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PRONÁSLEDOVÁNÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V  ČESKOSLOVENSKU 1948–1989

Jednání mezi církví a státem
– masky byly odloženy

Po nástupu komunistického režimu k moci 
problémy ve vztahu církve a státu zinten-
zívnily. Komunisté nejprve účelově pro-

hlašovali, že mají zájem o dobré vztahy, a chtěli 
o novém uspořádání vztahu církve a státu vy-
jednávat. Z jednání však byli již na počátku vy-
řazeni představitelé papežské internunciatury 
v Praze a kontakty s představiteli vlády udr-
žovala čs. biskupská konference. Za stát byla 
zpočátku pověřena jednáním komise pro cír-
kevní a náboženské otázky pod vedením minis-
tra spravedlnosti. Mezi biskupy panovaly různé 
postoje, od zásadové neústupnosti (pražský ar-
cibiskup Josef Beran) až po smířlivější přístup (li-
toměřický biskup Štěpán Trochta), přes různost 
postojů však biskupská konference jako celek 
nikdy nepřistoupila na požadavek uznat legi-
timitu poúnorového režimu. Katolická hierar-
chie současně odmítala vyhlásit loajalitu nové 
státní moci a povolit politickou činnost kněží. 
Jednání nepřinášela žádný výsledek, zároveň se 
však episkopát snažil oddálit hrozící konfl ikt. 
Pod tímto zorným úhlem je třeba chápat i vstříc-
né gesto pražského arcibiskupa, který sloužil Te 
Deum při inauguraci komunistického prezidenta 
K. Gottwalda v červnu 1948.

V následujícím období se pozice církve neustále 
zhoršovala, režim postupně omezoval spektrum 
církevních aktivit (spolkovou činnost, mimo-
školní náboženskou výchovu mládeže, vydávání 
knih a periodik) a schválení zákona o jednotné 
škole (duben 1948) legalizovalo postátnění nebo 
rušení veřejných církevních škol. Na řadě míst 
byli kněží vystaveni politickému nátlaku a ob-
jevily se první případy jejich soudního postihu. 
Komunistická moc připravovala paralelně s vy-
jednáváním sérii opatření, směřující k ochrome-
ní církevních struktur a omezení církevního pů-
sobení ve veřejném prostoru. Na počátku roku 
1949 se schylovalo k rozhodujícímu střetnutí. 
Biskupové v lednovém memorandu žádali, aby 
režim upustil od útoků proti církvi a křesťan-
skému světonázoru a zastavil kampaně v tisku. 
Nová jednání mezi vládou a biskupy však skon-
čila opět bez výsledku a v březnu byla defi nitiv-
ně přerušena.

Vedení KSČ se na jednání 25. 4. 1949 rozhod-
lo pro linii, podle níž mělo být podřízení církve 
dosaženo nikoliv dohodou s církevními předsta-
viteli, ale bojem proti nim. Pro řízení akcí byla 
ustavena zvláštní operativní komise KSČ (tzv. 
církevní šestka) z vysokých komunistických 
funkcionářů. Pro první etapu přijala sérii opatře-
ní, směřujících k vyvolání rozkolu uvnitř církve. 
Konečným výsledkem měl být vznik tzv. národní 
církve, oddělené od Vatikánu. Mocenské orgány 
spoléhaly v realizaci této strategie na kolabo-
rující duchovní, kterým nevadilo spolupracovat 
s ateistickým režimem. 

15. června 1948 přijal na Pražském hradě nově zvolený prezident Klement Gottwald zástupce římskokatolické 
církve, olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu (vlevo), pražského arcibiskupa a českého primase 
Josefa Berana (uprostřed) a banskobystrického biskupa Andreje Škrábika (vpravo). V promluvě Josefa 
Berana se již nesla obava z budoucího politického vývoje.  Foto ČTK

Ovládnutí Československa komunisty v únoru 
1948 vyvolalo značný mezinárodní ohlas. Svůj 
protest prezidentu Edvardu Benešovi, poslední 
„demokratické instanci“ v zemi, např. zaslali 
představitelé Národního svazu českých katolíků 
v Americe: „Násilný převrat se bolestivě dotknul 
všech milovníků opravdové demokracie v USA… 
Apelujeme na Vás, aby okleštěná svoboda byla 
opětně lidu Československa vrácena bezodkladně 
a v plném rozsahu…“ E. Beneš byl však v té době 
již pouhou loutkou bez politické moci; 7. 6. 1948 
pod tlakem abdikoval. AKPR

Komunisté do konce r. 1948 postupně zlikvidovali 
veškerá katolická periodika i nakladatelství; 
ministerstvo kultury odůvodňovalo tento zásah 
„nedostatkem papíru“. Mezi zakázanými se ocitl 
např. týdeník Katolík, „list pro kulturu a život 
z víry“ s předválečnou tradicí (na foto vydání 
z 12. 1. 1947, jehož titulní strana je věnována 
vánočnímu poselství Pia XII.). – Publicisticky 
se v časopise etablovala zejm. střední a mladá 
generace katolických elit, byl určen především 
pro vzdělanější věřící, ale charakterem svých 
článků dokázal oslovit i širší okruh čtenářů. 
Věnoval se širokému spektru otázek, duchovnímu 
životu, teologickým otázkám či působení církve 
na společnost, poukazoval na rizika omezování 
svobody a demokracie v poválečném státě. 
Vyjadřoval zároveň snahu českého katolického 
prostředí o pochopení moderní společnosti a dialog 
s ní, o vnitřní sebereflexi českého katolicismu 
a nalezení jeho místa v rámci rozvoje teologických 
a spirituálních proudů, šířících se v západní 
Evropě. 

Soukromý  archiv D. Lorence

Represivní státní aparát průběžně vypracovával 
přehledy o realizaci přijatých proticírkevních 
opatření. NA (SÚC)

Hlavním symbolem kolaborujících kněží byl zejm. informátor a snad i tajný člen KSČ Josef Plojhar (na foto 
z r. 1950 uprostřed, v debatě s V. Kopeckým a maršálem SSSR N. A. Bulganinem). Páter Plojhar patřil také 
k zakladatelům hnutí tzv. vlasteneckých kněží, z něhož se r. 1950 zformovalo prorežimní tzv. Mírové hnutí 
katolického duchovenstva. Po r. 1948 byl jednou z hlavních postav Československé strany lidové, která byla 
zcela loajální součástí komunistického režimu, a 1948–1968 zastával funkci ministra zdravotnictví (pod jeho 
vedením byl mj. vypracován zákon povolující interrupce). Václav Kopecký, přední ideolog a propagandista KSČ, 
jeden z nejtvrdších stalinistů, byl v letech 1945–1953 ministrem informací. V této funkci po únoru 1948 přímo 
řídil proticírkevní kampaně. Byl rovněž členem tzv. církevní šestky (nazvána podle počtu svých členů, vedl ji 
ministr spravedlnosti Alexej Čepička) a aktivně se podílel na přípravě politických monstrprocesů. Foto ČTK


