromažďovali
u okna, a okamžik, který jim skrze »jejich světce« dával
sám Bůh, byl pro ně zdrojem nové posily a odvahy.

Nezapomněl na svátek žádného z nich, a když nemohl
jinak, prával jim alespoň od oltáře po večerním požehnání.
Jelikož si všechnu svou bolest vyříkal jen před svým Pá
nem, přicházel mezi své vyrovnaný a klidný, takže i jeho
hlídači, kteří k němu přišli naočkováni nenávistí, musili
přiznat, jak vzácný je to člověk, a mnozí z nich se naučili
ho i milovat. Jeden dokonce odešel ze služeb policie, jak
se přiznal po letech, poněvadž na pražském arcibiskupovi
i na celém jeho dorné viděl, jaké bezpráví je na nich pá
cháno. Zato zmocněnci na konsistoři svou drzostí a zlobou
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způsobili panu arcibiskupovi mnohou trpkou chvíli, mnoho
ponížení a útrap.
Jen jednou dal najevo svůj jinak zevně utajovaný stesk.
Když se všichni domácí vrátili ze slavnosti vzkříšení,
zastali ho v kapli ponořeného v modlitbách. Viděl v jejich
očích odlesk velikonoční radosti, která pronikavě kontra
stovala se smutkem, který se ve Svatém týdnu nahromadil
v jeho duši, a s povzdechem řekl:
» Copak vy, vy jste alespoň oslavili vzkříšení, ale já
nedostal ani svátostné požehnání! « Když mu pak ko
morník připravil oltář k požehnání, rozzářil se a řekl:
» Ted bude vzkříšení u nás a budu žehnat celé vlasti a pro
sit za její vzkříšení. «
A tak dlouhé dny nejistoty prožíval v práci a modlitbě
a ani na chvíli se přitom neoddal jalovému snění o zázrač
ném vysvobození, ani nepropadl v beznadějnost. Stále
svým nejbližším opakoval:
»Jen důvěřujme! Srdce Ježíšovo se dá překonat jen
bezmeznou důvěrou. «
A když mu v roce 1950 přáli k Novému roku, aby byl
tento milostivý rok pro něho opravdu hodně milostivým,
odpověděl:
» Milostivým byl pro mne každý den mého života.
Ostatně všechno je milost. Jen věřme, důvěřujme, a hlavně
milujme! «
Po velkonocích začali hlídači, které prostředí poněkud
změkčovalo a ztvárňovalo, naznačovat, že se budou dít
v paláci změny, což vyvolalo obavy i naděje. K tvrdým,
nelidským opatřením skutečně došlo a překonala všechna
očekávání.
Z 1S. na 19. červenec v noci obsadila policie celý palác,
zatkla oba sekretáře. Spolu s nimi byli odvlečeni do vězení
kanovníci Cihák, Švec a Kulač.
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Když šli ostatní nic netušíce na ranní mši svátou do
kaple, hýli překvapeni, že i kaple je střežena lajným (byl
to jeden z nejhorších a říkali mu Adolf) a svého drahého
pána našli jako vždy klečícího na klckátku před svatostán
kem. Včděl už o všem a vzal to na vědomí s velikou bo
lestí, neboť tušil, jak tvrdě budou všichni vyslýcháni.
Přijal i pokořující opatření ustavičného střežení, které
už nebylo omezeno jen na den. Byl hlídán i v noci.
Jen krátký čas ještě směli domácí na mši svátou. Za
týden jim byl styk s pánem zakázán docela. Služebníci
byli předvoláni k zmocněncům (Egermayer a Polívka)
a byla jim dána výpověď pod záminkou, že je vydržování
tak značného počtu služebníků pro jednu osobu neúnosné
a že bude do kuchyně přijata kuchařka z » exklusivních «
lázní, která bude o pana arcibiskupa pečovat.
Všechny zásoby byly protokolárně přejaty a těm nej
věrnějším bylo přikázáno, že se musí do 13. srpna vystě
hovat. Za věrné a oddané služby byli potrestáni tím, že
jim byla opatřena místa ve státních statcích, kde byli
přiděleni k nejtěžším pracím, zatímco těm, kteří si získali
» důvěru « zmocněnců, bylo dovoleno, aby si našli místo
sami.
Bylo to trpké a bolestné pro ty, kteří svého pána upří
mné milovali, když se musili 14. srpna pod dozorem tajných
vystěhovat a ponechat ho zvůli těch, kterým byla dána
moc rozhodovat o jeho osudu i o jeho životě.
Den před vystěhováním měl službu jeden tajný, jemuž
říkali Karel, a jeho zásluhou směli se všichni s pánem
rozloučit.
Loučení se konalo v kapli. Pan arcibiskup všern dě
koval za všechnu lásku a oddanost, za všechny práce
a oběti, a pak se každého jednotlivé ptal, co bude dělat.
Jeho srdce jindy tak odolné dojmům zvenčí, netajilo se
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starostí o jejich osudy, a když žehnal té nejmladší, která
byla často nemocná a slabá, prohodil: » A co bude s tebou,
dítě ? I «
To řekl s takovou účastí, že se všichni rozplakali a tak
rádi by mu bývali řekli to, co v hloubi duše cítili a co on
jistě vytušil:
» Co bude s vámi, náš předrahý pane, což nevidíte,
že strach a úzkost o vás je v tomto okamžiku to nejtěžší,
co musíme překonat, abychom byli hodni vaší statečnosti
a velikosti, abychom spolu s vámi naplnili Boží úradky,
a tak si zasloužili Boží ochrany a pomoci pro těžké doby,
které přijdou ? « Poslední křížek vznamenaný na čela i do
srdcí, poslední stisk ruky a poslední pohled na dvířka
svatostánku, tolikrát otvíraná rukou, která držela berlu
svatovojtěšskou — a pak rozchod!
A snad právě tento upřímný pohled dal sílu k rozlou
čení, dal i naději na nové shledání, a Ten, jenž vidí veskrytě, utužil ještě více lásku a věrnost těch, jimž byla dána
milost žit v blízkosti světce.
Druhý den šel jako obvykle na procházku do zahrady
a z točitých schodů upřel své zraky do okna, kde se kupili
všichni, kteří musili odejít z jeho domu. To už byl vyrovnán
naprosto. Všechny lidské vztahy byly podřízeny Bohu
a jeho zájmům.
Jen velký kříž vepsaný do prostoru jeho posvěcenou
pravici byl jim dán jako věno — a pak sevřenými pěstmi
naznačujícími silu a neochvějnost, jako by chtěl říci slovo
tolikrát opakované ústy jeho božského Mistra:
» Nebojte se! «
Několik párů sevřených pěstí, přesto že tajný stál
v ohybu schodiště nad ním, odpovědělo mu stejné sta
tečně: » Nebojíme se a důvěřujeme! «

Ten večer v paláci pan arcibiskup osaměl docela,
Všechna okna rezidence se dívala na I Iradčanské náměstí
svou černou slepotou, jen okna pracovny osvětlená. slabě
stolní lampou prozrazovala těm, kteří se chodili denně
dívat, že arcibiskup je ještě mezi svými, i když jako vězeň.
Přiznal později, že tato doba byla dobou nejtěsnějňílio
spojení s Bohem, které bylo tak důvěrné, že v něm zmi
zela všechna nejistota a všechny obavy o vlastní život,
i o osud arcidiecéze. Jen utrpení jeho věrných a osud
národa vrhaly ho často na kolena, kdy celé město bylo
ponořeno ve spánek a kdy nabízel Bohu sám sebe za smír.
Leč tyto stránky dějin této velké, svaté duše budou otevře
ny až na věčnosti.
Ti, kteří pak u něho uklízeli (o osobní péči nebylo
vůbec řeči — měla ji na starosti manželka nového správce,
který se nikdy netajil svou nenávistí vůči panu arcibiskupovi
a vůči všemu, co souviselo s církví), později vypravovali,
že si pan arcibiskup všechno v kapli připravuje sám, oltář
upravuje, svíčky rozsvěcuje, sám se obléká a opět všechno
uklízí. Na mši svaté neměl jediného věřícího, a přece,
jak sám potvrdil, nevynechal ani jednou po mši svaté svá
tostné požehnání, při němž i sám zpíval, písně podle ustá
leného rozvrhu, jak byly střídány ještě za doby, kdy v pa
láci vládl pokoj, mír a štěstí.
Svátostné požehnání měl i večer, a když na noc uza
víral okenice své ložnice, vždy postál u okna, aby se za
díval na drahé město ponořené ve trné i duchovní, a znovu
je žehnal velkým znamením kříže, které často zachytili ti,
kteří přes velké nebezpečí obcházeli večer palác a hlídali
si svého arcipastýře s chvěním a úzkostmi.
Tak plynul jeho život pravidelné jako hodiny, které
na svatovítské věži odbíjely čas vykupovaný obéťrni tisíců.
Co bude s národem? Co bude s církví u nás?
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Ti, kteří nyní o pana arcibiskupa pečovali, postarali
se včas, aby i jeho osobní věci zmizely, zvláště prádlo.
On, který měl tak nepatrné potřeby, byl ve svém domě
záměrně přehlížen jako poslední žebrák a na jeho škodu
se všichni obohacovali a ještě se před světem honosili,
že je v nejlepších rukách. Tito lidé se snížili i ke krádežím,
ale neunikli později rukám spravedlnosti.
Spojení se světem, které se v prvních dnech omezilo
pouze na návštěvy generálního vikáře, bylo pak definitivně
přerušeno, pan arcibiskup byl sám, úplně izolován, takže
byl mnohdy na tom hůř než vězni ve věznicích, kteří
sice žili v hladu a v zimě, ale jimž společenství dovolovalo
dělit se o bolesti i radosti a darovat si vzájemně přátelství.
Jen jednou byl tichý dům, proměněný ve vězení,
vzrušen slavnostní událostí.
V ten den, jak vypravoval sám pan arcibiskup, v druhém
patře, kde byly reprezentační místnosti, byla slavnost nově
jmenovaných kanovníků svatovítské kapituly. Nad kaplí,
v níž se do noci modlil, bylo slyšet množství kroků, hluk,
mluvení a smích. Myslil prý si tehdy, že je rezidence
zabrána, a čekal s odevzdaností na svůj osud. Podle zku
šeností načerpaných z dob persekuce za protektorátu mél
připravenu aktovku s teplým prádlem, tak jak mu je daly
dohromady věrné duše, pokud byly v paláci, pro případ
nočního zatčení. Šel se tedy podívat, zda je aktovka na
místě — tak byl přesvědčen, že bude odvlečen do vězení —
ale i ta zmizela v rukou jeho »ochránců «. Odešel tedy
znovu do kaple, kde čerpal sílu ke všemu, co mělo přijít.
Ráno mu byly předloženy jmenovací listiny nových
kanovníků, schválených státem, s přáním, aby je podepsal.
Po zralé úvaze jmenované potvrdil svým podpisem, ne
že by souhlasil, ale proto, že věděl, že by se za nastalého
bezvládí ujali svých úřadů stejně i bez jeho schválení
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a že by tím v církvi vznikly nové zmatky, kterých chtěl
své věrné ušetřit.
Vysloužil si za to tvrdé odsouzení dosud neinstalovaných
kanovníků, kteří byli jmenováni před červnovým zvratem,
nastěhovali se do rezidencí, a jimž se dosud nedostalo
státního souhlasu. Leč i Loto se v budoucnu vysvětlilo
a ten, který se vyjádřil, » že jim Beran vrazil dýku do
zad «, byl mezi prvními, kteří ho po internaci v Mukařově
navštívili a rozdělil se s ním » o svůj plášti «.
Po ustanovení nových kanovníků a kapitulního vikáře
v osobě dp. Antonína Stehlíka dostaly události nový
směr a přítomnost arcibiskupova v paláci se stala nežádoucí.
Dne 7. března, na svátek svátého Tomáše Akvinského,
byl vyzván, aby si brzy ráno odsloužil mši svátou, a pak
byl tajně ještě tichou spící Prahou odvezen do Roželova
u Rožmitálu, kde bývalo letní sídlo pražských arcibiskupů.
Za ním přišly tři sestry dominikánky, které uvítal
slovy: » Chudinky zlaté, co tady se mnou budete dělat? «
Lidé v širokém okolí se o jeho pobytu brzy dověděli,
a tak sem putovaly stovky věrných, aby ho spatřili při
procházce zahradou. To ovšem vadilo jeho hlídačům,
a tak byl 24. března i se sestrami převezen do Růžodolu
u Liberce.
Sám to poznamenává ve svém zápisníku, v němž do
konce uvádí hodinu příjezdu do nového místa internace —
přijeli tam v půl šesté večer.
Tam se sešel s panem biskupem Hlouchem.
Jedna ze ctihodných sester, která s ním byla nejdéle,
neboť se pak k němu vrátila do Pabénic, na otázku, co by
mohla vyprávět o panu arcibiskupovi, řekla prosté, ale
výstižné:
» Co dělal? Modlil se, pracoval, psal — a trpél, trpěl,
trpél! «
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Byl skromný, nenáročný a pokorný do krajnosti, zato
však hrdý a nesmlouvavý. Nikdy nežádal nějaké ulehčení,
nikdy své » hlídače « o nic neprosil, ač ti na to čekali. Sam'
se vyjádřili jednomu členu rodiny, když ho vyslýchali:
» Nač mu posíláte balíky? On přece muže mít všechno,
na co si vzpomene, on ale o nic nepoprosí! «
A zatím nejen že nedostal to nejnutnější, ale dokonce
mu kradli i to, co dostal z domova, takže dvě léta prožitá
v Růžodolu byla podle výpovědi ctihodných sester velmi
krutá a mnohdy měli i hlad.
A i jinak týrali pana arcibiskupa, který je zřejmě dráž
dil svou trpělivostí a dobrotou. Jednou v noci byl násilně
probuzen ostrým světlem mířícím přímo do očí. Když se
probudil, stál nad ním jeden z policistů a svítil mu silnou
baterkou přímo do obličeje. Chvíli se na sebe mlčky dívali,
pak násilník odešel.
Takových » pozorností « prokazovali mu stále víc a více,
leč on o tom po svém propuštění na svobodu nechtěl
mluvit a na naléhavé prosby těch, kteří měli opravdový
zájem na jeho osudech, říkával: « Děti drahé, bylo to někdy
hrozné, ale to se dovíte až na věčnosti. «
Sem spadá také zápas o jednu řeholní sestru, která byla
velmi vzdělaná a kterou se snažili policisté získat na svou
stranu, aby sloužila jejich plánům. Byl to krutý boj, ale pan
arcibiskup vynaložil nejen všechnu svou psychologickou
znalost ženské duše, ale i všechnu dobrotu a něhu svého
otcovského srdce, aby ji zachránil. Podařilo se mu to
a v ctihodné sestře pak získal věrnou a oddanou duchovní
dceru, která vždy kráčela jeho cestou.
Někdy i vzájemná neporozumění mezi představenou
a sestrami byla příčinou jeho zármutku. Věnoval se proto
těmto jinak věrně oddaným duším celou horoucností svého
pastýřského srdce. Konal pro ně pobožnosti, rozjímání,

exercicie, ba šel tak daleko, ke jim i jednotlivě dával punkta
k rozjímání, zaměřená individuálně k jejich povahám
a duchovním potřebám.
Pro radost jim k svátku i malá literární dílku sepsal
a s věnováním daroval, l ak se mu podařilo sestry uchránit,
od zhoubného vlivu světáků, a jak sám pak vypravoval,
i za cenu posměchu a podezřívání z nejhorších věcí.
17. dubna 1953 byly ctihodné sestry propuštěny a pan
arcibiskup byl převezen do Myštěvse u Nového Bydžova,
kam dojel k 16. hodině. Tam .se sešel s p. biskupem Skou
pým. Zde vyvrcholilo jeho duševní i tělesné utrpení. Na
nové sestry si musil zvykat a boj o jejich záchranu byl
mnohem úpornější než předtím.
Dvě sestry nejsvětější svátosti byly povahově velmi
odlišné. Jedna do krajnosti oddaná se o něho starala ještě
v době, kdy už u něho nebyla, a celou svou rodinu, hlavně
svou matku, zainteresovala k posílání vydatných balíčků,
na něž ještě v Římě vzpomínal, když poutníkům z jižních
Čech vypravoval o mamince Benešové z LiŠova, která se
o něho tak pečlivě starala.
Druhá podlehla vlivu policistů, kteří je hlídali, a posléze
vystoupila z řádu a jako světská » pečovatelka « měla na
starosti pana arcibiskupa, jemuž dávala všemi způsoby
najevo svou nelásku a pohrdání.
Jak vypravovaly později ctihodné sestry, týrala ho i hla
dem, přehlížením a odpíráním nejnutnéjších služeb. Trpělivě
snášel ústrky a pohrdání, vytrvale se za ni modlil a snažil
se » nešťastnou Felicitas « několikrát přesvědčit. Když se jí
jednou zeptal, zda se nepotřebuje svěřit nebo s někým
poradit, odpovéla mu, že si umí poradit sama.
V době pobytu v Růžodole a v Myštévsi pracoval
pokorný služebník Páně i tělesné. Řezal a štípal dříví,
nosil vodu, uhlí, a není vyloučeno, že se z té doby datuje
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jeho onemocnění kýlou, která mu až do operace působila
velké obtíže.
Když nemohl pracovat na vinici Páně, alespoň vytrvale
psal a své práce toužil svému národu zanechat jako trvalou
památku.
Prameny ke svým studiím získával jednak z bohaté
vlastní knihovny, která byla k nemalé radosti i ostatních
pánů biskupů přivezena za ním z arcibiskupského paláce,
jednak z knih, které mu dobré duše posílaly zvenčí spolu
s balíčky potravin. Podle výpovědi sester nebýt této pomoci,
musili by všichni velmi živořit, neboť ti, kteří je hlídali,
měli velké nároky a okrádali je i o podíl, který připadal na ně.
V Myštěvsi, v tomto domě ponižování, zklamání a zrady,
byl až do 20. prosince 1957, kdy byl odvezen do Paběnic ne
daleko Čáslavě. Přijeli tam k 18. hodině, očekáváni třemi
věrnými sestřičkami dominikánkami, a bylo prý velmi do
jemné, jak vděčně přijal pan arcibiskup připravenou večeři
(vajíčka, buchty a čaj— vše dovezené z kláštera). Byl tak vy
hladovělý, že snědl mimořádně více než byl zvyklý, a pak
se dojemně omlouval a prosil za odpuštění.
Tam se opětně sešel s oběma pány biskupy. S prvním
z nich zůstal až do konce internace a velmi si spolu rozu
měli i přes různost povah. Jeden druhému vydával to
nejkrásnější svědectví.
Pan biskup Skoupý, o dva roky starší, byl panem arci
biskupem vždy a ve všem respektován, dával mu ve všem
přednost a když došlo u stolu k výměně názorů, » Beránek «
se ukazoval vždy smířlivější a ústupnější, se stálou ochotou
odpouštět. Občas je dráždil i svým nevyvratitelným opti
mismem, zamtíco ostatní podléhali skleslosti, když obdrželi
nepříznivé zprávy.
Starší spolubratr měl obdivuhodnou paměť a dovedl svým
kouzelným vypravováním zjasnit všední dny. I když se
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vypravování příhod opakovalo, byl to vždycky Beránek,
který trpělivě a vždy s neztenčeným zájmem znovu a znovu
poslouchal a nikdy se netajil obdivem nad mimořádnou
pamětí a nadáním svého spolubratra. I )oŠlo li někdy při
rozhovoru k nějakým nejasnostem, byl to pan arcibiskup,
který i třikrát ochotně přerušil jídlo, aby jim donesl slovníky,
lexikony a jiné prameny, v nichž by nalezli upřesnění svých
dohadů. Sklidil za to chudák někdy i výtky, že přerušuje
oběd, a teprve po letech, když se pan biskup Skoupý dověděl
o jeho dachovském slibu, pochopil, že dobrý Josef měl radost,
směl-li sloužit.
Ve svém dopisu z 26. dubna 1966 píše pan biskup
Skoupý jedné z duchovních dcer Beranových:
»Jsem Vám velmi povděčen za sdělení o slibu našeho
přítele. Teď teprve úplně rozumím nejen jeho obdivuhodné
činnosti nynější, nýbrž i tornu, jak nám sloužil v izolaci,
když někdy třebas až pětkrát odběhl od jídla, jen aby nám
ihned donesl žádanou knihu nebo sám vyhledal potřebný
údaj! Cestu jeho (byl tenkrát pan arcibiskup právě ve
Spojených státech) sleduji pozorné — pokud hlášení není
rušeno, a mám upřímnou radost. Jest to odměna za Dachov
i ty další stanice; a mnozí budou posilněni a utvrzeni. «
V Paběnicích už žili v lepších podmínkách, a dík
mnohým duším, jejichž jména budou zapsána v nebesích,
rozšířila se síť hmotné pomoci tak, že nehladověli.
Domů na adresu své sestry směl psát pan arcibiskup
sice jednou za šest týdnů, ale jeho » ochránci « ho týrali
i tím, že tyto intervaly prodlužovali, jak mohli, a i jernu
poslané dopisy někdy konfiskovali.
V dopisech, které byly mimořádně dlouhé, udivuje to,
že psal velmi málo o sobe a na přímé otázky odpovídal
často vyhýbavé. Jeho pokorná duše ničím se nevychlou261

bala, jeho skromnost si ničeho nepřála. Jen zřídka vyslovil
přání po nějaké knize, kterou potřeboval ke svému studiu.
Tu a tam si mile zavzpomínal na své mládí a dětství,
a pak se rozepsal o historkách, které se mu ve stáří vracely
do paměti. Vzpomínal často na své v Pánu zesnulé rodiče
a také na místa, v nichž se mu dostalo zvláštních milostí.
Byla to Stará Boleslav, kaplička v Houslích, kostel svatomatějský, svatovítská katedrála, a dostal-li někdy z těchto
míst jako upomínku vylisovanou kytičku slziček Panny
Marie nebo lipky, projevoval radost nelíčenou a vděč
nost nevýslovnou. Tyto drobné » pozdravy « našly se ještě
i po jeho smrti v modlitebních knížkách mezi obrázky,
které zvlášť uctíval.
Na vytrvalé žádosti sestry a bratra byly panu arcibi
skupovi povoleny návštěvy, které se odbývaly vždy jednou
za čtvrt roku v Praze na ministerstvu vnitra. Tam ho
vždy přivezli a tam se postupně vystřídali všichni jeho
nejbližší. Bylo to dojemné při setkání a ještě dojemnější
při rozloučení, při němž to byl vždycky pan arcibiskup,
který povzbuzoval k síle, důvěře a radosti. Nikdy neopo
minul přinést i drobné dárky, které udílel z věcí dobrými
dušemi poslaných a které si sám odepřel, jen aby mohl
udělat radost. Byl tak nenáročný, že jedl, co se mu před
ložilo, a všechno, co by mohl nazývat pochoutkou, ne
chával jiným.
Život v Paběnicích plynul celkem klidně, zdálo se,
že byly internovaným poskytnuty i určité úlevy, i správce
byl dosazen slušný a vcelku neškodný. Leč pro věrného
služebníka Pán uchystal nový kříž.
V prosinci 1959 začal postonávat a chřadnout a na
otázky věrných sestřiček odpovídal, že to nic není, to
že si odbývá každou zimu. Když se zdravotní stav horšil,
přinutila ctihodná sestra A. policisty, aby povolali lékaře.
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Ten zjistil uskřípnutí kýly, a tak byl pan arcibiskup 1.5. pro
since odvezen do pankrácké nemocnice a lam prof. Nieder
lem operován. Rád pak vděčně vzpomínal na svého zachrán 
ce a nezapomněl uvést výrok vězeňského lékaře, s kterým
ho propouštěl z léčení: » Vaše operace to bylo něco, nad
čím my lékaři musíme udělat ...l« Slovo kříž nevyslovil,
jen se jím pokřižoval.
Dík péči starostlivých sestřiček se brzy zotavil, avšak
špatně volený kýlní pás mu způsobil novou kýlu, a tak
za dva a půl roku 20. června 1962 byI odvezen na novou
operaci, při níž mu bylo spolu s kýlou vyoperováno i slepé
střevo, čímž se mu pak celkově značně ulevilo.
Mezitím se v červnu v roce 1961 paběnická domácí
kaplička dvakrát zaskvěla v plné nádheře a zavoněla de
sítkami růží. To oba vězni oslavili své zlaté kněžské jubi
leum, a Te Deum, zpívané za zdmi vězení, proniklo i vy
sokou dřevěnou ohradou, kterou byl zámek obehnán, aby
nebylo vidět do okolí, a tisíce spřízněných duší si uvě
domilo, že nejsou bez pastýřů.
Rok 1962 a 1963 byl rokem vytrvalých modliteb a tak
velké naděje, že ji Pán nemohl nevyslyšet. — Nastoupení
Kennedyho na presidentský stolec v USA bylo jedním
z důvodů, o něž se naděje opíraly. Katolický president
jisté něco podnikne na záchranu pronásledovaných kněží
a mírová politika Vatikánu v čele se sv. Otcem Janem XXIII.
oživovala naděje tolikrát pohřbené. Tím bolestněji se do
tkla pabénického zámku přesmutná zpráva o úmrtí papeže
Jana dne 3. června 1963. Drahého tatíčka Jana oplakávali
všichni a pan arcibiskup si ještě v Mukařové smutné
pozasteskl, když svým přátelům ukazoval krásný breviář,
který mu svátý Otec poslal k zlatému kněžskému výročí:
»Je mi tolik líto, že jsem nemohl nikdy svátého Otce
obejmout a zlíbat. Mél jsem ho tolik rád! «
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Zdá se, že Jan XXIII. dokončil v nebi, co se mu nepo
dařilo uskutečnit na zemi. Téhož roku došlo k vyjednávání,
internovaní byli dovezeni do zbraslavského zámku, kde
jim bylo zástupcem vlády naznačeno, že budou presi
dentem republiky » omilostněni «.
K tomu došlo 3. října 1963 na první pátek a na svátek
sv. Terezie Ježíškovy. Den nato byli oba biskupové (pan
biskup Hlouch byl propuštěn už dříve) s třemi sestrami
odvezeni z Paběnic do Mukařova u Říčan, kde se již něja
kou dobu předtím pro ně připravovala vilka z komplexu
domů vybudovaných panem biskupem Podlahou pro mrzáčky Růžencové výrobny, a v neděli potom proběhla
novinami zpráva o jejich omilostnění a oznámeno, že arcibis
kup Beran dlí 25 km od Prahy, bez bližšího označení místa.
Tedy ne do Prahy mezi své, jimiž byl toužebně očekáván,
ne na biskupský stolec sv. Vojtěcha, ale » na penzi «, což bylo
potvrzeno i výměrem důchodu. Leč skromný sluha Boží byl
Bohu vděčen i za to, třebaže jako kněz se s penzí nemohl smí
řit v souhlase se svými zásadami, že pro kněze penze neexi
stuje. S vděčností poklekl v malé, jasné kapličce, do níž si při
nesl paběnický kříž, a děkoval Pánu Bohu za svou svobodu.
Před okny jeho pokojíku byly vysoké smrky, na nichž
usedali ptáci. On, který neprozahálel ani chvilky, přiznal
se svému bratru při jeho první návštěvě v Mukařově:
» Když jsem přišel, nemohl jsem se dost nasytit tohoto
pohledu. Asi půl hodiny jsem tiše seděl a jen jsem se vděčně
díval na tu Boží přírodu, od níž jsem byl léta vzdálen. «
Tato věta inspirovala jeho bratra k tomu, aby napsal
báseň, která stačila všem odhalit hloubku utrpení, jež
se stalo panu arcibiskupovi po čtrnáct let denním chlebem.
Sílen však chlebem eucharistickým, proměňuje se v To
ho, jenž přislíbil: » Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně
přebývá a já v něm! «
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Per ipsum et cum ipso
et in ipso

do sledoval pana arcibiskupa, když sloužil mši
svátou, mohl vytušit, že při slovech PER IPSLJM
je jeho duše zvlášť ponořena do hlubin Oběti
a že je si celým svým životem vědom toho, že jen skrz
Krista, s Kristem a v Kristu může oslavit všemohoucího
Otce.
Toto zvolání bylo nejen jeho nejvroucnější přípravou
před svátým přijímáním, ale i jeho hlubokým projevem
víry v božskou přítomnost Ježíšovu v nejsvětější svátosti.
Ono bylo vyznáním lásky Tornu, bez něhož nemůžeme nic.
Pan arcibiskup byl muž práce jako jeho božský Mistr,
ale věděl přitom, že jen Kristus posvětí jeho snahy tak,
aby přinesly užitek duším a tak se staly oslavou Nej vyššího.
Josef Beran, Kristův kněz a z milosti Boží arcibiskup
pražský, byl duší eucharistickou do všech důsledků —
to potvrdil jeho plodný život i jeho požehnaná smrt. Proto
se středem jeho života stává svatostánek a vrcholným,
bodem každého dne je pro něho mše svátá.
Kolem tohoto středu koncentruje svůj život, zde čerpá
sílu, odvahu k velkým činům i. k utrpení, jež mu přiná
šely všední dny.

K
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Zůstane navždy tajemstvím této velké eucharistické
duše její důvěrný styk s Ježíšem svátostným, ono usta
vičné přelévání lásky ze Srdce Ježíšova do srdce Josefova,
lásky, která posvěcovala, ztvárňovala a proměňovala Josefa
tak, že nakonec přijímá jeho duše všechny vlastnosti ho
stie : pokoru, prostotu, čistotu, tichost a hlavně rozdávání
sebe až k úplnému sebezničení ve vytrvalé denní oběti.

Tato vnitřní proměna se však nedala utajit. Ježíš vy
zařoval ze skutků i ze slov, v úsměvech i v mlčení, takže
všichni, kteří se s panem arcibiskupem setkali, mohou
potvrdit, do jaké míry naplňoval své heslo » Eucharistia
et labor. «
Už zde bylo podotknuto, že ve svých vzpomínkách
na své první svaté přijímání nezaznamenává žádné důkazy
pro něco mimořádného. Jeho láska k eucharistii byla
vymodlená a neustálými skutky sebezáporu a obětí, které
se stále stupňovaly, takřka vybojovaná.
Ježíš eucharistický se jeho životní Láskou nestal za
darmo! V době přípravy na kněžství byly to už uvedené
Návštěvy nejsvětější svátosti od sv. Alfonse, které se mu
staly nepostradatelným průvodcem na cestě k svatostánku
a jejichž vroucnost vyhovovala mladé, citlivé duši Josefově.
Brzy se naučil rozjímat v přítomnosti Krista svátostného,
kterého pak s živou vírou zapojoval do svého denního
života, návštěvy stávaly se stále hojnější a horlivější a spo
jení s Ježíšem se už neomezovalo pouze na svaté přijí
mání, ale snažil se je udržovat po celý den tím, že v kapli
konal i své soukromé modlitby a neopominul žádnou
chvilku, aby Ježíšovi nedokázal svou lásku. Není divu, že
se jeho duše připravovala na primici s žíznivou touhou
a že pak celý život oslavoval nejen výročí svého kněžského
svěcení, nýbrž i výročí své primice.
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Jako učitel náboženství zdůrazňoval ti starších znalost
mše svaté, kdežto ti menších se soustřeďoval na pečlivou
přípravu k prvnímu svátému přijímání. On dovedl každou
eucharistickou slavnost vést duchem tak živé víry a ho
roucí lásky, že to strhovalo všechny, což bylo tím nej
lepším předpokladem pro působení nadpřirozených mi
lostí. Ještě po jeho smrti vzpomínali dejvičtí a šárečtí
osadníci na eucharistické pobožnosti ve čtvrtek před první
mi pátky, na jeho adorační hodiny, v nichž se snažil
přiblížit Krista lidu a připoutat lid ke Kristu.
A když jeden z dejvických sodálů doprovází po letech
svého syna novokněze k oltáři Páně, neopomine mu při
otcovském požehnání připomenout, že by si přál, aby se
stal knězem podle Srdce Páně, aby u oltáře začínal a kon
čil každý svůj den a mši svátou aby sloužil tak, jak ji sloužíval pan ředitel Beran.
A ti, kteří právě v seminářském kostele měli možnost
sledovat a hodnotit mnoho vpravdě vynikajících kněží,
vzpomínají na zvláštní Josefův způsob vyjímání a ukládání
ciboria do svatostánku.
Zacházel totiž s ciboří tak něžné jako matka s děťátkem,
jako by se mazlil, a těm, kteří byli nejblíže oltáře, neu
niklo, že i velum políbil. Jeho žívá víra a prostičké projevy
lásky — v mnohých očích snad naivní, ale přece tak strhu
jící, působily hluboko na duše, z nichž jedna se vyjádřila:
» Vidí-li člověk Pána Ježíše svátostného v jeho rukou,
musí milovat oba. «
Všecky své povinné kněžské modlitby konal před sva
tostánkem a nikdy neopominul před svými nejbližšími
zdůraznit svou vděčnost Bohu za to, že smí bydlit s Ježí
šem pod jednou střechou. Kdykoliv přišel do některého
klášterního domu nebo do semináře, první jeho zcela
tichounká otázka byla:
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» Kde tady máte kapličku ? « Jak živá je to víra, která
svátostnému Spasiteli dává přednost před všemi hodnostmi
a tituly a jako Pánu domu jde mu vzdát první poklonu.

Mši svátou nevynechal nikdy ani v nemoci, pokud
byl schopen se pohybovat, a za svého věznění na Pankráci,
v Terezíně a v Dachau považoval za největší duševní
utrpení znemožnění styku se svátostným Ježíšem a vzdá
lenost od oltáře Páně.
Však mu všichni spoluvězni vydávají po té stránce
svědectví a f P. Adolf Kajpr vzpomíná:
» Pan arcibiskup žil půltřetího roku ve velkém mezi
národním kněžském společenství v Dachau. Veřejné mí
nění tohoto společenství se již tehdy dívalo na něho jako
na budoucího pražského arcibiskupa. I tam, v onom pří
šerném hrade satanově, byl svatostánek a před tím svato
stánkem nikdo neklečel častěji a nikdo se nemodlil vrouc
něji než Msgre Beran. Určitě nikdo z českých kněží a velmi
pravděpodobně nikdo ani z ostatních kněží. «
A na jiném místě tentýž kněz vzpomíná, že ještě v době,
kdy českým kněžím byla lágrová kaple nepřístupná, byl
to Beránek, který klečel ve sněhu s očima upřenýma k oknu
kaple a dával ostatním znamení, kdy je proměňování
a svaté přijímání.
Není proto divu, že po svém návratu z Dachau a po
návratu semináře z Dolních Břežan do Prahy zavedl celonoční adoraci v silvestrovské noci a jeho meditace před
svátostným Spasitelem odhalily alespoň zčásti hlubiny jeho
kněžské duše.
Touha po mši svaté byla u něho až sžírající. Jako
jelen po čerstvé vodě, tak žíznil opravdu i on po tomto
nevyčerpatelném zdroji milosti a nejvyšším úkonu bohopocty.
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Když se vracel v srpnu roku l()3(> s poutní výpravou
vedenou mons. Střiženi domů z Lurd, jelo se celou noc
přes Švýcary do Basileje, kam měl přijel, poutní vlak v de
set hodin a jednu hodinu se zdržet. Nebylo tenkrát do
voleno ještě sloužit mši svátou večer, proto dobrý mons.
Beran ještě s jedním knězem a s dvěma svátostnému Je
žíši oddanými dušemi doufali, že se jim podaří celebrovat,
v některém kostele blízko nádraží. Vlak měl však zpoždění
a touha všech zůstala nesplněna. Přesto, že byli vyhla
dovělí, neboť lačnili 17 hodin, byl to pan ředitel Beran,
který se téměř s odporem díval na podávané sousto, když
hlad jeho duše nebyl ukojen, A přece když viděl smutek
a zklamání na jedné ze svých průvodkyň, uklidňuje ji
vzpomínkou stejně dětinně líbeznou jako svrchovaně eucharistickou. Řekl:
»Vlastně Ježíšek (nazýval tak Pána jenom v nejdů
věrnějších rozhovorech) se spokojil s naší touhou. A ostat
ně dal se nám už předem na La Saletté. Jednou jsem musil
dát dvě hostie tobě, když se X. nedostala k postrannímu
oltáři, kde jsem pro vás proměňoval, a druhý den jsem
zase musil přijmout hostii připravenou pro tebe, když
ses neprodrala k oltáři. «
Snad někdo řekne, že to bylo naivní, nedůstojné tak
velké duše, ale právě proto, že to byl projev duše tak ve
liké a že z ného vyzařovalo tolik čistoty a lásky, působilo
to na přítomné dojmem nebesky oblažujícím a nezapo
menutelným.
Na Ježíšovi svátostném nikdy nešetřil. Úprava oltáře
musila být prvotřídní, a když ho jednou jeden ze spolu
bratrů upozornil na příliš nákladnou květinovou výzdobu
a poukázal přitom na hmotné potřeby domu a bohoslovců,
řekl prostě, ale tak nesmlouvavé, že se nedalo nic namítat:
» Chudé máte vždycky s sebou! <t
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Umělé květiny nesměly přijít nikdy na oltář, kde byl
svatostánek.
Říkal: » Pán Bůh stvořil květin dost, aby se vždy našla
nějaká, která k jeho slávě uvadne! « A jindy řekl: » Ježíš
je Život, oslavujme ho tím, co stvořil.« Spadl-li někdy při
mši svaté na korporál lupínek, sebral ho a věrným eucharistickým duším ho pak dával s milým úsměvem:
» Ježíšek vás pozdravuje! «
Když mu při podávání jednou upadla hostie na zem,
byl proto velmi nešťasten a celý den se zpytoval, zda Pána
něčím neurazil. Dokonce si ukládal za to skutky pokání.
Když celebroval v klášterních domech, vždycky je
hodnotil podle toho, jak velikou péči věnovaly oltáři.
Často si trpce postěžoval, když viděl ušpiněný korporál
a purifikatorium.
Když se v seminářském kostele konal výstav nejsvětější svátosti, vystupňovala se jeho láska do nejkrajněj
ších mezí. Sám dohlížel na výzdobu, rozestavoval vázy
a po italském způsobu nechal zatemnit i okna za hlavním
oltářem, aby světlo nerozptylovalo soustředěnost, která
se měla upínat jen k Ježíši svátostnému. Vysloužil si za
to chudák mnohý pohrdlivý úsměšek a mnohou nepří
znivou kritiku, ale zůstal neoblomný. Teprve po skončení
čtvřicetihodinového výstavu, když mu věřící přišli za to
poděkovat a všichni se ptali, čí to byl nápad, dostalo se
mu zadostiučinění.
Svou » umíněnost « prokázal jednou i při slavnosti
Božího těla v semináři. Průvod se konal odpoledne, oltáře
byly rozestaveny kolem budovy semináře. Husté mraky
vystupující na západě hrozily zlověstně a sestřičky vždy
obezřetné chtěly narychlo připravit oltáře uvnitř kostela.
■•Průvod půjde ven! « prohlásil kategoricky pan rektor.
» Nad monstrancí budou nebesa a my už trochu té vody
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musíme snést. Což nechápete, že Ježíš musí jít ven? Vždyť,
se mu té slávy dostává jen dvakrát do roka. «
A jedné ze svých duchovních dcer, která pletla vě
neček na monstranci, a on šel i na to dohlédnout, řekl:
» Neměj oči pro nic než pro Ježíše. On jediný má
právo na naši lásku. Vždyť se mu jí při vší té okázalosti
dostává tak málo. Musíme ho milovat i za ty druhél «
A průvod byl venku, všechno promoklo na kůži, mnozí
v duši žehrali na umíněnost pana rektora, ale nikdo se
ani nenachladil, a když za jasného slunce odcházeli všichni,
domů, cítili, že Ježíš měl z jejich oběti radost.
A není jistě náhodné, že oslavy božího těla byly těsně
spjaty s osudovými chvílemi v životě Josefově. Gestapem
byl zatčen 6. června 1942, na první sobotu červnovou, po
níž se v katedrále svatovítské konala slavnost Božího těla,
a bolestná křížová cesta jeho internace začala 19, Června
1949, rovněž při oslavě svátku Božího těla. Není divil,
že měsíc červen, zasvěcený božskému Srdci Ježíšovu, na
zýval často měsícem svým pro veliké milosti v něm obdr
žené.
Oběť mše svaté přinášel sám celým svým srdcem, ale
byl šťasten, mohl-li být přítomen i mši svate sloužené
druhými. Pod žádnou záminkou neopustil domácí kapli,
pokud v ní někdo celebroval. V arcibiskupském paláci
setrvával v kapli i při mši svaté sloužené sekretáři a nejed
nou i ministroval. O vánocích v Radvanově byl mimo
své tři mše svaté přítomen devíti mešním obětem přiná
šeným jeho spolubratry. Ti se na to pak dívali jako na
přehnanost, ale kdo viděl jeho radost z této štědrosti Ježí
šovy, neubránil se myšlence, že chtěl svou přítomností
smířit Ježíše, když tak mnoho lidí pohrdá jeho darem,
nejvyšším. Přitom ovšem nikdy neopominul duším, které
vedl, zdůraznit, že přítomnost na mši svaté na škodu
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plnění povinností nemůže přinést duši užitek a že se z du
chovní horlivosti nikdy nesmí vyvinout »duchovní sport«,
který vede k prázdné zvykovosti.
Jeho láska k eucharistii se stále stupňovala a došla
vyvrcholení v den jeho blažené smrti.
V době nemoci stále více prodlužoval svůj pobyt před
svatostánkem. V poslední době se mnozí pozastavovali
nad tím, že pan kardinál zbytečně brzo vstává a pozdě
chodí spat, že si tak odpírá nutný odpočinek a pak v kapli
často usíná. Nepochopili, že tento » květ eucharistie «, pro
měněný paprsky svatostánku v plod, z něhož jednou budou
duše čerpat ponaučení a posilu, musí dozrát před zraky
svátostného Ježíše a že se Pán sám stává jeho odpočinkem.
Svým domů, když ho napomínali, vědouce o jeho
zákeřné chorobě, aby více odpočíval, píše:
» Odpočívám také tím, že svůj pobyt u Ježíše svátostné
ho co možná nejvíce prodlužuji, « a když mu přišla odpověd plná pochopení, odpovídá vděčně:
» Potěšilo mě, že tak krásně komentuješ způsob mého
odpočívání. «
A přece, s jakými fyzickými obtížemi byl spojen tento
odpočinek! Křeslo i klekátko byly tvrdé, pro jeho rozbo
lavělé a zjizvené tělo nepohodlné, takže co chvíli musil
měnit polohu, aby vydržel bolesti před ostatními hrdinsky
skrývané.
V době své internace naučil se zvlášť uctívat eucharistickou krev Ježíšovu. Věděl, že ona udržuje život církve
a že kolujíc v žilách mystického těla, spojuje ho s jeho
arcidiecézí, posvěcuje jeho rty k hlásání pravdy a rozehřívá jeho srdce láskou Ježíšovou.
Ještě před smrtí píše jedné své duchovní dceři, která
pro úctu k nejsvětější krvi Kristovy horuje a netají se tou
hou po jejím přijímání:
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» Jsou pro mne t.ik blaživé okamžiky po svátém při
jímání, ve chvíli, kily svátostné způsoby se spojí s mým
tělem, kdy Ježíš je opravdu ve mně a můj
a prosím jej,
aby v té chvíli byl i cele Tvůj ve mněl «
Denně se modlil litanie k uctění nvjdražší krve Ježí
sovy a ěasto opakoval verš: » Proto tě prosíme, abys při
spěl na pomoc svým služebníkům, které jsi vykoupil svou
předrahou krví. «
Před svou smrtí, ač těžce zasažen zhoubnou chorobou,
nevynechá žádnou příležitost, aby Ježíšovi osvědčil uvou
lásku. Neopomine nikdy adorační hodinku konanou pro
kardinály v předvečer kněžských exercicií v kostele sv.
Klaudia a bolestně si stěžuje na ochablost lásky a úcty
k eucharistii, jak se mnohde v poslední době projevovala.
Trpce pociťoval toto odcizení svatostánku hlavně u kněží
a bohoslovců a své nepřetržité úkony klanění konal na smír.
V rozhlasových projevech adresovaných českému lidu
zdůrazňoval stále nutnost úcty k eucharistii a přečasto
se dovolával svátého Václava, který jako eucharistián po
ložil do základu našeho duchovního a náboženského vývoje
živou víru a účinnou lásku k svátostnému tělu a krvi Páně,
a který na prahu chrámu a na cestě na mši svátou umírá
jako květ eucharistie.
Ještě svým posledním krátkým projevem na Zelený
čtvrtek 1969, vysílaným Vatikánským rozhlasem, dokazuje
pan kardinál, že eucharistie je jeho životní láskou, kterou
chce svým kněžím zanechat jako trvalý odkaz. S největší
námahou a sebepřemáháním nahlodaný zákeřnou nemocí,
kterou překonává jen nadlidskou silou své vůle, zdůraz
ňuje cenu mše svaté, a jeho eucharistická duše, kterou nic
nedokázalo ochudit o kněžské ideály, nemůže pochopit,
že existují kněží, kteří denně necelebrují a nepřijímají.
Je to výkřik upřímné duševní bolesti, která se tím více
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zaryla clo srdce posluchačů, že byla podtržena bolestmi
a útrapami tělesnými. On své Lásce sloužil každým de
chem, miloval ji každou krůpějí své krve!
A když ho deset dní před smrtí požádal správce ma
lostranských kostelů, aby mu řekl nějaký vzkaz pro jeho
farníky, vrací se svými vzpomínkami ke kostelu sv. Josefa,
kde je ustavičný výstav nejsvětější svátosti, a ti, když po
jeho blažené smrti poslouchali zvukový záznam tohoto
vzkazu, souhlasně vypovídali, že oněch několik upřímných
otcovských slov stačilo, aby v nich zahořelo srdce.
Těžce se zříkal svátostného požehnání po mši svaté
a jen poslušnost ho přiměla k tomu, že se novým před
pisům bez reptání podrobil.
S jeho úctou k svatostánku jsou spojeny i některé
zevní projevy, které před lidmi dovedně skrýval a byl
vždy nešťasten, byl-li někým přistižen. Kdykoliv v noci
opouštěl kapli, dotýkal se rukama svatostánku a přál Ježíšovi
dobrou noc.
Bedlivě střežil věčnou lampu a v době okupace, kdy
byl nedostatek oleje, těžce nesl, když bylo pro věčné světlo
použito elektřiny. Olej a svíce byly mu symbolem života,
který se z lásky stravoval. Ještě v Nepomucenu střežil ve
své domácí kapli svíci nahrazující věčnou lampu a přečasto volal sestřičku sakristánku, aby svíci vyměnila, ještě
než dohoří. I v noci se díval, zda světlo hoří, takže to mnozí
považovali za projev dětinství.
Ježíš svátostný nemohl víru tak živou a lásku tak
vroucí nechat bez odpovědi a nechával si ji na onoho 17.
května, kdy duši svého věrného služebníka kněze Josefa
k sobě povolal. On, Ježíš, tělo Josefovo, sžírané bolestmi
vystupňovanými k smrti, podepřel svou milosrdnou dlaní
a doprovodil ho k svému oltáři, aby mohl být posledním
pokrmem jeho hladu a nápojem jeho žízně a aby poslední
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svaté přijímání Josefovy čisté duše ukázalo celému světu,
co znamená Žít a umírat s Ježíšem.
Poněvadž Ježíš svým učedníkům při poslední večeři řekl:
» 1 oto jest tělo mé, které se za vás vydává, u krev má,
která se vylévá«, vede úcta a láska k eucharistii nutně
a neodvolatelně i k lásce ke kříži a ke Kristovu utrpení.
I to dokazoval Josef celou silou své duše. Kříž mu byl
nejen symbolem, ale skutečným zdrojem živé víry, naděje
i lásky. Byl mu praporem, s kterým vstupoval do každého
boje a který jako dobrý, čestný voják nikdy nedal na pospas
nepříteli. Láska ke kříži Kristovu vystupňovala se u něho
hlavně v době, kdy jeho vlastní osobní kříž těžce doléhal
a kdy se ukázalo, že jeho životní křížová cesta se dostává
k posledním zastavením. Kaple v domech, v nichž byl
internován, zasvětil vždy svátému kříži, a ten pak uctíval
modlitbami, pobožnostmi i celým životem. C) kříži umí
stěném v paběnické kapličce, na němž byl výraz trpícího
Krista hluboce působivý, vyprávěl, že často viděl při
mši svaté, jako by Kristus otevřel oči.
» Byla to asi hra stínů, « dodal honem, neboť sám se
cítil vždy nehoden všeho mimořádného a nikdy mimořádnosti nevyhledával.
Kříž si vzal s sebou do Mukařova, později i do Radvanova, kde byl umístěn v jeho pokoji, protože velká
zámecká kaple byla odedávna zasvěcena povýšení svátého
kříže a nádherný kříž sochaře Kafky přinesly sestřičky
s sebou.
Jak byl šťasten, když přišel do Rad vanova, který svou
vzdáleností od Prahy a od věrných duší měl se mu stát
novou internací! Jediný pohled na kříž dovedl mu vrátit
klid, vyrovnanost a upevnit ho v jistotě, že ho Ježíš miluje.
Proto on sám i jeho věrní přijali jako útěšnou odpověď
na tuto trvalou a nevšední úctu ke kříži skutečnost, že
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mu při jmenování kardinálem byl svátým Otcem udělen
titul svátého kříže a kostel, založený sv. Otcem Piem X.
k úctě kříže Kristova, byl mu dán jako titulární.

Utrpení Kristovo bylo mu zdrojem denního rozjímání
při křížové cestě, a ještě dodnes vzpomíná jedna věrná
duše, která sloužila v semináři, jak vždycky tajně poku
kovaly po panu rektorovi, když se u nich v klausuře na
chodbě modlíval křížovou cestu a jak byl přitom usebraný
a zbožný.
Jen na Hody Boží doporučoval svým duchovním dě
tem, aby se křížovou cestu nemodlily a zcela se ponořily
v radost a slávu Ježíšovu. Ve stáří však ani v tyto dny
neopomněl zajít s Kristem na trnitou cestu křížovou ve
doucí na Golgotu, jejíž blízkost už i ve svém životě tušil,
očekávaje trvalou radost a slávu až po smrti.

V semináři už v Klementinu se uchovávala jako cenná
památka hlava Kristova, která zbyla na krucifixu na Kar
lově mostě, když celé tělo bylo rozstříleno při hájení Prahy
proti Švédům. V době, kdy se veřejnosti dostala k uctí
vání božská tvář Kristova tak, jak se zjevila na turínském
plátně, uvědomil si pan rektor, že je nutno právě tuto
poplivanou, zkrvavenou, zohavenou tvář uctívat na smír
za urážky učiněné Božské velebnosti v našem národě.
Dal proto uvedenou památku pietně, umělecky upravit,
umístil ji v kostele a zavedl každý třetí pátek v měsíci
smírnou pobožnost. Svým kázáním roznítil ve věřících
trvalou účast na utrpení Páně a dokonce jednu ze svých
duchovních dcer vyzval k tomu, aby na melodii krásné
písně » O caput cruentatum« složila český text, jemuž
pak vymohl imprimatur. Píseň se zpívala při těchto po
božnostech a zpívá se v některých pražských kostelích
v postě dodnes.
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Zda si duše, které v postní době rozjímají o utrpení
Kristově, vzpomenou při této písni, že to byl jejich arcipastýř, který svou láskou k Ježíšovi dovedl duše strhnout
k následování ?
V mladých letech uctíval rány Kristovy každý pálek,
kdy se ve tři hodiny spojoval se svým Spasitelem uvažuje
o jeho hořké smrti a uctívaje jeho rány pěti otčenáši, Na
sklonku života toto spojení ještě zintenzivnil, a tak ho
jedna duše, která ho znala z mladých let a navštívila ho
právě v pátek před Květnou nedělí, zaslibuje v kapli,
a když jí předtím mile připomene, že se v dřívějších letech
slavíval ten den jako bolestný pátek Matičky sedmibolestné a ona ho pak prosí, smí-li se ve tři hodiny pomodlit
s ním, žasne nad jeho vroucností. Jeho vnitřní spojení
s trpícím Spasitelem je tak pevné, že dává tušit Joselúv
brzký odchod na věčnost. Uctívá už nejen pět ran, jak
jsou uctívány jinými: na rukou, na nohou a v boku Spasi
telově, ale vzpomíná i na ránu v srdci Ježíšově, na rameni
a na ránu v obličeji způsobenou políčkem.
Jedině ten, kdo se cvičil ve škole kříže, mohl se modlit
jako on. On také hledal v ranách Kristových odpuštění
pro sebe i pro druhé, hledal v nich útěchu a sílu.
Však této síly bylo zejména v posledních letech jeho
života zapotřebí.

Zdálo by se, že ono laskavé » omilostnění « vězněných
biskupů a jejich propuštění na svobodu ukončí bolestný
úsek života pana arcibiskupa, a nebylo dokonce málo těch,
kteří mu začali zpívat nové hosana!
Leč pobyt v idylickém Mukařově byl jenom oddechem,
před dalšími zastaveními křížové cesty. Pan arcibiskup
sám často prohlásil, že se domníval, že oněch čtrnáct let,
v nichž byl od svých věrných odloučen, postačí, na to,
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aby zapomněli. V to doufali i jeho nepřátelé. Jaké bylo
však překvapení, když se Mukařov stává takřka poutním
místem nejen Pražanů, ale i nejvzdálenějších diecezánů
a mnoha dobrých a poctivých Cechů. Zprvu ojediněle,
později v proudech přicházeli k němu lidé ze všech stran,
ze všech sociálních vrstev, mladí i staří, chudí i bohatí,
a hlavně děti, které ho znaly už jen z vypravování, a všichni
si z Mukařova odnášeli do svých domovů ty nejkrásnější
dojmy a vzpomínky. Byla to návštěva u otce, který každého
radostně přivítal, který měl pochopení nejen pro každou
bolest, ale pro všechny i ty nejprostší potřeby a žádosti
svých dětí, který dovedl potěšit a posílit slovem, pohla
zením, úsměvem a hlavně žehnáním, který sám chudý
rozdal hned vše, co mu jiní přinesli, a který nikdy ani se
bemenším stínem ve své otcovské tváři nedal najevo, že
je unaven, vyčerpán nebo znechucen.
Všichni, jimž se dostalo onoho štěstí osobně se s ním
setkat, souhlasně vypovídají, že je toto setkání prozářilo
něčím nadpřirozeným, které z něho vyzařovalo, že v jeho
blízkosti cítili Boha, kterého nosil v srdci. A pan arcibiskup
přijímal všechny. Nejen ty, které za ním vedla oddanost
a vděčnost, ale i ty, kteří přicházeli ze zvědavosti a z touhy
po senzaci. On dokonce pozval ke stolu i ty, o nichž se
dověděl, že ho zrazovali, osočovali a nenáviděli. Óasto
mu to bylo vytýkáno i ze strany nejbližších, jako nedostatek
prozíravosti a hrdosti, ale on i tyto vlastnosti, které byly
u něho v mládí tak vystupňovány a kterých ani ve stáří
nepozbyl, překonával svou láskou, aby podle svátého
Pavla mohl být všem vším.
A kolik duší právě z těchto řad bylo jeho odpuštěním
a láskou získáno, kolik jich bylo zachráněno pro Boha
a pro věčnost!
A to bylo Josefovým cílem, to bylo ovocem jeho lásky.
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V Mukařově prožil pan arcibiskup i slavná chvíle,
které mu jeho věrní Pražané připravili. Oslavil tam svá
tek Neposkvrněného početí Panny Marie, který byl dnem
jeho biskupského svěcení, v kruhu 1'arníkví hradčanských,
zastoupených hlavně mládeží, kteří mu přišli popřát a ulav
nostně zazpívat.
Netajil se dojetím, a on, který ve své vyrovnanosti
nezaplakal ani když obdržel zprávu o náhle smrti svého
bratra Jaroslava, zaslzel při zpěvu mladých, v nichž tušil
naději církve a vlasti.
V Mukařově oslavil také svoje pětasedmdesátiny 29.
prosince 1963, pak svůj svátek, při němž podával první
svaté přijímání dcerušce své věrné Lotky, která ho kdysi
vítala v semináři jako družička, když přišel z Dachau,
a která jako katechetka osvědčila svou věrnost církvi a byla
pro to i uvězněna. Byla to slavnost vyvrcholené eucharistická, v níž zároveň ukázal všem, jak blízko má jeho
čistá duše k duši nevinného dítěte.
Po velikonocích r. 1964 se pan arcibiskup vážně rozsto
nal po dlouho přecházené chřipce, a není vyloučeno, že
z tohoto osudného dubna se datuje jeho zhoubná, vleklá
choroba, takže možno říci, že oněch pét let, jež mu Bůh
ještě popřál na této zemi k dovršení svatosti, bylo nej po
žehnanějším darem Božím. Celý duben chřadl, pokašlával,
takže se domácí obávali nejhoršího, zvláště když mu lékař
v říčanské nemocnici po rentgenolog!ckérn vyšetření řekl,
že má rozedmu plic.
Ani tato skutečnost však nezabránila politickým čini
telům zasadit mu novou ránu, která jako blesk zasáhla
mukařovskou idylu. Příval návštěv a stálý vzrůst popularity
nenáviděného arcibiskupa byl trnem v oku těch, kteří si.
myslili, že byl za živa pohřben. Žádost pana biskupa
Skoupého, aby se mohl přestěhovat do své brněnské diecéze
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na Moravu, byla jim záminkou, aby arcibiskupa Berana
přestěhovali do Radvanova u Mladé Vožice, kde měly
sestry premonstrátky svůj chudobinec pro přestárlé sestry
a kde našli svůj domov pan biskup Zela, světící biskup
olomoucký, litoměřický pan biskup Trochta a premon
strátský opat Machalka. Ani lékařské doporučení, aby se
pro jeho zdravotní stav s přestěhováním počkalo, nebylo
respektováno, a tak 2. května 1964 se pan arcibiskup loučí
s Mukařovem, nastupuje do auta a za zvýšeného stavu
veřejné bezpečnosti v obci, kde ho všichni lidé milovali,
odjíždí do zastrčeného kouta jižních Cech, aby byl přístup
k němu znemožněn, neboť spojení s touto vesničkou bylo
opravdu velmi nesnadné.
Byl přivítán » bílými sestřičkami «, jejichž kongregaci
dosud neměl možnost poznat zblízka a která se mu stala
drahou nejen pro úctu k eucharistii, ale i pro osobní kvality
sester, které splňovaly jeho nároky na ducha vpravdě ře
holního. Ujaly se ho s nevtíravou láskou a péčí, takže se
brzy zotavil a v kruhu milých spolubratři jako by rozkvetl.
Mýlili se ti, kteří se domnívali, že vzdálenost zatarasí
cestu jeho věrným za otcem. Brzy se Radvanov stává do
staveníčkem všech, kteří dovedli věrnost splatit věrností,
láskou splatit lásku.
Sjíždějí se ze všech stran republiky, nejen z Cech, ale
i z Moravy a Slovenska, a dojímají pana arcibiskupa svou
dětinnou oddaností, která volí všechny prostředky, aby
mu to dokázala.
Hoši z Valašska mu přinesou nejen slivovici, ale i klec
s andulkami, které pak švitoří na chodbě před jeho poko
jem a on s nimi » špásuje «, kdykoliv jde mimo, a nechá
vají mu na trvalou vzpomínku valašský klobouk svého
předáka, celí šťastní, když si ho nasadí na hlavu, aby je
pobavil.
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Zájem o Radvanov mají i cizí reportéři a novináři,
ale jim je přístup ztížen falešnými informacemi, a když
se někdy přece některému odvážlivci podaří proklestit si
cestu nařízeními a opatřeními, nedostává se dovniti pro
ostražitost » bdělého a přísného « správce a musí odejít
s nepořízenou. Nejednomu se však poštěstilo zachytil
milého vězně alespoň v okně, a tak se dostávají jeho snímky
s komentáři i do cizích novin.
Cizina sleduje, osudy arcibiskupovy velmi pozorně
a denně dostává desítky dopisu ze všech možných zemí.
A tak je drahý otec informován o všem, co se děje
doma, v jeho diecézi, v Praze, v celém státě, i o událo
stech ve světě.
On však se o politické dění ve světě příliš nestará.
Noviny přehlédne jen letmo, televizi nesleduje vůbec,
rozhlas poslouchá jen velmi zřídka. Zato se soustřeďuje
na potřeby a osudy » svých dětí «, jimž jeho dobrota slouží
vším, co má. Kromě modlitby, která se stává stále horli
vější, soustřeďuje se jednak na drobné vědecké práce,
píše kritiky k některým historickým článkům a knihám,
a pak se věnuje hlavně soukromé korespondenci, která
se velmi rozrůstá a v níž vidí i kus svého apoštolátu.
Vždyť potěšit srdce a napřímit ducha svých trpících
dětí napsaným slovem, k němuž se mohou ještě po letech,
vracet a jímž mohou posílit i druhé, je veliký projev ot
covské lásky, zvláště když je mu osobní přístup ke stádu
znemožněn. A tak se denně na všecky strany rozlétají
desítky dopisů, v nichž dojemné děkuje za každý projev
lásky a přízné, v nichž povzbuzuje, radí, těší, slibuje
modlitby, projevuje zájem o starosti i radostí všech, a hlav
ně žehná, žehná, žehná!
Celý důrn si podmaní svou láskou, skromností a do
brotou, nakonec i » ostražitého strážce ", který mu zprvu
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ztrpčuje život jak může. Nutí návštěvy k legitimování, ač
je ministerským zmocněncem pan arcibiskup ujištěn, že
jako svobodný občan může přijímat kohokoliv a kdyko
liv, a tím způsobuje, že se dobrý otec chvěje strachy o ty,
kteří svou návštěvou riskují stíhání ze strany úřadů.
A i pro ty, kteří se tohoto rizika bojí, najde si vyna
lézavost otcovské lásky pana arcibiskupa východisko. Aniž
jim slovem nebo pohledem vyčte jejich strach a zbabělost,
vychází zadními vrátky parku do polí, kde na něho tyto
bázlivé děti čekají, a přitom nedbá ani nepohody, ani
únavy. Na pohrdlivě úsměvy těch » statečných « odpovídá:
»Jak bych jim to chudákům mohl udělat a nevyjít
k nim. Přijdou sem z dálky a chtějí mě vidět. Což nemám
své požehnání nést těm, kteří se bojí? Což se Pán Ježíš
nevěnoval Nikodémovi v noci, když viděl jeho dobrou
vůli, která však nedovedla překonat strach ? «
Když správce vytušil, že mu zadní vrátka umožňují
tyto » ilegální styky«, odňal mu klíček, takže byl pak
odkázán i při své denní procházce jen na vyprahlý park.
Však on se také nikdy příliš daleko nepustil, aby byl vždy
na dosah svým dětem, jejichž časové možnosti byly ome
zeny tím, že do Radvanova jezdil jen jednou denně autobus.
A jak byl ke všem dobrý! Zanášel je vším, co měl
po ruce. I bačkory přinesl, když přišel někdo v nepohodě
celý promoklý. Starší lidi — on sám stařec — do schodů
vyvedl, tašky pomáhal nést, a přál-li si někdo, i před dům
a na rozcestí vyšel, aby si ho pak mohli vyfotografovat
ve společnosti návštěvníků.
Mnohým na jejich přání podal svaté přijímání i v po
ledne, a byli to nejen ti, kteří se pro vzdálenost cesty ne
mohli zúčastnit mše svaté, ale i takoví, kteří si tuto službu
■'.■vnucovali, jen aby se mohli jiným pochlubit. Návštěvy
přijímal ve svém pokoji, který byl pracovnou i ložnicí
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zároveň, nebylo to proto bez obětí a sebczáporu. Něko
likrát za den musil při ohlášení návštěvy sklidit se stolu
rozloženou práci, přerušit studium a psaní a věnovat se
příchozím, kteří se někdy dovedli hodiny bavit, jen o svých
zájmech a mnohdy připravovali vlídného a předobrého
hostitele o čas i odpočinek. Na něm však nikdo nespatřil
ani stín nevole a nelibosti, vyhověl každému přání a nikdo
neodešel s prázdnou.
Dům však jeho štědrostí nechudl, přestože milé se
střičky premonstrátky ukázaly se vždy jako přelaskavé
hostitelky a mnozí toho i zneužívali. Bylo radostí pro pana
arcibiskupa, když mohl rozbalovat balíky zasílané dobrými
dušemi a když je pak vlastnoručně donesl do kuchyně
milé matce C., sám pro sebe si nic neponechav.
Jak on dovedl sloužitI A přitom nebylo v celém domě
vděčnějšího tvora nad něho. Za každou sebemenší úsluhu
děkoval svým milým Pán Bůh zaplatí a chtěl-li své drahé
zvlášť potěšit, říkával:
» Pán Bůh zaplať stokrát, tisíckrát, miliónkrát! «
V třeskuté zimě na přelomu roku 1964 a 65 byla silnice
vedoucí z Mladé Vozíce do Radvanova zavátá sněhem
a zdálo se, že se Radvanov alespoň nyní stane zase bezvý
znamnou vesničkou a že přes zimu bude zapomenuta ona
i se svými obyvateli.
Ten však, který se sklání k pokorným a pyšné ponižuje,
rozhodl jinak. 25. ledna 1965 se dostala do veřejnosti
zpráva, že pražský arcibiskup dr. Josef Beran byl od svá
tého Otcem jmenován kardinálem. Jmenovací listina, da
tovaná dnem 10. ledna 1965, byla ministerstvem školství
doručena panu kardinálovi teprve po zveřejnění tohoto
vyznamenání a hned bylo v Radvanově učiněno opatření,
jehož zlovůle předčila všechno očekávání. Okresní národní
výbor v Táboře izoloval radvanovský důrn od světa tím, že
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vydal úřední prohlášení, že je v domě tyfová epidemie
a že jsou proto veškeré návštěvy do odvolání zakázány.
Lidem v nej bližším okolí bylo namluveno, že jedna sestra
je nositelkou nákazy.
Smutně se díval pan kardinál ze svého okna za těmi,
kteří odcházeli, aniž s ním mohli promluvit, a posílal
jim své požehnání.
Nejvyšší úřady k jmenování mlčely a nechávaly pana
kardinála v nejistotě. Ten se jako vždy odevzdával do
vůle Boží, ale jedné ze ctihodných sester si přece po
steskl :
» Kdybych měl alespoň jasno, co Bůh ode mne chce!
Ale nikdy jsem nebyl ve větších temnotách než teď. « —
» Ale on Pán Bůh světlo dá! « A dal. Ve středu 17. února
byl pan kardinál odvezen do Prahy na ministerstvo škol
ství, kde se ho nejdříve ptali, jaké má plány pro případ, že
bude propuštěn do Říma k slavnostním dnům, které
měly začít 22. února. Řekl, že by se tam rád zdržel asi
tak tři týdny a pak že by se rád vrátil. Nato mu bylo jasně
řečeno, že si vláda nepřeje jeho návrat a jako den odletu
byl stanoven 19. únor — opět pátek!
Ten den byl držen v naprosté tajnosti a jedinou bene
volencí ze strany vlády bylo povolení návštěvy jeho nejbližšich příbuzných, kteří byli ministerským autem dove
zeni 18. února večer do Radvanova a v noci přivezeni
zpět do Plzně, aby nemohli nikomu sdělit den a hodinu
odletu. Pražská návštěva byla přivezena až po nich a pro
neschůdnost cesty byla přinucena zůstat v Radvanově
přes noc. I toto opatření směřovalo k tomu, aby se čas
odletu pana kardinála v Praze nevyzradil a proto nikdo
nemohl jít na letiště. A tak se alespoň někdo z jeho rodiny
mohl zúčastnit rozloučení, které se odbývalo v kapli po
večerní pobožnosti.
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S panem kardinálem se za všechny rozloučil pan bi
skup Trochta, který mu sice přál zaslouženého vyzná
menání, ale netajil se smutkem, který všichni pociťovali
z nové rány tentokrát tak kruté zasazené clo srdce lidu
a vlasti tak oddanému tím, že se panu kardinálovi doslalo
trpkého údělu vyhnance. Dekoval mu za .jeho vzácný
příklad a prosil ho za zachování přátelství. Slzy v očích
věrných sestřiček i spolubratrů byly důkazem, jak lato
svátá duše dovedla si získat za necelý rok srdce všech
a jak neradi a s bolestí se s ním loučí.
On jako vždy rozptýlil smutek svým optimismem,
a když řečník neváhal sáhnout po evangeliu, aby odchod
milovaného spolubratra přirovnal k nanebevstoupení, při
němž opuštění učedníci hledí smutně do nebe, vesele
připomněl, že u svátého Lukáše není o žádném smutku
řeč a že se tam naopak říká: » oni se mu poklonili a vrátili
se do Jeruzaléma s velikou radostí. «
A právě tuto radost přál pan kardinál všem, i když
se jeho srdce svíralo bolestí nad zlobou mnohých a nevdě
kem národa.
Vědomí však, že mu Bůh takovýmto rozřešením si
tuace ukazuje svou vůli a že ji on. naplňuje i za cenu nej
větších obětí, bylo pro něho zdrojem nadpřirozené ra
dosti, která vyzařovala z celé jeho bytosti.
Každou sestřičku zvlášť požehnal křížkem, jak to dě
lával po celou dobu svého pobytu v Radvanově, podělil
je obrázky božského Srdce Páně a Srdce Panny Marie
a těm, které nejvíce plakaly, řekl: » Jen vesele a kuráž! «
Ráno celebroval pro celou komunitu už ve čtvrt na 6, pak
se klidné nasnídal s panem opatem, rozloučil se s nejbližšímí a ve 3/< 7 nasedl do auta, z néhož ještě jednou po
žehnal dům a pak odejel do Prahy, odkud v 11 hodin
odletěl do Říma.
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Následující den vyšla v tisku úřední zpráva, podle
níž kardinál Beran odletěl do Říma, v němž na vlastní
žádost hodlá zůstat trvale, a že za svého nástupce dopo
ručil biskupa Františka Tomáška, který proto byl Vati
kánem jmenován apoštolským administrátorem pražským.
Z Radvanova odešel pan kardinál jako žebrák, ač
by ho byly sestřičky zahrnuly vším. Odnášel si jen to,
co měl na sobě, trochu prádla v kufru, několik knih a » dra
hocenné relikvie «, totiž obrázky a sošky, které ho spojo
valy s nebem i s jeho věrnými. Ostatní věci — a i těch bylo
poskrovnu — bylo dovoleno poslat za ním. Jemu šlo hlavně
o jeho rukopisy, které se za ním skutečně po dlouho trvají
cím transportu k veliké jeho radosti dostaly.
A tak Radvanov se s kaplí svátého kříže a s kapličkou
Bolestné Matky Páně v Ustějově navždycky zapsal do
srdce pana kardinála. Casto se k němu ve vzpomínkách
vracel a ve své neochvějné naději na návrat do vlasti ne
tušil, že toto rozloučení s pozemskou vlastí právě v Radvanově bylo poslední a že se s drahým národem na této
zemi už nikdy nesetká.
Jeho památka tam zůstala živá. Měsíc po jeho smrti
zve matka představená jeho drahé k návštěvě do Radva
nova slovy:
» Když Vás duchovně posiluje žít podle odkazu pana
kardinála, přijeďte sem do Radvanova. Jeho stopy jsou
po čtyřech letech stejně přitažlivé a hřejivé. « Ano, on
dovedl podle vzoru svého Mistra všude chodit dobře čině;
proto každý, kdo s ním přišel do styku, dostal se blíže
k tomu, skrze něhož, s nímž a v němž on, Josef Beran,
kněz církve katolické a později arcibiskup pražský a kardinál
svaté církve římské, vzdával Otci v jednotě Ducha svátého
čest a slávu.
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Pater noster

estliže vroucí a pevné spojení s Bohem Otcem skrze
Ježíše Krista vrcholilo v duši Josefové při slovech
PER IPSUM, pak v následující modlitbě Pater noster
se přidružuje k tomuto spojení všechen Boží lid, kterému se
skrze prosby Otčenáše dostává podílu na kněžství Kristově.
Josefova čistá duše byla v Ježíši dokonalým prostřed
níkem mezi Bohem a lidmi. Každou prosbu modlitby
Páně se modlil se živou vroucností, nebol! každou svým
životem prožíval a uskutečňoval. V něm skutečně bylo
jméno Páně posvěceno, on ze všech sil pracoval na po
sílení a upevnění Božího království na zemi a vůle Otcova
se mu stala pokrmem. Zatímco první část modlitby obě
toval na oslavu Trojjediného, v druhé části předkládá
mu potřeby lidu, na své vlastní zapomínaje.
Říkával, že v mladých letech vždycky tuto modlitbu
obětoval na ten úmysl, aby se dovedl dobře modlit, později
jako dobrý pastýř šel dále, neboť byl proniknut jen dvěma
zájmy: oslavou Boha a spásou duší.
Modlil se jako ten, jemuž je svěřené stádo dražší nad
vlastní život, jako pastýř dobrý, který má vždy projevit
ochotu položit za svoje stádo vlastní život.

J
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Je to zvláštní, že v den jeho narození, na svátek sv.
Tomáše Becketa, se čte evangelium o dobrém pastýři.
Totéž evangelium se čte i na svátek sv. Vojtěcha, jeho
svátého předchůdce na biskupském stolci církve pražské.
Tito dva jako by život arcibiskupa předznamenali v po
slání pastýřů, kteří jsou ochotni přinést největší oběti,
i oběť vlastního života, aby zachránili své stádo. Oba
tyto vzory se staly mučedníky krve.
Kardinál Beran stává se mučedníkem lásky, mučední
kem, který svou krev nabízí Bohu po kapkách a jehož
mučednictví spočívá v cestě trpělivosti, poslušnosti, ti
chosti až k úplnému zapomnění na sebe.
K biskupské mitře přibyl kardinálský klobouk, který
pro něho znamenal nové podrobení, a purpur, do něhož
byl oblečen, je mu symbolem krve, kterou měl být ochoten
prolít pro Boha.
Nebylo pochyby, že tento pokorný služebník byl znovu
ochoten přinést každou oběť, kterou by nabídl Bohu za
duše, jež mu byly svěřeny.
Mnozí v jeho povýšení viděli vítězství, mnozí mu
záviděli hodnost, kterou byl vyznamenán on jediný, ač
druzí podstoupili stejná a mnohdy i větší utrpení. On
sám nebral toto nejvyšší uznání osobně. Viděl v něm jako
ve všem jen důkaz lásky Krista a jeho zástupce k českému
národu, který byl tak těžce zkoušen, a doufal, že tím bude
posílena v českém lidu víra v Boží spravedlnost a důvěra
v jeho milosrdenství.
Proto ho přijal ve vší pokoře a krutá skutečnost vyhnan
ství mu nové oslavení ztrpčila natolik, že se mu stalo
zdrojem nových bolestí.
Jeho velká duše přijala rozhodnutí sv. Otce bez jediné
výhrady. Nikoho se na nic neptal, ani slovem se nesnažil
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o to, aby si nový kříž nějak nadlehčil, a že to byl kříž pře
těžký, to mu potvrdí ti, kteří s ním jeho vyhnanství sdíleli.
Nesměl se vrátit domů, mezi své, k lidu, který tolik
miloval, jemuž byl vždy otcem, k národu, proti němuž
se nikdy ničím neprovinil, o němž i jinověrci a nepřátelé
církve věděli, že je nejnevinnější obětí režimu a jeho de
formací.
Jak charakteristický je výrok jednoho dachovského spo
luvězně, uveřejněný po kardinálově smrti v Katolických
novinách: »Jsem nevěrec, v Boha a svaté nevěřím, ale
je-li nějaký svátý, pak je to arcibiskup Berani «
Toho si byli vědomi všichni, a i když někteří na čas
uvěřili vylhané zprávě, že odchází trvale na vlastní žádost
a nemohli si to srovnat s jeho vlastenectvím a s jeho zásadovostí, posléze poznali, že rozhodnutí Svaté stolice bylo
pro něho vůlí Boží, jíž se podrobil, aby národu pomohl,
když všichni tvrdili, že je to jeho osoba, která maří jed
nání a dohodu mezi státem a Vatikánem.
Každý tedy, kdo kardinála Berana znal, cítil tuto křivdu
ve svém křesťanském srdci a na neposledním místě cítili
ji všichni ti, kteří byli účastni při slavnostním aktu v ba
zilice svatopetrské 25. února 1965.
Objetí papežovo, jímž svého syna před jinými vyzna
menává, nebylo jen gestem. Byl to opravdový projev lásky
a úcty k tomu, který zástupci Kristovu podal nový důkaz
naprosté a bezvýhradné poslušnosti, synovské oddanosti
a lásky, a zříkaje se po letech utrpení znovu svých osobních
práv pro blaho celku, podal tak celému světu důkaz své
osobní svatosti.
Byly to dojemné obrázky, které se rozletěly světem
a představily kardinála Berana všem, kteří ho dosud neznali.
Hlava šestasedmdesátiletého starce, zbělená utrpením a strá
dáním posledních šestnácti let, spočinula na prsou ná
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městka Kristova, jeho milovaného Pavla VI., jako by si
chtěla na chvíli odpočinout, aby se pak mohla znovu
vztyčit a nést tíhu úřadu se vší odpovědností a věrností
dobrého pastýře.
Z prvních měsíců pobytu kard. Berana v Římě stojí
za zaznamenání jedna událost, která ukazuje jak hlubokou
úctu Pavla VI. k českému primasovi, tak vřelé sympatie
římského lidu. Bylo to v postě 1965, kdy svátý Otec vyko
nal návštěvu ve farním kostele, v jehož obvodu leží Nepomucenum, a kardinál Beran se samozřejmě zúčastnil. Lidé
papeže radostné vítali, ale přitom dávali najevo sympatie
k našemu kardinálovi i při bohoslužbách takovým způ
sobem, že to skoro působilo dojmem, jako by hlavní osobou
při vší té slávě byl maličký kardinál. Papež Pavel se toho
dotkl i ve své řeči, ale tak jemně, že byli spokojeni vši
chni. Řekl přibližně toto: Při liturgických úkonech sice
předpisy nedovolují, aby se věřící obraceli potleskem na
jednotlivé osoby, ale v tomto případě jste udělali dobře,
že jste projevili takovým způsobem úctu kardinálu Bera
novi: je to kněz, který si takových mimořádných projevů
plně zaslouží za to, co vykonal a co vytrpěl pro církev.

A kardinál Beran se pouští do práce v novém prostředí
a v nových podmínkách s téměř mladistvým zápalem.
Volí si za svůj domov Nepomucenum, kde pro sebe nevy
žaduje žádné větší pozornosti než poslední alumnus, kde
se podrobuje ústavnímu řádu, kde nikdy neporoučí, ale
vždy slouží.
Ač se o něm rozletěly fantastické zprávy, že obývá
osm komnat, má pouze pracovnu a ložnici a jeho skro
mnost si získává všechny.
Sám rektor koleje se v souhlase s jinými o něm vyjá
dřil, že je nejposlušnějším alumnem koleje.
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Žije v největším ústraní, jež opouští jen tehdy, když
je někam delegován nebo někým pozván. Každému se
snaží vyhovět v souhlase se svým dachovským slibem,
a tak se brzy stává populárním kardinálem, který koná
pouti, káže, světí, biřmuje, udílí všechny ostatní svátosti,
koná přednášky na všech možných místech v Itálii, nevy
hýbá se práci posledního kaplana, a je šťasten, múže-li
posvětit základní kámen nového učiliště jako když po
dává první svaté přijímání chromé holčičce.
V roce 1965 bylo ještě málo těch, kterým se podařilo
jet do Itálie. Většinou jen kulturním souborům a spor
tovcům.
A tak se čs. ragbysté setkávají ve Florencii se skuteč
ností, že jejich velký krajan, vypovězený a vyděděný kar
dinál Beran, je někdo, koho jim celý svět závidí. Strhnou
si alespoň ohromný plakát, který hlásá, že náš arcibiskup
bude mít přednášku, a opisují velká černá písmena jeho
slavného jména s národní hrdostí.
Kardinál Beran nezapomíná na své doma a při každé
příležitosti promlouvá ve vatikánském rozhlasu. Otcovsky,
tklivé, bez patosu, hlásá slovo Kristovo a jeho lásku, Ne
vyčítá, nežaluje, neštve — je otcem plným odpuštění a po
chopení. Nikdy však si o promluvu neříká
on se nehlásí
vůbec o nic, jen vyhoví ochotně a rád všude tam, kde
je zván. Odchází vždy jako služebník neužitečný, a dostane-li se mu uznání, má radost jen proto, že prospěl duším.
Promlouvá obyčejně před svátky mariánskými, před
památnými dny českých patronů, ale dovede se jako vlaste
nec přihlásit jubilejní vzpomínkou na Emu Destinovou
a naposled zahřímá do svědomí národa 25. ledna 1969
v den Palachova pohřbu.
Na světové forum dostává se při čtvrtém a posledním
zasedání vatikánského koncilu svou historicky památnou
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obhajobou svobody svědomí a svobody náboženství, za
kterou se postavil celou vahou své veliké osobnosti. Jeho
přestálá utrpení, jeho duchovní boj a morální vítězství
daly jemu jedinému právo říci slova tak závažná a pravdu
tak nezvratitelnou.
Jeho přínos mél nesmírné důsledky nejen na sněmu
samém, nejen v církvi, ale i na celém světě. Státníci, práv
níci, filosofové, ale i každý myslící a soudný člověk musili
přiznat, že upírání práva na svobodu svědomí je hlavní
příčinou nynějšího světového napětí a hlavní překážkou
k nastolení míru.
Přijď království tvé, bud vůle tvá!
Tyto prosby pronikají srdce Beranovo tak živelně,
že k jejich naplnění dává vše: čas, zdraví, všecky zbytky
svých tělesných i duševních sil, že jim dává především
svoje sebeposvěcování, a jako muž práce nehledá odpo
činku, nehledá uznání, nemyslí na sebe. Dokonale ovládá
umění dávat se cele Bohu a duším.
Je mu nesmírně zatěžko, že svou apoštolskou práci
nemůže nabídnout své arcidiecézi, trpí odloučením od ní,
ale jeho utrpení je plodné. Cítí, že toto jeho odloučení
je v Božím plánu, a nabízí své síly i svou lásku krajanům
roztroušeným po světě, z nichž většina trpí s ním stejnou
bolestí pramenící z nemožnosti návratu do vlasti. Věnuje
se mnoho mládeži a dětem. Navštěvuje letní dětské tábory
ve Francii, ve Švýcarech, v Norsku, nabádá vychovatele
a rodiče k pravému vlastenectví, které je zavazuje zacho
vat duchovní spojení s vlastí, učit své děti mateřštině
a bdít nad duchovním odkazem předků, zvláště v zachování
pravé a čisté víry v Boha.
Při všech akcích překvapuje svou neúnavností, hou
ževnatostí a stálou svěžestí pramenící z touhy vést své
ovce na pastviny nejbohatší. Zakládá křesťanské středisko,
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jež se stává českým kulturně-náboženským centrem v Ří
mě a jemuž věnuje i všechny hmotné prostředky, které
dostává ze všech zemí pro svou osobu.
Z jara 1966 podniká svou slavnou cestu do Spojených
států a do Kanady a podaří se mu to, co se podle výroku
jednoho význačného krajana v Americe nepodařilo žád
nému ze státníků: stmelit a sblížit všecky československé
krajany bez rozdílu národnostní, náboženské a politické
příslušnosti. Rozdrobenost, neucelenost a nesvornost tak
příslovečnou u slovanských národů překonává svou láskou
ke všem, svým ryzím češstvím a svou vírou v lepší bu
doucnost, kterou opírá o svou víru v Boží spravedlnost
a milosrdenství. Všude se mu dostává nejvyššich poct,
nespočetně pozorností někdy velkolepých, jindy naivních,
ale nic ho neodvede od pravého a jediného cíle cesty
poznat své a dát se jim poznat. A přece v tomto poznání
není nic pyšného, velikášského, je to nejpokornější odha
lení otcovských citů, jimiž touží všechno přivlastnit Bohu.
Celou tuto slavnou cestu zachytila kniha » Novým světem «
vydaná v Římě. V ní je také zřejmo, kdo byli jeho po
mocníky a kolik vlastních sil vynaložili na to, aby pan
kardinál mohl své cíle uskutečnit.
Slávu své vlasti šířil při každé příležitosti. Jak byl
šťasten, když se mohl v Raveně i jinde při oslavách Dan
tových pochlubit, že v jeho otčině vyšlo k té příležitosti
nové vydání Božské komedie.
V klášteřích klarisek šíří úctu k bl. Anežce .České
a píše nadšeně domů, že se klarisky v Messi ně modlí za
její svatořečení.
V roce 1966 vede pouť dětí v Arenzanu, kde se uctívá
milostné Pražské Jezulátko, a v r. 1968 se dokonce stává
protektorem poutí pořádaných italskými ctiteli. Pražského
Jezulátka do Prahy. Konají se v době nadějného českoslo
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venského jara, a pan kardinál ve spojitosti s tím píše
domů:
» Jsem žádán, abych pouť vedl, ale byl bych tam příliš
vítán a oslavován, a to má být přece jen oslava Pražského
Jezulátka. Vy mi rozumíte! «
Kolik opravdové pokory a kolik upřímné a čisté snahy
o slávu toho, jenž jediný má být slávou naší!
S vlastí udržoval styk korespondencí, která se stále
rozhojňovala. Dopisy, které dostával z otčiny, byly neu
stálým dokazováním věrnosti a oddanosti, kterou lid osvěd
čoval při každé příležitosti. Byly to dopisy z rodin, od
kněží, řeholnic, bývalých žákyň, od duší, které ho znaly,
i od těch, kteří ho osobně neznali, ale jimž se stal drahý,
protože v sobě ztělesňoval osud národa. Jedni ho nadšeně
oslavovali, jiní na něho vnášeli nesčetné množství proseb
osobních i všeobecných, a on, pastýř dobrý, vyhovoval
všem někdy i za cenu nesmírných a citelných obětí.
Některé prosby přesahovaly meze jeho lidských mož
ností. Co se pak namodlil, nemohl-li vyhovět sám, s jakou
důvěrou se obracel na Boha v případech, který by jiný
přešel pro jejich drzost a vyděračnost, jak se omlouval
tam, kde by jiní mávli rukou nebo žádost přešli mlčením.
A čím nižší a ubožejší byl ten, který se na něho obracel,
tím dříve a jistěji došel vyslyšení. Mezi dopisy, které
dostával, nechyběly ani takové, v nichž mu bylo vyčítáno
nebo vyhrožováno. Desítkám žen trpělivě vyvracel jejich
naivní, vtíravé a drzé nápady, takže se i mnozí nad tím
pozastavovali a tvrdili, že tato korespondence, která k ni
čemu nevede, ho připravuje o čas a nikomu neprospívá.
On však se držel zásady: Knotu doutnajícího neuhasit
a třtiny nalomené nedolomit, a často i svým nejbližším,
kteří mu domlouvali znajíce osoby, které písemného styku
s ním zneužívaly pro své pochybené záměry, psával:
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» Nemohu zatvrdit ještě vie srdce člověka jen proto,
že se mi na něm nezdá všechno v pořádku. Ostatně láska
překoná vše. Nebojme se! «
Jeho korespondence se mu stala hlavně v době, kdy
už mu rapidně ubývalo sil, velikým břemenem, jehož
tíži nesl společně s jinými bolestmi a trpkostmi. Sám byl
vděčný hlavně těm duším, jejichž dopisy mu přinášely
radostná sdělení o životě v arcidiecézi a ve vlasti, nebo
podnětné návrhy pro upevněni království Božího.
Stalo se, že byl v některé akci přehlédnut, a byl pak
rád, že se mu o ní dostalo alespoň v dopisech zprávy.
Když v r. 1966 na základě usnesení všech kněží pražské
arcidiecéze bylo rozhodnuto požádat Svatou stolici o schvá
lení, aby byl sv. Vojtěch prohlášen za hlavního patrona
arcidiecéze, nebyl o tom pan kardinál uvědomen, ani
mu nikdo nesdělil, když bylo prohlášení potvrzeno pa
pežskou bulou. Byl vděčen jedné dobré duši, která mu to
oznámila a zpravila ho předem o zamýšlené slavnosti
v katedrále svatovítské v předvečer svátku sv. Václava.
Alespoň mohl být duchovně spojen se svou arcidiecézi,
která mu i tímto jistě nezáměrným opominutím byla
odcizována, ač měl právě on, který byl životním osudem
tolik blízký sv. Vojtěchu, právo to vědět.
A kolik dopisů bylo doplněno výstřižky z novin, v je
jichž článcích byl napadán, osočován, podezříván. Na ty
odpovídal mlčením nebo shovívavou omluvou těch, kteří
mu ubližovali.
A tak každá radost, každý úspěch na půdě cizího ná
roda musily by mu zhořknout zneuznáním vlastních lidí.
On však se s neztenčenou horlivostí za všechny modlí
a obětuje. Jedné duši se svěřil, že hned ráno při probuzení
se modlí dva slavné růžence: první za duši, která pomoci
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Panny Marie nejvíce potřebuje, a druhý za všechny, kteří
se za ného kdy modlili a modlí.
Když se ráno vracel z kaple, poklekal před soškou
Pražského Jezulátka a hlasitě se modlil modlitbu » Ó Je
žíšku, tobě se vzdávám «, a jak sám psal, shromáždil před
tím v duchu kolem sebe všechny duše, které byly svěřeny
jeho vedení.
V pozdějších letech 1967-9 přibývalo v Nepomucenu
stále více návštěv. Mnozí přicházeli s nejušlechtilejšími
úmysly spatřit drahého otce a odnést si jeho požehnání,
ale když jeho štědrost nezůstala dlouho utajena, přichá
zeli i takoví, kteří ho doslova vykořisťovali. Kolik turistů
přišlo tam žebrat, že nemají na benzín, že se nedostanou
domů, že nemají co jíst, a pan kardinál dával štědře,
dával každému s úsměvem a ještě dar provázel dobrým
slovem. Jeho okolí, jemuž nedalo zvláštní práci odhalit
zištné záměry některých návštěv, považovalo štědrost pana
kardinála za projev stařecké slabosti a nedostatek prozí
ravosti.
On však prohlédl každou lest, odhalil každou předstí
ranou zkroušenost, ale nechal se dobrovolně klamat, aby
mohl být dobrý ke všem a aby mu chytráctví a zištnost
mnohých nesvazovaly ruce. Casto se však stalo, že zdroje
jeho štědrosti byly vyčerpány, a pak se nedostalo někdy
na ty, kteří by to nejvíce potřebovali a nejspíše si toho
zasluhovali.
I na to byl upozorněn, zvláště když si jeho přátelé
stěžovali, že je v jejich nedostatku přehlíží a že nemá
pochopení pro jejich potřeby. Byl pak pro to velmi smuten, omlouval se a uznával, že by bylo pro něho lepší,
kdyby statky pozemskými neoplýval.
V jeho duši je stále skrytá touha vrátit se mezi své,
neboť vzdálenost a odloučení jeho lásku k vlasti ještě více
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prohloubilo a upevnilo, a on si i ve své pokoře říká, Že
má ještě nějaké sily, kterými by mohl národu prospět
Tuto touhu však neživí nezdravými iluzemi. Opírá
ji o Boha, proto její naplnění ponechává rozhodnutí toho,
jemuž se podrobuje s ochotou světce. O touze po návratu
mluvil ještě v předvečer své smrti, odpoledne na svátek
sv. Jana Nepomuckého, 16. května.
Každému, kdo se však dotkne tohoto bolavého místa
v jeho srdci, odpovídá:
» Jak Pán Bůh dá! Jak on to bude chtít! Důvěřujme! «
O své osobní zájmy se nikdy nezasazuje a nikdy ne
využívá konexí s vlivnými tohoto světa, aby se svými
záměry prorazil. Jestliže se svému svatovojlěšskému vzoru
připodobňoval ve všem, nevědomky ho dorůstal i v mu
čednictví srdce, které biskup Vojtěch nabídl Bohu dávno
předtím, než byl proboden oštěpem. Oba vzdáleni od
svých ovcí sytili je svou životní obětí a nesplněnou touhou
je obejmout. Kolikrát byl sv. Vojtěch nepochopen za
svého života i po smrti! Zdá se, že život kardinála Berana
dává nám vniknout i do života jeho blaženého předchůdce,
a on nám dovoluje na své osobě ohmatat si Vojtěchovu
nepochopenou a neuznávanou svatost a velikost. Tak to
chápali i jiní. Když se 17. května přišel pomodlit ke smrtel
nému lůžku pražského arcibiskupa chorvatský kardinál
Seper, prohlásil přítomným Čechům: » Máte v nebi dru
hého svátého Vojtěcha. «
Bylo už podotknuto, že od těžké chřipky, kterou pan
kardinál prodělal z jara 1964 a z které se velmi těžko zota
voval, datuje se pravděpodobné začátek jeho zhoubné
choroby, která se dávala tušit různými neduhy a ne bez
citelných bolestí. Nikdy se k nim nepřiznal, ale obtíží
pociťoval mnoho, i když je svému okolí zastíral trpělivostí
a houževnatým přemáháním.
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Když byl jednou v Radvanově kněz, který se zabýval
sugestivním léčením a který určoval diagnózu prosvícením
duhovky, přinutili ostatní pana kardinála, aby se dal
’>prohlédnout«. Když to pak vyprávěl své sestře, řekl:
»Moc na to nevěřím, ale je zajímavé, že uhodl, že
jsem kdysi musil utrpět silný náraz na ledviny. Vzpomněl
jsem si na to pankrácké kopnutí, když mě transportovali
do Terezína. «
Na otázku, zda ho to někdy bolí, odpověděl dost ne
rad: » No, někdy. « Měl i jiné potíže. Už tenkrát časem
velmi těžce dýchal. Dech mu dělal potíže zvláště při zpí
vání při slavných bohoslužbách. Když to jedna dobrá
duše zpozorovala a ptala se, proč zpíval s takovou ná
mahou, řekl, že to bude asi tréma. Měl prý před spolu
bratry strach, aby to všechno bylo správné, a poněvadž
dlouhá léta neměl příležitost zpívat, obával se, že to po
plete, a to prý mu ztížilo dech.
A že skutečně velké obtíže měl, toho důkazem je i při
znání v jednom dopise z Říma, kdy píše, že už ho mnoho
z těch neduhů, které ho trápily doma, netrápí.
Je tedy oněch pět let, jež mu Pán popřál, skutečným
darem, neboť dláto božského Umělce dokončovalo své
velkolepé dílo Beranovy svatosti mocnými údery, jimž
on nastavil celou svou bytost s tichým a vroucím: » Buď
vůle tvá! «
Je za to odměňován vnitřní proměnou a útěchami,
o nichž svět neví a jichž si jeho dobrá duše nesmírně váží.
Smí se zvláštním řízením Božím podívat do Lurd,
když ho pan biskup veronský požádá, aby za něho vedl
poutní výpravu s nemocnými. Je za to nesmírně vděčen
své nebeské Matičce a nadšeně ji opěvuje ve svých dopi
sech domů, vzpomínaje na svou pouť u ní před třiceti
roky. A jako odpověď na jeho vytrvalou úctu k Matce Boží
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Fatimské dostává se mu i pozváni na jubilejní oslavy ve
Fatimě v září 1967, jichž se zúčastňuje jako nejpokornější
služebník své Královny.
Ona byla vždy jeho průvodkyní, ochránkyni, učitelkou
i matkou. Ona také připravila jeho srdce k velikému utr
pení, ale i k slávě, učíc ho ke všemu říci
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hlubokou vroucností pronášel pan kardinál při mši
svaté slova » Beránku Boži, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi! «
Jednou, když se při zádušní mši zmýlil a v prosbách
užil slov » smiluj se nad námi « místo » dej jim odpočinutí «
- a byl na to upozorněn, omlouval se mile:

S

» Když já mám tak rád toto zvolání a hlavně prosbu
Uděl nám pokoj! Dušičky mi to jistě odpustí! «
Josef byl v projevech své lásky něžný a vroucí, a tato
něha a vroucnost pramenily z jeho čistoty. Tichost a čistota
a z nich pramenící radost, tyto příznačné vlastnosti Beránka,
zdobily i duši Josefovu, pronikaly do jeho okolí a posvě
covaly prostředí, v kterém žil.
Jsou duše čisté, liliové, které jako by byly zahaleny
neproniknutelnou vůní, která je chrání před vnějšími vlivy.
Lidé je obdivují, ale v jejich blízkosti pociťují těžce svou
hříšnost a to je od nich vzdaluje, aniž je jejich čistota může
nějak přetvořit. Zcela jiná byla čistota Josefova.
Člověk se dostal do jejího zajetí a cítil se u něho dobře
a bezpečně. Jeho láska dovedla lidi oblažit, a přece jim
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přitom nic nepřekáželo, aby se nevyznali ze svých běd,
často tak lidských a propastných.
Každý cítil, že jeho duše, sama vzdálená hříchu, pochopí
jeho nesnáze, omluví jeho slabost, podepře slabou vůli a dá
tak naději na Boží odpuštění. Duše, jež se mu svěřovaly,
nebály se, že by dech nečistoty sežehl jeho neporušenost,
tak byly přesvědčeny o zakotvení jeho čistého srdce v Bohu.
A jestliže se zvláště v moderním světě často zneužívá
osvědčeného » čistému všechno čisté «, pak u Josefa dochá
zejí tato slova naprostého naplnění.
Byl si vždy i do pozdního věku plně vědom, že ucho
vání čistoty srdce a zachování celibátu je u něho dílem
milosti, za kterou děkoval zvláště neposkvrněné Panně. A
často právě ve stáří, které už ho samo chránilo zevních
vlivů, psával své duchovní dceři, která byla jeho důvěrnicí:
» Při mé měkké povaze, při mé zvědavosti v mládí až
chorobné, při mé snaze dát každému celé srdce a projevy
něhy ukonejšit každou bolest, bylo zachování čistoty u mně
zázrakem, za nějž vděčím v první řadě Neposkvrněné.
V jinošském věku, kdy jsem ještě nepočítal s tím, že se
stanu knězem, často jsem si říkával, když jsem viděl, že
mě spolužáci předešli v » poznání života «: » Ted ještě ne,
teď se všemu vzdaluj, okusíš vše, až se oženíš! « - a to
mně chránilo. Jak jsem byl pak šťasten, když jsem vstoupil
do semináře a mohl jsem Ježíši nabídnout srdce čisté
a nezadané! « Celibát byl pro Josefa vždy jednou z nejslad
ších povinností, která ho nijak nespoutávala, nýbrž mu
dávala svobodu, jako každé naplnění Božích přikázání. Jak
se chvěl o své svěřence, jak se modlil a obětoval, aby i oni
pochopili cenu kněžského celibátu, jímž si církev uchovává
věčné mládí. Pro ně napsal svou studii » Kněžský celibát «,
v níž více prakticky než ideově zdůrazňuje cenu tohoto
výrazně kněžského závazku vůči Bohu i vůči lidem. Věděl,
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že u většiny mužů je zachování celibátu těžké, ale ne nemož
né, zvláště když kněz může a musí počítat s nadpřirozenou
pomocí a může se v boji posilovat eucharistií.
Tvrdil, že nejprve kněz opustí Boha a pak teprve kle
sne, nikdy však naopak. A stane-li se někdy, že podlehne
síle pokušeni kněz, který nepřestal Ježíše milovat, vrátí se
k němu jako kajícník a je pak ještě horlivější. Na kněžských
exerciciích často říkával, že zkáza kněžství má svůj počátek
u oltáře. Tím chtěl říci, že zvlažnění ve vztahu k Ježíši
svátostnému zbavuje duši stálého přílivu milosti, kterou
potřebuje k uchování svých kněžských ideálů.
Už svým žákyním na učitelském ústavě říkával, že kněz,
který se denně s upřímným srdcem modli breviář a uctívá
přesvatou Pannu modlitbou růžence, zaručuje si pomoc
a podporu pro boj se svou lidskou přirozeností a křehkostí.
Dovolil si i tvrdit, že celibát je skrytou silou, která,
církev podpírá, očišťuje a nad jiné náboženské společnosti
vyzdvihuje. Proto se jeho kněžské katolické církvi oddané
srdce, samo tak čisté, chvělo obavami, když zachovávání celi
bátu bylo dáno v sázku a kdy se zdálo, že jeho zrušení bude
prosazeno. Jak byl vděčen sv. Otci, když zasáhl svou auto
ritou a podepřel tak všechny, kněze i laiky, kteří v útocích
na celibát tušili zásah vnitřního nepřítele.
» Církev jako by přestala být církví Kristovou! « říkával
Josef. » Ztratila by jednu z největších svých opor! «
Svůj slib ustavičného panictví naplňoval radostně, nic
na něm nebylo násilného, i když o něj musil bojovat. Ve
vztahu k tomuto slibu často radostně opakoval před svými
nejdůvěrnějšími přáteli:
» Ani na chvilku jsem nezalitoval, že jsem knězem I «
V jeho životě byla až nápadná mimořádná přitažlivost.
On postavy tak malé, vzhledu celkem nenápadného, který
nebyl obdařen tělesnou krásou, podmaňoval ženy nějakým
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zvláštním, nedefinovatelným kouzlem, takže bylo mnoho
těch, které se do něho zcela lidsky zamilovaly. Vstoupilo
jich do jeho života mnoho, a způsoby, jimiž se snažily
získat jeho přátelství a lásku, byly tak rozličné a mnohdy
nepředvídatelné, že jen srdce chránící si uvědoměle poklad
své čistoty mohlo jim odolat.
Důvěrnici svého duchovního života se svěřil, že musil
někdy odolávat ženám, které se mu přímo nabízely, a že
to bylo někdy za okolností tak nebezpečných, že musil
vynaložit všechnu sílu své vůle, aby zůstal vnitřně i zevně
vyrovnán. Ač byl na toto vítězství právem hrd, neopominul
vzdát ještě po letech dík neposkvrněné Panně za její zvláštní
pomoc a ochranu.
Zdálo by se, že trpké zkušenosti s určitými ženami ho
od nich vzdálí, že se bude vyhýbat jejich společnosti, aby
tak předešel nové pokušení.
On však s nimi má soucit, nezatracuje je, nevyhání,
ale vytváří si z jedné trpké zkušenosti ochrannou hráz,
takže k němu další výpady nepronikají, a odráží je už bez
vnitřního boje.
Za takové se tím více modlí, obětuje a jejich city usměr
ňuje k pravému a jedinému vztahu, který má mít duše
ženy ke knězi, a tím celou řadu duší získává Bohu.

Z jednotlivých vítězství si činí duchovní fond a zdoko
naluje se v poznání ženských srdcí, v čemž nabývá úplného
mistrovství. Stává se vnitřně i zevně jist sám sebou a tato
jistota, podepřená Ježíšem, který je Josefovou jedinou
láskou, dovoluje mu přijímat každý projev, který by jiného
oslabil nebo snad i zviklal.
»Jsem povinen každou duši získat, a proto nemohu
a nesmím žádnou už předem zavrhnout proto, že mě její
vztah znepokojuje. «
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On jako znalec duší přesně odhadoval různé projevy
a hodnotil je podle pohnutek, které tušil, předvídal a znal.
Ještě v posledních dvou letech vstupuje do jeho života
žena, jejíž vztah k němu jeho okolí téměř konsternoval.
Je to žena extrémní, jak sám se o ní v dopisech vyjádřil,
charakterově pokřivená, nenormální, a tím nevysvětlitelnější
je jeho reakce, kterou mnozí považují za projev senilnosti
a nemohou ji při velikosti jeho ducha pochopit.
On však i v tomto případě kráčí svou osvědčenou ce
stou, i když mu to někteří z jeho nejbližších vytkli.
Tato osoba, která ve svých dopisech mění své » nájezdy «
mezi výlevy lásky, podezříváním, nejhrubším osočováním
a vyhrožováním vynucuje si jeho přátelství a lásku připo
mínajíc mu své celoživotní oběti, a on to všechno léčí
s trpělivostí téměř nadlidskou.
A přece si ulevuje v dopise své duchovní dceři: » Ani
netušíš, co se za tu ubohou duši namodlím a naobětuji
a několikrát jsem Pánu Ježíši vyčetl, proč to dopustil .«
Věřil, že jeho velkodušné jednání přinese ovoce a že
také ji přitáhne k Bohu. Bylo to pro něho utrpení duševní,
utrpení veliké, které přijímá s tolika jinými, jež na něho
Bůh v posledních dvou letech sesílá.
Výlevy některých, které byly naivní a postrádaly zloby,
přijímal s úsměvnou shovívavostí a často své doma potěšil
perličkami, které i jeho pobavily.
» Píše mi jedna ubohá duše, abych se s ní oženil, tak
co tomu říkáte ? «
Takových duší přibývalo s jeho rostoucí popularitou,
ale jemu to nikterak nevzalo odvahu věnovat se všem
s otcovskou péčí a snažil se vždy jejich lásku převést na
Ježíše.
V mnoha případech se mu to podařilo, neboť čím nesne
sitelnější mu byla některá žena, tím. větší jí věnoval péči
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a dělal to způsobem tak upřímným, že přečasto budil dojem,
že ji vyznamenává.
Když se jednou jeho sestra velmi pochvalně vyjádřila
o jedné řeholnici a vyslovila domněnku, že jí přece nemůže
nic odepřít, protože ji má ve zvláštní oblibě, povzdychl
si a řekl:
» Kdybyste věděli, s jakým přemáháním přijímám její
projevy. Málokterá duše mě stála tolik sebezáporu jako
ona. «
Jiného druhu byla přátelství duchovní, jichž bylo bez
počtu úměrně k jeho apoštolské horlivosti. V každém řehol
ním domě, v němž působil, získal celou řadu věrně odda
ných duší, které ho milovaly tak, že dovedly jít jeho ce
stou k Bohu, ač i tyto vztahy nebyly zkraje prosty lidských
prvků. On je hned odkryl, neničil je v zárodku, ale využil
jich k tomu, aby duši zdokonalil a pak pomalu od své
osoby odpoutával. Kolik řeholnic mu děkuje za správné
chápání řeholního života, kolik jich zachránil v kritické době
jejich tápání a bojů a zachoval pro kongregaci. A tak ve
všech řeholních společnostech, v nichž působil jako zpo
vědník, duchovní vůdce a exercitátor, vychoval řadu žen,
kterými se řády dnes honosí a které jsou jejich chloubou.
V jeho životě však hrály důležitou úlohu i ženy světské.
Bylo bezpočtu těch, které dovedl strhnout k horlivé apo
štolské činnosti na všech úsecích veřejného katolického
života, ale ještě více těch, které vrátil produchovnělé a po
svěcené k jejich rodinám. To by mohly dosvědčit sodálky
Mariánských družin, které on vedl a nabádal k věrnému
plnění manželských a mateřských povinností.
A tyto ženy mu svěřovaly všechno. Stal se nejen jejich
zpovědníkem a vůdcem, ale i důvěrníkem a přítelem, který
s nimi nesl těžkosti a obtíže výchovy', domácích nesnází,
nepochopení i bídy, v níž vždy účinně zasáhl. Když jako
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arcibiskup získává větší vliv, opatřuje i místa pro otce
rodin, jejichž klid je narušen hmotným nedostatkem.
Jeho pochopení ženských srdcí je tak všestranně, že se
k němu obracejí o pomoc všechny. Matky i ženy zasvě
cené Bohu, řeholnice i ženy světa, vznešené dámy i služebné,
dospívající dívky i stařeny. Pro každou má ěas, pochopení,
porozumění, dobré slovo, a kde je zapotřebí i pohlazení
a hmotnou pomoc. A přece se netrápí, když se mu některá
odcizí, když neuspokojena jeho vedením odchází jinam a do
konce mu splatí nevděkem. Bohémské prvky v jeho povaze
jsou mu prospěšné natolik, že neulpí na žádném přátelství,
netrápí se, když je ztratí, neohrazuje se, když je mu vytý
kán nedostatek zájmu a když jeho snahy zdánlivě ztrosko
távají. I v tom osvědčuje odevzdanost do vůle Boží a nejed
nou prohlásí:
» Odevzdal jsem je Ježíšovi. On už ví, co s nimi. Jiného
jsem přece nechtěl a nehledal! «
Věřil ve velikost a hloubku ženského srdce, i když znal
všechny slabosti a nedostatky ženského pohlaví.
Někdy si žertovně posteskl před svými spolubratry:
» Měsíček dorůstá, to zas bude se ženskými kříž! «
Tuto spojitost si přinesl z jednoho rozhovoru s P. Krusem T.J., který jako osvědčený zpovědník zkoumal i příčiny
náhlých proměn a vrtochů, jimž mnohé ženy podléhají.
Bylo-li řečeno, že Josef působil na ženy zvláštním,
nevysvětlitelným kouzlem, nutno zdůraznit, že sám o tom
mnohdy ani nevěděl, vysmál se těm, kteří to tvrdili, a nikdy
nedal nikomu důvod k tomu, aby se domníval, že toto
kouzlo vyvolává úmyslně. Byl na to příliš čistý a odpovědný.
Žádná z žen se nemůže pochlubit, že by i jen náznakem
vyprovokoval nezdravé city, a zpozoroval-li, že se žena
v jeho společnosti stává výbojnou, ohradil se zdánlivou
tvrdostí.
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Jednou byla tato tvrdost tak výrazná, že vzbuzovala
zdání nelásky. Jelikož to bylo po jeho návratu z dlouhotr
vající internace, dotazovala se ho jedna dobrá duše, zda
se nějak nezměnil a proč. V dopise jí na to odpovídá:
» Vůbec jsem se nezměnil. Ale jako se zlato zkouší
v ohni, tak působil i oheň utrpení na mne, a zdám-li se
někdy zevně tvrdý, dělám to proto, abych vnitřně příliš
nezměkl. «
V přítomnosti žen byl srdečný, přirozený, ale zdržen
livý, a projevil-li své city někdy navenek, musil mít jistotu,
že tím ženu nezmate, ale povzbudí a posílí.
Z těchto důvodů si nikdy neudělal pohodlí ani doma,
neodkládal kolárek, nepřevlékal se do županu, a měli s ním
potíže později i jeho sekretáři, aby ho přiměli obléknout se
při společenských příležitostech do saka.
Casto říkával své mamince:
» Když mě ta moje klerika tak chrání, i když vím, že
stejnokroj přitahuje. «
Dělal to jednak z úcty k svému kněžství, jednak z opatr
nosti před ženami. Když ho zatýkalo 6. června 1942 gestapo
a poručili mu odložit kolárek a převléknout se do saka, byl
tím doslova zaskočen, a poněvadž to bylo v přítomnosti
jedné z řeholnic, držel si dlaň na obnaženém krku, až mu
ji jeden z nich odtrhl. Jeho stud byl až dojemný a uchoval
si ho až do pozdního stáří, a v době těžké nemoci, v níž
se neobešel bez obsluhy ošetřovatelek, přiznal, že to je pro
něho největší obtíž.
Nikdy se nedal ženami ovlivnit, a i když jim přiznával
intuici, která často vnáší světlo tam, kde mužský chladný
rozum tápe, byl velmi opatrný v realizaci jejich rad a ná
padů.
Mnohých žen si velmi vážil, ale nikdo nemůže říci, že
by někdy dal přednost zevní kráse před vnitřní dokonalo
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stí, bohatství před chudobností, vznešenosti a společenské
mu vlivu před prostotou a bezvýznamností. Miloval vše
chny a miloval je tak, že si každá myslila, že je první.
Zvláštním znakem jeho vnitřní čistoty byl jeho vztah
k dětem, s čímž souvisela i jakási radostnost, která prozra
zovala jeho cestu duchovního dětství, které nemělo nic
společného s dětinstvím.
Mnozí sice v něžných projevech vůči maličkým dě
tinství spatřovali, ale u něho byly cílevědomé a i v nich
se chtěl připodobnit tomu, jenž se ohradil proti svým
učedníkům slovy: » Nechte maličkých přijíti ke mně a ne
braňte jim! «
Nejkrásnější vzpomínky mají děti na své návštěvy
v Mukařově a Radvanově. Tam jejich pan arcibiskup
tatíček, jak si zvykly mu říkat, měl na ně čas a byl v pro
středí, které jim mohl nabídnout jako otcovský dům se
vším pohostinstvím a se vší upřímností.
Jedna rodina se čtyřmi dětmi ho navštívila v Muka
řově před samými vánocemi 1963. Byl tenkrát třeskutý
mráz a děti přišly celé promrzlé. Pan arcibiskup jim zahří
val ruce svým dechem a pak je posadil vedle sebe, tiskna
jim ruce ve své kapse. Caj jim sám naléval, pobízel, vyptá
val se jich tak mile, že ztratily všechen ostych a tulily se
k němu jako kuřátka. Za okny měl krmítko pro ptáčky,
kde se vystřídali všichni jeho denní strávníčci k nemalé
radosti dětí. Dojalo je, když jim pan arcibiskup říkal,
že ví, co je hlad, a proto i ptáčkům rád sype. Průvodkyně
dětí vybalila škvarečky pro sýkorky a prosila, zda smí
zpestřit jídelníček ptáčků. Pan arcibiskup žertovně pro
hodil: »Ale ovšem. Ale liběji si tam dát svou cedulku,
poněvadž já už to zítra pro né mít nebudu! «
Nezapomenutelná byla návštěva dětí M-vých, které
mohou všem generacím, jež přijdou po nich, dokázat
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lásku milovaného tatíčka fotozáběry, na nichž pan arci
biskup trpělivě maluje malé K. obrázky.
Když jednou před Vlastičkou podpisoval obrázky, ptal
se jí, zda to přečte. Nepodařilo se jí to, načež pan arci
biskup pohotově prohodil:
» Víš, já už v druhé třídě obecné jsem měl špatnou
známku z krasopisu! «
Kdykoliv ho pak ještě navštívila, vždy při podepiso
vání se na sebe šibalsky usmáli, a stačilo malou pobídnout:
» Nu, Vlastičko, jak to se mnou bylo?« a ona odpovídala
za něho: »Já už jsem, prosím, měl ve druhé třídě obecné
špatnou známku z krasopisu! «
A když k němu jednou přivedly dcerku jeho synovce
Dášenku, byla hned v Mukařově jako doma a neopomněla
svůj obdiv vyslovit i panu biskupovi Skoupému, jenž
jí více imponoval svou vznosnou postavou. Doma pak
říkala: »Já mám v Mukařově strýčky dva. Ten jeden je
hodně veliký, ale ten druhý eště tak nevyrostl «
A když o svém svátku 1964 podával pan arcibiskup
první svaté přijímání malé Miriam Ch., udělal to při
vší prostotě tak slavnostně, že zvukové záběry ještě dnes
dojmou i strhují zároveň.
I k dospívající mládeži našel si krásný vztah. V Rad
vanově navštívil skautíky tábořící na blízké louce, pobesedoval s nimi, pochválil jim polní kuchyň, a když
k nim zajel místní hospodář pro seno, pobavil se pan
arcibiskup i s jeho starým koněm, který se nechal od
něho pohladit, ačkoliv od nikoho podobné projevy sym
patie nepřijímal.
Na vizitačních cestách byly děti středem jeho pozor
nosti a i později v Americe jim projevil upřímnost své
lásky. Casto se jich ptal, jak se jmenují, a hned jim při
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tom něco řekl o jejich křestním patronu. Holčičkám mnolulv
žertovně říkával:
»Ty nejsi Kačenka?! To je škoda, já mám rád Ka
čenky! «
a nejednou se pak stalo, že dítě prosilo ma
minku, aby mu říkala Kačenko, aby ji měl pan arcibiskup
rád.
Některé děti se k němu instinktivně přitulily, jiné
projevily ostych před mitrou, některé se pronikavě rozpla
kaly. Napsal o tom své duchovní dceři: »Je lo tak zvláštní.
Některé děti se tak sladce přitulí, jiné pláčí. U těch, co
začnou křičet, mám podvědomý pocit, že v dušičce není
něco v pořádku. «
Radost ho neopouštěla nikdy a projevoval ji i tehdy,
když byl hodně unaven a vyčerpán. Měl i zdravý smysl
pro humor, nikdy nezkazil žádnou legraci, jen hrubé
vtipy mlčky přešel. Sám vyprávěl i anekdoty, ale přizná
val se, že je neumí podat. Vyhýbal se totiž » šťavnatým «
slovům, a když mu společnost vytýkala podání, ohradil
se: » Já ty zelené anekdoty opravdu neumím vypravovat! «
Jednou byla u něho návštěvou v Radvanově příbuzná,
velmi veselá a vtipná žena. V jeho šatníku objevila prázdnotu po šatech, které mu nedávno přinesla a které on
rozdal.
» Já omdlím! « prohodila, načež on bez jediné
snahy věc vysvětlit a přiznat se k činu, řekl zcela neoče
kávaně z druhého konce: » Raději ne, nemáme dost vo
dy! « — Bylo to v době parného léta, kdy Radvanov trpěl
nedostatkem vody.
S touž návštěvou šel procházkou do polí. Cestou šli
kolem plotu, na němž viselo ne zrovna čistě vyprané
prádlo a špína z něho ješté kapala. Cesta byla úzká, musili
jít za sebou. Průvodkyně, která šla napřed, shýbla se pro
spadlý kapesník a štítivé ho hodila na plot, aby sousedům
ušetřila cestu kolem celé zahrady. Když při pokračování
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v cestě cítila, že ji pan arcibiskup nenásleduje, obrátila
se. Vtom za ní přicupital celý zadýchaný a omlouval se:
»Já jsem to rozprostřel, « naznačuje rukama, jak napravil
její nedokonalou práci, jen aby špinavé prádlo doschlo.
Smála se s poukazem na jeho hygienickou neopatrnost;
on se podíval nevinně na ruce, utřel si je o kleriku a po
vídá: » A to je všechno skrz to, že tu nemáme dost vody! «
Kolem andulek, které v Radvanově povykovaly na
chodbě před jeho pokojem, nepřešel nikdy, aby se neza
stavil a nepobízel je na hrazdu:
»A houpat, houpat, nelenošit! «
Ani Baryka, velkého bernardýna, nepřehlédl a bavil
své návštěvy tím, že před soustředěným psem si nasazo
val biskupskou čepičku, která šla zřejmě Barykovi na nervy
a strašně štěkal. Když čepičku pan arcibiskup sundal,
pes ztichl.
Tento trénink ve štěkání prováděl s ním denně k malé
radosti pana biskupa Zély, který měl okna svého bytu právě
nad místem produkce.
Kdysi ho navštívila jedna příbuzná po vánocích a za
stihla ho velmi zaneprázdněného. Sháněl po celém pokoji
dárky a přiznal se, že na dvě rodiny svých synovců za
pomněl a že to musí napravit. Prosil ji, aby věci úhledně
zabalila a připravila na poštu. Když k tomu vyžadovala
náčiní: papír, nůžky, provázek, lepenku, pečetní vosk,
běhal hbitě po pokoji, snášel jedno po druhém a na konec
se postaví, zasalutuje a zcela vážně řekne: »Poslušně
hlásím, že snad ty balíčky už zabalejí sama! «
Jiná příbuzná chodívala často do Mukařova a sblížila
se i s panem biskupem Skoupým, který v ní měl velmi
vděčnou posluchačku svých roztomilých historek. Aby
všem projevila své přátelství, přinesla před vánoci pečlivě
zabalené dárky a prosila pana arcibiskupa, aby o Štědrém
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dnu sňal vrchní obal a věci pro každého položil pod stro
meček. Krásně vázané Sušilovy písně byly určeny panu
biskupu Skoupému, synu milé Moravěnky, který byl ve
likým ctitelem Sušilovým. Balíček vypadal ve svrchním
obalu dost průmyslově a pan arcibiskup ho pečlivě uscho
val do svého regálu. Přesně měsíc po vánocích zjistil, že
mu došel strojový papír a šel prohledávat regál. Padl mu
do oka balík, který by formátem odpovídal tomu, co tak
nezbytně potřeboval. Zajásal a chutě začne rozbalovat.
Jak ale zbledl, když pod svrchním obalem najde obal vá
noční a vizitku adresující dar jeho přemilému spolubratru.
Provinile jde ke svému sousedovi a povídá:
» Ty, heleď, nezlob se, ale tohle jsi měl asi dostat pod
stromeček. «
Jeho bratr v Kristu s výbuchem vlastním jeho letoře
řekne:
» No tys tomu dal! Byla tady o našich narozeninách
a ani jsme nepoděkovali. Co si o nás pomyslil Dej mi
honem její adresu, abych se omluvil. « Ale pan arcibiskup
měl smolný den. »Já její adresu nemám. «
» Člověče, píšeš celému světu, a toho dobráka, který
se o nás stará, přehlížíš ?«
» Právě že je dobrák a že nás má ráda, tak nám to pře
hlížení odpustí. Alespoň poznáme, jaká opravdu je. «
Tak sice mluvil, aby dal příhodě veselý, masopustní ráz,
ale sám se jí pak omlouval tak zkroušeně, že jí ho bylo líto.
Pan arcibiskup dovedl být veselý i v době, kdy nad
ním druzí plakali pro utrpení, které naň doléhalo. V ne
mocnici ve Stuttgartu ho navštívili jeho sourozenci. Jeden
den mu stoupla horečka a příchozí vstupovali do pokoje
s ustrašenými tvářemi. Všiml si toho a dříve, než se mohli
něco zeptat, povídá:
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» Jeden pán, který mě tu navštívil, nechal tady pěknou
knížku o muflonech. Je to velmi zajímavé. Představte si,
ony se jejich samice jmenují beranky a jsou velmi posluš
né! « a roztomile pohrozil.
A když ho upozorňovali, aby se nenamáhal mluvením,
a sestra Marie skoro s pláčem říkala: » Prosím tě, nemluv,
bude ti hůř a sestra Siegfrieda nás odtud vyžene « — dal
žertovně prst na ústa a dělal němého s takovou rozto
milou mimikou, že jejich smutek rozptýlil, a začal mluvit
teprve tehdy, až když mu k tomu dali » dispens «.
Byl jemný a taktní ke všem a dovedl ocenit služby,
které jiní považovali za samozřejmost. Jednou měl už
jako kardinál v Terstu nějakou přednášku, po níž se veče
řelo v domě místního arcibiskupa. Pan kardinál neopom
něl před spaním zajít do kuchyně, poděkovat arcibisku
povým sestrám za dobrou večeři a popřát jim dobrou noc.
Ty měly upřímnou radost z tohoto vzácného ocenění
a řekly, že z tolika lidí, které už tam hostily, je pan kardi
nál druhý, který jim projevil takovou pozornost. První
byl
svátý Otec Jan XXIII. I
A jindy, když jel se svým sekretářem vlakem a jako
kardinál měl vyhrazené kupé, ochotně je otevřel, když
se ulička přeplnila pasažéry, a aniž dbal svého pohodlí,
pustil je dovnitř. To ale jeho taktu nestačilo. Na jednu
korpulentní dámu se nedostalo místa, a tak jí téměř
osmdesátiletý kardinál uvolňuje své místo a zbytek cesty
tráví ve stoje v uličce, následován svým sekretářem, který
si právě v této příhodě ověřil noblesnost, takt a hlavně
dobrotu svého pána.
Za pobytu ve stuttgartské nemocnici oznámil panu
kardinálovi pan sekretář, že odpoledne budou natáčet krátký
rozhovor pro Vatikánský rozhlas. Sestřička s magnetofo
nem byla objednána na třetí hodinu. Příprava rozhovoru
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se poněkud protáhla. Pan kardinál už byl sice připraven,
ale ti druzí kolem se stále dohadovali, aniž to vedlo k ně
čemu konkrétnímu. Dobrý pan kardinál zasáhl, nechtěje
se nikoho dotknout:
» A co ta ubohá sestřička venku s tím magnetofonem,
tu necháme čekat ? «
Jeho takt vůči ženám a jeho vytříbený smysl pro jejich
bolesti, jeho pozornost vůči jejich nedoceněným práčem
a starostem, neušla těm, kteří měli možnost pozorovat
ho ze samé blízkosti, a tak si mnohý z nich, hlavně kněží,
posteskli:
» Náš pan kardinál má pochopení jen pro sestřičky.
Těm uzná a omluví všechno. K nám je přezíravý. «
A přece jeho předobré duši neuniklo nic, co by za
městnávalo nebo trápilo mysl jeho spolubratři i podříze
ných. Měl stejné pochopení i pro ně, dovedl je ve všem
omluvit, před každým se jich zastat, a jestliže v zevních
projevech jim neukazoval tolik otcovské přízně jako ženám,
které o něho pečovaly, byla vina spíše na jejich straně.
Zeny totiž dovedou rychleji vytušit dobrotu a čistotu
srdce a dovedou k němu proniknout i přes jeho zevní
hodnost, před kterou se muži často zastavovali a jimž
bránila, aby se stali upřímnými a sdílnými.
Jindy mu bránilo sobectví některých, které on vytušil
a těžko je u kněží chápal.
Ale ani u nich, » u těch hochů «, jak jim v soukromí
rád říkal, nepřehlédl nikdy vřelejší cit, vlídný pohled,
snahu zpříjemnit mu život a nadlehcit jeho osud, a kvi
toval to nesmírným vděkem.
Když jednou v přítomnosti jeho příbuzných přišel
jeden z nich, postřehli na ném pohled plný účasti, a když
to panu kardinálovi řekli, podotkl se šťastným úsměvem:
» Ten hoch mé má opravdu rád! «
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Cítil tuto potřebu lásky hlavně v posledních měsících
svého života, ale jeho čistá duše se dovedla dobrovolně
zříci projevů lidské lásky, aby tím spíše nalezla lásku
u svého Ježíše, k němuž jedinému se připoutal celou svou
bytostí.
Tyto řádky mají světu odhalit hlubiny duše, jejíž
čistota pronikala mysl, cítění, slova i snahy kardinála
Josefa a všechny jeho skutky zahalovala vůní pravé křes
ťanské radosti, která je výsadou maličkých.
Jsou napsány proto, aby se duše nedomnívaly, že
život v Kristu a s Kristem je jen sešněrován ustavičným
střežením smyslů, úzkostlivým naplňováním přikázání,
neustálou obětí bez radostných výhledů - ale že výsled
nicí toho všeho je pravá vnitřní radost, kterou nezkalí
žádný vnější zásah a že tato radost proniká navenek a str
huje všechny, kteří se dostanou do blízkosti duše, která
pochopila blahoslavenství čistých srdcem.
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závěrečné kapitole tolikrát zde uvedené knížečky
» Eucharistie a práce« je napsáno:
» Avšak netoliko být s Kristem ukřižován, nejenom
s Kristem umírati, s Kristem být také pohřbeni «
Jako eucharistická duše dospěl Josef i k tomu, a prozře“
telnost Boží mu uspořádáním životního osudu na sklonku
života k tomuto úplnému pohřbení dopomohla.
Tempo, jaké jeho horlivá, apoštolská duše nasadila
už v pokročilém věku, dávalo tušit, že nemůže vystačit
dlouho se svými fyzickými fondy. Vždyť jeho zdraví bylo
v uplynulých letech strádání tolik podlomeno. Jeho však
doslovně stravovala horlivost pro dům Otcův a nedbal
ani rad, ani napomínání. Jako by chtěl Bohu a duším
nahradit léta nuceného zevního odpočinku, dává takřka
všanc všechny své síly, svůj čas i své zdraví.
Rozšiřuje svůj apoštolát, zatímco svůj soukromý život
stále více zjednodušuje. Nemá skoro osobních potřeb,
jí takřka jen z nutnosti, aby se udržel při životě. Omezuje
odpočinek, nevinnou zábavu, nedopřává si ani toho, po
čem jeho umělecky zanícená duše vždycky prahla: po
slechu hudby a čtení krásné literatury. Společenské udá
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losti ho unavují, a pokud je zván, účastní se jich jen proto,
aby získal duše. Svou svěžestí, charakteristickou pohyb
livostí udivuje všechny, a jeho přátelé se kojí nadějí, že
mu Buh dopřeje dlouhý život. Tyto naděje jsou opod
statněny i tím, že všichni očekávají toužebně jeho návrat
domů do vlasti a doufají v Boží milosrdenství, které vlasti
vrátí jejího arcipastýře.
A tak jsou obavy střídány s nadějemi, ale léta panu
kardinálovi přibývají, a ti, kdož sledují, jak se vydává,
povzdychnou si často: »Pan kardinál má jenom jednu
chybu. Je už hodně stár! «
Myšlenky Boží nejsou myšlenky naše a cesty Boží
nejsou cestami našimi. Už když pana kardinála navštívila
v Římě jeho sestra v květnu 1968, byla znepokojena jeho
zdravotním stavem, ale když všechny lékařské prohlídky
dopadly dobře a on sám ujišťoval, že mu nic není, odjela
domů poněkud uklidněna. Také posluchači Vatikánského
rozhlasu se zalekli změny v jeho hlase, který postrádal
své dřívější jasnosti, a při promluvě k svátku sv. Petra
a Pavla a za několik dní k svátku sv. Cyrila a Metoda byl
to těžký přerývaný dech, který je znepokojil. Na písemné
dotazy z domova odpovídal:
»Jsem zdravý jako ryba, i lékař to potvrdil - až na
ten nos! Stále mi v něm vysýchá a to mě nutí ke kašli. «
Domácí Nepomucena všimli si i jiných změn. On
však všechno tvrdošíjné vyvracel a na každé napomenutí
mávl rukou. Slabost se vystupňovala za jeho pobytu v Brunecku, kde mu po tři léta laskavě propůjčoval brixenský
pan biskup svůj zámek. Tam brával i své sekretáře, kteří
tentokrát s úzkostí sledovali jeho zhoršující se zdravotní
stav. V Tyrolích bylo toho roku mimořádně chladné léto
se stálými bouřemi, takže pan kardinál odmítal i vycházky
do okolí, které jiná léta rád podnikal. V druhé polovině
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července, ač byl velmi vyčerpán, navštívil tábor pražských
skautu, sloužil pro ně mši svátou, kterou pro velikou
slabost sotva dokončil. Toho si všiml jen pan sekretář,
ostatní, zvláště mládež, nepostřehli nic, jelikož se s pře
máháním zúčastnil i jejich besedy, dokonce s nimi i žertoval.
Nerad se přiznával ke svým obtížím a slabostem. Jak
by také mohl, když měl v programu Bogota, kde se v srp
nu konal eucharistický kongres a pan kardinál byl mezi
pozvanými. Jak se těšil! Za svého života byl pouze jednou
jako rektor semináře na eucharistickém kongresu, který
se tenkrát konal v Budapešti (IŮ37), odkud se vracel s no
vými předsevzetími a plány. Jak miloval euchai istické
slavnosti! Kdo by si zde nevzpomněl na jeho účast v cuchá
ristickém průvodu konaném v Praze na Václavském ná
městí ve dnech Katolického sjezdu I935I Účastníci, kteří
měli štěstí sledovat průvod kněží z oken a balkónu domů,
našli mezi imposantními postavami jeho drobnou osůbku,
která strhovala svou usebraností, a do hrobového ticha
se ozvalo:
» Beran! Vidíte Berana? To je náš světec! «
Nemohl to slyšet, ale kdyby to uslyšel, spravedlivě
by se hněval, že je středem pozornosti, která patří jen
jeho Pánu. On neměl pro nic jiného smyslu a odlesk
monstrance prozářil celou jeho bytost, takže i při své
skromnosti byl nápadnější než druzí.
Nebylo tedy divu, že i teď po letech toužil se zúčast
nit oslavy eucharistického Krista a spolu se svým sekre
tářem plánovali i návštěvu českých krajanů v Brazílii.
Pro stále opakované nevolnosti doporučil mu pan se
kretář před odletem do Bogoty lékařskou prohlídku, které
se, ač velmi nerad, pan kardinál podrobil. Později se svým
nejbližším přiznal, že v podvědomí stále tušil, že se mu
cesta do Bogoty nějak zhatí. Byl tehdy právě v Němec
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ku, kam byl pozván na znovuvysvěcení kostela obnove
ného jedním naším krajanem, který je tam farářem. Nejbližší nemocnice byla v Ulmu, ale protože tamní specia
listé byli právě na dovolené, doporučil místní lékař panu
kardinálovi, aby se dal prohlédnout ve Stuttgartu. Pan
kardinál tam nastoupil do největší katolické nemocnice
v Německu, zvané Marienhospital, 31. července 1968.
Lékaři zjistili velký rakovinový nádor usazený v kýle,
která způsobovala nevolnosti a slabost. Zakázali cestu,
kterou by se vydal do velkého nebezpečí, a doporučili,
aby se nemocný dal co nejdříve operovat. Pan kardinál
se rozhodl pro operaci na místě a podrobil se jí 5. srpna.
A tak najednou v době, kdy se v jeho vlasti děly velké
dějinné změny, prolétla v novinách zpráva, že kardinál
Beran pro náhlé onemocnění byl nucen přerušit cestu
do Bogoty a podrobit se vážné operaci. Operace byla těžší,
než se předpokládalo, a bylo zjištěno několik zhoubných
nádorů na střevech, pro které musili lékaři přistoupit k zá
kroku, který pana kardinála těžce zasáhl, neboť si uvě
domil vážnost choroby, přesto, že při čtení chorobopisu
» šťastně « si přeložil » vřed « místo » nádor « a doufal,
že operací je všechno zachráněno.
Primář operatér řekl pak panu sekretáři, že předpo
kládá prodloužení života na neurčitý počet měsíců.
Při mentalitě pana kardinála, při jeho trpělivosti a pevné
víře v uzdravení, jakož i při vzorné lékařské a ošetřova
telské péči, rána se rychle hojila a pacient se zotavoval.
Přesto byl v nemocnici celý srpen a doba jeho pozdravování
nebyla prosta dramatických okamžiků, které by jinou,
méně Bohu oddanou duši, byly s to zkrušit a oslabit.
Hned třetí den po operaci přijímal pan kardinál ná
vštěvy, které mu přinášely zprávy ze světa a hlavně z vlasti,
za kterou nové utrpení obětoval. Radost pocítil z neoče
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kávané návštěvy svého bratra a později své sestry a pookřál
v jejich společnosti.
Pan kardinál nikdy nevypravoval své sny, ač žertovně
domácím navečer prával: » Ať se vám něco hezkého zdá I «
Tentokrát byli jeho návštěvníci s panem sekretářem
překvapeni, když hned při vstupu do pokoje řekl:
» Já jsem měl dnes takový zvláštní sen I Před vchodem
do katedrály svatovítské byla vysoká zeď z lakových vel
kých balvanů. Řekl jsem si: To tady přece nesmí být,
vždyť to lidem zabraňuje ve vstupu do chrámu I
a ty
balvany jsem jeden po druhém odnášel na zádech. Byly
hrozně těžké, ještě teď to cítím. «
Přítomní se na sebe významně podívali a po rozinu
čení s panem kardinálem si pak venku sdělovali: » Vypadá
ten sen tak obrazněI Jako by měl pan kardinál svým utr
pením upravit svému národu cestu k Bohu. Kéž byl «
Odpoledne se už o snu nemluvilo. Pan kardinál měl
jiné starosti. Připravit si pozdrav a krátký rozhovor pro
posluchače Vatikánského rozhlasu. Bylo to na den svaté
Kláry, a tak jim v souvislosti s touto světicí neopominul
připomenout i její přátelství s bl. Anežkou Českou. To
mu dalo příležitost vypořádat se. i s opětovanými žádostmi
z řad českých věřících, aby se přičinil v Římě o její sva
tořečení. Tolik mu leželo na srdci! Ale podnět k tomu
musí přijít od vás, zdůraznil. Modlete se, aby byl nale
zen její hrob! Slabým hlasem začal při známém oslovení
» Moji drazí «, ale pak sebral všechny své síly, aby přiznal,
jak mnoho mu záleží na tom, aby se naší drahé Anežce
dostalo cti svatořečení. Vždyť i on vskrytu duše věřil, že
osud národa je spjat s nalezením jejího hrobu.
Po dobu pobytu v nemocnici nemohl navštěvovat krás
nou nemocniční kapli zasvěcenou Kristu králi, a byl proto
vděčen, že mohl být přítomen mši svaté alespoň prostřed
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nictvím místního rozhlasu. Po mši svaté mu přinášel cele
brant, františkán a duchovní správce sester, tělo Páně.
Na improvizovaný oltářík v záplavě květin pokládal
denně kněz tělo Páně, aby po krátkém rozjímání, které
pan kardinál pokorně a usebraně vyslechl, sestoupil Ježíš
do jeho lačnějící duše, jejíž touha, pokora i láska se obrá
žely v jeho obličeji.
Kdo ho v tom okamžiku směl vidět, musil přiznat,
že nestvořená Krása, dávající se duši, dovede prozářit
navenek a přetvořit tahy pohublé a utrpením prokreslené
tváře v nadzemský zjev. Ano, kardinál Beran nám ukázal,
kdy je přijímání svaté!
V den 21. srpna, kdy se v Československu odehrávaly
tragické chvíle, měla jeho sestra právě odjíždět ranním
rychlíkem domů. Bydlela se svou průvodkyní nedaleko
nemocnice a ta ještě před odjezdem zaběhla do nemoc
nice na mši svátou. Byla vyzvána knězem, aby ho dopro
vázela, když nesl panu kardinálovi svaté přijímání, a směla
klečet v předpokoji. Pan kardinál o její přítomnosti ne
věděl, a když kněz odešel, povzdychl hlasitě:
» Můj Ježíši, můj Spasiteli! «
Když po díkůčinění vstoupily s ošetřující sestrou do
pokoje, byl pan kardinál smrtelně bledý, ale klidný. Když
jí dal požehnání na rozloučenou, dodal:
» A být hodně statečné a silné! To vzkazuji taky sestře!«
Návštěvnice myslila, že se mu přitížilo a že tuto sta
tečnost a sílu zdůrazňuje pro případ své smrti. Než opu
stila pokoj, kdosi třikrát zaklepal na dveře, ale na vyzvání
n.vstoupil. Vyšla tedy a na chodbě stál neznámý muž,
který tam byl už když vcházela s knězem do pokoje. Oslo
vil ji česky a v několika větách vychrlil na ni celou situaci,
která na tala v Československu, a neopominul ji varovat,
aby se nevracela domů. K panu kardinálovi se už nevrá
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tila, neboť ho tím nechtěla znepokojit:, rychle jela do Ma
rienheimu, kde už na ni všichni čekali zpraveni o neblahých
událostech v naší vlasti. Po panických zprávách na stultgartskcm nádraží odvezl je pan sekretář zpět do kláštera.
Odpoledne zastihli pana kardinála s vysokou horečkou
a současně se dověděli, že onen člověk ho navštívil už
před šestou hodinou ráno, o všem ho zpravil a dožadoval
se na něm, aby udělal provolání ke Spojeným národům.
K tomu si on sám ncosoboval právo, a když se dověděl,
že provolání k situaci v Československu učinil v rozhlase
už svátý Otec, který přislíbil modlitby celého katolického
světa, prohlásil:
» Co mohu já dělat víc! Modlit se se všemi! «
Jeh o skromnost nedovolila přidat » A trpčil «, a tak
to přidali ti, kteří věděli, jak ho osud vlasti zasáhl a že
zhoršení zdravotního stavu je následkem překonané du
ševní bolesti.
A při tom nemyslil na sebe, třebaže věděl, že i jeho
osobní naděje na návrat do vlasti musí tímto zvratem
pohasnout. Jeho důvěra se však ani těmito událostmi ne
dala překonat. A tak následující den 22. srpna už zcela
vyrovnán vítá svátek nejčistšího Srdce Mariina, a když
horečka poklesla a on smí sedět na balkóně v přítomnosti
svých nejbližŠích, dojatě se dívá do zeleně protějších
kopců, za nimiž v dálce tuší svou vlast krvácející a poko
řenou, a neochvějně opakuje:
» Však ona nás Matička neopustí! «
a aby dodal
odvahy i sestře, řekne, něžně ji pohladiv: »Jak je k nám
dobrá, že můžeme její svátek oslavit spolu I «
Jeho Jáska k Panně Marii byla stejné něžná, jako neo
chvějná, a své drahé doved] stejně vyzvat k statečnosti a od
vaze, jako je ukonejšit v obavách před přízrakem setmělé
budoucnosti.
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A jako dobrý psycholog je dokonce vyzývá, aby se
šly rozptýlit do ulic a prohlédly si Stuttgart, i když ho
jejich prohlášení, že přišly jen za ním, velice dojímá a těší.
V ten den se jeho sestry také hluboce dotkla jeho po
známka :
» Tatínek umřel v pětašedesáti, vid! Když mi bylo
pětašedesát, tak jsem si řekl: Teď čekej! Nu a tatínka
jsem přežil. Maminka žila do osmdesáti, vid! «
Víc neřekl, ale bylo jasné, že se touto myšlenkou obí
ral, a to vyvrací všechny domněnky jeho okolí, které vždy
tvrdilo, že pan kardinál o vážnosti své choroby neví.
I když snad plně nevěděl o zákeřném neduhu, který ho
stravuje, přece ho myšlenka na smrt už neopustila, a když
před svými přáteli rozvinoval plány do budoucna, hlavně
naději na návrat do vlasti, dělal to hlavně pro posílení
jejich důvěry, nijak se přitom neskývaje se svou touhou
být s národem v jeho ponížení.
K době jeho pobytu ve Stuttgartu se vážou i dvě pří
hody, z nichž jedna jeho otcovské srdce rozveselila, druhá
je bolestně zranila.
V nemocnici ho navštívil v průvodu své sestry a ne
teře i pražský světící biskup Matoušek.
Jeho sestra vypravovala, jak jejího bratra často volali
na Národní výbor na pohovory, kde ho měli » přesvědčit «
a kde on vždycky osvědčil svou pevnost a nesmlouvavost.
Jedna její známá, která tam byla zaměstnána, prohlásila:
» Víš, on ten tvůj bratr není v jádru špatný, ale tvrdý
je jako koza! «
Když to svému bratrovi potom referovala, prohlásil
pohotově:
» Když mám představeného Berana, proč bych já ne
mohl být koza!«
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To pana kardinála rozveselilo, ale zároveň ujistilo
o věrném postoji toho, kterého si jeho oko » vyhlídlo «.
Ve Stuttgarte nalezl svůj dočasný domov i dp. Zdeněk
Švéda, známý překladatel latinského misálu a nadšený
horlitel pro posvátnou liturgii.
Byl několikrát pana kardinála v nemocnici navštívit
a projevil opravdovou účast jemu i účinné pohostinství
jeho sekretáři. Ti, kdo ho viděli, jak prožíval dny našeho
národního pokoření, netajili se obdivem nad jeho vlaste
nectvím a nad jeho nekompromisností, s kterou události
hodnotil.
Snad mu tato bolest nad osudem vlastního národa
přitížila v jeho zdravotním stavu, který nebyl nejlepší.
Právě když se pan kardinál chystal nemocnici opustit,
přišel ho tam P. Švéda vystřídat na lůžku nemocných.
Když se pan kardinál po své rekonvalescenci vracel
z Heudorfu, stavěl se ve stuttgartské nemocnici, aby se
podrobil ještě lékařské prohlídce, a zastihl tam ke své
bolesti dp. Švédu po těžké operaci. Měl tedy možnost
mu splatit jeho návštěvy i jeho lásku. Do Říma odletěl
v naději, že se pacientu po přestálé operaci daří lépe. To
bylo 3. října. Ale už v sobotu nato 5. října dochází do
Říma smutná zpráva o jeho předčasném skonu, který
pana kardinála velmi zkrušil. Drahý Zdeněk Švéda, který
ho o sedm měsíců neočekávané předešel, umíral za okol
ností, které potvrdily krásu a velikost jeho eucharistické
duše. Dostalo se mu štěstí být pohřben v rodné zemi,
štěstí, které bylo odepřeno o sedm měsíců později jeho
eucharistickému vzoru.
Srdečně a pln vdéku rozloučil se pan kardinál se všemi
ve stuttgartské nemocnici, zvláště s prof, drem Kraftem,
který ho operoval, a se sestrou Siegfriedou, která ho ošetřo
vala. Na pozvání odejel do zámečku Heudorfu nedaleko
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Ulmu, kde byly domovem milé a vlídné sestřičky, které
nesly všechny znaky mladých kongregací a jejichž láskypl
né péči děkoval za rychlou rekonvalescenci, jak sám o tom
psal domů. V klášteře je pečováno o sirotky a děti odlo
žené péčí tak vzornou a mateřskou, že na ni pan kardinál
do smrti vzpomínal a skoro každou středu sloužíval mši
svátou za sestřičky i jejich chráněnce. Do Heudorfu jel
se svým sekretářem, který spolu se sestřičkami se snažil
dostat pana kardinála do jeho bývalé formy a vrátit mu
naději na život. Z toho důvodu už příjezd připravily sest
řičky velmi slavnostní. Na věži se bělela vatikánská vlajka
a nad vchodem do zámku byl připevněn arcibiskupský
znak pana kardinála. Nebyl to jen zevní projev - sestřičky
oba hosty zanášely svou láskou a pohostinstvím a zůstanou
i ony proto zapsány v dějinách svaté duše Beranovy, která
jim jejich dobrotu mohla splatit až z věčnosti. Jeho orga
nismus, nahlodán zhoubnou nemocí, se úporně bránil
silou vůle, přesto však setrvává na radu lékaře v Heudorfu
celý měsíc, ač jeho apoštolské srdce tíhne do Říma, kde
chce pracovat.
V Heudorfu si vykoná též pouť k bolestné Panně Marii
na vrchu Bussen a píše nadšeně o ní domů. Ona vždy stála
na meznících jeho života. Tentokrát je to mezník nej
důležitější! On je si toho vědom, a proto se u ní tak vrouc
ně modlí. V dopise si však neopomine trpce postěžovat
na hypermoderní okenní výzdobu v mariánské svatyni,
která nemůže nadchnout k meditaci, přičemž však hned
poznamenává, aby se nikoho nedotkl:
»Jsem už asi starý a nemohu si na to zvyknout. «
V Heudorfu prožije slunné září, a přes všechnu lásku
a péči rád se vrací do Rima. V prvních týdnech se zdá,
jako by ani nebyl nemocen. Vrhá se s novou chutí do
práce, ale na doporučení lékařů i trochu odpočívá a pod
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robuje se i radě svých sekretářů, kteří ho tu a tam vyvezou
k moři. Cítí, že mu práce už tak nejde od ruky, ale nechce
si připustit, že slábne.
Nahodilá prohlídka u ušního lékaře, který zjistí, že
je nosohltan v nepořádku, přinutí ho k dalšímu vyšet
ření, přičemž je neklamně zjištěna také rakovina plic,
a to v dosti pokročilém stavu.
Je hned započato s radikální léčbou, která zkraje za
působí tak, že i rentgen dokonce ukazuje zastavení a panu
kardinálovi jako by se vracely síly. Leč když do Říma
přijede věrný přítel p. biskup Skoupý na počátku prosince,
zastihne ho tak vysláblého a změněného, že při návratu
prohlásí, že má obavy, zda se pan kardinál dočká svých
osmdesátin. Přitom však potěší českou veřejnost svě
dectvím, že tento v ústraní žijící kardinál, s kterým se
už nepočítá při žádném velkém podnikání, žije svátým
životem a že i sv. Otec při zmínce o něm poznamenal:
» Svatý muž! «
To potěšilo srdce všech, kteří cítí, že ne velkými činy,
které svět obdivuje, ale svátým životem jednotlivců bude
zachráněno lidstvo.
Proto kardinál Beran, jehož vůdcovská, tvůrčí duše
kdysi vedla a strhovala tisíce, začíná chápat, že přišel
čas, kdy je nutno úplně zaniknout mezi těmi, které vede,
že musí zmizet ve svém díle.
Přimyká se těsněji ke Kristu, před jehož svátostným
zrakem prožije většinu dne, aniž poruší svůj denní po
řádek. První vstává, v kapli se modlí od půl šesté breviář,
medituje, slouží se svými nejbližšími mši svátou ve 3/4
na 7 a do půl deváté setrvává v kapli v díkůčinění. Pak
vyřizuje korespondenci a věnuje se tak individuálně stov
kám duší, do nichž vtiskuje nechtěné své zásady jako
svátý svůj odkaz. Přijímá návštěvy, které se stále rozhoj
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ňují, a ač ho mluvení velmi vyčerpává, je ke všem stejné
milý, stejně vlídný, stejně ochotný.
Zkracuje společnou rekreaci po obědě a po večeři,
aby tento čas opět nabídl Pánu, po němž stále více hladoví.
Nemá už vlastních přání, jen jediné, a i to podřizuje
rozhodnutí svaté vůle Boží. Touží po vlasti, protože ji
miluje a protože ona trpí. Svým známým píše:
» Nevím, co se mnou bude. Můj návrat záleží na do
hodě mezi státem a Svatou stolicí. Důvěřujme! « A svým
nej bližším dodává:
» Sám se na nic neptám ani nic nepodnikám v té věci. «
A tak se milostí Boží posilován dožívá 29. prosince
svých osmdesátin, které ho opět vynesou poněkud z jeho
nepomucenského zátiší a veřejnost mu připraví trochu
slávy. Ta ho těší jen proto, že mají radost ti okolo, jeho
srdce se však už nedotýká, jen audience u svátého Otce,
který ho přijímá s velikou láskou, a svým dopisem uve
řejněným v Osservatore Romano hodnotí jeho život i jeho
dílo, ho v hloubi duše blaží.
Ještě jednou vystupuje před veřejnost jako vůdce,
i když mu lékařská věda už v prosinci dává naději jen na
dva měsíce života.
Leden 1.QG9 přinesl jeho vlasti nové boje a nová zkla
mání. A je to mládež, která v tomto boji nabízí své životy
v slavné a tragické »pochodni « Jana Palacha.
Kardinál Beran se opět ujímá slova a po vlnách Vati
kánského rozhlasu posílá svému národu poselství, které
zároveň zní jako jeho odkaz.
Kdo ho slyšel, musil žasnout nad jeho hlasem, v němž
se chvěla úzkost o národ a vlast, z něhož sálalo teplo jeho
lásky a v němž přes všechnu zesláblost a tíži dechu burá
cela pravda, jejíž vítězství tušil národ v životě muže, který
v sobě všechny jeho osudy ztělesňoval.
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S nadlidskou silou ducha překonává pan kardinál svou
tělesnou slabost v únoru při oslavách sv. Cyrila, při nichž
se zúčastňuje osobně koncelebrované mše svaté ve sváto
petrské bazilice i audience u sv. Otce, a ač se po pěti
hodinovém vypětí sil vrací do Nepomucena do krajnosti
vyčerpán, přijímá ještě odpoledne poutníky, s kterými
promlouvá a žehná jim.
A ještě jednou vstupuje do salonku Nepomucena jako
oslavenec. Slaví 19. března své jmeniny a všichni římští
přátelé se scházejí, aby mu popřáli.
To už všichni vědí, že je osud pana kardinála zpeče
těn, neboť metastáze neúprosně postupují a zachvacují
už i játra. Kyslíková bomba stojí » v záloze « v jeho ložnici
a poněkud zmírňuje jeho boj o vzduch. Mluvčí nasazuje
veselý ton, aby prorazil tíži smutku, která na všechny
padá, když vidí svého vůdce klesat.
Odpověď hodná života tak velkého, je příkladná všem,
kteří jednou z jeho rukou převezmou prapor, aby ho
uchovali nedotčený budoucím generacím.
Tiše a prostě na slova uznání a chvály odpovídá:
» Myslil jsem vždycky, že konám jen svou povinnost. «
Pro kardinála Berana byly jeho láska, dobrota, jeho
boj, v němž utrpěl tolik ran, jeho práce, jimž věnoval pot
a krev, povinností, neboť on si byl vědom, že v tom všem
jen naplňuje zákon lásky: » Milovali budeš! «
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Communio

ardinál Josef Beran jako vůdce duší pochopil/
co to znamená vychovat zástupy tak, aby on sám
byl nakonec zbytečným. Vždyť tuto pravdu vy
slovenou v knížce » Eucharistie a práce « tolikrát prome
ditoval, proto také pochopil, že největší chválou na jeho
úmrtním listě nesmí být » nenahraditelná ztráta «, což
značí největší obžalobu, ale ožije dále ve svém díle «!
A tento svůj život, vtělený do svého díla, sytil a na
pájel k věčnému trvání u toho, jenž je Zdrojem života
věčného.
Ode dne jeho jmenin poskytne mu Bůh ještě dva mě
síce života, přestože 23. dubna, tedy právě na svátek sv.
Vojtěcha, vyslovuje lékař obavu, že jsou dny sečteny,
používá posledního léku pro ulehčení a předpokládá, že
během deseti dnů nastane konec. Zdá se, že tyto dva
měsíce jsou vigilií k velikému Příchodu jeho Pána. Plíce už
jsou až na nepatrnou část vyřazeny z činnosti a nedostatek
kyslíku v krvi způsobuje stále únavu a malátnost. Přesto,
že často usne i při modlitbě, únavě nepodléhá a ocelovou
vůli snaží se udržet svůj denní pořádek. Vstává stále v půl
páté, kdy celý dům ještě spí, ale už od čtyř hodin modlí se
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svůj růženec, který patří duším jeho věrných diecezánů.
V kapli koná všechny své kněžské povinnosti jako dřív,
modlí se breviář, rozjímá, slouží mši svátou, koná díkůčinění.
Nediví se, že ho už k ničemu nevolají, jen jedné ná
vštěvě, která si posteskne, že už nemluví do Vatikánského
rozhlasu, řekne:
» Už mě k ničemu nevolají, a já sám se nikam nehlásím. «
Bylo to bolestné, a proto žádost vatikánského studia,
aby řekl několik slov na Zelený čtvrtek, byla pro něho
skutkem milosrdenství, které pokorně přijímá, ač se jeho
velký duch vždycky bouřil, dostalo-li se mu milosrdenst
ví tam, kile očekával lásku.
Mluví krátce
jeho řeč je výhradně eucharistická
a adresována hlavně kněžím. On, který nezná takřka už
nic jiného než svátostného Spasitele, který je jeho láskou,
nadějí, štěstím, odpočinkem a posilou, diví se, že existují
kněží, kteří denně necelebrují a nepřijímají. Jsou to vý
čitky samého Ježíše, který v něm žije víc než jeho vlastní
já, a který po tolika staletích zůstává znovu nepochopen
a musí v tisícerých obměnách slyšet: » Tvrdá je řeč
tatol « On je s ním spojen neustále.
Už ani mnoho nepíše — nejde mu to. Prostřednictvím
Vatikánského rozhlasu se věrným duším omlouvá, že je
nemůže uspokojit písemnou odpovědí a slibuje, že tím
více zintenzivní svoje modlitby za ně. Musí i jinak trpět.
Stanc-li se, že při modlitbě usne a při probuzení zjistí,
Že je pozorován, dívá se tak zahanbeně, jako by dal po
horšení, neboť je přesvědčen, že jeho slabost a nemohouc
nost je přechodná a že ji málo přemáhá. Nikomu si nestě
žuje, jen jedné spřízněné duši, která se ho výslovně ptá,
co ho bolí, odpovídá:
» Vlastně nic, ale je to obtíž! Dech nemám těžký,
ale krátký. Snad je to pořád ta nevyhojená bronchitida. «
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A jak už to bývá, okolí, které se pomalu připravuje
na jeho skon, ani nechápe, koho má ve svém středu. Tak
je i při velkém utrpení nenápadný, skromný a nenáročný,
že se jeho ctnosti stávají vlastnímu prostředí všedností,
a on to tak chce. Dokonce si trpce uvědomuje, že vlastně
nic nevykonal, a proto přenáší všechnu svou starost na
Pána, který je jeho jedinou slávou.
Mezi jeho spolubratry je jeden mladý, který, sám nad
šenec pro věc Boží, vidí Beranovy skutky velmi nepatrné
a má proti němu dosti výhrad. Není to z nelásky! Naopak,
rád by snesl na osobnost svého kardinála to nejkrásnější
a největší, a poněvadž vidí velikost a svatost tam, kde
není, je zklamán, že Beran nesplňuje jeho představy.
» Když jsem jako klerik, « horuje, »četl v Logosu (ča
sopis vydávaný v první republice pro kněze) jeho přís
pěvky, byl jsem nadšen jejich hloubkou po stránce obsa
hové a jejich krásou po stránce formální. Poslouchejte
jeho kázání dnes. Vždyť to nic není! «
Bylo více takových kněží i mezi českými posluchači,
kteří hodnotili jeho rozhlasové promluvy jako sladké po
vídání pro děti. Vždyť i sloky písní deklamuje. Opravdu
to nic není!
Snad si tito » synové hromu « dost dobře neuvědomili,
že to byl právě ten pravý » syn hromu «, sv. Jan Evange
lista, který ke konci svého požehnaného života stále opa
koval: » Miláčkové, milujte se! «, neboť věděl, čeho měly
jeho děti nejvíce zapotřebí. To věděl i kardinál Beran.
Věděl, že ho poslouchají v jeho vlasti i nekatolíci a nevěrci
a že musí navazovat na staré, krásné národní tradice,
aby mu rozuměli, že je musí vracet do dob jejich dětství,
aby poznali, co ztratili, čemu se odcizili a kam se musí
vrátit. Mluvil jako kněz Páně. Ne jako učený teolog, který
sice vyslovuje staré pravdy novou vznešenou formou,
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ale který si nakonec musí přiznat, že nic nového neobjevil
či že mu prostí lidé nerozumějí. Kardinál Beran si uvě
domoval, že tito prostí lidé tvoří jádro jeho posluchačů
a ze zkušenosti věděl, že tito lidé jsou velmi reaktivní
ne tak na formu, jako na ducha kazatele, v němž intuitivně
vytuší, je-li jeho řeč oslavou Slova, nebo chvalořečí na
vlastní velikost.
Ovoce Beranových promluv bylo hojné a bohaté,
jak potvrzovaly stovky dopisů, v nichž mu lidé všech
vrstev za jeho projevy děkovali.
On nedělal zázraky a byl by se vysmál, kdyby mu někdo
něco podobného řekl, ale snad právě proto, že Bůh byl
neustále s ním, bylo jeho působení na duše tak pronikavé
a hluboké.
Kterási duše
Filomena Glowerová z Londýna — pro
hlásila :
» On je svátý. Já to vím, Prosila jsem ho, aby se pomod
lil za vyřešení záležitosti pro mne úplně ztracené. Slíbil
mi či požehnal mi k tomu. Záležitost byla vyřízena tak
neočekávaně, že jsem výsledky blahodárně pocítila už
v den, kdy jsem letěla z Říma. «
Jiná duše se na něho v dopise obracela s prosbou o ra
du, co má dělat se svou ochrnutou matkou, která je ra
něna mrtvicí, a lékař doporučuje ústav pro nevyléčitelné.
Dcera by se nerada takto odměnila matce za její celoži
votní oběť a sama musí do zaměstnání, jelikož jsou bez
prostředků.
Pan kardinál odepisuje: » Nic v té věci nepodnikejte.
Počkejte na říjen, Královna růžencová to rozhodne za
vás I «
Říjen uplynul, bylo už 30., svátek Krista krále, a nic
se nerozhodlo. Už už duše malomyslněla obavou, co bude
dál. 31. října matka dostala zánět plic a do pěti dnů zemřela.
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Jindy odepisuje po návratu z Arenzana, kde se zú
častnil slavnosti ke cti Pražského Jezulátka:
»Vím, jaké máte soužení. Proto jsem prosil Pražské
Jezulátko, aby k vám přišlo a potěšilo Vás! «
Ještě než dopis došel, volá na smrt nemocná matka
své děti k sobě a říká zcela uklidněna: » Už se nebojte!
Už se brzy skončí naše trápení. Byl tady u mne takový
malý, krásný chlapeček a řekl mi, že všechno dobře za
řídí ! «
Kolik svědectví by tu mohlo vydat tisíce duší, které
pocítily sílu jeho modliteb, které naučil důvěřovat v Boží
prozřetelnost, jež je láskou milosrdnou a všemohoucí, jak
často psával.
On který si mezi svými nejbližšími často povzdechl,
že neměl přítele, mohl na sklonku života říci:
» Nemám nepřátel. «
Ne proto, že by ho všichni milovali — málokdo zažil
tolik nepřátelství, nenávisti a závisti jako on — ale proto,
že všem tak ochotně a rád odpouštěl. Dovedl se stejnou
láskou přijmout ty, kteří mu lásku přinášeli, jako dovedl
shovívavě odpustit těm, kteří přicházeli plni falše, vypočítavosti a farizejství.
Casto se proto na něho v jeho okolí i zlobili, že nedo
vede dát najevo pohrdání tam, kde by dotyčnému po
mohlo, aby se našel.
Jeden ze spolubratři skrýval dlouho ve svém srdci
podezření, které mu osobnost milovaného otce znetvořovalo, a byl proto velmi nešťasten.
On sám měl stařičkého přítele, který mu byl rádcem
a vůdcem ve studentských letech. Ten byl kardinálovým
spolužákem a kdysi i jedním z nejbližších spolupracovníků.
Mezi oběma se vytvořilo v době protektorátu napětí,
jemuž onen kněz dal prokazatelný důvod. Když se vracel
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tehdy Beran z dachovského koncentráku, vyšel mu onen
přítel vstříc s objetím a bratrským polibkem, který Beran
ostře odmítl, Toto napětí se udrželo i tehdy, když byl
Beran jmenován pražským arcibiskupem. Když v době
komunistické persekuce byli uvězněni oba pro stejnou
ideu, právem se předpokládalo, že je tato okolnost smíří,
a onen kněz se po svém propuštění z vězení dokonce
svému mladému chráněnci svěřil, že by si sblížení a obno
vení přátelství velmi přál. Stěžoval si později, že panu
kardinálovi píše do Říma a len že vůbec neodpovídá.
V očích mladého kněze byl tento postoj kardinálův
neslučitelný s jeho zásadami a hlavně s jeho dobrotou,
která dovedla ochotně odpustit už tolika nepřátelům.
Nemohl pochopit, že v době, když už stojí takřka před
tváří smrti, chová se tak tvrdošíjně. Když se jednou v sou
kromém rozhovoru odvážil dotknout tohoto bolavého mí
sta a snažil se přednést panu kardinálovi upřímnou snahu
jeho přítele po smíru, dozvěděl se nejen pravou příčinu
jejich rozchodu, kterou si později ověřil i jinde, ale mohl
se přesvědčit i o tom, že mu bylo už dávno odpuštěno,
že se pan kardinál denně modlí za něho přiléhavý žalm
a že nepíše proto, že sám od něho žádné dopisy nedostal.
Na důkaz své upřímnosti napsal mu ihned dopis.
jak šťasten byl mladý kněz, že i toto břímě, které ho
tak dlouho obtěžkávalo, mohl složit u předobrého srdce pana
kardinála, který výtku přijal s pokorou a naprostým klidem.
A tak je patrno, že kříže, které na pana kardinála před
smrtí doléhají, jsou těžké a citelné, a maně se ptáme, proč
zrovna ve chvílích těžkého tělesného utrpení musily se
přidružit, i duševní zkoušky a zklamáni.
Leč on už jako by stál mimo. Ví, že jeho milovaný
Pán rozhodne všechno za něho, a klade jen pokorně denně
na paténu všechno, co den přinese, aniž počítá a uvažuje.

Proto se také velmi podivuje, když ho kdosi v dopise
označuje za » svátečního člověka «.
Odepisuje: »Já, a sváteční člověk! Jsem na to příliš
obyčejný, bez noblesnosti. To pan biskup Podlaha, ten
má právo na tento titul! «
A když se před ním kdosi zmíní, že jistě bude brzy
po své smrti blahořečen, ostře se ohradí:
» Co vás to napadá! S tím dejte pokoj! Máte tu sva
tořečení bl. Anežky, máte tu Stojana, Podlahu! Ostatně
to stojí mnoho peněz, a kde by na to u nás vzali. «
Svou touhu po vlasti neodkládá pan kardinál ani tehdy,
když už se cítí velmi sláb a kdy i všechny zevní okolnosti
jeho naději odporují. Dojemně říká na svátek Bolestné
Panny Marie v pátek před Květnou nedělí své duchovní
dceři: » Kdybych se vrátil, nechci žádné vítání a žádnou
okázalost. Jen bych vyslovil přání, aby v ten okamžik,
kdy vstoupím do katedrály, konaly se ve všech kostelích
pražské arcidiecéze děkovné pobožnosti a zvonily všechny
zvony. A nesmělo by se v kostele tleskat! Vždyť je to dům
Boží! « - a když vidí úsměv, mile dodává: » To jsem také
řekl sv. Otci, ale on mi řekl: Myslíte, že vás poslechnou? «
Z posledních týdnu jeho života možno zaznamenat
jednu událost, která se vymyká našim logickým úvahám
a kterou proto možno hodnotit jako zásah Prozřetelnosti.
Miloval tolik Svatý týden. Na Květnou neděli ozna
muje svému sekretáři, že se zúčastní svěcení ratolestí
v bazilice svatopetrské a že proto nebude mít v domácí
kapli mši svátou. Kdo zná náročnost liturgických obřadů
na Květnou neděli, dovede si představit, s jakými pocity
přijal toto rozhodnutí pan sekretář, který se právem obá
val, že to pan kardinál nevydrží, zvláště když hodlá být
přítomen i mši svaté. Proč však on, který' i v těch nejobtíž
nějších dnech nevynechá vlastní celebraci, nechce mít
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mši svátou doma ? Že by počítal s koncelebrací ? Ostych
mladého sekretáře nedovoluje, aby se zeptal, a tak odváží
pana kardinála na obřady, které začínají v deset hodin.
V palmovém průvodu je nápadná drobná, na kost
vyhublá postava, která vší silou se snaží udržet krok
s ostatními a která se v sousedství vysokého kardinála
Slypého takřka rozplývá v nic.
Kardinál Beran si nese svou palmovou ratolest, usedá
před oltář, nespouštěje zraky ze svátého Otce, a s usebraností vzbuzující dojetí je přítomen mši svaté.
Pii svátém přijímání, ač je do krajnosti vysílen, vstává
a vrávoravým krokem vystupuje po schodech k oltáři,
aby sám jediný ze všech kardinálů přijal tělo Páně z rukou
svého milovaného papeže.
I tyto ruce jsou slabé a chvějí se únavou, ale v oka
mžiku, kdy klade hostii do úst svého milovaného syna, jako
by obě postavy nadpřirozeně vzrostly láskou, která je
spojuje a která dává smysl jejich utrpení a vítězství jejich
boji. Na smrt vysílen vrací se pan kardinál do Ncpomucena. Ve svatopetrské bazilice je dnes naposled. Ještě
jednou dostane sv. přijímáni od svátého Otce — tentokrát
s ostatními kardinály. Je to v bazilice Lateránské na Ze
lený čtvrtek, l o je tak unaven, že se rozhodne prožít konec
Svatého týdne v kapli Neporoučena.
Sel se tedy tehdy rozloučit? Šel přijmout posilu pro
svůj Velký pátek?
Na to na všechno myslili ti, kteří stáli 22. května nad
rakví s jeho tělesnými pozůstatky a sledovali hořící veli
konoční svíci, jejíž jas dává živou naději na velikonoční jitro.
A právě před touto Květnou nedělí si jeden horlivý
kněz, který jinak kardinála Berana vroucně miloval, po
steskl: » Tolik jsme si od příchodu pana kardinála do
lvíma slibovali, co vlastně udělal ?«
•n o

Téměř před sto lety se podobně vyjádřila jedna řeholnice, když se měl psát okružní list o sv. Terezii Ježíš
kově. Kardinál Beran se denně k této světici modlil:
»Svatá Terezie od Ježíška, budiž naší duši po spáse
toužící učitelkou a odhal nám tajemství svého vznešeného
a přece tak dětinného srdce, abychom se stali jako ty
velkomyslnými a obětavými. Rozsévej na křížové cesty
našeho života květy odevzdanosti do vůle Boží, jež zdo
bily všechny kroky tvého krátkého pozemského putování.
Terezičko, duše malá, mariánská a eucharistická, oroduj
za nás! «
Ano kardinál Beran, i jako vůdce, šel pokorně touto
cestou, kterou pokryl květy drobných obětí a odříkání,
v nichž však Bůh nalezl zalíbení. Proto si do pozdního
stáří udržel svůj idealismus, věčné mládí maličkých, proto
nikdy neodložil zbraně a nikdy nepovažoval boj za pro
hraný, i když tolikrát stál nad troskami svých velkých
plánu a vznešených snah.
Casto v mládí říkával svým věřícím:
» Nejsvětější svátost, Maria a kněžství — to jsou tři
pilíře, které podpírají mohutný velechrám církve Kristovy.
Satan je si toho vědom, proto své útoky zvláště v posledních
dobách soustřeďuje právě na eucharistii, úctu mariánskou
a na katolické kněžství. Kéž bychom si toho byli vědomi
a satana právě v tomto boji vždy včas odhalili. Střežme
tyto pilíře ve svém vlastním srdci! Střežme je v církvi! «
Kdo by nevytušil i v těchto slovech opět spřízněnost
duše Beranovy s duší Terezčinou! Kdo vytuší slavný
a vítězný boj za tyto největší statky církve v životě obou,
ten musí se sklonit před velikostí jejich díla.
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Postcommunio

d 23. dubna, kdy lékař ve své lidské bezmocnosti
vyslovuje nad životem pana kardinála » konec«,
kdy dává naději na deset dnů života, jako by
kolem něho všechno ztichlo.
Oči wjeho hochů « ho sledují s bolestí a jeho » věrná
Veronika « snaží se mu osladit poslední dny života neú
navnou a láskyplnou péčí.
Všichni vidí, jak se jejich otec kardinál takřka před
očima ztrácí a očekávají s těžkou myslí a s těžkým srdcem
ráno, kdy ho nezastihnou v kapli, kdy ulehne k posledním
dnům, jak to dávala jeho choroba tušit.
Kardinál Beran však jako dobrý, statečný vojín oče
kává smrt vestoje. Světlo jeho velkého ducha ozařuje
i dohasínající knot jeho pozemského života a nedovoluje
mu klesnout. Koná všechny povinnosti sice s námahou,
ale denně ho zastihnou ráno modlícího se v kapli jako
vždycky předtím. Nepřekonatelná slabost mu nedovolí
při mši svaté stát, a tak sedí alespoň do obětování.

O

Na svém denním pořádku, i když ho dodržuje s vy
pětím posledních sil, nic nemění. Nikde nepřekáží, život
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v domě plyne dál v normálních kolejích a on ho posvěcuje
tichým bojem statečného vojína.
Ještě poslední týden dostává milou návštěvu z Prahy.
1 ta ho sleduje s bolestí. Před svátkem Nanebevstoupení
Páně se stav pana kardinála zlepší natolik, že to vzbuzuje
nové naděje, které potvrzuje i pan sekretář ve svém rozho
voru s pražskými novináři, který je uveřejněn v Lidové
demokracii.
Národ se upřímně proto raduje z obratu, který je
považován za zázrak. A tak se svátek sv. Jana Nepomuckého následující den oslavuje v Praze u hrobu světcova
ve znamení vděčnosti a lid shromážděný v katedrále pláče
radostí. Snad ho Bůh přece zachová a vyplní mu vroucí
jeho přání vrátit se mezi své do vlasti.
Také v Neporoučenu v Římě je oslava světcova a sou
časně jubilejní slavnost založení Neporoučena. Je pří
tomen i kardinál Ottaviani, a pan kardinál Beran setrvává
po celou dobu slavnostního aktu. Večer se však posluchači
vatikánského rozhlasu loučí se svými nadějemi, když se
dovídají, že se. zúčastnil přes velké utrpení a velkou vysláblost. Noc měl těžkou, horečnatou, přebolestnou.
Ráno však jako obvykle vstal. Byla sobota, den jeho
milované Matičky. Ve 3/.( 7 začala koncelebrovaná mše
svátá, při níž už seděl. Při proměňování však povstal
s nadlidským sebepřemáháním. Pak znovu usedl. Při svátém
přijímání mu pan sekretář vložil do ruky tělo Páně, které
zbožně přijal, při přijímání krve Kristovy však znovu
povstává, s horoucí zbožnosti uchopí kalich, s nelíčenou
vírou divá se do něho, a pak ho třikrát přikládá k ústům,
aby se napil.
Vždyť je to jeho poslední svaté přijímání!
Po mši svaté koná díkúčinění a nedá se přesvědčit,
že je nutné, aby se odebral na lůžko. O kritickém stavu
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je vyrozuměn sv. Otec, který si dává v posledních dnech
denně podávat zprávu o zdravotním stavu nemocného.
Konečně přichází lékař a nařizuje uložit pacienta na
lůžko, čemuž se podrobuje bez odporu. Pan sekretář mu
nevtíravé připomene, že je třeba připravit se na cestu,
a pan kardinál přisvědčuje slovy:
» Ano, hned! «
Svátost nemocných přijme umírající o 10. hodině z ru
kou svého milého přítele rektora semináře při plném vě
domí, dokonce sám odpovídá.
Když se dech stává stále těžším, jsou přivoláni všichni
kněží, alumni a ctihodné sestry a začínají se modlit mod
litby za umírající.
Pan kardinál všem žehná, posílá požehnání i svým
drahým domů, jednomu knězi, který se nad ním naklonil,
tiše řekne italsky »Pokračujte! « ...a pak v deset hodin
čtyřicet minut bez smrtelného zápasu odevzdává svou
duši Pánu tiše a pokorně, jak to činil v celém svém životě.
Za dvě minuty po jeho skonu přichází k lůžku svátý
Otec, který už nemůže vidět vděčný úsměv svého syna.
Pán ho předešel. Otcovský polibek vtisknutý na čelo
zesnulého je výmluvnější než slova a obrázek zachycující
tuto dojemnou chvíli bude navždy celému světu svědectvím
lásky, která spojovala tyto dvě velké duše vřelým přá
telstvím, protože jedna v druhé tušila Boha, který byl
této lásky příčinou i cílem.
Svatý Otec se nad mrtvým pomodlil Zdrávas Královno
a v největším pohnutí připomíná shromážděným kněžím
a alumnům:
» Byl to velký kněz Kristův, který je pro vás příkladem.
Jsem poprvé ve vaší koleji a modlím se za tu krásnou zemi,
která se jmenuje Československo. « — Arcibiskup Beran
umírá chudý. Žádný velký majetek nenahromadil, a pokud
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po něm zbyly nějaké cenné věci, odkazuje je všechny na
dobré účely, skrze něž mají sloužit všem. I v tom zůstal vě
ren svým zásadám, že kněžské jmění patří chudině a církvi.
Veliká je před Hospodinem smrt jeho svátých.
Smrt kardinála Josefa Berana, primasa arcibiskupa
pražského, byla lak veliká, že pohltila všechen smutek.
Každý z přítomných cítil, že se mu smrtí ulevilo, a jeho
nezbadatclný úsměv, rozprostřený kolem úst, mluvil o spo
činutí v Pánu. Celý jeho tichý a pokorný život nabývá
touto smrtí pravé velikosti a slávy.
Každý cítí, že tak může zemřít jen vůdce, velikán, svě
tec.
světec eucharistický a mariánský.
'/.práva o jeho smrti se rychle rozletí světem. Nejdříve
se dostává do jeho vlasti, kde je přijata s bolestí. A tato
bolest je tak lidská, jako všechny bolesti, které zrývají
českou vlast. V poslední době přivykla ranám, tato ji
zasahuje nejcitelněji, vždyť arcibiskup Beran nesl všechny
její bolesti na sobě. Proto se před jeho smrtí sklánějí všichni,
všichni ho želí, všichni pláčou, ale současně cítí vzácnost
a velikost jeho smrti před tváří Nejvyššího. Jeho svátá
smrt dává naději, že národ nebude opuštěn, víra v život
věčný a obcování svátých je posilněna a všichni věří,
že tento velikán se » v nebeském dvorstvu krásném « tiše
a pokorně vřazujc do zástupu vyznavačů a mučedníků,
aby se s nimi za svůj lid přimlouval.
A jako odpověď Boží na všechny tyto naděje je mešní
liturgie neděle v oktávu Nanebevstoupení Páně, která
připadla na následující den po jeho smrti. Kolik útěchy
vlil Bůh do srdcí těch, kteří oplakávali smrt svého milo
vaného arcipastýře, když od oltáře slyšeli:
» Pán je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát ?
Nenechám vás tu jako sirotky; odcházím a zase se
k vám vrátím.
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Otče, teď jdu k tobě. Nežádám, abys je vzal ze světa,
ale abys je chránil před zlem «.
Jako by Ježíš kladl tato svá slova v ústa svého věrného
služebníka, aby nás potěšil a připomenul lásku a dobrotu
svého Srdce, z něhož všechnu svou lásku a dobrotu kardi
nál Beran čerpal.
A v modlitbě Po přijímání jako by nám sám náš arcipastýř připoměl svůj odkaz » eucharistie, což je díkučinění «,
ústy církve svaté, která prosí:
» Pane, nasyceni svátými dary tě prosíme: dej, ať stále
setrváváme v díkučinění; skrze našeho Pána Ježíše Krista,
jenž s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha svátého Bůh
po všechny věky věkův. Amen. «
I světový tisk oznamuje smrt kardinála Berana, která
celému světu znovu připomene osud Československa.
Přátelství sv. Otce nekončilo oním vzácným polibkem.
Prokazuje zesnulému poctu, jaké se dostává málokomu.
Smuteční obřady se konají dne 22. května v bazilice
svatopetrské v severní apsidě v blízkosti oltáře zasvěce
ného sv. Václavu. Po zádušních bohoslužbách, které slouží
pražský administrátor otec biskup Fr. Tomášek, vyko
nává výkrop sám sv. Otec, proti novým předpisům, a tak
znovu dokumentuje své osobní přátelství, které ve svém
srdci choval k velkému synu malé země. A aby mimořádné
pocty byly dovršeny, odebírá se po skončeném výkropu
průvod s tělesnými pozůstatky do vatikánské krypty, kde
jsou uloženy v mariánské kapli v blízkosti hrobů největších
posledních papežů Pia XII. a Jana XXIII., nedaleko od
hrobu svátého Petra.
\ den, kdy lid český bezmocně lká nad křivdou, která
nesměla být odčiněna ani tím, že by svého velkého syna
mohl přivítat alespoň mrtvého, když se mu této slávy
nedostalo za živa, srdce věřících naplňuje radost, že nás
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hrob kardinála Berana bude věčné spojovat s místem,
l< němuž pronikají naše zbožné myšlenky, když pozdra
vujeme drahého římského papeže zpěvem » Tam, kde
strmí církve týmě ... «
Kardinál Josef Beran, arcibiskup pražský, zůstal stolci
Petrovu věrný za všech okolností, věrný až do smrti, proto
mu Boží prozřetelnost připravila poslední odpočinek v blíz
kosti těch, kteří řídili lodičku Petrovu k věčnému přístavu.
K tomu ať vede národ český po všechny časy věčné živá
vzpomínka na jednoho z největších jeho synů, který byl
pro naši vlast darem Božím v době, kdy byla satanismem
o tolik statků připravena.
Předávejme budoucím generacím pochodeň víry, kterou
vysoko zvedl nad naše hlavy v dobách, kdy se národ chvěl
o svou existenci. » Nezhyne rod, jenž věřit nepřestane!
Dědictví otců, zachovej nám, Panel «
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Ite missa est

i, kteří uvili hrst těchto vzpomínek na kardinála
Berana, aby je zachovali národu, z něhož vyšel,
jejž miloval, k němuž se vždy hrdě hlásil a jejž
jako velký Cech a věrný syn katolické církve v celém světě
proslavil, musí připomenout ještě to, co snad mělo být
napsáno úvodem.
Bylo to v dubnu 1964, kdy se pan arcibiskup Beran
v Mukařově pozdravoval z vážné nemoci, při níž už ten
krát se jeho nejbližší obávali, že ho Bůh povolá » domů «,
jak on sám nazýval odchod na věčnost. I on se tenkrát
zabýval těmito myšlenkami a snad proto jeho vroucnost
při slavení mešní oběti byla vystupňována tak, že všechny
strhávala.
Jedna z duší, které se dostalo milosti být 11. dubna
v Mukařově na mši svaté, připomněla si, co jednou pan
arcibiskup uvedl ve svém kázání:
» Život každého křesťana má být mše, právě tak jako
byl mše život Ježíše Krista! «
Proniknuta touto myšlenkou zahleděla se k svatostánku
s vroucím dikem za životní mši arcibiskupa Berana, neboť
jí Bůh dopřál sledovat celý jeho plodný a svátý život.

T
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Zachvěla se, '/.e tato jeho životní mše se schyluje ke konci,
zvláště, když od oltáře zazněl jeho příkaz: » Ite, missa est! «
vyslovený jediným dechem, do něhož však vložil celou
svou bytost prosycenou eucharistií.
Snad proto i její odpověď » Deo gratias! « byla tak
vroucí, že si toho pan arcibiskup povšiml, a po snídani
se jí zeptal:
» Zač jste Pánu Bohu tak vroucně dnes děkovala tím
svým , Deo gratias ’ «?
» Za váš život, Excelence! «
» To je krásné, že za mne někdo děkuje. «
» Myslím si, jak jste dokonale sloužil svou životní
mši a jak jste se v ní přiblížil svému Pánu! Bylo by dobře,
kdybyste nám zanechal svůj životopis, aby duše měly
z čeho čerpat. «
» Na to jsem nikdy nepomyslil. Sám bych to nerad
dělal. «
»A což když to napíše někdo jiný?«
» Pak ať neopomine zdůraznit, že všechno byla jenom
milost. «
» Ale i vy jste, Excelence, řekl své , Ite missa est ’ tak
výrazně, jako když to podtrháváte celým svým životem.
Myslíte, že vaše životní mše bude už brzo skončena ?«
» Myslím na to, aby všechno krásné a velké, co mi
Bůh dal, ožilo znovu ve vašich srdcích. Jděte — máte
poslání! «
Ano, arcibiskup Beran si byl vědom toho, že mu ani
po smrti v jeho vlasti nebudou stavět pomníky. Bylo u nás
vždy tak málo vděku vůči největším synům národa.
On však také věděl, že ne na mrtvých deskách kamene
má být vytesána jeho sláva, ale na tělesných deskách srdcí.
Jako pravý vůdce dovedl zaniknout ve svém díle, ale tou
žil vždy, aby toto dílo nezemřelo s jeho smrtí, nýbrž žilo
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dále v srdcích tisíců. On znal nejvyšší vědu světců, kteří
jsou vždy Bohem povoláni, aby ukazovali jiným cestu,
aby vedli.
» Být vůdcem, znamená v lásce umírat a v umírání
milovat! «
On také věděl, že milovat znamená obětovat se. Vždyť
jenom z výšin kříže může vůdce vystoupit na hory nové
doby, jenom krví svého srdce může oplodnit zaseté símě
nových světů k zrání.
A to vše je možné jen v těsném spojení s Kristem, skrze
něho a v něm! Není vůdce bez Ježíše! Jen ti, kteří jdou
s ním, vedou lid dobře a bezpečně. V tom záležela i svatost
a velikost Josefa Berana.
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Proto prosme Boha, aby v nás oživil jeho odkaz, abychom
jako on
milovali eucharistii,
poněvadž bez této lásky každá lidská láska uchládá, živoří
a hyne.
Abychom jako on
milovali Marii Pannu,
poněvadž ona nás naučí dokonale znát a milovat Ježíše.
Abychom jako on
věrně a oddaně milovali církev a svatého Otce,
poněvadž, kde je církev a Petr, tam je Ježíš.
Abychom jako on
milovali vlast a národ
a osvědčovali tuto lásku poctivou, nezištnou a obětavou
prací pro všechny.
Abychom jako on
milovali všechno stvořené,
neboť jen taková láska udrží v nás idealismus a strhne jiné
k následování.
Abychom jako on
nevyhledávali velkých činů,
ale posvěcovali všechny všední dny trpělivostí, tichostí, po
korou a dobrotou srdce.
Abychom jako on
nade všechno stvořené milovali vůli Boží,
v jejímž naplnění chceme spatřovat smysl života vezdejšího
a záruku života věčného.
Amen.
D E O
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G R A T I A S !

Hlas pastýře

I
K pražským bohoslovcům
po jmenování arcibiskupem
(Kaple kněžského semináře
Praha-Dejvice 7. listopadu 1946)

Milí bohoslovci, mohu říci, že ten první dárek, který jsem již dostal
z rukou pana spirituálů, biskupské zuccheto, které nosil biskup Podlaha,
bude mi nejen milým odkazem, ale i výzvou, abych se snažil kráčet ve
šlépějích tohoto biskupa-světce.
Dekuji i vám, moji drazí bohoslovci! Co mám říci v době, kdy je
duše přeplněna tolika dojmy? Buďte si vědomi toho, jestliže seminář
bývá nazýván srdcem diecéze, že právě tomuto srdci chci být hodné blízko
a budu považovat za jeden z předních svých úkolů sledovat tepot toho
srdce, který se zvlášť musí srovnávat s tepotem božského Srdce Ježíšova.
Vím, že se budete snažit, .abyste se připodobňovali tomuto Srdci Páně,
aby celý seminář byl zdravý a žil láskou k Ježíši a byl tlukoucím srdcem
celé naší arcidiecéze.
Hleďte, abyste byli dobrými povahou. Buďte upřímní ke mně a svým
představeným, k důst. panu spirituálovi a dobrému panu vicerektorovi.
Buďte upřímní, charakterní, hleďte své povinnosti plnit vždy radostné,
ale poctivě a upřímné tak, jak se sluší na dobrou povahu českého člověka!
Jednu věc bych připomenul. Často jsem si říkal, že to požehnání, kterým
mne Bůh provázel, hodně souvisí s věrným plněním IV. přikázání Bo
žího. Díval jsem se na né jako na něco, co je základem. Láska k rodičům
a jejich zástupcům je něco, co moderní svět podceňuje a nedoceňuje, a přece
to má nesmírný význam pro celou společnost. Zpytujte se často v tomto
přikázání! Bůh pak bude jistě vaší oporou, jako byl tolikrát i oporou
mojí.
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Když uii pan nuncius oznámil, že přišla depeše z Rima, řekl: » V ofliciii slavíte v oktávé Week svátých svátek st', ostatkii chovaných v chrámech
arcidiecéze. « lz našem ojjiciti to není, avšak čtení I. nokturini jsou stejná.
Poznamenal, že to, co Ezechiel pravil o lidu, ke kterému byl poslán,
se dá aplikovat i na lid n nás. V responsorin je však i modlitba za ten
lid. (hnínil jsem si, že bndn v této lekci často čítat a rozjímat, Jestliže
sv. Pavel, malý postavou, v tak hrozných pomérech tolik vykonal, protože
veškeru dávám skládal na Pána Bolm, chci i já všechno skládat na pomoc
Boží <i na modlitby técli, kdož mne budou svými modlitbami provázet.
Vždyť milostí lioží jsem, co jsem.
Se seminářem se bndn téžko loučit, to vám říkám upřímné. Prožil
jsem lil sice i téžké chvíle, ale vím, že to přineslo požehnání. Chci nést
všechny kříže radostné a ochotné. Musíme ukázat svém, co nám dává
víra, a že sloužíme tomu, který řekl: » Nebojte se, já jsem přemohl
svét! « Na sebe nespoléhám, ale jen na Toho, který mi pomáhá. Zňstaini
stejný jako dříve, jako jsem byl v koncentračním táboře, zíistaim stejný
i jako arcibiskup, Božské Srdce bude mi hojnou oporou i pro ty, jež bndn
vést <i kteří budou se mnou spolupracovat. Bnde mi velkou átéchott, bohoslovci moji, když vás kdekoli potkám a budete se mi dívat přímo do očí
n védoiní dobře vykonaných povinností, Biili vám zaplať všechny vaše
modlitby! Podéknjme ted Bolm, <i nové požehnání arcibiskupské kéž
vás provází, abyste všichni, až bndn své ruce biskupské vkládat na hlavy
vaše, všechny ty dary a milosti přijímali s takovou radostí, s jakou já vám
budil svátost udélovat, abyste byli dobrými a šťastnými katolickými knčžími.

(»Ze semináře na Hrad «, Praha 1946, str. 13-15).
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II
Z dopisu papeži Piu XII.
{Praha 11. listopadu 1946)

Svatý Otče, klečím u nohou Vaší Svatosti a píšu Vám tento dopis,
který Vám má sdělit mou velkou vděčnost, úctu a synovskou lásku. Tato
slova mi nediktuje formální povinnost poděkovat Vám; píšu je s upřímností,
s jakou — moliu-li to tak říci — svátý František Xaverský psal na kolenou
svému generálovi. Ne pro mé zásluhy, ale ze svého nevyzpytatelného
milosrdenství Pán povolal na tento slavný stolec svátého Vojtěcha mne,
nehodného jmenování, jež jste Vy, svátý Otče, vykonal...

(»Nový život« 1969, č. 12, str. 237)
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Ill
První pozdrav katolíkům
pražské arcidiecéze
(Praha 11. listopadu 1946)

Nejlllilejšíl
l' tlen sv. Martina, biskupa a vyznavače, jsem se ujal vedení arcidie
céze. Vidím hlubokou symboliku ve shodí obou okolností.
Kdo by neznal onen příběh 11 městské brány amieitské! ?
Sv. Martin byl tehdy ještě katechumenem, připravoval se na přijetí
křtu svátého. Mečem přeťal svůj vojenský plášť a touto částí pláště přikryl
mrznoucího žebráka. Církev byla vždycky matkou chudých. Jáhenství
i1 době apoštolské bylo vyvoláno potřebou pomáhat vdovám <1 sirotkům
(Skt (i, 1-;), Sp. I 'avřinec, jáhen, miM’iil chudé, jež mu bylo podporovali,
pokladem církve. Pravda, sociální reformy n nás p mnohém už přispěly
k zmírnění bídy a k umenšení žebroty, ale nebudou-li odstraněny morální
příčiny sociální bídy, nepomohou ani sociální reformy, sebelépe míněné
a plánované. Ostatně také Pán ježíš řekl: » Chudé máte (<i budete mít)
vždycky s sebou. « (Mk i./, 7.) Sám jsem p dětství poznal, co je hlad
a bída. Bylo mi ■} iiťlw 5 let. lak živě mně tenkráte vše utkvělo p pa
měti. Seděl jsem hladový p okně a vyhlížel otce (bylo nás dětí doma hro
mádka a tehdejší platy učitelské byly ubohé), jenž si šel někam vypůjčit
peníze na večeři. Lrž chudák m-rWJ/ ani kam. Byla právě bouřka <1 liják
a dlouho trvalo, než se vrátil s několika korunami. Nebylo mi proto ani
p Dachau strádání úplně cizí. Aít'1 jsem následkem toho vždy smysl pro
charitu, budu jí i tež věnovali potřebnou péči. Charitu vyžaduje duch
Kristův <1 duch církve jeho.
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St». Martin byl původně římským vojákem. - Neodpovídala by duchu
Kristovu změkčilost. A jak chápal Pavel křesťanství ? Ve svých epištolách
Římanům (13, j’) a Korintským {2. list 10, 4) mluví o zbroji Boží
a EJeským (6, vv. 11-17) popisuje jednotlivá části výzbroje bojovníků
PánČ: » Stůjte tedy pohotové, jsouce opásáni na bedrech pravdou, oblečeni
v pancíř spravedlnosti a obuti na nohou hotovostí evangelia pokoje, vezmotice ke všemu tomu štít víry, kterým byste mohli uhasili všecky ohnivé
šípy nešlechetníkovy a vezměte přilbici spásy a meč Ducha, to jest slovo
Boží. « Ano, duchovního rázu jsou zbraně i boj sám, za duchovní hodnoty
bojujeme. A čím ochotněji budeme všichni - věřící s kněžími a věřící
i knězi s arcibiskupem svým - tvořili »spořádaný šik «, tím vítězněji
povedeme boj. Nadto stát pod praporem mariánským je zárukou úspěchu.
Kdo čteš, rozuměj!

* Nou recuso laborem - nezříkám se práce. « Vždy mocně na mne
působila tato slova sv. Martina. Práce byla mým údělem od mlada, na
práci jsem zvykl a v práci nalézám útěchu. To vlastně znamená kráčet
ve šlépějích Mistrových, ve šlépějích Krista, jenž neúnavně pracoval
jak v dílně nazaretské, tak po všechny dny veřejného života. Tak žil
i sv. apoštol národů. Píše (2 Kor 6, 1-7): »Jsouce pak spolupracovníky
Božími, také napomínáme vás, abyste nepřijali milosti Boží nadarmo ...
Nikomu v ničem nedáváme pohoršení, aby se nepoháněla služba naše,
nýbrž ve všem se prokazujeme jako služebníci Boží mnohou trpělivostí
v souženích, v nesnázích, v úzkostech, v ranách, v žalářích, v nepo
kojích, v námahách, v bděních, v postech, čistotou, poznáním, shovíva
vostí, dobrotivostí, Duchem svátým, láskou nelíčenou, slovem pravdy,
mocí Boží, zbrojí spravedlnosti vpravo i vlevo ... «, a níže {11,23-32)
podrobně vypočítává, co vykonal pro Kristovo dílo. Jestliže je třeba zvýšiti
kurs práce tělesné, nesmí zůstati pozadu ani naše práce duchovní. Spo
léhám na vás všecky, na milé duchovenstvo, světské i řeholní, obětavé
pracovnice ženských řádů a kongregací, i na horlivost a věrnost věřících.
S vaší spoluprací jedině při hojné pomoci Boží splním úkoly, k nimž
mne Bůh v nevyzpytatelné své lásce a moudrosti povolal, a jichž splnění
přinese, jak doufám, bohaté požehnání i drahému národu.
Néjmilejší! Mluvím dnes ponejprv k čtenářům »Katolíka« jako
pražský arcibiskup. Jestliže jsem vás oslovil klasickým Pavlovým: i> Carissimi - nejmilejší«, užil jsem slova toho z upřímného srdce. Vždyť

357

radost, s jakou bylo všeobecné přijato mé jmenování, je mi zároveň i dů
kazem vaří lásky. A i když Jsem si vědom, že i jásavé » Hosanna « se
tak snadno mění v nenávistné » Ukřižuj! « - výmluvně mi to připome
nul obrázek, jejž připojily milé sestry karmelitky k blahopřání a jenž
měl slova » Memento Jerusalem « pod stylizací palmových ratolestí a kříže
— nicméně v něm vidím zároveň nejvyšší vyznamenání Hlavy katolické
církve, Byl bych šťasten, kdyby celý náš národ právě v tomto jmenování,
jež podle úřední zprávy denního tisku má být radostným vyvrcholením
navázaných styků s Vatikánem, poznal a uznal upřímnou pěli a lásku
sv. Otce k vlasti naší, péči a lásku, jež nezeslabily a nezmenšily ani ne
pochopení, ani křivdy v takové míře a s takovým nevděkem opakované.
Končím slovy sv. Pavla z epištoly poslední neděle: » Bratři, důvěřuji
v Pánu Ježíši, že ten, jenž započal ve vás dílo dobré, dokoná je až do
<lue Krista Ježíše. Vždyť je mi spravedlivá smýšleli to o všech vás, poně
vadž vás mám v srdci Jakožto ty, kteří jste všichni účastni mé radosti jak
v okovech mých, tak v hájení a utvrzování evangelia; neboť Bůh jest
mi siuMkem, jak toužím po vás všech v srdci Ježíše Krista. .4 za to se
modlím, aby láska vaše víc a více se rozmáhala v poznání a veškerém
cítění, abyste schvalovali věci lepší, abyste byli čisti a nepohoršlivi ke
dni Kristovu, naplněni jsouce ovocem spravedlnosti skrze Ježíše Krista
ke slávě a chvále Boží.«
K uskutečnění folio nechť vám všem žehná trojjediný Bůh.

K Praze

11.

listopadu

1946,

† Josef,
arcibiskup

(»
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Katolík « 17. listopadu 1946)

IV

Věrnost křesťanova
(Seminární kostel sv. Vojtěcha
Praha-Dejvice 24. listopadu 1946)

Slibme si věrnost i k nauce Kristově, Jímž mám být hlasatelem a zá
stupcem. 1 kazatelna mi byla tak drahá a milá. Viděl jsem, s jakou vděč
nostíjste přijímali to lámání slova Božího. Jak rád jsem k vám promlouval.
Byla-li to někdy slova přísnější, pak jsem to konal z povinnosti a z lásky.
Vím dobře, kolik posily se vám dostalo během okupace ze svátého tohoto
místa. Byla by to nevěrnost, kdybyste dnes, kdy nebezpečí není tak veliké,
opomíjeli slova Božího! Tak jako je jeden Bůh, i pravda může být jen
to, co se srovnává se zákonem Božím a Kristovým. Buďme věrni té nauce
Kristově! Ta věrnost je zárukou hojného požehnání Božího. Bůh chce
dobro našeho národa. On žádá, aby mohl pomáhat, věrnost a plnění po
vinností náboženských. Buďte věrni Kristu a tím i mně, neboť já budu
potřebovat vaší pomoci, abych se 11a vás mohl spolehnout ve chvílích ob
tížných. Není to však snadné. Vezměte jen věrnost v manželství. Co
je tu překážek a obětí! Co je tu obtíží! Proto věrnost ke mně je vzácná,
ale také požehnaná. S radostí vzpomínám na chvíle, které jsem vám
věnoval na kazatelně. Vzpomínám rád na věrnost dělnického lidu bube
nečského a okolí. Častokrát teď při gratulacích mi říkají, že jsou úkoly
mého úřadu těžké, ale když budu mít kádr věrných, pak se nebojím ničeho,
třebaže uznávám svou slabost a ubohost. Věrnost mého dobrého katolického
lidu mi bude zárukou, že nejsem sám, a budu moci lépe splnit úkoly, které
Bůh na mne vložil.
(» Neděle

č. 49, 8. prosince 1946)
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v
První rozhlasový projev
(Praha 24. listopadu 1946)

Jako arcibiskup pražský poprvé mluvím zde před mikrofonem. Jsem
si vědom toho, že mne poslouchá tisíce dobrých lidí, byť nebyli všichni
katolíky. Chci proto všem říci několik upřímných slov.
Poslední mij projev v rozhlase byl za okolností vážných. Bylo to
24. dubna 1941 v den pohřbu mého předchůdce kardinála Kašpara. Na
cistická cenzura nechtěla projev dovolit, pak konečně svolila, ale nesměl
být hlášen t> denním programu a byl zařazen na 4. hod. odpol., kdy Je
rozhlas nejméně poslouchán. Ten dobrý muž, který mne tehdy uváděl
do kabiny, tiskl mi rozechvěn ruku a šeptal: Dalo to mnoho práce, ještě
vám něco zeškrtali, ale jsme rádi, že jsme alespoň toho docílili.
Zdůraznil jsem v onom projevu, že zesnulý byl synem českého uči
tele. Shodou okolností to mohu říci i o sobě, zlno, jsem hrdý na to, že
mým otcem byl český učitel, který spolu s dobrou matkou mojí učil mne
znáti jazyk, vlast i Boha. Otci, jenž od nejnižšího stupně venkovského
podučitele se propracoval vlastní pílí až na ředitele plzeňské měšťanské
školy, vděčím za své vzdělání i za hluboké základy vlasteneckého cítění.
A s radostí prohlašuji, že to byl zase český učitel, plzeňský známý lidu
mil Ondřej Heller <1 chodský spisovatel, profesor Fr. J. Hruška, kteří
rodinou položený základ rozvíjeli a prohlubovali. Vážil jsem si proto
vždy učitelského povolání. Otec sice někdy, ve chvílích, kdy starostmi
nevěděl co napřed, roztrpčen říkával: Kdybych měl 10 dětí, žádný z nich
nesmí být učitelem, ale i to myslel dobře, neboť bratr, jenž zahynul za
první světové války jako zajatec na italských ostrovech Asinarách, byl
učitelem, sestra se stala učitelkou a já, aby to bylo dovršeno — ředitelem
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učitelského ústavu u Sv. Anny. Jsem tedy opravdu z »kantorské« rodiny,
a proto zutím dobře všechny světlé i stinné stránky tohoto stavu. Pova
žoval bych za jednu z těch nejštastnějšícli chvil, kdyby se mi podařilo
k uctění památky drahého otce upevnit vřelý vztah mezi kostelem a ško
lou, vztah, jenž v době » zapadlých vlastenců « tolik požehnání přinesl
vlasti naší a jenž je nutný i v době naší.

Další hodnota, kterou mi dali do vínku otec a matka, je láska k české
písni a Imdbě. I to je učitelská tradice. Jsem přesvědčen, že v našem kul
turním životě složka zpěvu a Imdby je nejnárodnější a nejúčinnější. Proto
s opravdovým smutkem v duši jsem jako ředitel učitelského ústavu sledoval
při zkouškách přijímacích každoročně znatelnější úbytek Inidebnosti a zpěv
nosti ii kandidátek, které - a to mne tím více udivovalo - většinou byly
z rodin venkovských českých učitelů. Tolikrát jsem se nad tím zjevem
zamyslil. - Příčiny? — Je jich mnoho, ale nebude z posledních to, co je
zřejmostí každého, kdo zná dějiny české hudby a českého zpěvu. Ač to
byla doba kterákoliv, vždy nejplodnějším jádrem zpěvnosti byla píseň
duchovní. Buďme spravedliví ke svým dějinám. Dějiny nelžou. Kéž by
sbilžení školy a kostela přispělo i k prohloubení zpěvnosti a hudebnosti
naší mládeže! Národ by jistě z toho škody neměl.
.4 třetí? - » Raději bych se, Pepo, dal za živa krájet, než abych slevil
v něčem ze svých zásad. « — Kolikrát mně můj dobrý otec opakoval tato
slova v různých variantách. Utkvěla mně proto hluboko v mysli a snažil
jsem se také vždy podle nich řídit. Takovými byli i další moji vychova
telé, hlavně zmíněný už Heller a Hruška. Co schází lidstvu? schází
i našemu národu? — Charaktery. Zde může odpomoci jen důsledná vý
chova v rodině a ve škole. Učitelstvo má po této stránce velkou moc i velkou
zodpovědnost. — S radostí jsem uvítal otevření pedagogické akademie
v minulém týdnu. Vždyč jsem se zúčastnil již dříve onoho zápasu o vy
sokoškolské vzdělání učitelstva. V zásadě jsem učitelstvu vždy přál,
třebaže jsem považoval určitou diferenciaci za žádoucí. Dostane se mu tedy
teď možnosti prohlubovali své přípravné vzdělaní. Doufejme, že bude
tím uschopněno i výchovné zasáhnout do účinného pěstění mladých cha
rakterů. Výchova pevných povah musí býti předním jejich úkolem.
Charakterů z křemene je třeba, aby celý národ byl z kvádrů.
Toč několik upřímných slov. Od srdce k srdci. Není to oficiální projev,
ani něco programového. Chtěl jsem jen připomenouti to, co se tak často
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ozývalo v mé duši a co se znovu živelně přihlásilo teď, kdy poprvé mluvím
k vám jako arcibiskup pražský. Nechť trojjediný Bůh žehná všem, kdož
mne poslouchali, a přispěje, aby alespoň něco z toho bylo uskutečněno.
Budu se na ten úmysl modlit.

(Přepis z původního rukopisu)
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VI
První pastýřský list
(Praha S. prosince 1946)

Nejmilejší!
» Raduje raduji se v Pánu a duše má plesá v Bohu mém,« tah pěje
církev sv. slovy Isaiáše proroka (61, 10) ve vstupu mešním dnešního
svátku. Je to jásot Neposkvrněné, která i tímto Magnificat děkuje Hospo
dinu. » Neboť — tak volá - oděl mne v roucho spásy a zahalil mne odě
vem spravedlnosti jako nevěstu okrášlenou svými skvosty.« (K témže
vstupu mešním.')
Vy, kdož mne znáte, chápete, s jak radostnou vděčností jsem opako
val slova ta i já v milostivý den svého svěcení na biskupa. Připojoval
jsem k nim upřímnou prosbu, aby všechna zevní sláva a nádhera, pro
vázející významně a historicky památné obřady, vyzněla v mohutnou
oslavu Té, o níž znovu mešní liturgie zpívá: » Ty jsi sláva Jeruzaléma,
ty jsi radostí Izraele, ty jsi ctí lidu našeho « (Graduate mešní Jdi 15, 10).
» Všecka jsi krásná, Maria, a poskvrny prvotní není 11a tobě.« (Tamtéž,
4,7)
Ano, Marii buď chvála, dík a čest; vždyť ona chránila mne ve dnech
věznění a strádání dachovského, Maria ve svůj nejradostnější svátek
připravila mi radost, jíž nenacházím rovné mezi největšími radostmi
tohoto světa.
Chci jí být za to vděčný po celý svůj život. Zasvěcuji tedy dnes sebe
i svou arcidiecézi znovu neposkvrněnému Srdci Mariinu a zasvěcení
to se vynasnažím uskutečňovat horlivým naplňováním svého vznešeného
úřadu.
Neposkvrněná v Lurdech nás vede k Nejsvětějšímu. Proto povinnosti
svého biskupského úřadu shrnuji ve své heslo, jež dnes slavnostně vyhlašuji:
Eucharistia et labor - Eucharistie a práce
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I.
Práce - především. - byl jsem zvyklý od mlada propracovávat se,
úsilně se propracovávat k cíli. Se žalmistou Páně (Ž/ 87, 16) jsem mohl
říci vždycky: » Chudý Jsem já a v práci od mladosti své.* Nelekám se
ani nyní práce. VždyťJe mi vzorem Mistr náš, Ježíš Kristus, který nejen
že do jo. roku věku svého pracoval jako dělník v tesařské dílně svého
pěstouna, ale který i pak ve svém veřejném životě neúnavné sloužil všem,
zejména nemocným, trpícím, hříšníkům a dětem. A sv. Pavel, když se
cítil nutkán chlubit se (2 Kor 11, jo; 12, 1), výslovně napsal: » V pra
cích jsem býval přehojně « (/1, 2j), což v dalším plasticky rozvádí a koulí:
» Nadto ve velkých námahách, v nalitích bděních lasto, v zimě a nahotě.
Nehledě k tomu pak denní nával ke mně, péle o všecky církevní obce.*
Buďme my, jež Kristus Pán tirlil za své spolupracovníky na vinici
Boží, příkladem a vzorem mužné, obětavé, nezištné a zároveň úlelné
práce. Není bezvýznamné, že náš Pán srovnával práci naši s prací ze
mědělců (Mk </, j a tm. s rozsévali, s vinaři Mt 20, 1 a nn., se ženci Lk
to, 2) a lastěji bychom měli rozjímali jeho slova: » Chci vás ttliniti ry
báři lidí.* Přišel k nim, když se celou noc marně lopotili (Lk 5,5). Co
obětí vyžadovala práce rybářů na jezeře Genezaretském. Nemůže být
jiná ani práce naše.
A díky Bohu, i u nás se teď už oceňuje práce duchovní. I nejširší
vrstvy dělného lidu hodnotí stejně práci rukou jako práci ducha. Ostatně
i práce rukou je konec konců práce ducha. Když někdy slýchám nebo
lítám zdůrazňovat, že je práce rukou stejně třeba jako práce mozku,
vždy se mi vybaví ony dlouhé dny, kdy z vůle Boží i já jsem se měl sezná
mit s tělesnou prací. Začal jsem nádeničinou na urovnávání hřiště a přes
okopávání zoraného pole, prací v koželužně, v přádelně, v cementárně
a na » Reichsbahnu « dospěl jsem k metařství, punčochářství a zelinářství.
Když jsem v Terezíně po prvé vzal do ruky krumpáč a lopatu, měl
jsem brzy ruce tak zedrané, že můj kamarád - byl z Libně, nechť je mu
vzpomínka tato pozdravem, dostal-li se domů — se mne zhrozil. A tehdy
mi řekl: » Divím se ti, jsi přece inteligent. I při práci s motykou musíš
myslet, tak, aby sis s ní hrál. Podívej, ruce mám jako písař.* - .4 když
v Dachau onen povedený » kápo « pozoroval, jak se neobratně oháním
koštětem, dal se mi do smíchu: » Nač jsi studoval? I při metařství se musí
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myslet.o Ano, ruce a mozek pracují — a musíme s vděčností obdivovat
Tvůrce, Jenž náš organismus, naše tělo se všemi jeho součástmi tak vhodně
uzpůsobil, že nejdovedněji sestavený robot je ubohou napodobeninou ale i jinak: robot není člověk a práce ruky a mozku musí řídit něco vyššího,
co je zdrojem života, duch.
A tak, jestliže jsem se naučil vlastní zkušeností po tři léta svého věznění
vážili si tělesné práce, vzrostlo tím jenom i mé zhodnocení práce du
chovní, a třebaže můj úřad mi vykazuje obor práce převážné duchovní,
přece, když by to bylo nutno, neváhal bych ani nyní přiložili ruku k práci
fysické. I velký Pavel se chlubil: » Až do této chvíle pracujeme prací
rukou svých « (1 Kor 4, 11), a právě v Korintě podle záznamu sv. Lu
káše (Skt 18, 3) spolu s Akvilou a Priscilou se věnoval stanařství.
Zařaďme se tedy, každý na svém místě a svým způsobem, do pra
covního dvouletého plánu naší vlády a vzývejme Boha o pomoc a po
žehnání. Žalm 126, v. 1 nám připomíná: » Nestaví-li Hospodin domu,
nadarmo pracují, kdož jej stavějí.« A tu několik upřímných slov. Naši
bratři a sestry, kteří o sobe říkají, že nevěří v Boha, považují za nesmysl
světit neděle a svátky. Okrádá se prý tím stát o cenné pracovní hodiny.

Přátelé - a myslím, že mám právo i vás nazvat přáteli, neboř všichni
chceme jen dobro naší republice —popřejte nám možnost zdravé konkurence.
Tvrdíte, že b ez pracovních směn v neděle a svátky by nebylo možno
uskutečnili dvouletku. Nechte nás světití neděle a svátky, jak nám to
naše víra ukládá. Nenuťte k práci ty, kdož se cítí ve svědomí zavázáni
světit neděle a svátky.

Zvýšíme pracovní tempo i výkonnost ve dny pracovní a předstihneme
ostatní výsledky. Kde Bůh žehná, tam se všechno daří. Naopak » bez
Božího požehnání marné lidské namáhání«. A jako nepoctivý majetek
nikomu nikdy na dlouho neprospěl, tak ani hodiny a půlhodiny Bohu
ukradené nemohou být požehnané. Nelze také za spravedlivou prohla
šovat dvojnásobnou mzdu za pracovní výkony ve dny klidu od práce,
ncjsou-li přikázány přímo od zaměstnavatele, jak musí být jasné každému,
kdo neztratil úplné smysl pro právní řád a právní hodnoty.
Práce, ano, práce, a zase práce, práce účelná a neúnavná, to nechť
je naším programem, a k takové práci věřící katolíci se svým duchoven
stvem podávají ruce všem pracujícím a všichni se vynasnažíme, aby to
byla práce plodící požehnání. Co k tomu dopomůže ?
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II.
Eucharistic. - Je dosud v živé paměti krásné a mužné slovo známého
znalce sociálních i kulturních poměřit {Dr. Stránský v projevu o svátcích
dne 5. července 1946): » Modlitba bez práce je málo, ale práce bez mod
litby není nic.« Proto vedle práce slavím Eucharistii.
7. věřící básnické duše Jablonského vytryskla hluboká věta: » Od
prachu až k cherub trhnu svět je plný zázraků. «
Jen když sluneční paprsky prosvěcují vzduch, spatřuje oko naše mi
liony částeček prachu chvějících se v prostoru. K proniknutí obdivuhod
ných tajil mikrokosmu stejně jako makrokosmu potřebuje oko pomoci
drobnohledu nebo dalekohledu.
Jen duše osvícená a prosvícená světlem
víry vnikne do hlubin tajemství Eucharistie. Není snížením lidského
rozumu uvěřit vědě ve věcech, jež pouhým zrakem jsou nepoznatelné,
nenliiže být nedůstojným člověka ani věřit tomu, nač přirozený rozum
nestačí. Známý jeden český psychiatr napsal před lety v Atheneu {Dr.
Heveroch. Nemohu přesně citovat, poněvadž po zatčení všechny moje
poznámky mi byly zničeny.): » Jak je šťastná stařena, která se k poznání
existence duše dostane snáze a jistěji
pomocí víry, než my psychologové
cestou vědeckého bádání. Konečný výsledek Je stejný.«
Škoda, že předsudky a předpojatost tolik vadí rozmachu duše do oblasti
nadpřirozeno. Seznámil jsem se před časem s jiným universitním profesorem, autorem » Přírodní filosojie « (Dr. Velenovský). Bylo mi sympa
tické jeho prohlášení: » Neměl bych neděle, kdybych nepružil v ten den
hluboké obřady mešní, jak je konají na Slovanech {kéž se záhy již do
čkáme znovuzrození slávy emaiizského kláštera). Proto jsem mu při
jedné příležitosti přinesl článek, jenž naznačoval, jak by snad bylo možno,
pokud je to ovšem vůbec možné, vysvětlili skutečnost existence podstaty
těla Kristova pod způsobami chleba na základě nejnovějších teorií atomistiekých. Bylo mi smutno, když ume odbyl, aniž se jen na článek
podíval, rozhodným: »A priori je to nesmysl! « Pravý vědátor by neměl
a priori již předem vše odmítat. Mnohý učenec litoval svého aprioristického postoje.
Víra nám objevuje pravdy z nadpřirozena, a kdo uzná možnost
jsoucna nadsmyslového, metafysického, v logické důslednosti musí uznat
i nadpřirozeno. .4 Eucharistie je zdroj nadpřirozeno. Je to život. Kristus
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pravil, když mluvil o velebné svátosti oltánií: »Já jsem chléb života «
(Jan 6, 48 až 51, 52).
A když se jeho posluchači hádali o smyslu slov těchto {v. j.?), znovu
zdůraznil: » Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já jej vzkří
sím v den nejposlednější. Neboť tělo mé vpravdě je pokrm a krev má vprav
dě je nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm.
Jako mne poslal živý Otec a Já Otcem žiji, tak i ten, kdo mne přijímá,
bude živ mnou. «
Usmíváte se vy, kdož nevěříte? Smějete se naší víře? - Čtěte apo
logii sv. justina mučedníka, prolistujte »Apologeticmn « Tertiiliánovo.
Poznáte, že už ve 2. století se pohané smáli křesťanům pro jejich víru
ve skutečnou přítomnost Kristovu pod způsobami chleba a vína. Není tedy
tato víra naše výplodem scholastické spekulace, ne, je tradicí otců nejstarších,
kteří stejně s námi z víry té žili a se sílili tradicí, jež vyvěrá přímo ze
slov Písma, ze slov Krista Pána samého. Ideová a filologická struktura
aramejštiny, v níž byla slova ta pronesena, stejně jako řečtiny, v níž jsou
zachována, nedovolují vykládat je jinak. Odcizttje se Kristu, kdo jim
jiný smysl podkládá. Kristus nemyslel ta slova obrazně, jako ani nemluvil
obrazně, když Velebnou svátost přisliboval, neboť již tehdy mnozí z jeho
učedníků jej opustili říkajíce: » Tvrdá je řeč tato, kdo Ji může poslou
chali « (ť. 6oj. A Kristus nechal je odejít, nevolal je zpět, ba byl hotov
se zříci i svých apoštolu (v. 68), než aby odvolal Jedinkou literu z toho,
co řekl.
Proto i my se sv. Petrem vyznejme víru svou a zvolejme: » Pane,
ke komu bychom šli? Ty máš slova života věčného. My věříme a víme,
že ty jsi Svatý Boží« (v. 68, 6tj).
Nadpřirozeném tedy chceme oživovat a prosvěcovat svou práci těla
i ducha, nadpřirozeném, to je silou a milostí Eucharistie.
Co požehnání tím získáme drahé vlasti své!

III.
Eucharistie a práce. — Nepatrnou hláskou je » a «. Spojuje však neob
sáhlé pojmy. Práce — vše veliké, krásné, vznešené a ušlechtilé v řádu
přirozená. Eucharistie — zdroj vší velikosti, krásy a ušlechtilosti nadpři
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rozené. A ve spojení obou spočívá základ všeho dobra. Co je tělo bez
duše, to je pfirozeno bez nadpřirozená, to je práce bez Eucharistie.
Co jiného je ono stále znovu a znovu se opakující volání po mravnosti
a křesťanství?
Mír, mír a zase mír — po tom touží celé lidstvo znavené a zbědované.
Ale není mír a nebude mír bez mravnosti, nebude mír bez křesťanství
a není pravého křesťanství bez nadpřirozená, bez víry v božství Kri
stovo, bez Eucharistie.

Mravnost je síla a předpokládá sílu, mravnost je život a musí čerpat
ze zdroje života, a silou, životem a zdrojem života je Eucharistie. » Kdo
jí tento chléb, Imde živ na věky « (Jan 6, 58). Eucharistie pak předává
tento život duši ve chvíli sv. přijímání. » Kristus žije v tobě, « volá autor
spisku, z jehož nadpisu jsem převzal životní heslo, » život veškerého
života, život Itýřivé práce, plamenné horlivosti pro říši Boží... takový
život žije v tobě.«

Co z toho následuje? - 7.e enclmristicky žít znamená žít prací, prací
zvýšenou, vystupňovanou, nezištnou i smělou, bez úzkosti a bázně,
prací bez oddechu, a to ve všech oborech práce, všední i mimořádné, při
rozeně i nadpřirozené, tělesné i duchovní.
Ve všem musí býti Kristus, abychom se sv. Pavlem mohli říci: « Žiji
já, ne již já, ale žije ve mně Kristus." (Gal 2, 20.)
Zl to Je první účinek Eucharistie. 1 další je prakticky prospěšný, a tedy
i nutný pro lidstvo. Eucharistie je zdrojem společenství práce. » U stolu
Páně přijímají miliony křesťanů jednoho a téhož Krista nerozděleně ...
Veškero lidstvo celého světa je tak v pravdě spojeno, sloučeno v živé jed
notě. « (Przymara, Eucharistie <1 práce. Srov. 1 Kor to, 17.) » Toto pak
jedno tělo musí také kotlali životní práci, rl tak eucharistické spojeni
Jednotlivé duše vyrůstá a šíří se k eucharistickénm spojení ve společnost
všech duší ii eucharistická práce jednotlivé duše důsledně vyrůstá a šíří
se i do výše, dálky i hloubky eucharistického pracovního společenství
všech duší. « (Przymara tamtéž.)

Ó vy všichni, kdož mluvíte o kolektivu práce! Dávno ještě nežli
lidem připadlo na mysl co podobného, dávno před tím osnoval Kristus
v plánech lásky své toto společenství.
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Kristus chce sjednotit lidstvo, v Eucharistii toto sjednocení uskuteč
ňuje a jediné v jednotě eucharistických duší dlužno hledali základ trvalého
míru a pokoje mezi národy a tím i pravého štěstí.

Věděl proto dobře sv. Otec náš Pins XII., proč právě uprostřed vá
lečné vřavy vydal okružní list o mystickém těle Kristově (enc. » Mystici
Corporis Christi«, 29. 6. 1943, viz Ord. L. 1943, č. 12 a r. 1944, č.
1, 2, j).
Obětí na kříži, obětí těla za nás vydaného a krve za nás prolité Kris
tus lidstvu vydobyl sjednocení a v Eucharistii toto sjednocení stále ob
novuje. Sv. Pavel napsal (j Kor to, /5-J7): * Mluvím k těm, kdož
mi rozumějí. Posíláte sami, co říkám. Kalich požehnání, který žehnáme,
zdaž není společenstvím s krví Kristovou? A chléb, který lámeme, zdaž
není společenstvím s tělem Kristovým? Poněvadž tedy chléb jest jeden,
tvoříme my mnozí jedno tělo, my mnozí, kteří máme účast na jednom
cltlebě.a
» Přijímali Krista znamená znovu se zařazovali v tělo Kri
stovo. Kristus, který žije v jednotlivém člověku a působí jednotlivou prací,
prolamuje osobní a národnostní ohrady tohoto jednotlivého života, rozši
řuje jeho omezenou úžinu k šíři světové... Světový Spasitel světové
práce rozšiřuje úzkou jednotlivou práci v práci světovou." (Przytv. tamže.)

To působí Eucharistie tělem Kristovým, to působí i jeho krví, v ži
vém eticharistickém těle kolující. » Krev Kristova oživuje, sjednocuje
a očišťuje, a s výšin nekonečna se snáší na lidstvo déšť božství, uváděje
do padlého lidského organismu prvky Božího života,« píše jiný eucharistický spisovatel (Ioino Giordani, Krev Kristova, Praha 1946, str.
38), a pokračuje (str. 63) : »Ježíš Kristus proměnil tedy svou krví otroky
v bratry. Rozptýlení a rozdělení v kmeny a rasy, v nichž krev byla kva
sem roztržky a kde z roztržky klíčila válka, byli spojeni v rodinu slu
čujícím systémem Božího prokrvení: ze staletého rozptýlení se vrátili
do vlasti a domova kolem jediného Otce. Učinil z nich pokrevné bratry
Kristovy. Pomyslete: pokrevné bratry Boží.«
Jestliže tedy nikdy lidstvo tak živelně nepociťovalo potřebu spole
čenství jako v dobách všeobecného zmatku a vybičované rasovosti, pak
chápeme, proč právě v té době rozptýlení synové a dcery hledali úto
čiště u společného otce všeho křesťanstva, u náměstka neviditelné hlavy
mystického těla Kristova, jak válečné dokumenty prokazuji.

369

Šťastné lidstvo, zítslávají-li jclio razní kmenové i růztté národní
větve živými ratolestmi na živém kmeni pravého křesťanství. Neprospívá
lidstvu ten, kdo jakýmkoliv způsobem zavinuje odumírání a usychání
těchto ratolestí. Jsem proto přesvědčen, že by bylo jisté možno dospěli
i k užšíma spojení Čechli se Slováky hlavně na tomto základě, a stejně
i onoho tak nezbytného sjednocení Slovanstva nebude dosaženo, leč na
tomto podkladě, jak tiž vytušil Karel IK., zakládaje slovanský klášter
v Praze. Vážím si proto nesmírné vzácného pochopení pro význam unionlstickýcli sjezdil velehradských, jak je veřejně osvědčil náš pan president.
Nebojím se v důsledku toho prohlásili, že stejně ruší jak všechny
imijikační snahy mezi Čechy a Slováky, tak i dobře míněné pokusy
o jedno velké a silné Slovanstvo ten, kdo oiltíná kdekoliv a jakoukoliv
ratolest od živého kmene pravé révy, jíž jest Kristus (Jan 15, ij, a tím
znemožňuje zprostředkování životodárné mízy, prýštící z Eucharistie.
Zvolá snad i dnes někdo: » Tvrdá je řeč tato, kdo ji může poslouchali ?«
(jmi 6, 60.)
Možná, ale musím tak mluvit. Ostatně ti, kdož mne jindy slýchá
vali, pamatují se, že jsem nikdy jinak nemluvil. Eucharistie a práce byly
vždy mým programem. A nemělo by se zapomenout, že to byla katolic
ká mládež, pro kterou byl překladem častěji uváděné knížečky narýsován
pracovní plán. Duše eiiclmristické, eucharistiáni a eticliaristiánky, jsou
nejlépe tiscliopněni ke skutečné práci, a to k společenství skutečné práce.
Eucharistie může obrodit mravnost a obnovením mravnosti zvýšit i vý
konnost práce. To platí všeobecně, to platí zejména též pro pohraničí.
Případně bylo kdysi nazváno pohraničí periferií pražské arcidiecéze.
Je smutiié vidět tam nezorané, neobdělané lány. Ale co říci o lánech du
chovních ? Děkuji upřímně vám všem, kněžím světským a řeholním,
řeholním i jarním sestrám i všem laickým pomocníkům, kteří se neúnavně
lopotíte na vyprahlém úhoru duchovním svorně s bratry a sestrami pra
cujícími na úhoru pozemském. Vnesme do obojí práce sílu a život z Eu
charistie! Oživne krásný ten kraj, oživnou i duše, i když na mnohých
v obojím smyslu pracujících se naplní slovo evangelní ( Jan 4, 37, 38):
»Jeden seje <1 jiný žne ... jiní se dali do práce, jiní p práci jejich pokra
čovali,« Přece vždy vykonaná práce ^<iliře/e, obloží, povzbudí a nikdy
nás neopustí Ten, jenž nejen jako Bůh, nýbrž i jako člověk s námi dlí
ve svatostánku, i jako člověk, pravím, jenž poznal námahu práce, jenž
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proto nasi práci rozumí a jenž stále z Eucharistie k nám volá: » Pojďte
ke mnč všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vás občerstvím.*
(Ml 11, 28.)
Nejmilejší! Není vyloučeno, že mnohý z vás si pomyslí to, co řekl
Festus Pavlovi (Skt 26, 24): » Ty blázníš... Mnoho studování tě při
pravuje o rozum.* Odpovídám i já se sv. Pavlem: »Neblázním, ale
slova má jsou pravdivá a rozumná« (tamže v. 25), třebaže tím se ani
já nezříkám » bláznovství kříže* (srov. 1 Kor 1, 18, 23) a chlubím se
s týmž apoštolem: » My blázni pro Krista* (t Kor 4, 10).
Upřímně mluvím a s plným vědomím toho, co říkám. Vždyť chci
jen dobro vlasti i národa, a proto také nesmím opominouti nic, abych si
jednou nemusel s prorokem vyčítat: » Běda mně, že jsem mlčel.* (Iz 6, 5.)
Spoléhám při tom na ochranu a pomoc všech svátých patronu našich
českých, zejména sv. Vojtěcha, na jehož biskupský stolec jsem já nehodný
byl povolán.
S opravdovou vděčností jsem proto přivítal návrh nejdfistojiiějších
slovenských spolubratři na posledních poradách biskupských v Olomouci
učiněných, aby rok 1947 byl zahájen a prožíván jako svatovojtěšský.
Vidím i v tom velký důkaz lásky Boží.
Oslavme my Cechové, a zejména my Pražané, co nejokázaleji 950.
výročí mučednické smrti sv. Vojtěcha. Budu šťasten, jestliže uvidím, že
vše, co velkého a krásného v literatuře, v umění výtvarném i v Imdbé
vytvoří hluboké duše české, že vše to bude dáno do služeb této myšlenky.
Odčiníme tím křivdu, jíž se naši předkové na prvním Čechu světo
vého formátu dopustili.
Přičiňme se všichni, každý svým způsobem, o to; pak jistě Bůh do
brotivý na přímluvu svého mučedníka a našeho patrona pomůže, aby
naše drahá vlast zasedla znovu jako královna na prestol slávy mezi národy.
Na ty úmysly i já svolávám Boží požehnání na vás, moji věřící,
na dobrý pražský lid i na celý drahý národ.
('ť jménu Otce i Syna i Ducha svátého. Amen.
† Josef,
arcibiskup pražský a primas český
Na Hradčanech, u hrobu sv. Vojtěcha, dne 8. prosince 1946.

(» Katolík « 15. prosince 1946)
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Sv. Vojtěše, jsi naším vzorem,
buď nám pomocníkem,abychom
se dle vzoru Tvého řídili!
(Praha 20. dubna 1947)

Jsem vděčný, nesmírně vdéčný Pánu Dolin za to, že začínám svou
činnost arcipastýře v jubilejním roce svatovojtéšském. Jsem vdéčný proto,
že pražský stolec arcibiskupský je po sv. Vojtéclni nazván, jsem vdéčný
za to, že moje činnost počáteční jisté bude provázena přímluvou svétee,
jehož jubileum oslavujeme, a jsem mléčný i proto, že celý rok nám tím
živéji stále bude připomínat svétlý vzor biskupa
svétee - mučedníka.
Oslavy svatovojtéšské iiemély by významu, kdyby průbéli jejich nepřispél
k mravnímu obrození našeho národa, nesplnily by svůj úkol, kdybychom
my knéží sami se také neobnovili v apoštolské horlivosti dle jeho vzoru.
Je nám všem jasné, že sv. I^ojtéch, jenž se zprvu sám musel pova
hové propracovávat, v přemnohém nám svým životem i působením za
nechal zářný příklad k následování.
Zdůraznil bych jeho živelnou snahu i při vystupňované zevní činnosti
nezapomenout na vnitřní duchovní život, který tím více potřebuje, aby
byl doplňován, čím více z nasliromáždéiiého loudu rozdáváme.
jak příkladná byla jeho poslušnost <1 naprostá podřízenost papežům,
kteří o jeho životé a způsobil života rozhodovali!
lak neúnavná vytrvalost p práci na vybudování kostelů a obsazování
duchovních správ. S<ím ze svého majetku přispíval na tyto potřeby a ne
ostýchal se sám účinné se zúčastňovat všech potřebných prací k vytvoření
or^anisované péče <> náboženský život r rozsáhlé své diecési. Pochopíme,
co to znamenalo i> dobč I 'ojtčchové, když si iivčdomíme, že teprve Arnoštu
z Pardubic se podařilo provést úplnou organisaci duchovní správy v Če
chách.

372

A jako v celku i v jednotlivostech lze si vybrali z života sv. Vojtěcha,
tolik bohatého činností, mnohé pončem' i povzbuzení.
Nač bych chtěl dnes v úvodu jubilejního čísla svatovojtěšskélio zvlášť
upozornit ?
Sv. Vojtěch byl umučen. Milost stát se mučedníkem pro víru je velká
milost, jíž není každý z nás hoden. Ale mučednictví sv. Vojtěcha nespo
čívalo jen v úkladném usmrcení.
Náš Mistr a Pán trpěl nesmírně v hrůzných hodinách od Zeleného
čtvrtku do tří hodin Velkého pálku, ale nenápadné a jedině Otci známé
bylo téměř stálé jeho utrpení, jež Srdce prožívalo, poněvadž pro svou
božskou vševědoucnost ustavičně před očima duchovníma měl nepochopení
vlastních učedníků, ba i apoštolu a poměrně, úměrně ke všemu, co lidstvu
obětoval, nepatrný výsledek své nekonečně cenné oběti.
A podobně i sv. Vojtěch, osobnost hluboce vnímavá a do krajnosti
obětavá. Trpěl, musel trpěli, viděl a denně se přesvědčoval, že není chápán,
že snahy jeho jsou zkresleně vykládány a že jeho práce a jeho úsilí nenese
ovoce. Podobné vědomí je strašnou mukou pro každou duši ideálně apoštol
skou, a čím hlubší či vyšší je idealismus, tím hlubší a sžíravější jsou i její
muka.
Na to chci zvlášť upozornit.
I náš apoštolát, právě proto, že imisí být ideální, musí zároveň po
čítali s nepochopením a poměrně malým výsledkem.
Kolik snaživých idealistů kapitulovalo hned na začátku činnosti
před touto překážkou, již jako první v cestu všemu snažení postaví ďábel?
Vyprosme si od sv. Vojtěcha vytrvalost a k této vytrvalosti potřebnou
důvěru! Ani v tom nemůže být učedník nad mistra svého. I v tom musí
me následovali svého Pána. Kráčejme v těchto šlépějích Mistrových
po těchto stopách Vojtěchových! Nepracujeme pro pouhých několik let
svého života. Byť i jiní jednou sklízeli ovoce našich obětí a naší práce,
nebude z knihy života zahlazena naše zásluha. Zdolání prvních bari
kád, satanem vybudovaných, umožní vítězný pochod bojovníků Kristových.
Nechť i to je požehnaným výsledkem letošních jubilejních oslav svatovojtéŠských.

† Josef,

arcibiskup pražský

Dobrý pastýř « 20. dubna 194.7, str. 241-242)
(»
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VIII
Vzkaz českých a slovenských biskupů
Čechům a Slovákům v Americe
(21. prosince 1947)

Biskupové z Čech, Moravy a Slovenska na svých letošních biskup
ských poradách ve dnech 17. - 19. listopadu shromáždění, vzpomínali
i na vás, naše krajany, rozptýlené v Širých oblastech Nového světa.

Jsme hrdi na vás a vaši věrnost, s jakou jste oddáni sv. katolické naší
víle. Jsme Indi tím více, že dovedeme ocenit vaši vytrvalost, jež musela
být osvědčena v mnohých nebezpečích. Kéž by to bylo vzorem a vzpru
hou i pro naše katolíky!

Máte sice své biskupy, v jejich diecésích žijete a pracujete. Budíc
Jich pos/iišni a ctěte je jako své duchovní pastýře. Nicméně i my, biskupové
z Československa, hlásíme se k vám jako k těm, v jichž žilách koluje
naše krev a kteří svým životem dělají čest i našemu národu.
Děkujeme vám za všechnu pomoc materiální, s jakou nám přispí
váte v našich těžkostech. Děkujeme vám i za modlitby, jimiž svou dobro
činnost provázíte.

Smíme-li za něco žádat, pak prosíme: Nedejte zahynout Českému
a slovenskému jazyku ve svých řadách. Učte své děti česky nebo slovenský
se modlit a v kostele zpívat. Hovořte s dětmi v rodinném kruhu v sladké
naší mateřštině. Naplňují nás obavami zprávy, jež docházejí, že ubývá
znalosti jazyka českého a slovenského mezi krajany. I 'íme, že je to zjev,
vyskytující se i 11 jiných tiárodii. .Ale n.f.í národ, počtem tak malý, nesmí
ztratit nikoho. Uždyť i vy patříte k nám — myslíme, že příslušnost k na
šemu národu i vám mílže být prospěšná. Neboť svéráznost tradic českých
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a slovenských je bohatým přínosem pro kulturu jak i< nás, tak v cizině.
A kultura, kultura ducha — měla-li vždy význam, má tím větší v naší
zmaterialisované době.
Spoléháme na vás a žehnáme všem vašim pracem a snahám.
Za české i slovenské biskupy Republiky československé

† Josef,
arcibiskup

(» Katolík « 21. prosince 1947)
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IX

Pastýřský list k svátku v
blahoslavené Anežky České
(Praha 2. února 1948)

Až bude v Čechách nejhůře, má býti podle dávné pověsti nalezen
již tak dlouho hledaný hrob načí Id. Anežky. Třebaže tolik toužíme,
aby koneční1 už byly vypátrány ostatky bl. Anežky, třebaže se na ten
úmysl i modlíme, přece si na drtilié straně nepřejeme, aby poměry v Če
chlích i i' celém načetli státě pc zhořčení dospívaly k vrcholu. Nemůžeme
včak říci, že by poměry míče nebyly těžké. Jsou smutné, velmi smutné,
takové, jakých si nezasloužil náč dobrý lid po tak smutných a těžkých
utrpeních. Mihne proto malomyslnět ? Máme my kněží ztrácet chuť

k práci a činnosti? jsme čečtí kněží. Zastaneme věrni svému národu i p do
bách nejkrutějších. Zůstaneme věrni i své církvi u vědomí, že právě

věrností své církvi nejvíce prospějeme svému lidu!
Církev sv. má přislíbení svého Zakladatele: »A brány pekelněji ne
přemohou « (Mt 16, 18), přislíbení Krista, jenž jindy řekl: » Důvěřujte,
já jsem přemohl svět! « (Jan 16, ts) Sv. Jan jako by vykládal tento
výrok svého Mistra, napsal v I. epištole (4, 4); » Všecko, co se zrodilo
z Boha, přemáhá svět. « (p. 5) » Kdo však přemáhá svět, ne-li ten, kdo
věří, že Ježíš je Syn Boží? « .-bio, přemůžeme svět vírou, vírou ve jméno
Ježíš, vírou ve jméno Boha, vírou účinnou, vírou skutky dokazovanou,
neboť » víra bez skutků je mrtva « (Jak 2, 17 a nn. A tím pomůžeme
i své vlasti.
Doba svatopostní je dobou oživení náboženské horlivosti. Využijme
dobře této doby jak k vlastnímu posilnění, tak i k posilnění dučí nám svě
řených!
začátek postu spadá svátek bl. Anežky. Neříká nám nic její
světlý příklad? Co nám po ní zbylo? Co nám ji připomíná?
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1. Zpustlý klášter Na Františku. -Je to hanba nás Čechu, ne na posled
ním místě nás českých katolíku, že toto památné místo je dosud i> rozva
linách. » České Assisi. « - Jak by si takové památky vážili jinde! Než
kolik let musel čekat chrám svatovítský na své dokončení? Millenium
svatováclavské bylo vzpruhou. A chrám byl do r. 1929 dobudován. Musí
být podobnou vzpruhou i snaha všech upřímných Čechu a Slováků, aby
co nejvíce bylo urychleno svatořečení té, kterou chtěl již Karel IV. mít
oslavenou na oltářích. Přičiňme se, aby práce na obnově dědictví Anežčina co nejvíce pokračovala. Podejte pomocnou ruku všem, kdož o tuto
obnovu usilují! Hojnými příspěvky nahrazujte pokání, když vzhledem
k poměrům současným i letos ještě je půst omezen na Popeleční středu
a Velký pálek.
Ale zamysleme se ještě nad jinou okolností! Zpustošení kláštera Anežčina bylo výsledkem bratrovražednýcli bojů! Je bolestný pohled na rozva
liny měst a chrámů v Rusku, Polsku, Anglii i jinde v Evropě, ale spoušť
tuto zavinila zloba nepřátel. Tím smutnější je zpustošení zaviněné bratrovražednými boji. Není to hrozné memento i pro dobu naši? Kdo roz
dmýchl je bratrovražedné boje u nás, je největším nepřítelem národa! A jsou,
kteří je rozdmychují! Neskrývejte se za lid! Lid, ten dobrý náš lid, si
nepřeje toho, co mu přičítáte! Je bratrovražedný boj i vedený jazykem:
pomluvou, osočováním, udáváním, jež není oprávněné.
Milí bratři! Na kazatelně, ve zpovědnici a kde jen můžete, hleďte
působit na své svěřené, aby prohlédli a poznali, kdo jsou jeho nepřátelé.
Urovnávejte rozbroje v rodinách, osadách, ve veřejném životě. My kttěží
musíme být nejen hlasateli, ale i spolutvůrci míru. Věnujme svrchovanou
péči této službě svému lidu a svému národu v době svatopostní!

2. Blahoslavenou Anežku nám dále připomíná řád křižovníků,
jí založený. Český rytířský řád, řád špitálníkň. Jsem vděčen tomu řádu,
ze pro český národ i pro církev sv. u nás tolik dobrého vykonal. Kéž
by i řady jeho byly rozhojněny novým zdatným dorostem! Vždy se osvědčil
jako český řád, rytířský řád, který nezapomněl 11a svůj účel — mírnit bídu
strádajících. Ale tento odkaz bl. Anežky platí i pro nás všechny. Všichni,
každý z nás musí být českým rytířem, plným pochopení pro potřeby
bližních a plným iásky k trpícím. Už v promluvě na svátek sv. Václava
jsem to zdůraznil. Nezapomínejte! Použijte všech možností doby svato
postní a vychovávejte zejména mládež v duchu české rytířskosti. České —
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uvědoměle národní a vlastenecké, a rytířskosti v plném slova smyslu.
Rytíř musil si uchovat, svůj Ulít čistý, bezúhonný, věrností k Marii Panně
se zavazoval hájil čest a důstojnost ženy a přísahal přispět vždy k pomoci
na obhájení víry.

Mládeži drahé! Bez víry a prakticky žitého náboženství neuliájíš
si svůj štít čistý a bezúhonný! Místo abys pomáhala zvýšit čest a důstojnost
ženy v bláto šlapané v tisku, v divadle, v kinech a v životě vůbec- ne
omlouváš svou slabostí své jednání úplně přizpůsobené zbalmilosti doby?
Láska k Marii Patrně i zde bude oporou v tvém úsilí o nápravu mravů.
A boj za víru? Je stejně čestný jako boj za národní přesvědčení. Kdo
nezradí víru, jistě nikdy nezradí ani svůj národ! Konečně láska k potřeb
ným ? Znovu připomínám, že právě doba postní nás zavazuje nezanedbiit žádné příležitosti ke skutkům tělesného i duchovního milosrdenství,
k těm skutkům, jimž přislíbil ježíš Kristus odplatu veřejnou v den soudu
posledního, který i sebe samélio ztotožnil s potřebnými v památných
slovech: » Cožkoliv jste učinili jednomu z nejmenšícli mých bratří, mně
jste učinili!« (Mt 25, 40).
3. Kříž u Karmelitek. Nebudou všichni vědět, že kostel karmelitek
na Hradčanech skrývá vzácnou památku na bl. Anežku. Hned proti
vchodil na stěně visí velký kříž, nápadný krvavými ranami na kolenou.
Podle dávného podání před tímto křížem v klášterní chodbě se modlila
bl. Anežka ve chvíli, kdy na Moravském poli umíral její synovec Pře
mysl Otakar 11. posetý ranami. Před tímto křížem, v této pro český národ
tak osudné chvíli, se modlila za český lid. Svatý kříž v době postní zvlášť
musí býti uctíván. Slovy, písněmi, modlitbami, ale hlavně životem. Kříž
Kristův zvítězil nad křížem hákovým, kříž Kristův vítězí nade všemi,
kdož proti kříži bojují. Satan byl, jest a bude vždy vůdcem odpůrců
kříže. Milujme Kristův kříž, milujme jej i ve svých životních křížích!
Bolestí a utrpením na kříž Kristův přibiti, statečně plňme své povinnosti!
A pod křížem Kristovým vroucně prosme za vítězství pravdy o našem
národě. I vítězství lži by znovu na náš národ uvalilo pohromu doby bra
niborské. Uctívejme kříž s naší světicí bl. Anežkou a prosme ji, aby svou
přímluvou oddálila od našeho národa rresty, jež nevědomostí a, žel Bohu,
někdy i zlobou znovu přivolávají ti, kdož slouží dáblu, a ne Kristu.
A spojte tyto své modlitby i s modlitbami mými, jež s vámi obětuji za
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drahý Český národ vždy, kdykoliv mohu, v kostele karmelitek před křížem
Anežčiným.
V Kristu nejmilejší! Doba svatopostní je doba spásy. Proto doba spásy,
že je to doba kajícnosti. Prožívejme ji v duchu bl. Anežky České a pod
její ochranou! My kněží musíme předcházet dobrým příkladem duřím
nám svěřeným. Modleme se vroucněji a pozorněji svaté officium, modlitbu
církve za církev. Buchne vřelejší při oběti mjsvětější, kdy ve spojení
s Bolestnou Pannou Marií svoláváme předrahou Krev Ježíšovu na svůj
lid! Uctívejme sv. Kristův kříž celým svým životem, svědomitým plně
ním přikázání Božích i stavovských povinností, i oběťmi upřímné lásky
blíženské. Budoti-li všechny tyto skutky vykonávány ve stavu milosti
posvěcující - a řádná sv. zpověď velikonoční nám stav této Boží milosti
zajistí — přinese doba postní smír uráženému Srdci Božímu, a radost
velikonoční jistě bude zárukou vítězství Kristovy pravdy, vítězství,
jež jedině může národu našemu zabezpečili klid a trvalý mír. Amen.
Nechť vám všem žehná trojjediný Bůh Otec, Syn a Duch Svatý.
Amen.

† Josef,
arcibiskup

Dáno v Praze na Hradčanech 2. února 1948.
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X
»Nemlč, arcibiskupe! Nesmíš mlčet!«
{Praha, 25. únoru 1948)

Je pochopitelné, ze v každé vzrušené době, jako je i naše, vzrůstá
zasílání anonymních dopisů. Kdekdo radí, co mám dělat a co nemám dě
lat, co bych měl dělat a co bych neměl dělat. Anonym obyčejně píše hodné
důvěrně. A tak jeden ve svém dopise důrazně žádá: » Nemlč, arcibiskupe!
Nesmíš mlčet! «
Zamyslel jsem se. Nesmíš mlčet! A má to vůbec nějaký smysl neml
čet, mluvit? Laviny řítící se nezadržíš. Pravda, ale lavina je hmota,
kdežto hnutí je závislé od lidí myslících a uvažujících. Budeš mluvit na
darmo— a pak Kristus řekl: » Kdybych byl nepřišel a nemluvil jim, hříchu
by neměli, ale nyní výmluvy nemají z hříchu svého « (Jan 15, 22).
Snad by bylo lepší mlčet a nechat je v nevědomosti. — Ale Pavel na
psal: » Zapřísahám tě před Bohem a Kristem. Hlásej slovo, trvej na něm,
ať je vhod nebo nevhod, přesvědčuj, zapřísahej a kárej se vší trpělivostí
a učitelskou moudrostí! « (2 Tim . 4, 1, 2).
Proto nemlčím. Ten dobrý český lid mne zná. Nezradil jsem svůj
národ a nikdy nezradím, a dovedl jsem trpět. Proto mluvím.
1. Zapřísahám vás všechny pro drahou, v koncentračních táborech
a žalářích prolitou krev našich bratří a sester. Pro slzy a bolesti českých
žen a matek. Vzpamatujte se! Vím, že nechcete rozdmýchávat bratrovražedné boje, ale takto se jim nevyhnete. Zamyslete se nad svou odpověd
ností!
2. Udržujte právní řád! Všichni schválili zásadní program socialisace. Všichni k němu pracovali a chtějí pracovat. Právní cestou se dosáhne
trvalejších reforem, i těch nejradikálnějších. Čtěte dějiny! Přesvědčte se!
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3. Neničte odkaz presidenta osvoboditele a práci presidenta budovatele!
Sami jste je tak nazvali. Dílo jejich uznává celý národ. Pracovali a trpěli
pro vás a za vaše potomstvo. Důvěřovali jste jim vždycky. Nevděk bolí
a nevděk bývá stíhán kletbou.
Přál bych si, aby každý viděl do mého srdce. Upřímně cítím se všemi,
se vším lidem a celým národem. Budou také upřímně chápána má slova?
Chci doufat.

(»Lidová demokracie« a » Svobodné noviny« 25. února 1948)
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XI

Katolickým křesťanům
a všem lidem dobré vůle
(Praha 25. února 1948)

Hledejte nejprve království Boží <1 spravedlnost jeho a toto
vše bnde Vám přidáno (Matouš 6, 33).

Žijeme v době nad jiné vážné. Rozimiíme-li znamením doby, pozná
váme, že prožíváme kritické chvíle dějin. Nepochybujeme o dobré váli
mnohých členů národa a jeho představitelů. jako křesťané však víme,
že tato sama nestaří. Velká řást národa sešla s cest víry a mravnosti. Je
třeba modliteb, je třeba pokání, tj. zrniny smýšlení. Katolíci pochopí into
výzvu a budou se snažit denní společnou modlitbou růžence vyprošovat
národu Boží milosrdenství a Wí/o jeho představitelům! Ti, kteří nejsou
spojeni touž vírou s katolickou církví, nechť se spojí s námi v jednom úsilí
společných proseb a společného smíru! Přiberte k modlitbám nevinné děti,
jejichž modlitby podle výroku Kristova pronikají před Boží tvář! Spojme
se v modlitbách o pravý mír! Změňme smýšlení, pokud je čas!

» O můj ježíŠi, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného
ohně, přived do nebe všechny duše, obzvláště ty, které Tvého
milosrdenství nejvíce potřebují!« (Modlitba fatimských dětí)

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

t Josef,
arcibiskup

(Text převzat z původního tištřného letáku.)
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XII

Prohlášení po slavnostním » Te Deum «
vykonaném na žádost nové zvoleného
presidenta Klementa Gottwalda
(Praha 15. června 1948)

V okamžiku, kdy lento stát dostal novou hlavu, cítím ve svědomí
povinnost vyslovili jasně tyto zásady:
1. - Církev není institucí, která má organisovat politický souhlas
nebo politický odpor.
2. — Církev nemůže nikomu bránit, chce-li si vyžádat pro své činy
Boží pomoc.

3. — Se vší vážností však připomínám, že liturgickým úkonem tím
církev nepřijímá světový názor směrů a hnutí, které odporují jejímu
názoru.
4. - Když církev ukazuje dobrou vůli
dem pro společné úsilí o vyřešení časných
své poslání, které ji nutí rozlišovali, co je
Ve jménu tohoto poslání musí kárali zlo,

a odhodlání vyjít vstříc li
úkolů, nemůže nikdy zradit
Kristovo a co Kristovo není.
padni, komu padni.

5. - Vyzývám věřící lid, aby pevně stál za sv. Otcem, za svým
arcibiskupem a kněžími. Z druhé strany však všem připomínám, že nelze
vždy a v každém případě dáti podrobné a konkrétní pokyny; v křesťanech
Samých musí žít křesťanské vědomí a svědomí, oni sami musí nésti osobní
odpovědnost, která přísluší duchovní vyspělosti věřícího křesťana.
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6. - Vzdělávejte se usilovně a intensivněji než dosud v katolické
nauce, v zásadách křesťanské sociální spravedlnosti. Sledujte projevy
sv. Otce.
Modlete se za vlast a za království Boží v slovanském světě! Usmi
řujte svou kajícností Boží spravedlnost za veřejné odpady a hříchy! Po
moc naše ve jménu Páně!
V Praze dne 15. června 1948

† Josef,
arcibiskup
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XIII

Dopis předsednictvu
Svazu bojovníků za svobodu
(Červená Řečice 3. srpna 1948)

Bratři!

V Lidových novinách z 3. 7. tr. jsem četl Vaše protestní prohlá
šení ze dne 30. července 1948 ve věci suspense Plojharovy.
Pro prolitou krev našich bratří a sester, pro slzy a bolesti osiřelých
vdov a sirotků Vás zapřísahám: Nevnášejte do našich řad štvanice ná
boženská a politická!
Plojhar byl suspendován jedině proto, že odepřel poslušnost církevním
představeným. Jako kněz musel znáti předpisy církevní, přísahal taká
poslušnost svému biskupovi.
Když byl předem na nebezpečí suspense upozorněn, odpověděl, že
neodvolá kandidaturu a suspensi že bere na vědomí.
Na výtku, že Vatikán nic nedělal na ulehčení jeho osudu, podotýkám
jen tolik, že Plojhar, který byl v Č. Budějovicích vysvěcen jako příslušník
německé národnosti, když přišel do Dachau, dostal se na blok 26 německých
kněží.
Vatikán se zastával všech uvězněných kněží, žádal pro né úlevy,
ale Himmler dal úlevy jen kněžím německé národnosti. Tyto výhody kněží
bloku 26 také měli, až se proti tomu bouřil celý lágr. Plojharpřišel na tento
blok roku 1942, kdy již úlevy platily. Ti, kteří byli v Dachau, to dosvědčí.
I ostatní Vaše tvrzení jsou nespravedlivá. Přesvědčte se nejprve, než
něco tvrdíte, aby neutrpěla prestiž Svazu.
Všimněte si též, jak Plojhar žije, a jsem přesvědčen, že nebudete míli
dojem, že je to nějaký pronásledovaný kněz.
Nezapomínejte, že máte býti svědomím národa.

† Josef,

arcibiskup
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XIV

Nad rakví presidenta
Dr. Edvarda Beneše
(Sezimovo Ústí 10. září 1948)

Milý pane presidente!
Máme ještě všichni v živé paměti jeden z Vašich posledních projevů,
v němž jste mužně vyznal víru v existenci Boha, v existenci duše a v její
nesmrtelnost. Věřil jste, že všechno krásné a velké, co bylo vytvořeno
rozumem a srdcem, má hodnotu věčnou a nezaniká s tělesnou schránkou.
Proto mohu hovořiti k Vaší duši i teď, kdy Vaše tělesné pozůstatky budou
uloženy do země.
Děkuji Vám proto ze srdce za vzácný příklad dobrého člověka, jejž
jste našemu českému lidu zanechal.
Především to je příklad neúnavné práce. Pracoval jste neúnavně až
do poslední chvíle a pracoval jste poctivě a svědomitě. Pamatuji se, když
jsem měl příležitost s Vámi mluvit, jak Vaše projevy byly pečlivě pro
pracovány. Bylo na nich vidět, že jste sám na nich piloval a je upravoval.
Náš národ potřebuje lidi, kteří by pracovali, poctivě a neúnavně pracovali.
Nechť Váš příklad neúnavně pracovitosti stále září našemu lidu.
Děkuji Vám dále, pane presidente, za příklad věrnosti zásadám.
Svým zásadám jste zůstal vždy věrný. Svědčí to o Vaší pevnosti charakte
ru. Náš národ vždy potřeboval, potřebuje nyní a bude potřebovat i dále
pevných charakteru. Musí být z křemene, musí být z kvádrů. Kéž by
i Vaše charakternost nebyla nikdy naším lidem zapomenuta.
Děkuji Vám konečně i za příklad vzorného rodinného života. Snad
by se mohlo zdát, že je to věc rázu soukromého. Ne, od vzorných rodin
závisí blaho jednotlivců i celku, blaho celého národa. Tento přiklad je
tím vzácnější, že scházelo pouto - nebylo dětí — scházelo pouto, jež usnad
ňuje v rodinách vzájemné štěstí, a přec Váš rodinný život byl vzorný.
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Je nejvýš třeba, aby náš národ měl i tento Váš příklad vzorného rodinného
života stále před očima.
Za to vše Vám nyní Jménem drahého českého lidu děkuji. To vše
Vám jistě mnohonásobně odmění Dobrotivý Bůh a na ten úmysl se nyní po
modlíme modlitbu, jíž jste se naučil na klíně své dobré matičky, v této
nejzákladnější a nejvýznamnější škole mateřské, modlitbu, jež se spo
lečně ozývala v domě Vašem otcovském. Otče náš... Zdrávas Maria ...
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XV
Pastýřsky list k svátku
Neposkvrněného početí
(Praha 8. prosince 1948)

V Kristu nejmilejší!

Mezi nejpožehnanější dny svého života počítám svátek Neposkvrně
ného početí Panny Marie. S hrdostí jsem se Jako bolioslovec hlásil do řad
akademiku, kteří se zavazovali hájit Neposkvrněné početí Mariino,
s vděčností jsem oceňoval své přijetí do Mariánské družiny jinochu a mužů,
jejímž hlavním svátkem byl svátek Neposkvrněného početí, s radostí
jsem vždy zakládal Mariánské družiny jinocha a dívek s titulem Ne
poskvrněné. A v ten svátek dostalo se mi nejvzácnější milosti - biskup
ského svěcení.
Proto jsem také neopomenul žádné příležitosti, doporučoval a čířil
jsem co nejvřeleji, kdykoliv jsem mohl, zasvěcení Neposkvrněnému Srdci
Mariinu, jsem šťasten, že i moje arcidiecéze — veškeré duchovenstvo i vě
řící lid - je uzavřena v Neposkvrněném Srdci Mariině. Musíme proto
také s upřímnou vřelostí vždy slavit svátek Srdce Mariina a svátek jejího
Neposkvrněného poletí.
Není jistě náhodou, že první stránky Bible ve Starém zákoně a po
slední i’ Novém zákoně připomínají Neposkvrněnou.
» Nepřátelství položím mezi tebou a ženou ... ona potře hlavu tvou
a ty budeš úklady Činit patě její « (Gu j, 15). Tak zvěstuje Hospodin
sám spásu lidstva skrze Syna Mariina a tento Syn re Zjevení (t2, 1)
svému miláčkovi ukázal » velké znamení v nebi: žena oděná sluncem
a měsíc pod nohama jejíma a na hlavě její koruna z dvanácti hvězd«.
Církev v tomto svém symbolu uznává obraz Neposkvrněné.
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Odvěký zápas zavilého nepřítele lidstva, jímž je ďábel, proti Kristu
a jeho církvi, je stejně veden i proti Marii, Matce Ježíšové a Maria
právě proto, že je neposkvrněná, drtí hlavu ďáblovu a tím pomáhá vítěz
ství Kristovu. Bojovat pro Krista proti Antikristu nezbytně vyžaduje
bojovat proti Antikristu pro Marii. Žena přioděná sluncem, zářící svě
tlem - i hrna pod jejíma nohama i hvězdy kolem hlavy zář jejího světla
zvyšující - je symbolem světového významu Mariina.

Na počátku světa byl chaos, zmatek, nepořádek. Byla tma a bylo
pusto a prázdno.
Bůh stvořil světlo — a světlo rozplašilo tmu, umožnilo pořádek a vy
volalo život, jenž vyplnil pustou prázdnotu země!
Maria bez poskvrny prvotního hříclm počatá, jediná ze všech lidských
potomků Adamových, byla od prvního počátku vymaněna z otroctví
ďáblova. Duše zaplavená svatostí - milosti plná - je opravdu bytostí
sluncem oděnou. Svou neposkvrněností rozplašttje tmu a zmatek, prosvě
cuje vše světlem své svatosti a prohřívá teplem své lásky.

1. Maria Neposkvrněná rozptyluje září své milosti a svatosti tmu
a zmatek, 'lak jako mír a pokoj zevní je závislý od míru a pokoje vnitřní
ho, podobně i vnitřní zmatek, rozervanost jsou doprovázeny zmatkem
a rozervaností vnější.
Sv. Pavel, který mluví sám jasně o vnitřní disharmonii mezi nižší
a vyšší stránkou lidské přirozenosti (Řím 7, 14 a n.), označil jindy za
původce zevních zmatků ďábla, když » byv naplněn Duchem svátým «
(Sk 13, 9) vyřkl kletbu nad čarodějem Elimasem slovy: » Synu ďáblův,
plný všeliké lsti a zchytralosti, nepříteli veškeré spravedlnosti, nepřestáváš
převraceli přímé cesty Páně? « (n. 10)
Maria plností nadpřirozené milosti a neposkvrněností po celý život
udržovala nejkrásnější harmonii mezi tělem a duší, nižší a vyšší stránkou
lidské přirozenosti. Nebylo zmatku v jejích citech, neboť nebylo zmatku
ani v její obrazotvornosti a ve snahách, nebylo zmatku ani v rozumu
a vůli.
Proto ji církev opěvuje » celá jsi krásná, ó Maria « a její pevnost
v boji proti zmatku charakterisuje názvy biblickými: věž Davidova —
věž ze slonové kosti - šik spořádaný - vzývajíc ji jako Pannu mocnou,
Pannu moc mající.
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Modlíme se za mír. Celý svět louží po míru. Dokavad však svil
bude sloužit ďáblu, jenž je strůjcem všeho rozbroje a udržovatelem zmatku,
nebude míru ve světě, leč zasálme-li přímo Bůh. A Bůh zasáhne pro
střednictvím Marie Neposkvrněně.
Uzývejme ji na tento úmysl. Bylo by však mdlo modlit se a žadonit.
K první fadě my sami nesmíme sloužil ďáblu, ale Marii, v první řadě
my sami musíme si vybudovat a udržovat harmonii vnitřní, vnitřní soulad
a pokoj.
Jen se zpytujme! Nejsem tak často hříčkou nálady, nevyrovnanosti
a zmatků Jantasie? jsem opravdu pánem ve svini domě, tj. rozhoduje
vždy rozum klidnou rozvahou? Nepodléháni citovosti, vášním? Snažím
se vychovávat je roztmmě?
Nejmilejší! Zdraví našeho národa je ohroženo morem pohlavních
nemocí. Dokavad nebude výchova mládeže směřovat hlavně a v první
řadě k výchově silni vůle, každá jiná snaha o záchranu mládeže selže,
a nepomůže ani sebe promyšlenější a sebe připravenější poučování.
Mladý
musí být charakter, pevná povaha, a pak odolá v nebez
pečích. Bědovat, naříkat nad zkažeností mládeže, rokovat, jak tomu
odpomoci, a při tom znemožňovat a mařit to, co by posilovalo povahu
mladých, zato však propagovat a doporučovat to, co je zeslabuje, zavání
neupřímností a pokrytectvím.
Drazí rodičově a vy všichni vychovateli! Bučíte upřímní! Uelká
je zodpovědnost Vaše před Bohem i národem! Úcta a láska k Nepo
skvrněně nejen naučí milovat ctnost a mravní ukázuěnost, ale získá
i zvláštní ochranu Mariinu v boji proti mravním zmatkům a pomůže
k vyrovnanosti vnitřní, usnadní a posiluje i snahu upevniti zevně trvalejší
mír a pokoj.

Maria Neposkvrněná šíří září své milosti světlo pravdy. V osmeru
blahoslavenství Spasitel blahoslaví všechny, kdož »jsou čistého srdce,
neboť oni budou viděti Boha« (Mt. 5, ó'). Duše rozervaně a zmateně
nerozeznávají světlo od tmy. O takových platí slova Písma » lidi milo
vali více tmu nežli světlo « ( Jan 3, 19). Naopak duše sharmonisovaná
je plna světla, jasně poznává všechno, má smysl pro nadpřirozeno. Tím
si vysvětlíme, proč církev sv. nazývá Pannu Marii Pannou nejmoud
řejší a Katedrou - Stolcem moudrosti. A jestliže sv. Pavel píše: » Vždyť
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i satan se přeměňuje v anděla světla « (2 Kor 11, 15), pak tím jen připo
míná výstrahu Spasitelovu, Jenž mluvě o posledním soudu prohlásil:
» Povstanou nepraví mesiáši a nepraví proroci a budou činili veliké zázraky
a divý, takže by i vyvolené svedli v blud, kdyby bylo možné« (Mt
24, 24). Je třeba proto bdít.
» Zbožným vzchází světlo v temnotách, « zpívá Žalmista Páně (Žl
lit, 4), a jinde: » Spravedlivému vzchází světlo « (Žl 96, 11). U sv.
Jana praví Pán: » Kdo činí pravdu, přichází k světlu « (3, 21).

Žijme zbožně, spravedlivě, dle zákona Božího, dle pravdy Hospo
dinovy! Mravní ukázněnost nám k takovému životu pomůže. Uctívejme
Neposkvrněnou ne slovy Jen a zpěvy, nýbrž i skutky, mravným, spra
vedlivým životem, a nezbloudíme, nezaměníme tmu za světlo, nezamě
níme nepravdu za skutečnou pravdu. A i mládež dychtící po světle jen
ve světle pravdy Boží nalezne život, zdraví a sílu! (Srov. Ef 5, 8.)

3. Maria Neposkvrněná teplem své svatosti rozehřeje k lásce. Mezi nejčetnější názvy Mariiny patří onen, Jímž k ní voláme jako
k Matce krásného milování. Blíží se svátky vánoční. Svátky lásky.
Nikde nezáří Láska Boží tak zjevně, tak poznatelně jako z Jeslí. » Tak
Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna « (Jan 3, íúj, a tento
Syn » Bohu Otci milý (Mt 3, 11, sr. Mk 9, 6), v němž se mu zalíbilo «,
aby ještě více dokázal svou lásku, vyvolil si nejkrajnější chudobu: stáj
- jesle - za místo svého narození. Čeho se mu však nedostávalo v zev
ních okolnostech - přišel na svět v noci, v zimě, v jeskyni - to mu nahra
zovalo světlo a teplo mateřské lásky Srdce Mariina. Tak blaženě se tulí
ke své Matičce! Nebylo šťastnějšího dítěte na světě nad ono chudé Dítě
betlémské v náručí Mariině. Čím je srdce čistší, tím je prostší egoismu,
tím větší a hřejivější je láska. Maria Panna byla proto schopna takové
lásky, že její neposkvrněné Srdce je Srdcem nejčistším, nejčistotnějším.
Proto též tato láska světlem hvězdy betlémské září do celého světa,
láska přinášející pokoj a mír lidstvu. Ne bezdůvodně tehdy andělé nad
Jeskyní zpívali » pokoj lidem dobré vůle «, ovšem jako v odměnu a budou-li
lidé vzdávat Bohu slávu na výsostech.

Na lidstvu tedy záleží také z velké Části, zda bude možné Lásce
Boží uskutečnit mír a pokoj. Tolika srdcí se dotkly paprsky lásky Ježí
šovy z Betléma, až v dálné kraje Mudrců pronikly, ale blízký palác
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Herodův zůstal ledový. Proto také Herodes jen nenávist plodil a vyvraž
děním nemluvňátek zpečetil svou zlobu.
Ti, kdož se dovedou vyhříval na výsluní čistoty Neposkvrněné Panny,
li, kdož svým životem mravně uzákoněným ctí její Neposkvrněné Po
četí, li jsou též účastni i blaživého tepla její lásky, i když venku, mimo
ně mráz a led vykonávají své zhoubné dílo.
V Kristu nejmilejší! - K Vám, kdož věříte, mluvím. Milujte Ne
poskvrněnou Paním, důvěřujte v její lásku.
Při poslední večeři Kristus Pán řekl Petrovi: » Šimone, Šimone, hle,
satan vyžádal si vás, aby vás tříbil jako pšenici. - Ale já jsem prosil za
tebe, aby nepřestala víra tvá, a ty jednou obrátě se posiluj bratry své«
(J.k 22, 31-2). Petrovi tedy přislíbil Pán Ježíš zvláštní svou modlitbu.
Petra určil, aby posiloval a utvrzoval bratry, když je satan bude tříbit,
přetřásat a Čistit, jako se tříbí a čistí pšenice na řešetě. A Petr, zástupce
Kristův, byl viditelnou hlavou církve Kristovy. Na skále Petrově je
vybudována církev; jen ten, kdo vytrvá, pevně zakotven na této skále,
přežije všechny bouře životní. /I tato církev nám ukazuje na Neposkvrně
nou jako ua ženu, jež rozdrtila ďáblovi hlavu a jež je oděna sluncem.
Milujme Marii, Neposkvrněnou Pannu, opakuji znovu; Důvěřujme
v její lásku! Jsme zasvěceni jejímu Neposkvrněnému Srdci. Jsme pod její
zvláštní ochranou. Zůstaňme jí věrni! » Blahoslavený člověk, který poslou
chá mne, který 11 dveří mých každý den bdí, pozor dává 11 veřejí bran
mých « (Přís 8, 34). Celá je krásná, není poskvrny na ní a ze slunce,
jímž je oděna, rozzáří se tím více světla i> temnoty a zmatek, rozleje se
tím více tepla v srdce toužící po lásce, míru a pokoji. Amen.
Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh Otec, Syn a Duch sv.
Amen.

† JOSEF,
arcibiskup
V Praze — na Hradčanech dne 8. prosince 1948.
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XVI

Z dopisu ministru
Alexeji Čepičkovi

Vytknul jste mi několikrát, slovutný pane ministře, že nejsem poli
tikem. Ne, nejsem - a nechci jím býti. A i tato Vaše výtka jen potvrzuje
moje tvrzení, že jsem vždycky jednal otevřeně, upřímně, bez dvojkolej
nosti a že jsem ve své snaze pracovat k urovnání vztahu a poměrů mezi
církví katolickou a státem v zásadním směru nezměnil. Mám vždycky
a ve všem na zřeteli zájem a blaho lidu, ovšem blaho celé, nejen ono po
zemské. A zde je kořen všech obtíží. Nebylo toho však třeba, kdyby se
chápalo, že je možná koordinace obou řádů, přirozeného a nadpřirozeného.
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XVII

Z kázání ve strahovském chrámu
(Praha 18. června 1949)

Nevím, kolikrát ještě budu moci k vám promlouvat, ale nyní prohla
šuji veřejně jako biskup: Nikdy, nikdy, nikdy nesvalím k dohodě, která
směřuje proti zákoutím Božím a církvi svátá. Prohlašuji zde slavnostně
před Bohem a pfetl národem, že nikdy neuzavřu dohodu, která by po
rušovala práva církve a jejích biskupi). Nikdo a nic mě k tomu nedonntí,
poněvadž církev je jen jedna a bez biskupi) církev katolická nemůže
existovat. Uslyšíte-li, že jsem něco takového podepsal, nevěřte. Přísahám
jako biskup: nikdy nezradím práv Božích a církve svaté. Velice mě
bolí, že kvůli mně pronásledován bude můj dobrý český lid. Ale nemoha
jednat jinak.
Odklid jsem Čerpal sílu ve všech pracích a námahách já, v Kristu
nejmilejší?
7. Eucharistie. On je zde skutečně. On nezklame. Řekl:
» Nebe a země pominou, ale slova má nepominou. Já jsem s vámi po
všechny dny až do skonání světa. «
Jak jsem byl potěšen a posílen k dalším útrapám v koncentráku v Da
chau, když mi mij bratr, P. Kajpr, přinesl nejsvětější Eucharistii v bali
cím papíře, aby to nebylo zpozorováno dozorci.
Je třeba bojovat proti lživosti, úskočnosti a prohnanosti. Je třeba se
modlit za duše, které zakolísaly ve víře, byvše svedeny nepravdivými
a falešnými řečmi: zde je Kristus, tady je pravda. Pravda je jen jedna,
a ta vám hlásá církev, v jejímž čele jsou biskupové spojení s římským
papežem. Nemohou být dvě pravdy.
Vytýkal apoštolům: proč neprosíte. Proste a bude vám dáno. Prosme
naši dobrou Matku. Milá byla Panna Maria Čechům, milí byli Čechové
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Panně Marii. Kéž to platí o nás i nyní. Prosme naše svaté patrony, zvlášť
patrona Euchariste, sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Jana Nepomttckého, sv.
Ludmilu, blah. Anežku a Zdislavu.
Odvrať, Pane, od našeho národa hrozné tresty, které zasloužíme za
svou nevěrnost k tobě!
Katolicismus je jen jediný. Katolicismus bez biskupů je nemožný!
Buďte věrni svému biskupovi! Chceme trpět pro víru, neboť tím můžeme
prospět svému národu.
Až se náš národ vzpamatuje, přikloní se úplně k Eucharistii - ke
Kristu, pak bude mír, klid a pokoj!
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XVIII

Z dopisu papeži Piu XII.
(Praha 20. srpna

1949)

Považuji se za nejmeiišího ze svých bratří, neodvážil bych se obrátit
k Vaši Svatosti. Protože však spoléhám tm Vaši otcovskou lásku a na
opravdu dojemnou starostlivost o mou osobu a o těžkosti, které na mne
dolehly, posílám Vám tento list, Bůh sám ví, jak Pasto a s Jakou vroucností
vzpomínám ve svých modlitbách na Vás a na všechny potřeby naší svaté
Matky církve. Den co den v domácí kapli spolu s těmi, kdo žijí se mnou,
vyprošuji milosti a pomoc nejsvétéjšího Srdce Ježíšova pro Svatý rok
a Jeho zdar. Viji životem skoro klášterním, věnuji se studiu a modlitbě.
Nechť se děje vůle Nejvyššího. Nikdy nepřestanu mu za vše děkovat.
Ostatně, co mě nejvíc bolí, to nejsou moje osobní těžkosti, ale spíše lži,
pomluvy a nespravedlnosti, jimiž urážejí Vaši Svatost, Svatoň stolici,
svátou Matku církev a zraiínjí Boží velebnost... Máj národ, soužený
tolikerým a tak těžkým utrpením, povstane znovu, pevně v to doufám,
a bude ještěv katolické víře a ve svém náboženském životě, takže
jednou napomůže v úsilí za jednotu; jistě také celá pravoslavná církev
se na tuto jednotu lépe připraví utrpením, jímž prochází... Je nutné dávat
co největší důraz na hnutí za jednotu a jistě svátý Michal, vzývaný vroucně
také u pravoslavných, v této věci napomůže až k úplnému vítězství...
Velkou útěchu mi působí vědomí, že naprostá většina kněží i věřících
zůstává věrna Svaté stolici; Pán všemohoucí nechť shlédne na jejich mod
litby.

(» Nový život « 1969, č. 12, str. 237)
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XIX

Z dopisu Msgre J. B. Montinimu
(Praha, 15. října 1949)

Považuji to za své velké štěstí, že mohu něco trpět pro Pana Ježíše;
jsem si jist, že tak pomáhám rovněž duším, které mi byly svěřeny.

(» Nový život« 1969, č. 12, str. 257)
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XX
Z dopisu papeži Pavlu VI.
(Paběnice, červen 1963).

Co mám dělat? Se vší pokorou dávám tuto otázku Vaší Svatosti.
Rozhodněte, svatý Otče, stran věci, kterou jsem vám vyložil, podle svého
soudu, třebas i tak, že mě zbavíte funkce pražského arcibiskupa, jestliže
to budete považovat za vhodné. Ve vůli Vaší Svatosti vidím vůli samého
Krista Pána, a s tímto smýšlením přijnu Vaše rozhodnutí...

(» Nový život« 1969, č. 12, str. 238)
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XXI
O náboženské svobodě
na II. vatikánském sněmu
(Bazilika sv. Petra, Vatikán, 20. září 1965)

Prohlášení o náboženské svobodě, které v širším smyslu platí i o každé
pravé svobodě svědomí, má mimořádné velký význam teologický i praktický.
V Písmu svátém se jasné praví: » Co nevychází z přesvědčení, « to
je z upřímného svědomí, »je hříšné « (Řím 14, 23). Kdo tedy hmotným
nebo duševním nátlakem někoho milí, aby jednal proti svému svědomí,
uvádí ho do hříchu proti Bolm.
Tyto zásady potvrzuje i zkušenost, .4 zde se pokorné odvažuji vydat
své vlastní svědectví.
Od chvíle, kdy byla v mé vlasti radikálně omezena svoboda svědomí,
byl jsem svědkem těžkých pokušení, která tento stav pro mnohé přinášel.
U celého svého stádce, dokonce i mezi kněžimi, jsem pozoroval nejen
vážné ohrožení víry, ale také velmi těžká pokušení ke lži, k přetvářce
a k jiným mravním neřestem, která snadno kazí lid, nemá-li pravou svo
bodu svědomí.
Když se něco takového záměrné obrací proti pravému náboženství,
je si každý věřící člověk vědom, jak vážné je to pohoršení. Ale zkušenost
nám také ukazuje, že každý takový postup proti svobodě svědomí je mo
rálně škodlivý i tehdy, mají-li jeho původci na mysli prospěch pravé víry.
Vždy a všude útisk svobody svědomí » mnoha lidí vyvolává pokrytectví.
.4 můžeme snad říci, že pokrytectví, víru okázale předstírající, církvi
více škodí než pokrytectví víru skrývající, které je dnes ovšem více rozšířeno.
Tak se zdá, že i v mé vlasti katolická církev stále trpí pro to, co
bylo v minulosti jejím jménem vykonáno proti svobodě svědomí, jako
bylo v patnáctém století upálení kněze Jana Husa, nebo v sedmnáctém
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století vnější donucení velké části českého národa, aby zase přijal kato
lickou víru, podle zásady » Cuius regio - eius religio«, jež byla uplat
ňována. Světská moc, i když chce sloužit katolické církvi, nebo to aspoň
předstírá, ve skutečnosti takovými činy zpíisobuje trvalou skrytou ránu
v srdci národa, 'loto trauma brzdilo pokrok duchovního života a nepřá
telům církve poskytovalo a poskytuje lacinou látku k námitkám.
'lak nás tedy i dějiny napomínají, abychom na tomto koncilu zásadu
náboženské svobody a svobody svědomí vyhlásili jasnými slovy a bez
výhrad, které by pramenily z oporltmistických důvodů. Jestliže se to stane,
a to i v duchu pokání za hříchy v této věci dříve spáchané, mohutně vzroste
mravní autorita naší církve k prospěchu národů. Také ti, kdo dnes utla
čují svobodu svědomí ke škodě církve, budou tím zahanbeni', tato spá
sonosná hanba by mohla být Jakýmsi počátkem toho, že se vzpamatují.
Zl tento náš sněm bude mít větší mravní sílu, aby se s větší nadějí na úspěch
zastal pronásledovaných bratří.
Proto vás, ctihodní bratři, žádám, abychom důraznost tohoto pro
hlášení nezmenšovali, a potom, abychom k závěru prohlášení připojili
tato nebo podobná slova:
» Všechny vlády tohoto světa katolická církev naléhavě prosí, aby
zásadu svobody svědomí účinně rozšířily na všechny občany, tedy i na
ty, kdo věří v Boha, a aby přestaly jakýmkoliv způsobem utiskovat ná
boženskou svobodu. Budtež co nejdříve osvobozeni všichni kněží i prostí
věřící, kteří jsou po tolika letech stále ještě ve vězení pro svou náboženskou
činnost, třebas i pod různými záminkami. Biskupům a kněžím, kterým
se v tak velkém počtu zabraňuje vykonávat svůj úřad, budiž dovoleno,
aby se zase ujali duchovní správy svých věřících. Kde je církev nespra
vedlivými zákony vydána na milost zvůli úřadů sobě nepřátelských,
tam budiž obnovena její vnitřní samospráva a budiž usnadněno její spojeni
se Stolcem Petrovým. Ať přestanou překážky dosáhnout kněžství nebo
řeholního života. Duchovním řádům a kongregacím bratří a sester budiž
opět dovolen společný život. A konečně všem věřícím nechť je zajištěna
účinná svoboda vyznávat víru, zjevené pravdy šířit o vykládat a ve víře
vychovávat děti. Tak vykonáme pravé dílo míru, o naší době nanejvýš
potřebné. «

(» Nový život« 1965, č. 11, str. 207-208)
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XXII
K činu Jana Palacha
(Vatikánský rozhlas 25. ledna 1969)

Synové a dcery, bratři a sestry církve pražské, drahý lide českoslo
venský!
V této pro naši vlast smutné, zároveň však i veliké hodině, poslyšte
i můj hlas, pokorný a slabý, ale přitom plný bolesti a lásky. Je to hlas
vašeho starého arcibiskupa pražského, kardinála Josefa Berana, který
k vám mluví z Říma. Zatím mi, bohužel, není možno přijít k vám a po
tolika letech odloučení se s vámi opět setkat osobně, jak by bylo mým
přáním. Svým srdcem jsem však u vás. A cítím spolu s vámi jako otec
a jako občan naší krásné a požehnané vlasti utrpení, které ji skličuje
a které ji v bolu a naději tříbí k velikosti a jednotě. Spolu s vámi truchlím
nad tragickou smrtí Jana Palacha a ostatních, kteří zemřeli podobnou smrtí
jako on. Skláním se před jejich hrdinstvím, i když nemohu schválit jejich
zoufalý čin. Zabít se není nikdy lidské. To ač nikdo neopakuje. Zato
však ač mají všichni před očima velký ideál, pro který oni obětovali svůj
mladý život. Tento jejich ideál je v jádru dobrý a šlechetný', dát život
jednoho za blaho všech', byla to láska k naší vlasti, touha po její svobodě,
byl to úmysl vyburcovat její mravní síly, byla to věrnost k dějinám na
šeho ušlechtilého a statečného lidu, byla to snaha zajistit mu pokrok a mír.
Tento zářný ideál je jako prapor, který se předává z ruky do ruky.
Ten si musí přivlastnit každý z vás, pro ten musíme všichni žít, spo
lečně, v klidu a s důvěrou.
Mám za to, že tu začíná nové období našeho národního života. Vy
dobře víte, že já, který k vám mluvím, jsem prožil také své utrpení.
Ale dnes není čas na to, abychom myslili na minulost. Nemařme své du
chovni síly nevražením, nýbrž soustřeďujme je ve vzájemné svornosti
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k práci, k službě bratřím, k rozkvětu naSí vlasti. Buďme národ dobrý
a statečný. Olevřme mladým cestu k naději!
Snad se zeptáte, jakým právem mohu takto mluvit já, který žiji
daleko od vás. Odpovídám vám: molm tak mluvit, protože je to moje
povinnost. Jsem přece z Kristova pověření váš učitel, váš víídce, váš přítel,
váš otec. Musím tak mluvit, protože věřím. Má víra je mé světlo. Mé
ruce zvedají loto světlo před vaše oči, aby vás volalo, aby vás vedlo, aby
vás pozdravovalo.
Kdybych snad už nemohl víc tak mluvil, kdyby tato slova byla posled
ním projevem mé věrnosti a mé lásky k vám, kdyby mi nebylo dopřáno,
jak stále doufám, ještě vás uvidět, považujte je za míj odkaz. Neodmí
tejte ho, nezapomínejte na něj!
Vzhůru srdce, synové a dcery, bratři a sestry! Vzhůru srdce! In silentio et spe erit fortitudo vestra
v tichosti a naději bude vaše síla. Ze
srdce vám všem otcovsky žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha svá
tého. Amen.

† JOSEF KARD. BERAN,
arcibiskup pražský

(» Nový život« 1969, č. 2, str. 39)
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Z poslední vůle
(Stuttgart 4. srpna 1968)

Těšil jsem se na návrat do své vlasti. Dle vále Boží ať se stane!
Do poslední chvíle v modlitbách pamatuji na spolubratry biskupy,
kněžstvo, řeholníky a řeholnice, na svůj lid a národ, a prosím, aby láska
Božského Srdce Páně a Neposkvrněného Srdce Panny Marie provázela
stále církevní i státní představené k příznivému vyřízení vzájemných
vztahu, jak to bude jen k blahu církve, lidu a státu.
Loučím se také se svým bratrem Karlem, sestrou Marií a celým příbu
zenstvem a žehnám jim i všemu lidu našemu ve jménu Otce i Syna i Du
cha svatého.
Vlastní rukou psáno ve Stuttgartu, Marienhospital 4. srpna 1968.
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Tak ho vídávali...

Rodina učitele Berana.

Maturant.

Rodičům z České koleje v Rímé
o vánocích 1907: » Podobizna
tato budiž Vám stálou upomín
kou na mne, ale vzpomínky
Vaše nechť jsou vždy radostné,
neboť nalezl jsem zde klid, po
nímž md každý toužili, nalezl
jsem úplnou vnitfní spokojenost
a štéslí. Vdi Pepa. «

Dvč stránky ze zápisníku.

Po návratu z Říma.

Mladičký katecheta
v ústavu sv.
Anny v Praze.

Rektor semináře krátce před
zatčením.

Opět rektor Beran, ale po návratu
z Dachau.

Tak ho tehdy vítali před seminářem.

►
8. prosince 1916: nástupcem sv.
Vojtěcha. Biskupské svíceni
v pražské katedrále.

• Svátost pohání je
Sím <t psychologicky
Jím prostředkem It
ztroskotaných rodin

tím nejsocidlnějnejzdůvodnMjzdchranč tolika
a jednotlivců,’

řekl arcibiskup Beran při projevu,
kterým se loučil se seminárním
kostelem sv. Vojtěcha, kde po dlou
há léta stála jeho zpovědnice.

-I. listopadu 1946: Nový pražský
arcibiskup promlouvá k svým bohoslovcům; na hlavě má biskup
skou čepičku Podlahovu, kterou
v ten památný den dostal.
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Klement Gottwald blahopřej;
pražskému arcibiskupovi.
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Monsg. Dl Josef Beran,
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Ministr Nosek inu odevzdá
vá státní vyznamenání.

V rozhovoru s generálem Svobodou.

S představiteli vlády při památkové slavnosti v Resslově ulici.

Při
biskupském
v Prešově.

svěceni

Svěcení kněží v červnu 1947.

Za pracovním stolem

Před seminárním kostelem po kněžských exerciciích v červenci 1947.

Na Štědrý den mezi nejopuštěnějšími.

Při pouti na Vršíčku u Rokycan v r. 1947

Pražský arcibiskup předává na Libici královéhradec
kému biskupovi Mořici Plchovi lebku svého před
chůdce na pražském stolci: svatovojtéšské oslavy
začínají.
» Svatý Vojtěše, žehnej svému místu, žehnej své vlasti, žehnej svému

lidu!«

Tuší arcibiskup Beran, že se brzy osud Vojtěchův stane i jeho vlast
ním osudem?

Ve staroslavných Emauzlch 23. listopadu 1947, v den šestistého výročí
jejich založení.

Mše sv. na Karlštejně,

■> Oclhud jsi, tv malá poutničko? « zeptal se prý na Hostýnů v r. 10-18
arcibiskup Beran této malé 1 lunačky,

Onšov lots. Jelikož dožin
ková slavnost byla zakazana,
odevzdali mu velk\ dožin
kovy koláč na prahu kostela.

19. črvna 1949. Vrata za nim zapadla na dlouhou dobu.

Tak si zapisoval místa svého vyhnanství...

"Milostí Boží jeem,
co jsem. . ."

<1.Kor.15,10)

Pomáhejte,prosím,
modlitbou,abych mohl
jednou dodat :

"a milost jeho ke
mně nebyla marná!
1911

11/6

1961

Obrázek k 50. výročí kněžského
svěcení.

Arcibiskupský zámeček v Roželovč.

Růžodol u Liberce.
I zámek v Paběnicích měl své
tajemství.

» Chtěli bychom přijít za Tebou,•
psal mu Jan XXIII. Jako pro
jev své lásky mu poslal breviář...

...s věnováním: »Ctihodnému
a milovanému bratru Josefu Be
ranovi "Radost a pokoj”. Jan
XXIII., papež. 8. 12. 1962 «

Mukařov

–na svobodě pod dohledem.

« Ejhle, Hospodin přijde... « v adventu 1963.

I!

Ani Pavel VI. nezapomněl nu své » milované bratrv«
pražského a biskupa brněnského.

arcibiskupa

Před osmnácti lety spočinula
biskupská čepička Podlahová na
hlavč Beranově; dnes se stal Be
ranovým příbytkem dům, který
biskup Podlaha postavil pro
jinč účely.

Mezi mukařovskými farníky jako
jeden z nich.

Nesídlil v torn zámku, ale ve
vedlejší budové. Zde v Radvanové ho zastihlo jmenování kar
dinálem.

Ke kapli sedmibolestnč I*. Marie
u Radvanova putovával arci
biskup Beran skoro denně. Stala
se mu tak milou, že si její obrá
zek pověsil v Římě proti své
mu lůžku.

Prý byl ten kůň zlý, ale
jemu nic neudělal.

Práce šlechtí člověka

I v Radvanově byla kaple zasvěcena svatému kříži.

Habtilo 20 ffhbrnlo 1965

CORMEBE DELLA SERA

"VIA CRUCIS,, DELL'ARCIVESCOVO DI PRAGA

MONSIGNOR BERAN A ROMA
LIBERATO DOPO SEDICI ANNI
Sará create cardinale o non tornerá plň In patřil - Trattative segrete fra il Vatlcano e
I fOYsmo cecqslovacco - Nomlnato un amministratore apostolíco neila capitals bsema

Pražsky arcibiskup přijíždí do Říma k jmenování kardinálem; Vojtě
chův nástupce přichází na místo svého vyhnanství.

Po příjezdu do Neporoučena je
krátká tisková konference.

Konečně dostane hromničku.
kterou tnu kdysi symbolicky
věnoval Pavel VI.

První setkání se svatým Otcem.

Nově zvolenému kardinálovi je čten jmenovací dekret.

Kolikrát pošta zaměnila ta dvě jména: kardinál Bea a kardinál Beran.

» Kdyby mě v té parádě viděla maminka, « povzdychl si tenkrát skromný
syn učitele Berana, » ta by řekla; "Pepo, do čeho ti to oblékli?”*

Koncelebrace nových kardinálů zpečetila jejich těsné spojení se svatým
Otcem.

Tento kardmálský biret je sym
bol věrnosti až k prolití krve;
proto prý je červený.

Kardinál Beran se ujímá svého
titulárního kostela v Římě. Je
opět zasvěcen svatému kříži,
jako všechny kaple v místech
jeho internace.

Od tohoto stolku šířil do tolika srdcí radost svými otcovskými řádky.
Kdo přišel nečekaně do jeho pracovny, nalezl ho skoro vždycky
u psacího stroje.

Nepomucenum se stalo jeho novým domovem, tamní bohoslovci aspoň
symbolickými zástupci jeho stádce.

Často býval i zván jako řečník při slavnostních příležitostech. Tento
snímek ho zachycuje na římské mezinárodní universitě » Pro Deo«.

Pavel VI. si přál, aby na výročí jeho korunovace 30. června 1965 sloužil
za něho mši svatou kardinál vyznavač z Prahy. Daroval mu za to
kalich, kterého otec kardinál používal až do své smrti.

Těžko si asi před dvaceti lety
představoval, že se do Dachau
znovu podívá jako kardinál a že
to tam bude takto vypadat.

První prázdniny v cizině: mezi
českými dětmi ve francouzském
Darney.

U tohoto kříže na dvoře kláš
tera karmelitek v Lisieux takto
stála kdysi sv. Terezie od Ježíška.

A

,

V létě .1965 se vydal kardinál Beran i do Norska. Spolu s oslonským
biskupem a s předsedou česko-norského přátelství položil veStorsandu
základní kámen ozdravovny pro české děti.

Každý chce autograf a stolek
chybí: děti v české škole v Nor
sku si ale vědí rady.

U severského Trondheimu vy
zkoušel, jak se váží voda ze staré
norské studny.

Piece se dostal na koncil, i když jen na jeho poslední zasedání. Bylo
samozřejmé, že na sv. Václava sloužil pro koncilové otce mši svatou on.

V době koncilu pozval do Nepomucena i zástupce pravoslavné církve
ruské. » Gesta s Moskvy do Říma vede přes Prahu, « prohlásili tenkrát,
když byla řeč o sjednocení pravoslavných s katoliky.

Rodina Beranova měla vždy ráda zpěv; jaká to byta radost pro kardi
nála ve vyhnanství, když 30. září 1965 mohl slyšet v Římě české sbory!

Druhý vatikánský konci! není myslitelný bez. sněmu tridentského. Proto
tamní arcibiskup pozval do Tridentu zástupce koncilových otců ze
všech světadílů, aby tam sloužili společně mši sv. Předsedal jim náš
pan kardinál. (21. listopadu 1965)

Na první říjnovou neděli ho pozval do svého města arcibiskup messinský. V Messině na Sicílii navštívil český kardinál tamní klarisky, které
slavily výročí založení svého kláštera.

8. prosince 1965 vysvětil kardinál Beran v Terstu zvony pro tamní
mariánskou svatyni. Na obrázku ho vidíme s úředním doprovodem
silniční policie.

Koncem března 1966 pozval kardinála Berana na Sardinii arcibiskup
cagliarský. Vrtulníkem zaletěl pak pražský arcibiskup na ostrůvek
Asinnra.

V tito kapli na Asinaře jsou pohřbeny ostatky Slavoje Berana, válečného
zajatce z první světově války, k nimž jeho bratr připutoval.

2. dubna 1966 vitá českého primasa na vídeňském letišti kardinál
Konig. Ve Vídni uděloval náš pan kardinál biřmování českým dětem.

Po velikonocích 1066 nastoupil kardinál Beran svou cestu po Novém
svétě. Na fotografii ho vidíme ve Washingtonu D.C. před Lincolnovým
památníkem.

Na Hnrvardovč university navštívil kardinál Beran i svého bývalého
kolegu z pražské theologické fakulty prof. F. Dvomíka.

Mladé měl náš kardinál vždycky rád. Proto navštívil i Město chlap
ců v Omaze.

V Chicagu zavítal i mezi tamní Orly.

Dva dny po návratu z Ameriky spěchal kardinál Beran opět do severní
Itálie, tentokrát do Vigevana v Lombardii. Předsedal tam dtecéznímu
eucharistickému sjezdu.

Prázdniny 1966 prožil kardinál
Beran v jižním Tyrolsku. Setkal
se tam s nčkolika českými
knčžími.

Dostal se i na ledovec na Grossglockneru v rakouském Tyrol
sku.

Pomalým krokem kolem Pragser
Wildsee, horského jezera u Toblachu.

To bylo radosti v Meráné
u školských scstcrs v. Františ
ka! Vždyť některé pocházejí
z Cech a byly tam tenkrát na
prázdninách i sestřičky z Ne
poroučena.

Koncem léta 1966 navštívil i
Švýcarsko. V Churu ho uvítal
předseda tamní biskupské kon
ference.

Na podzim 1.966 podnikl kar
dinál Beran cestu do Anglie.
Za doby Tomáše Mora to asi
v londýnském Toweru nebylo
tak příjemné jako nyní.

Presidenta Kennedyho si kardinál Beran velmi vážil. Navštívil i jeho
památník v Anglii.
Z Anglie odlctčl náS kardinál do Irska, kde byl hostem tamního kar
dinála Conwaye.

V roce 1967 navštívil kardinál Beran po druhé Norsko. Byl tam také
hostem v domě známé spisovatelky Sigrid Undsetové. Na snímku ho
vidíme mezi jejím synem a jeho paní.

To se málokomu stane, aby mohl usednout do křesla známého přítele
našeho národa B, Bjdrnsena.

U kanónu stál... Na Borromejských ostrovech na Lago Mag
giore při příležitosti schůzky
českých knéží v Gazzadě v se
verní Itálii.

8 jakou dychtivostí putoval
kardinál Beran začátkem září
1967 do Fatimvl

Tak to vypadá v jižní Itálii. Pan kardinál se tam v říjnu 1967 zúčastnil
slavností památného krucifixu v Monteroni di Lecce.

Téhož roku zavítal kardinál Beran i na ostrov Maltu

'•Jděte, učte a křičte!... • Arci
biskup pražský
jeáté ve své
arcidiecési udili křest.

Biskup také biřmuje. Záběr
z jedné ústavní kaple v Římě.

Kněžská moc se sděluje vklá
dáním rukou. V Nepomucenu
byl svátek, když se P. Hrdý
stával knězem.

Svůj svátek 19. března 1968
oslavoval kardinál Beran v pří
tomnosti děkana kardinálského
sboru kardinála Tisseranta. »Nn
zdraví, eminence!«

Tihle chlapci zastupovali na
Zelený čtvrtek 1968 v Laterán
ská basilice 12 apoštolů. Svatý
Otec, kterému asistoval náš pan
kardinál, jim umyl nohy. Co jim
asi říká?

Bílá sobota 1968. Takové na
dělení! Svatý Otec poslal Bera
novi beránka.

V létě 1968 byl kardinál Beran
ve Stuttgartu operován.

V Heudorfu nedaleko Stuttgartu.
I během rekonvalescence při
cházely návStěvy, které prosily
o podpis.

- bylo to 30?'prosincé 196^ ka,cllna,u Beranovi svátý Otec osobně

Cyrilskv oslavy v Rímč v únoru 196’). Kardinál Beran, už na smrt
nemocný, koncclcbruje ve svatopetrská bazilice spolu s ostatními
českými a slovenskými biskupy mši svátou se svátým Otcem,

a Switý (.'yrilii <1 Metoději, žehnejte svému lidu rukou biskupů, kteří stoji
nu wíí líše/c

Ještě z února 1969: kardinál
Beran káže v kapli Nepomucena.
To fialové roucho, které si
přivezl s sebou z Radvanova, ho
bude provázet i do rakve.

O svátku sv. Josefa r.
v kapli Nepomucena.

Poslední požehnání v předvečer smrti.

Toho dne, l6. května, se slavnosti sv. Jana Nepomuckého zúčastnil
v koleji i kardinál Ottaviani. Kardinálu Beranovi zbývalo už jen 17
hodin života.

» Služebníku dobrý a věrný, vejdi v radost Pána svého!.,. «

» Odpočinutí věčné dej mu, Pane! «
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