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Beatiﬁkace kardinála Berana.
Je třeba pokročit dál
V závěru
června přijal
kardinál
Dominik
Duka přísahu
nových členů tribunálu
blahořečení kardinála
Josefa Berana.
Jedné z jeho členek,
STANISLAVĚ
VODIČKOVÉ, jsme
položili několik otázek.
V jakém stadiu se nyní proces blahořečení kardinála Berana nachází?
Původní tribunál protokolárně
zaznamenal asi šedesát výpovědí svědků a prozkoumal teologické spisy kardinála Berana
s cílem zjistit, zda jsou v souladu s učením církve. Dalším krokem mělo být sepsání životopisu a následné odeslání podkladů
do Říma. Než se tak stalo, změnily se podmínky přípravy kanonizačních procesů. Nově musí členové historické komise na
základě dostupných archivních
pramenů připravit historickou
zprávu a teprve po jejím posouzení tribunálem budou všechna

akta odeslána do Říma. Máme
tedy na co navázat, ale je třeba
svižně pokročit dál.
Do čeho se tedy nový tribunál
pustí?
Společně s Jaroslavem Šebkem
a archivářem Josefem Faktorem
tvoříme onu historickou komisi,
která má za úkol sepsat zprávu.
To je nyní naší prioritou. Vzhledem k rozsahu dochovaných
pramenů u nás i v zahraničí to
bude vyžadovat usilovnou a časově velmi náročnou práci.
Doufáme ve spolupráci s archiváři z různých státních institucí, bez jejichž pomoci se
neobejdeme. Část z nich jsme
už oslovili a setkali se s velkou
ochotou. Archiv bezpečnostních složek, který spravuje fondy bývalé StB, již připravil svazky k badatelskému využití. Také
oddělení Národního archivu,
které spravuje fondy pražského
arcibiskupství, pro nás připravilo podklady. Vstřícně zareagovaly rovněž oblastní archivy – zde
se sice nic nenašlo, ale i to patří k naší práci. Musíme mít jistotu, že jsme prověřili všechny
možnosti a nic nevynechali.
Jakou roli budete hrát v komisi
vy osobně?
Stojíme na začátku naší práce, takže nyní dávám dohro-

mady seznam archivů, o nichž
vím, že mají záznamy o kardinálu Beranovi. Doufám, že
se objeví i novinky. Některé
fondy byly totiž v době mého
výzkumu, když jsem připravovala svou knihu, ještě neuspořádané, tedy pro badatele nepřístupné.
Důkladně prozkoumáme
osobní archiv kardinála Berana, který před lety přivezl biskup Jaroslav Škarvada z Říma.
Nachází se v něm například závěť kardinála Berana nebo kalich s paténou, které mu věnoval papež Pavel VI. Zrovna tento
pozoruhodný artefakt nasměroval naši pozornost ke vztahu
Svatého otce a kardinála Berana, jenž byl mimořádný a naplněn vzájemnou úctou. Posuďte
sami: Když se papež dověděl, že
kardinál Beran umírá, okamžitě se rozjel k jeho lůžku. Také se
zúčastnil pohřbu a proti všem
zvyklostem provedl výkrop rakve. Vzhledem k tomu, že komunistická vláda nepovolila převoz
Beranových ostatků do vlasti,
rozhodl, že bude pohřben mezi papeži v bazilice sv. Petra ve
Vatikánu. Všechny tyto události jsou pro nás primárním zdrojem a „protokolárně zaznamenaným“ svědectvím o tom, jak
Pavel VI. smýšlel o našem kardinálovi a jak si ho vážil. (pri)
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 Kostel sv. Ludmily, náměstí Míru: Každý první pátek
v měsíci se zde konají modlitby za rodiny, kněžská a duchovní povolání. Zahajuje se
mší svatou v 7.30 hodin, po
ní následuje celodenní výstav
Nejsvětější svátosti, společná
adorace od 15.30 hodin.

 Kapitulní chrám Všech
svatých, Pražský hrad: Oslava svátku sv. Prokopa na
Pražském hradě se uskuteční
v sobotu 4. 7. Nešpory začínají v 17.30 hodin, mše svatá
v 18.00 hodin. Hlavním celebrantem bude P. Petr Piťha.
 Kostel U Salvátora, Salvátorská ulice: Koncert hudebního orchestru a pěveckého
sboru anglické Norwich High
School for Girls se uskuteční
14. 7. v 17.00 hodin. Vstup
volný.
SÁZAVA
 Pouť ke sv. Prokopovi se
uskuteční v sobotu 4. a neděli
5. 7. Hlavní mše svatá je v sobotu i neděli v 10.30 v klášterním kostele sv. Prokopa.
PETROVICE
U RAKOVNÍKA
 Červencové pouti do kostela Navštívení Panny Marie se budou konat 5. a 12. 7.
V obou případech začíná první mše sv. v 8.30 hodin a druhá v 10.30 hodin.
HRÁDEK
 Kněží Mariáni zvou na
poutě k roku zasvěceného
života, které se uskuteční
5., 12. a 19. 7. Mše sv. proběhnou vždy v 9.00, 11.00
a 16.00 hodin.

V Týnském chrámu zpívali pro Nepál
Benefiční koncert pro Nepál
uspořádali v úterý 23. června
farníci z pražského Týnského
chrámu. Pro zemětřesením postiženou zemi přišli do chrámu
zazpívat Jaroslav Hutka, Daniel Hůlka, Lenny Filipová, Viktor
Dyk a Michal Skořepa. Vystoupil zde i americký pěvecký sbor
školy Richarda Montgomeryho. Zemětřesení v Nepálu se
stalo letos v dubnu. Počet obětí zde překročil osm tisíc osob,
o život přišli ale i lidé v Indii,
Číně a Bangladéši. Zemětřesení rovněž spustilo rozsáhlou
lavinu pod Mount Everestem,
kde zahynulo nejméně 19 osob.
Při zemětřesení bylo poškozeno
nebo zničeno mnoho památek

Kalendář

SVATÁ HORA

 V areálu Svaté Hory pro-

Mezi účinkujícími byl i zpěvák Vladimír Merta. Snímek Jan Třeštík
v Údolí Káthmándú zapsaných
do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Velké

množství lidí přišlo o střechu
nad hlavou či o své živobytí.
(red)

bíhá rekonstrukce. Bazilika
není veřejnosti přístupná,
veškeré naplánované mše
svaté tak probíhají ve vedlejší
zahradě – v kapli v exercičním domě, kde je i soška Panny Marie Svatohorské. Velké
slavnosti i nedělní mše svaté
se konají na pódiu u svatohorské studánky.
Kontakt:
prinz@katyd.cz

