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Žije na Malé Straně a do kostela Pražského Jezulátka chodí od roku 
1992. Vyrůstala spolu se šesti sourozenci na pražském Zlíchově. 
Její babička byla jednou zakládajících členek Svazu katolických 
žen a její maminka pak jeho členkou. I Helena byla později aktivní 
v mnoha katolických spolcích, v době komunistické totality již 
nutně tajných. Své biřmování má ve vzpomínkách navždy spojené 
s pražským arcibiskupem Josefem Beranem. Přijala jej, stejně jako 
mnoho dalších biřmovanců, nedlouho po válce, v jubilejním roce 
sv. Vojtěcha.

„Po válce bylo takové velké nadšení pro Sovětský 
svaz. A tak měli někteří lidé strach, že budou 

komunisti vládnout i u nás. Uvědomila si to i církev 
svatá, tu hrozbu, že by si na ni mohli došlápnout. Proto 
začal arcibiskup Beran narychlo organizovat biřmování 
po celé republice. Dokonce i na náměstích, aby se to 
celé stihlo. Přijel i k nám a všechny nás bez přípravy 
obiřmoval. Byla tam spousta dětí, mně bylo 12 let. 
Maminka ho šla pozdravit, jako za ten Svaz katolických 
žen. Podala si s ním ruku a řekla: „Nepřišel byste k nám 
na oběd?“ On jí odpověděl: „Rád. Já se tady pobavím 
s bratry a pak k vám přijdu.“ A skutečně přišel. 
Dodnes mám vzpomínku na biřmování spojenou s tak 
nečekanou návštěvou!“

O dva roky později byl pražský arcibiskup Josef Beran, který za války 
prožil tři roky jako vězeň nacistů v koncentračním táboře v Dachau, 
internován pro změnu komunistickou tajnou policií. 16 let byl 
držen na různých místech v republice a nesměl se stýkat s lidmi ani 
vykonávat úřad arcibiskupa. V roce 1965 mu státní moc v souvislosti 
se jmenováním kardinálem povolila vycestovat do Říma, bez 
možnosti návratu. Nedovolili mu tehdy ani se rozloučit a naposledy 
navštívit katedrálu. Zemřel v roce 1969 v Římě. V dubnu 2018 byly 
jeho ostatky převezeny zpět do Prahy a pohřbeny v katedrále sv. Víta, 
jak si sám kardinál Beran přál.

Přání dnešní mladé generaci:
„Aby poslouchali hlavně všechna tahle vyprávění a uvědomili 
si, v jakém blahobytu žijí. Aby si vážili přístupu ke vzdělání, 
ke komunikaci, že mohou do ciziny, že se setkají s tolika lidmi 
ve světě.“
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Helena lives in Malá Strana and has attended the Church of the 
Infant Jesus since 1992. She grew up in Prague-Zlíchov with her six 
siblings. Her Grandmother was one of the founding members of 
The Union of Catholic Women. Her Mum was also later a member. 
Helena too was later an active member of many catholic groups. 
During the communist totalitarian period, these groups were by 
necessity, secret. In her memories, her confirmation is forever 
connected with Josef Beran, the Archibishop of Prague. She was 
confirmed together with many others shortly after the War, on the 
950th anniversary of St Vojtech (St. Adalbert of Prague).

„There was such a big excitement for the Soviet 
Union after the war. But some people were 

worried the communists would rule in our country too. 
The Holy Church also realised the threat; a communist 
government could come down heavily on the Church. 
That’s why Archbishop Beran started hastily organising 
confirmations all over the country. To get it all done 
in time, people were even being confirmed in public 
squares. He came to us to and confirmed us all without 
any preparation. There were a lot of people. I was 12. 
My Mum went to greet him on behalf of the Union 
of Catholic Women. She shook hands with him and 
said: „What about coming for lunch to our place?“. He 
answered: “I would like to. I will have a word with the 
brothers and will come to your place after that.“ And he 
did come. Until today, my memory of my confirmation 
is connected with this unexpected visit!“

The Archbishop of Prague, Josef Beran, had spent three years in the 
Dachau concentration camp as a prisoner of Nazis during the war. 
Two years after Helena’s confirmation he was interned again; this 
time by the communist secret police. He was held at various places 
around the country for 16 years. He was not allowed to meet people 
or perform the office of Archbishop. In 1965 the state allowed him 
to travel to Rome in order to be appointed as a Cardinal, but he was 
forbidden from returning. He was not allowed to say farewell or visit 
the cathedral for a final time. He died in Rome in 1969. In April 2018, 
in accordance with his wishes, his remains where brought back to 
Prague and buried in St. Vitus cathedral.

Hopes for the today’s young generation:
„Above all, I hope they will listen to all these stories and 
reflect on the affluence they enjoy. Appreciate access to 
education, communication, the ability to travel abroad and 
meet so many people.“

Lunch with the Archbishop
Oběd s arcibiskupem
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Každé výročí je dobrou příležitostí k zastavení a ohlédnutí se; 

a letos se jich sešlo hned několik. Připadalo nám důležité 
připomenout si i na tomto místě roky, které daly vzniknout zemi, 
v níž dnes žijeme, a které ji také uvrhly na dlouhých čtyřicet let do 
nesvobody a totality. Období komunistické diktatury zmařilo nebo 
bolestně poznamenalo životy mnohým lidem i v našem okolí, a my 
to možná ani netušíme.

Nechali jsme tedy vyprávět pamětníky, kteří chodí do našeho 
kostela, a ze střípků jejich příběhů jsme začali skládat tuto mozaiku. 
Můžeme v ní zahlédnout něco z tíživosti oné doby. Ne snad abychom 
naříkali nad minulostí nebo někoho litovali, ale spíš proto, abychom 
pochopili, že do tohoto příběhu patříme. Poznání minulosti nás může 
naučit brát na sebe odpovědnost za přítomnost a budoucnost. Snad 
k tomu přispěje i tato výstava.

P. Pavel Pola OCD
Klášter Pražského Jezulátka

Proč a jak vznikla tato výstava

Every anniversary is a good opportunity to pause and reflect. This 
year there are several of them. Here, in this place, we also think it 

is important to remember the different years that forged the country 
we live in today. It is also important to recall the years that lead our 
country into 40 long years of totalitarianism and loss of freedom. 
The period of communist dictatorship marred or painfully scarred 
the lives of many of the people around us in ways that we may not 
even be aware of.

Here we allow witnesses of these events who attend our church 
to tell the story. We have knitted together a bigger story from 
these threads. In it, we feel some of the heaviness of the era. Our 
objective was not to complain about the past or feel sorry for 
anyone. Instead we want to understand that we all belong in this 
story. Learning about the past teaches us to take responsibility 
for the present and for the future. We hope this exhibition will 
contribute to that lesson. 

P. Pavel Pola OCD
Church of the Infant Jesus of Prague

Why and how we created this exhibition

100  years since the foundation of        
 Czechoslovakia

70   years since the start of the communist   
  totalitarian regime

50    years since the invasion of        
   Czechoslovakia by Warsaw Pact      

      troops -  lead by the Soviet Union

100  let od vzniku Československa

70   let od nástupu komunistické totality

50    let od invaze vojsk Varšavské smlouvy

   vedené Sovětským svazem

2018


