
Životní příběh kardinála Berana

Kdo byl kardinál Beran?

• Kardinál, který zemřel 17. května 1969 v exilu

• Osobnost, jehož ostatky byly s oficiálními 
poctami převezeny do Prahy teprve roku 2018

• Vězeň nacismu i komunismu

• Člověk, který … 

Pojďme si ho trochu představit …



Plzeň – rodné město
Josef Beran se narodil v Plzni 29. 12. 1888

(jako nejstarší ze sedmi sourozenců)

Maturant Josef Beran r. 1907



Studia v Římě

1907 – 1912

• Po maturitě Josef Beran zvažuje                      
své budoucí povolání.

• Rozhoduje se pro studia teologie                        
a odchází do Říma.

• V té době byla česká kolej Bohemicum
umístěna v prostorách německého semináře 
a hospice Santa Maria dell’Anima (na obr. vlevo).



První kaplanské místo v Chyši u Žlutic

1912 – 1914

• V té době to bylo                    
česko-německé městečko                  
s dvojjazyčnou pastorací.

• Mladý kněz zde získával i 
první pedagogické zkušenosti 
při výuce náboženství             
na zdejší obecné škole.

(asi 35 km jihovýchodně od Karlových Varů)



Kaplanem v Michli  služba hluchoněmým 

• Kostel Narození Panny Marie 
v Praze-Michli (1914 – 1917)

(v době 1. světové války)

• Josef Beran zahájil svou pastorační službu   
také v Útulku sv. Josefa pro hluchoněmé v Krči, 
v místech dnešní stanice metra Kačerov.



Pedagogická činnost
• 1912 – 1914 Katecheta v Chyši na Žluticku

• od r. 1914 Počátek pastorační služby pro hluchoněmé v Útulku sv. Josefa pro hluchoněmé
v Krči

• od r. 1917 Katecheta a učitel pedagogiky, později i ředitel v Učitelském ústavu sv. Anny 
v Ječné ulici

• od r. 1929 Vyučující pastorální teologie na Teologické fakultě Univerzity Karlovy

• od r. 1932 Rektor Arcibiskupského semináře, za války přesunutého do Dolních Břežan…

Po druhé světové válce:

• od r. 1945 Rektor Arcibiskupského semináře

• květen 1946 Jmenován řádným profesorem na 
Teologické fakultě Univerzity Karlovy

V listopadu 1946 byl Josef Beran jmenován 
arcibiskupem pražským.



Léta věznění

Po druhé světové válce, po přijetí úřadu arcibiskupa pražského a po převzetí moci komunisty, 
v době odstartované tak zvanými ‚akcemi‘ namířenými proti církvi:

• 1949 – 1965 internace nejprve uvnitř Arcibiskupského paláce na Hradčanech, 

poté krátce na jaře r. 1951 v Roželově u Rožmitálu, 

další dva roky v Růžodolu u Liberce, od r. 1953 v Myštěvsi u Bydžova, 

v letech 1957 až 1963 v Paběnicích u Čáslavi, 

na další půl roku určený pobyt v Mukařově u Říčan, 

aby střežen strávil poslední čas v Radvanově u Mladé Vožice … 

• 1942 – 1945 zatčen v době heydrichiády, 
nacistickým vězněm na Pankráci, 
v Terezíně a v Dachau …



Arcibiskup pražský a kardinál

• Listopad 1946 jmenování arcibiskupem pražským, 
o měsíc později vysvěcen na biskupa

• Červen 1949 začátek internace

• Leden 1965 zveřejněna zpráva o jmenování kardinálem

• Únor 1965 povolení vycestovat do Říma 
– bez možnosti návratu

• r. 1965 účast na posledním zasedání 
II. Vatikánského koncilu: 
řeč o svobodě svědomí a náboženství

• 1965 – 1967 péče o české krajany ve světě

• r. 1968 zhoršení zdravotního stavu

• r. 1969 ještě promlouvá k národu z Vatikánského 
rozhlasu

• 17. května 1965 umírá; pohřben vedle papežů …



Návrat kardinála Berana do vlasti (in memoriam)

23. dubna 2018



Odkaz kardinála Berana …

Kdo byl tedy kardinál Beran?

• Osobnost, kterou jeho národ 
potřebuje ještě objevit … 

• Svědek svobody svědomí

• Člověk, který se neohnul, 
člověk, který miloval Boha, 
svou zemi a lidi v ní,      
a který má stále co říci …




