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Mládí a studium v Římě
Z Říma poslal seminarista Josef Beran svým rodičům fotogra� i a na zadní stranu 
připsal: „…vzpomínky Vaše nechť jsou vždy jen radostné, neboť nalezl jsem zde 
klid, po němž má každý toužiti, nalezl jsem plnou vnitřní spokojenost a štěstí.“

Plzeňský rodák Josef kardinál Beran se narodil v sobotu 29. prosince 1888. 
Z rodinného prostředí si odnesl hlubokou víru v Boha a národní cítění, spo-

jené s láskou k jazyku, vlasti, přírodě a umění. Na utváření jeho charakteru se 
podílelo také sociální postavení rodičů, neboť mzda učitele v provinčním městě 
Rakouska-Uherska sotva postačovala pro sedmičlennou rodinu, takže často zažili 
nedostatek a strádání. Zřejmě i z těchto zkušeností pramenily výrazné Beranovy 
rysy – skromnost, nenáročnost, prostota a hluboké sociální cítění. 

Po složení maturitní zkoušky jej profesor náboženství Alois Kudrnovský 
(1875–1955) doporučil na studia teologie v Římě, neboť v něm viděl všechny 
předpoklady pro kněžské povolání. Do Svatého města odjel se spolužáky z pražské 
arcidiecéze, mezi nimiž byli Antonín Bořek-Dohalský (1889–1942), Karel Kadlec 
(1886–1961), Jaroslav Kulač (1887–1970) a Otakar Švec (1888–1958). V říjnu 
1907 dorazili na českou kolej Bohemicum, jež sloužila v době rakousko-uherské 
monarchie jako kolej pro Čechy a Němce z Čech, kteří studovali na papežské 
univerzitě De Propaganda Fide.

První část vzdělání dovršil Josef Beran 30. listopadu 1909 získáním bakalau-
reátu. O dva roky později se připojil k III. řádu sv. Dominika a přijal řádové 
jméno Tomáš. Pro svou duchovní vyzrálost, hloubavého ducha a vnitřní se-
bekázeň byl vysvěcen na kněze již ve čtvrtém ročníku studia. Kněžské svěcení 
přijal v sobotu 10. června 1911 v bazilice sv. Jana v Lateráně a svou první mši 
svatou sloužil v kostele sv. Jana Nepomuckého u České koleje o den později. 
Dne 2. prosince 1911 získal licenciát a pětiletou formaci dovršil 26. června 1912 
doktorátem teologie.

Celé římské období znamenalo pro Berana velkou zkušenost a výrazně 
poznamenalo jeho duchovní růst. Upevnil se zde ve svém rozhodnutí zasvětit 
život kněžskému povolání, získal intelektuální rozhled a seznámil se s univerzální 
dimenzí církve. Poznal rozličné duchovní proudy uvnitř církve – spiritualitu fran-
tiškánů, dominikánů, jezuitů a redemptoristů – což výrazně ovlivnilo jeho vlastní 
pastorační činnost. Inspiroval ho také eucharistický charakter, který vtiskl svému 
ponti� kátu tehdejší papež Pius X., přijal tuto spiritualitu jako základní kámen, 
na němž vystavěl svou víru. Josef Beran ve svém studentském pokoji. Zdroj: AF

Portrétní snímek Josefa Berana z maturitního 
tabla z roku 1907. Zdroj: AF

Rodinný snímek. 
Zdroj: AF



Návrat domů
Novokněz Beran se vrátil do vlasti v červnu 1912. Svou plzeňskou primici 

slavil 5. července 1912 v chrámu sv. Bartoloměje v Plzni. Po prázdninách 
dostal první jmenovací dekret do duchovní správy a ve funkci kaplana nastoupil 
do Chyše na Žluticku. Chyše bylo německé městečko s českou menšinou, takže 
si zde osvojil praxi v dvojjazyčné pastoraci a začal tu také svoji pedagogickou 
činnost výukou náboženství v místní obecní škole. Po dvou letech působení ho 
přeložili na Prosek u Prahy, kam nastoupil v lednu 1914 jako druhý kaplan, zá-
roveň působil jako katecheta v obecné škole ve Vysočanech.

Po vypuknutí 1. světové války proběhla nová dislokace a Berana přeložili 
do Michle, kde k pastoraci náležela také duchovní péče o Útulek sv. Josefa pro 
hluchoněmé chovanky v Krči. Tehdy panoval všeobecný názor, že hluchoněmí 
jsou nevzdělatelní, společensky méněcenní, a nemá proto valného smyslu jim vě-
novat duchovní péči. Beran s tímto předsudkem usilovně bojoval a radil sestrám 
z Kongregace Školských sester de Notre Dame, jak na chovanky působit. Brzy 
se dostavily výsledky a o duchovním pokroku chovanek se dozvěděla i katolická 
veřejnost, což přineslo ústavu řadu nových sponzorů. 

Do Útulku sv. Josefa pro hluchoněmé chovanky v Krči docházely pravidelně 
také spolusestry z kongregace, které spravovaly Učitelský ústav u sv. Anny v Ječné 
ulici v Praze. Brzy si všimly Beranových vychovatelských schopností a nesmírné 
obětavosti, se kterou se chovankám ústavu věnoval. Navrhly řediteli, který spra-
voval jejich řádové školy, aby P. Josefa Berana jmenoval katechetou a pedagogem 
na Učitelském ústavu u sv. Anny. 

Karlova Univerzita nostri� kovala v červenci 1917 Beranův římský dokto-
rát, což mu umožnilo přijmout místo katechety v Učitelském ústavu u sv. Anny. 
V roce 1925 odešel dosavadní ředitel škol Kongregace Školských sester 
de Notre Dame do důchodu a v září určili jeho nástupcem Josefa Berana. V této 
funkci spravoval obecnou a měšťanskou řádovou školu a ženský učitelský ústav. 
V roce 1927 byl jmenován za zásluhy arcibiskupským notářem.

Jeho činnost však nebyla jen úzce zaměřena na pedagogickou práci s mládeží. 
Dál se věnoval pastoraci v krčském útulku, a navíc začal dojíždět mezi sociál-
ně slabé na pražskou periferii do Kobylis. Hojně publikoval, přednášel, věnoval 
se psaní a překladům beletrie, aktivně vykonával pastorační činnost, stal se vy-
hledávaným zpovědníkem a exercitátorem. Jeho obliby mezi věřícími si všimli 
představení bohosloveckého semináře a vyzvali jej, aby se ujal také role zpověd-
níka v seminárním kostele sv. Vojtěcha. Pro někoho by to byl vrchol kariéry, ale 
Josef Beran byl teprve na jejím začátku.

Interiér seminárního kostela sv. Vojtěcha v Praze-
-Dejvicích v době Beranova působení. Zdroj: ABIP

Rodinný snímek po návratu ze studií v Římě 
v roce 1912. Zdroj: AF

Zámek hraběcího rodu Lažanských sehrával 
v regionu vždy významnou roli společenského 
centra. Hrabě Lažanský se ujal mladého kapla-
na a pomohl mu nejen společensky zapadnout, 
ale také každoročním příspěvkem usnadnil jeho 
existenční podmínky. Zdroj: AF

Kostel v Chyši na Žluticku v roce 2007. První 
působiště kaplana Josefa Berana po začlenění 
do duchovní správy. Zdroj: Archiv Evy Staré



Příchod války
Po odtržení Sudet si rektor pražského semináře Mons. Josef Beran zapsal do svých 
poznámek: „Kvůli bouřlivým událostem se bohoslovci navrátili posléze 3. listopadu. 
Vrátili se pouze Češi.“

V roce 1929 se stal Josef Beran asistentem na Katolické teologické fakul-
tě Univerzity Karlovy. Zde také obhájil 20. dubna 1932 svou docenturu 

a od října 1934 mu byla udělena kanonická mise pro obor pastorální teologie. 
Při svých přednáškách zdůrazňoval nutnost, aby veškerá činnost kněze vychá-
zela z jeho nitra, a za primární požadavek pro působení kněze pokládal pevnost 
charakteru, živou víru a hluboký duchovní život.

V roce 1932 byl jmenován rektorem pražského arcibiskupského semináře 
a od této doby nesl hlavní odpovědnost za formaci budoucích kněží. Úřadu se 
ujal v nelehké době. Po nástupu Hitlera k moci se začaly v semináři projevovat 
první národnostní nepokoje. Situace eskalovala v létě 1938, kdy mělo deva-
tenáct německých bohoslovců přijmout kněžská svěcení. Většina z nich trá-
vila velikonoční svátky u svých rodin a viděla masivní podporu Henleinovy 
Sudetoněmecké strany (SdP) mezi svými krajany. Po návratu do Prahy se roz-
hodli do strany vstoupit. Tisk o připojení bohoslovců k platformě národního 
socialismu okamžitě informoval. Chargé d’a� aires pražské nunciatury na tuto 
okolnost upozornil Karla kardinála Kašpara (1870–1941) a Svatý stolec. Papež 
Pius XI. (1857–1939) rozhodl, že za těchto okolností bude německým bohoslov-
cům odepřen souhlas s jejich svěcením. Studenti nakonec svou deklarovanou 
příslušnost k SdP zrušili, avšak událost přispěla k ještě větším národnostním 
sporům a vzájemným kon� iktům. 

Mnichovský diktát přinesl změnu i pro pražský seminář – vyvstala otázka, 
zda je nadále možné soužití českých a německých bohoslovců. Nakonec kardi-
nál Kašpar rozhodl, že studenti, kteří přijali říšskoněmecké občanství, přesídlí 
do samostatného konviktu. 

Po nastolení protektorátu Čechy a Morava pokračovaly česká teologická fakul-
ta i pražský seminář v běžné činnosti až do října 1939, kdy u příležitosti svátku 
Československé republiky proběhla v Praze masová manifestace, při níž zahy-
nuli Václav Sedláček a Jan Opletal. Pohřeb studenta medicíny Jana Opletala opět 
přerostl v mohutnou protinacistickou demonstraci, na niž nacisté reagovali uza-
vřením českých vysokých škol. 

O rektora Berana se začalo intenzivně zajímat gestapo. Pozornosti neuniklo 
jeho působení před záborem Sudet ani odpor vůči nacistické ideologii. Obliba 
a vliv, který měl na věřící, i fakt, že patřil ke katolické inteligenci, postačovaly, aby 
jej několikrát povolali k výslechu a vyhrožovali mu zatčením. Výhrůžky se napl-
nily v době heydrichiády, kdy si 6. června 1942 pro Josefa Berana přišlo gestapo. 
Následovala domovní prohlídka, výslech v Petschkově paláci a uvěznění v pan-
krácké věznici. 

Předpokládal, že bude sdílet osud českých vlastenců a v nejbližších dnech jej 
popraví. Čekala ho však jiná cesta. Asi po měsíci na něj gestapo uvalilo „ochran-
nou vazbu“ a převezlo ho do Malé pevnosti Terezín. Postavení kněží všech konfe-
sí bylo v Terezíně mnohem horší než politických vězňů, dozorci je zesměšňovali 
a se zálibou týrali. Josefa Berana přiřadili k tzv. Baukomandu, které rozbíjelo 
lomový kámen na štěrk. Otrocká fyzická práce, nedostatek jídla, zoufalé hygie-
nické podmínky, přeplněné cely, obtížný hmyz, nemoci a šikana dozorců – to vše 
činilo život ve věznici nesnesitelným. 

Malá pevnost Terezín však znamenala pro většinu vězňů pouze přestupní sta-
nici. Také Josefa Berana čekala další cesta. Za dva měsíce pokračoval přes Cheb 
do koncentračního tábora Dachau.

Alumni pátého ročníku – semestr 1936–1937. Zdroj: ABIP

Profesorský sbor Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 
a německé Teologické fakulty v Praze – semestr 1936–1937.
Zdroj: ABIP

Národnostní nepokoje mezi Čechy a českými 
Němci ve společném semináři postupně pře-
rostly v osočování z mravnostních deliktů. 
Zdroj: AA

Snímek zachytil rektora semináře Mons. Josefa 
Berana v Železném Brodě, několik dnů před 
jeho zatčením gestapem. Zdroj: ABIP



Koncentrační tábor Dachau
V KT Dachau nacisté soustřeďovali „nebezpečné“ duchovní ze všech okupovaných 
zemí. Celkem se tu sešlo 2720 duchovních z 134 diecézí a 24 národů, kteří museli 
čelit tělesnému a psychickému vyčerpání, vyhladovění, epidemiím a brutalitě do-
zorců. Bylo těžké v tomto prostředí nepropadnout zoufalství a zachovat si identitu, 
jak nabádal spolubratry Josef Beran, ale jedině tak se člověk nerozplynul v moři 
beznaděje a mohl plnit i na tomto místě své pastorální poslání.

Na nádraží městečka Dachau dorazil transport s Josefem Beranem 4. září 1942. 
Z vagonů nahnali vězně za nadávek, řvaní a bití na korby nákladních aut 

a dovezli je do koncentračního tábora za městem. V příjmové kanceláři s Beranem 
vyplnili dotazník, sejmuli mu otisky prstů, pořídili fotogra� i a zařadili ho do vě-
zeňské kategorie Schutzhä� ling, Geistlicher. Na trestanecký pruhovaný šat dostal 
červený trojúhelník, který označoval politického vězně. Ve vězeňské kartě měl 
jako důvod vazby uvedeno „nebezpečí, že by se stýkal s kruhy šovinistickými 
a Říši nepřátelskými“. Byl přidělen na český kněžský blok 28 a dostal své nejdů-
ležitější označení pro celý pobyt v táboře – registrační číslo 35844.

Beran se v táboře shledal nejen s mnoha spolubratry a bývalými studenty, 
ale také s lidmi, s nimiž by se v běžném životě nesetkal. Byli mezi nimi političtí 
odpůrci – liberálové, socialisté, komunisté i duchovní jiných konfesí. Společně 
prožité útrapy vedly k přirozenému ekumenismu, k solidaritě napříč konfesemi 
i politickými stranami a k navazování neobvyklých přátelství.

V lednu 1943 v táboře vypukla epidemie břišního tyfu, kterým se nakazil 
i Josef Beran. Z nemocnice se vrátil velmi zesláblý, vážil pouhých 49 kilogramů. 
Za pomoci přátel a táborové solidarity se jej podařilo dočasně přeřadit do ko-
manda k lágrovým invalidům, s nimiž v táborové punčochárně látal ponožky. 
Po svém uzdravení učinil Beran mimořádný slib, který jej zavázal na zbytek ce-
lého života: „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.“ 

Mons. Beran strávil v Dachau skoro tři roky. Podle vzpomínek spoluvězňů se 
mezi tisíci uvězněných kněží různých národností vyjímal svou mravní ryzostí 
a laskavostí. Při všudypřítomné hmotné nouzi nezištně rozdával, co mohl, 
nezoufal si ani si nestěžoval. V paměti zúčastněných zůstaly jeho promluvy při 
tajných konferencích českého kněžstva a obětavá pastorace, kterou přes nesnáze 
vykonával mezi vězni.

Mnozí duchovní už tehdy v lágru v Beranovi viděli budoucího arcibiskupa, 
o čemž píše ve své knize rakouský kněz Johann Lenz: „Nezapomenutelná zůstane 
jeho laskavá skromnost, vysoká inteligence a nadnárodní postoj. Jeho v každém 
ohledu kněžské a sociální postoje ho přímo předurčovaly nejen za vůdce církve, 
ale také za mučedníka satana a jeho pomocníků.“

Koncentrační tábor Dachau osvobodila americká armáda 29. dubna 1945. 
Ve druhé polovině května byly zahájeny hromadné repatriace bývalých vězňů 
z KT Dachau do jejich vlasti.

Společná fotogra� e českých kněží po osvobození koncentračního 
tábora Dachau. Mons. Josef Beran na snímku není, neboť podle 
vlastních slov „právě pobíhal kdesi po táboře“. Zdroj: AF

Setkání s přáteli před seminárním kostelem 
sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích.
Zdroj: AF

Tyto drobnosti byly jediným majetkem Josefa 
Berana, které si přivezl z koncentračního tábora 
Dachau domů. Zdroj: AF



Arcibiskupem
Ve funkci arcibiskupa prosazoval návrat ke křesťanským hodnotám, usmíření, spo-
lupráci a solidaritu ve všech vrstvách společnosti. Stal se mravní autoritou i oblíbe-
nou „celebritou“ – aktivně se zapojil do veřejného života ve snaze přiblížit katolickou 
církev společnosti a začlenit křesťanské hodnoty do každodenní lidské činnosti.

Návrat z koncentračního tábora vnímal Josef Beran jako dar a pobídku k další 
práci. Znovu se ujal řízení semináře v Dolních Břežanech, zařizoval prázd-

ninové doučování bohoslovců, sháněl peníze na provoz semináře, prostory i pro-
fesorský sbor na prázdninové přednášky. Zapojil se také do pastorace v dejvické 
farnosti, kázal na poutích, na národních slavnostech a manifestacích, zpovídal, 
vyučoval a pořádal kurzy katolické výchovy. Vybudoval Arcidiecézní pastorační 
ústředí, stal se místopředsedou Katolické akce a zástupcem pražského ordina-
ria při arcidiecézním svazu Katolické charity. Před začátkem nového semestru 
v roce 1945 jej ustanovili řádným profesorem pastorální teologie na Katolické 
teologické fakultě Univerzity Karlovy. 

Od úmrtí kardinála Kašpara v roce 1941 zůstal pražský arcibiskupský stolec ne-
obsazený. Po konci války nastal čas vybrat jeho nástupce. Papež Pius XII. jmenoval 
33. pražským arcibiskupem Mons. Josefa Berana, jenž v extrémních podmín-
kách koncentračního tábora osvědčil pevnost charakteru a věrnost Bohu, církvi 
a národu. V neděli 8. prosince 1946 přijal Josef Beran u náhrobku sv. Vojtěcha 
v katedrále sv. Víta v Praze biskupské svěcení. Jeho světiteli se stali Saverio Ritter 
(1884–1951), apoštolský internuncius v Praze, Mořic Pícha (1869–1956), biskup 
královéhradecký, a Antonín Eltschkner (1880–1961), pomocný biskup pražský. 
Zároveň byl nový pražský metropolita intronizován. 

Beranovo nastolení přijali věřící i klérus většinou kladně. Nový arcibiskup 
požíval ve společnosti vysoký kredit jako mravní autorita, ryzí a obětavý kněz, 
skromný člověk a v neposlední řadě také jako politický vězeň z doby nacistické 
okupace. Jmenování mělo samozřejmě i své odpůrce. U některých kněží vzbu-
zovaly obavy jeho „bratření“ se s komunisty – bývalými kamarády z „koncent-
ráku“ – a styky s duchovními jiných konfesí, zvláště pak ve funkci arcibiskupa 
se jim zdálo podobné chování jako nevhodné. Na to jim odpovídal: „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.“ Fotogra� e arcibiskupa Josefa Berana z roku 1946. Zdroj: ABIP

Arcibiskup Josef Beran při oslavách 950. výročí mučednické smrti 
sv. Vojtěcha. Zdroj: AA

Setkání u prezidenta Edvarda Beneše. V pozadí 
Mons. Karel Skoupý. Zdroj: AF

Požehnání nového arcibiskupa z balkonu jeho 
rezidence. Zdroj: Archiv Josefa Bláhy



Karikatura dehonestující Svatý stolec byla běžným propagandis-
tickým nástrojem komunistického režimu v boji proti katolické 
církvi. Zdroj: Archiv Petra Koury

Katolické noviny, které byly v té době již zcela 
v područí KSČ, připomínají přítomnost prezi-
denta republiky Klementa Gottwalda na slav-
ném Te Deu v době sílící perzekuční vlny proti 
katolické církvi. Zdroj: AA

Na biskupské konferenci konané ve dnech 
22. a 23. března 1949 v Dolním Smokovci bis-
kupové odhalili odposlouchávací zařízení. Po-
věřili arcibiskupa, aby protestoval u ministra 
vnitra Václava Noska, předsedy vlády Antonína 
Zápotockého a prezidenta republiky Klementa 
Gottwalda. Zdroj: AF

Propagandistické knížky osočující Svatý 
stolec, církevní hierarchii, „reakční“ kně-
ze a řeholníky vydával komunistický režim 
ve statisícových nákladech. Zdroj: AA

Autor karikatury předpokládal, že arcibiskupu 
Beranovi je umožněno poslouchat rozhlasové pře-
nosy ze zinscenovaných soudních procesů. On však 
byl v té době izolován od světa i všech komunikač-
ních prostředků. Zdroj: Archiv Petra Koury

Únor 1948
„Vzpamatujte se! Věřím, že nechcete rozdmychovat bratrovražedné boje, ale takto se 
jim nevyhnete. Zamyslete se nad svou odpovědností! Udržujte právní řád! Neničte 
odkaz prezidenta Osvoboditele! První cestou se dosáhne trvalejších reforem, i těch 
nejradikálnějších!“

Na počátku roku 1948 vypukla v Československu vládní krize, jejímž dů-
sledkem byla rezignace dvanácti ministrů demokratických stran a násled-

né ovládnutí státu komunistickým režimem. Události nabraly rychlé obrátky. 
Nejprve byly zlikvidovány politická opozice a demokratické elity. V procesu 
kontroly občanské společnosti se režim zaměřil také na katolickou církev, kterou 
vnímal jako hnutí ohrožující jeho mocenský monopol.

Své odmítavé stanovisko vůči nastupující komunistické totalitní moci zveřej-
nil arcibiskup Beran 24. února v pastýřském listu s dnes již téměř legendárními 
slovy: „Nemlč, arcibiskupe, nesmíš mlčet!“ V Lidové demokracii a ve Svobodných 
novinách vyšel tento pastýřský list jako úvodník 25. února 1948. Jeho výzvu však 
přehlušily převratové události.

Vztah státu a církve se dostal do nové roviny. Český episkopát v čele s arcibis-
kupem Beranem se ocitl v situaci, kdy měl jako první vyjednat podmínky, které 
by umožnily existenci katolické církve v komunistickém státě, a to v době vyos-
třeného bipolárního kon� iktu mezi Východem a Západem.

Arcibiskup čelil stupňující se represi komunistů vůči církvi, trval na respek-
tování její vnitřní autonomie a vzdoroval snahám komunistického režimu o zís-
kání kontroly nad jejím fungováním. Jeho postoj a jednota biskupského sboru 
stavěly církev do role poslední rezistentní instituce ve státě, která ještě odolávala 
podřízení komunistům. 

Katolická církev při jednáních se státem požadovala zachování podmínek 
pro své fungování podle platného modu vivendi, zatímco cílem komunistů bylo 
odtržení církve od Vatikánu a vytvoření „národní církve“, kterou by řídili pro-
střednictvím loajálních kněží. Neslučitelné představy obou aktérů nakonec vedly 
k ukončení jednání a režim přešel k otevřenému teroru. Biskupy internoval a jejich 
pravomoci převzali kapitulní vikáři dosazení komunisty. Rozeběhly se církevní 
monstrprocesy, došlo k likvidaci řeholních společenství a k svévolnému zatýkání 
„reakčních“ duchovních a laiků.



Fotogra� e z období mukařovské internace zachytila spolu 
s Mons. Josefem Beranem a Mons. Karlem Skoupým i sestry 
dominikánky, které se o ně v internaci staraly. Zdroj: ABIP

Radvanov se stal posledním místem, kde byl internován arci-
biskup Beran před svým odjezdem do Říma. Křížky označil 
okna, která patřila k jeho vykázané místnosti. Zdroj: AF

Arcibiskupský palác byl obsazen tajnou policií 19. června 1949. 
Od tohoto dne arcibiskupa Berana nepřetržitě hlídali příslušníci 
Státní bezpečnosti. Zdroj: AF

Josef Beran se sestrou Marií a švagrem Karlem Kavinou.
Zdroj: Archiv Danuše Kavinové-Brabcové

Internace
 „Nechť tě sílí vědomí, žes jednal správně. Do nynější situace tě nepřivedl žádný přečin, 
nýbrž tvoje statečnost. Nebude nadarmo a bez užitku nečinnost a utrpení, k němuž 
tě donutili, nespravedlnost, kterou trpíš, nezasloužený trest, který na tebe uvalili. 
Pšeničné zrno se sice rozpadne v zemi, ale pak vydá klas a dozraje ve zlatou žeň.“
Z osobního dopisu papeže Jana XXIII., jejž poslal v květnu 1961 arcibiskupu 
Beranovi. Dopis se vrátil zpět do Říma s poznámkou – „nedoručitelné“.

Arcibiskup Beran byl od 19. června 1949 držen v tzv. domácím vězení. 
Od 7. března 1951 začalo období jeho čtrnáctileté internace na různých 

místech republiky. Krátce pobyl v Roželově u Rožmitálu, odkud byl společně se 
třemi řeholnicemi, jež mu vedly domácnost, tajně převezen na neznámé místo. 
Převoz auty proběhl v noci, arcibiskup i sestry byli zcela zakryti dekami, aby 
neviděli, kam jedou, a zároveň aby byly před veřejností utajeny převoz a místo 
pobytu arcipastýře.

Podmínky života v internaci se v mnohém podobaly vězeňskému režimu, ale 
navíc obsahovaly úplnou izolaci od vnějšího světa a absolutní ztrátu soukromí. 
Arcibiskup nevěděl, kde se nachází, neměl spojení s rodinou, byl mu odpírán 
i komunistický tisk, takže mnoho let netušil, jestli církev ve státě ještě vůbec 
funguje. Každé dvě hodiny je strážci osobně kontrolovali, neustále je odposlou-
chávali a sledovali. Arcibiskup nevěděl, jak dlouho internace potrvá, zda bude 
souzen v některém z inscenovaných monstrprocesů, jestli je určen k internaci 
na doživotí, nebo jej „odstraní“ a rodině sdělí, že zemřel „přirozenou“ smrtí.

Komunisté znali Beranův kredit a popularitu mezi obyvatelstvem, proto jim 
nestačilo arcibiskupa jen izolovat, ale potřebovali jej zároveň zbavit důvěryhod-
nosti. Už ve druhém místě internace, v Růžodolu u Liberce, vynaložili značné 
úsilí, aby natočili kompromitující � lm o jeho „nevhodném“ chování k jedné 
z jeptišek. Do polévky a čajů jim přidávali afrodiziaka a předpokládali, že vlivu 
prášků podlehnou. Za tímto účelem je neustále sledovali špehýrkami ve zdech, 
odposlouchávali a tajně fotografovali. Akce trvala více než rok, ale požadovaného 
výsledku nedosáhli.

V dubnu 1953 arcibiskupa přestěhovali do Myštěvsi a o čtyři roky později 
do Paběnic u Čáslavi. Přestože se měnila místa pobytu, podmínky zůstávaly 
stejné: internační dům stál mimo obec, střežili ho příslušníci Státní bezpečnosti 
se psy, okna byla stále zavřená, skla zatřená bílou barvou, aby nikdo neviděl ven 
ani dovnitř, okolo domu stála tři metry vysoká dřevěná ohrada, která vyme-
zovala minimální dvorek pro hodinový pobyt na čerstvém vzduchu. V tomto 
životním prostoru trávil arcibiskup svůj život v modlitbách za církev a vlast až 
do roku 1963, kdy mu byla udělena milost a tuhý internační režim přece jen tro-
chu povolil. I nadále se však nesměl ujmout svého úřadu, nýbrž mu znovu určili 
místo pobytu „pod dohledem“, v Mukařově u Prahy.

Zpráva o jeho částečném uvolnění se brzy roznesla a za arcibiskupem začaly 
proudit davy lidí. Režim tuto „nepříjemnost“ vyřešil přestěhováním Berana 
do těžko přístupného Radvanova u Mladé Vožice. Zde jej v lednu 1965 zastihlo 
jmenování kardinálem.



Slavnostní ceremoniál. Zdroj: AF

Čekání na čtení jmenovacího dekretu. Josef Beran očekával 
delegaci v sále paláce kongregace pro východní církev. Zdroj: AF

O příletu do Říma informovala média celého 
svobodného světa. Zdroj: AF

Beranův odlet tajil režim do poslední chvíle. Sní-
mek ze sledování jeho odjezdu pořídil agent StB. 
Zdroj: ABS

Jeden z posledních snímků kardinála Berana 
v koleji Nepomucenum. Zdroj: AF

U příležitosti 80. narozenin kardinála Berana 
mu papež Pavel VI. udělil audienci. Zdroj: AF

Nebezpečný kardinál
„Kdybych se směl vrátit, nechci žádné vítání a žádnou okázalost. Jen bych vyslovil 
přání, aby v ten okamžik, kdy vstoupím do katedrály, se konaly ve všech kostelích 
pražské diecéze děkovné pobožnosti a zněly všechny zvony…“

Po složitých jednáních se Svatým stolcem nabídl komunistický režim arcibis-
kupu Beranovi odlet do Říma na slavnostní jmenování kardinálem, avšak 

bez možnosti návratu. Na oplátku komunistická strana souhlasila se změnou 
ve vedení pražské arcidiecéze – řádný biskup František Tomášek ve funkci admi-
nistrátora vymění kolaborujícího kapitulního vikáře Antonína Stehlíka. 

Stárnoucí arcibiskup Beran byl postaven před nelehkou volbu. Byl připraven 
dál snášet ústrky, naschvály, špiclování, ztrátu soukromí, šikanu a zvůli úřadů 
v některém ze „zapadlých“ koutů své vlasti, ale rozhodně si nepřál prožít zby-
tek svého života v Itálii. Nakonec se rozhodl v zájmu církve v Československu 
přinést i tuto oběť, přijal „dobrovolně“ osud vyhnance a 19. února 1965 od-
letěl do Říma. 

Režim držel jeho odjezd v naprosté tajnosti. Krátce se s ním směli rozloučit jen 
nejbližší příbuzní. Teprve druhý den vyšla v tisku zpráva o jeho trvalém odchodu 
do Vatikánu, který komunistická propaganda interpretovala jako Beranovo přání.

Předpoklad komunistů, že se problematického arcibiskupa nadobro zbavili, 
se ukázal jako chybný. Beranův příjezd zaznamenala všechna západní média 
a celý demokratický svět si připomněl pronásledování církve a potlačování lid-
ských práv v komunistických státech. K nelibosti komunistické strany se kardinál 
„na odpočinku“ činorodě pustil do práce. Po slavnostním obřadu jmenování 
kardinálem se začal intenzivně připravovat na závěrečné jednání II. vatikán-
ského koncilu, kde pronesl zásadní projev o svobodě svědomí. 

Vydal se na pastorační cesty za krajany v Evropě a v zámoří, kde je vybízel 
ke svornosti a k odpuštění křivd. Vedl skupinu poutníků při návštěvě francouz-
ských Lurd a portugalské Fatimy, promlouval k věřícím „za železnou oponou“ 
z Vatikánského rozhlasu, založil středisko Velehrad a zabezpečil vydávání knih 
a časopisů pro československé katolíky. Při všech akcích překvapoval svou vita-
litou, optimismem a houževnatostí.

V roce 1968 se mu však přitížilo a vyšetření potvrdilo nález pokročilé rako-
viny. Jeho touha vrátit se domů alespoň zemřít rozproudila nová jednání mezi 
Svatým stolcem a komunistickým režimem, který v té době prožíval své reformní 
období. Po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy pohasly veškeré 
šance na změnu poměrů v zemi, a pro těžce nemocného kardinála to navíc zna-
menalo i konec nadějí na vytoužený návrat do vlasti. 



Dies natalis
„Poutník skončil svou životní cestu v čase a na něho čeká jeho dobře známý Ježíš, 
se kterým se v modlitbě potkával po celý život.“
Mons. Pavel Kučera

Pozemská pouť Josefa kardinála Berana skončila 17. května 1969. Ráno 
se ještě zúčastnil mše, ale bylo zřejmé, že je na pokraji sil. Jeho stav byl 

velmi vážný, krátce před desátou hodinou, za přítomnosti všech bohoslovců 
a kněží koleje v Nepomucenu, obdržel kardinál Beran od rektora Františka 
Plannera (1913–1999) svátost pomazání nemocných. Zdravil kněze a boho-
slovce koleje jednoho po druhém a všem přítomným požehnal. 

Jakmile se papež Pavel VI. (1897–1978) dozvěděl o Beranově zhoršeném zdra-
votním stavu, spěchal k jeho lůžku, avšak krátce před papežovým příchodem 
Josef kardinál Beran zemřel. 

Charizmatického kardinála Berana se komunistický režim bál i po smrti. 
Nepovolil převezení jeho ostatků do Prahy z obavy, že by obřad vyvolal občanské 
nepokoje větších rozměrů než v případě pohřbu Jana Palacha. Československý 
stát neprojevil zájem o převoz ostatků svého kardinála do vlasti. Papež Pavel VI. 
rozhodl, že bude arcibiskup pražský, metropolita a primas český Josef kardinál 
Beran pohřben mezi papeži v kryptách baziliky sv. Petra v Římě. Prokázal mu 
ještě další nevídanou čest, čímž podtrhl, jak si tohoto kněze vážil. Po zádušní 
mši, kterou sloužil pražský administrátor Mons. František Tomášek (1899–1992) 
za asistence českých a slovenských bohoslovců z Nepomucena, se v apsidě obje-
vil papež Pavel VI. se svým doprovodem. Svatý otec se u rakve pomodlil a sám 
oproti zvyklostem vykonal výkrop rakve. Jeho přítomnost zde byla velkým vy-
znamenáním, neboť něco podobného bylo prokázáno jen několika málo kardi-
nálům v historii dějin církve. 

Přes snahu komunistických ideologů neupadl kardinál Beran v zapomnění. 
Stal se symbolem věrnosti, lásky a pokory. V době 25. výročí úmrtí Josefa kar-
dinála Berana promluvil ve vatikánském rozhlase Mons. Jaroslav Škarvada, jenž 
v několika větách podal svědectví o významu kardinála Berana pro církev a sou-
časný svět: „Já, který jsem ho provázíval při jeho cestách a který jsem ho vídá-
val, s jakým množstvím lidí a někdy mladých lidí přicházel do styku, jsem si už 
dříve kladl otázku snad trochu záludnou: co mohl tento člověk, který – lidsky 
řečeno – ztratil v odloučenosti skoro dvacet let svého života, co mohl nabídnout 
mladým lidem koncem šedesátých let, co mohl říci pokoncilové církvi, která se 
právě během šedesátých let tak mnohostranně měnila?

Jistě kardinál neměl možnost přečíst ty tisíce stránek, které zvláště v šedesá-
tých letech zaplavily knižní trh teologie. Nebylo mu ani dopřáno z bezprostřední 
zkušenosti prožít všechny ty změny, které do církve vnesl ponti� kát Jana XXIII. 
a první léta koncilu. A přece – to mohu dosvědčit nejen já, nýbrž i tisíce dalších 
svědků – přece se v tom novém světě, v té obnovené pokoncilní církvi vůbec ne-
ztratil. Ne pro originalitu svých idejí a svého theologického pojetí, ale pro ryzost 
svého křesťanství.

Ano, myslím, že se nemýlím, když řeknu, že dnešní mladí lidé přímo prah-
nou po upřímnosti a ryzosti… Ti lidé hledali blahoslavenství evangelia. Hledali 
vnitřní svobodu chudoby, která se dovede oprostit od pout chamtivosti. Hleda-
li někoho, kdo je opravdu dobrý, bez jakékoliv vypočítavosti. Hledali – proč to 
neříci, vždyť tuhle touhu neseme všichni v srdci – hledali živého Krista, anebo 
alespoň autentického svědka živého Krista. A to ten český kardinál, s čepičkou 
vždy trochu posunutou na stranu a s purpurovým pásem většinou trochu přiškr-
ceným, opravdu byl. Proto mu odpustili jeho neznalost moderní problematiky, 
jeho, v určitém smyslu, staromódnost, proto za ním chodili a nechávali se získat 
kouzlem jeho osobnosti. A řekněte, neměli pravdu? Módních theologů a ducha-
plných reformátorů je dnes v církvi habaděj, ale opravdoví stoprocentní Kristovi 
učedníci zůstávají stále vzácným zbožím. Nejsou ale nakonec právě oni ta sůl 
země, které je lidstvu zapotřebí?“

V roce 1998 byl započat proces beati� kace Josefa kardinála Berana.
Hrob Josefa kardinála Berana v bazilice sv. Petra v Římě.
Zdroj: AA/Michaela Korcová

Obřady v Nepomucenu. Zdroj: AF

Rakev s ostatky kardinála Berana byla přenesena z Ne-
pomucena do baziliky sv. Petra k pohřebním obřadům. 
Zdroj: AF/František Blažek

Oblíbeného kardinála Berana se komu-
nistický režim bál i po smrti.
Zdroj: ABS

Svatý otec Pavel VI. oproti zvyklostem sám 
vykonal výkrop rakve. Zdroj: AF

Po rekviem přišel se svým doprovodem papež 
Pavel VI. Zdroj: AF


