
Kardinál Beran – text k audiu (JOSEF BERAN, SVĚDEK SVOBODY SVĚDOMÍ) 
 

1. Kdo byl kardinál Beran? 

Kardinál je ze svého titulu členem poradního sboru papeže a v případě uvolnění papežského stolce 

volí nového papeže. Ale titul nebo funkce není ještě celý příběh o člověku. 

Životní příběh kardinála Berana je plný nadějí, snah ale i utrpení. 

Miloval svou zemi. Přesto zde byl vězněn, izolován od lidí, a zemřel nakonec v exilu.  

2. Josef Beran se narodil 29. prosince 1888 v Plzni. Tam vyrostl a žil až do maturity. 

Jeho tatínek byl učitelem, později i ředitelem na měšťanské škole, maminka pocházela z uměleckého 

prostředí. Josef byl nejstarší ze sedmi sourozenců, s věkovým rozdílem 17i let od nejmladší sestry Marie.  

Rodina se v době Rakouska-Uherska hlásila k českému národnímu obrození a zároveň ke katolictví. 

Společně s tatínkovým učitelským povoláním to jistě ovlivnilo a nasměrovalo i mladého Josefa. 

3. Po maturitě se Josef Beran rozhodl jít studovat teologii do Říma.  

Čeští studenti v té době měli svou kolej v prostorách německého semináře Santa Maria dell’Anima. 

4. Po návratu do Čech působil Josef Beran jako začínající kněz - kaplan nejprve v Chyši u Žlutic, nedaleko 

Karlových Varů. 

Tady také získal první zkušenosti jako učitel náboženství. Později bude působit jako pedagog dále. 

5. Těsně před první světovou válkou byl Josef Beran přeložen do Prahy, kde po několika přesunech 

působil v kostele Narození Panny Marie v Michli – a zároveň začal pečovat o hluchoněmé v Útulku 

sv. Josefa v Krči. Ve své době byl Josef Beran jako jeden z mála přesvědčen o tom, že i takto 

handicapovaní lidé mohou prožívat vlastní hodnotný duchovní život. 

6. Jako učitel a pedagog pak působil Josef Beran dalších 12 let na Učitelském ústavu sv. Anny v Ječné 

ulici, kde se věnoval profesní pedagogické přípravě budoucích učitelek. Probíraná témata se svými 

studentkami živě diskutoval a kladl důraz na jejich svobodné vyjádření. Zavedl mimo jiné tak zvané 

anonymní hodiny, při nichž zodpovídal dotazy, vložené anonymně do třídní knihy.  

Současně stále docházel do Útulku pro hluchoněmé, připravoval katechety, vedl duchovní obnovy. 

Od roku 1929 vyučoval na Teologické fakultě Karlovy univerzity. 

O tři roky později převzal jako rektor kněžského semináře péči o bohoslovce, a to až do svého zatčení 

nacisty, k němuž došlo za 2. světové války v rámci vlny zatýkání duchovních během heydrichiády.  

O seminaristy – bohoslovce se staral i poté, co se po válce vrátit z koncentračního tábora v Dachau.  

… Až do svého jmenování pražským arcibiskupem. 

7. Dlouhá léta prožil Josef Beran jako vězeň. 

Nejprve ho věznili za války 3 roky nacisté, později 16 let komunisté.  

Jako přímý a svému přesvědčení i úkolům (které na sebe vzal) věrný člověk, – a ve svém svědomí 

svobodný člověk, – byl Josef Beran pro totalitní vlády nebezpečný… 

I v obtížných životních podmínkách však zůstal člověkem s charakterem a lidskou důstojností. 

8. V roce 1946, v politicky velmi napjaté poválečné době, se Josef Beran stal arcibiskupem pražským.  

Doba spěla k převzetí moci komunisty v roce 1948. A komunistický režim už po prvním roce své vlády 

začal s cílenou likvidací církve, především těch, jejichž hlas pro národ něco znamenal…  



Po 16i letech věznění komunistickým režimem byl arcibiskup Josef Beran papežem Pavlem VI. 

jmenován kardinálem, – a v této souvislosti mu bylo umožněno odcestovat do Vatikánu, 

papežského státu a centra katolického světa, – ovšem bez možnosti návratu do vlasti. 

Zde na celosvětovém setkání biskupů, coby představitelů národních církví, známém pod jménem 

II. vatikánský koncil, pronesl Josef Beran svou významnou řeč o svobodě svědomí a náboženství.  

Sdělil v ní svou zkušenost i svědectví, které mělo váhu jeho dlouhých let věznění. 

9. Kardinál Beran zemřel v exilu ve Vatikánu 17. května 1969.  

Nesměl se vrátit do vlasti, i když po tom toužil. 

Jeho ostatky, které byly původně uloženy v blízkosti hrobů papežů,  

byly převezeny do jeho domoviny – a uloženy v pražské katedrále – až 23. dubna 2018.  

10. Kdo tedy byl kardinál Beran? 

Byl osobností tohoto národa, svědkem svobody svědomí,  

člověkem, který se neohnul, protože miloval Boha, svou zemi a lidi v ní.  

11. Kardinál Beran nám – i do dnešních dnů – zanechává své požehnání,  

jinými slovy: přání všeho dobrého … 

 


