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PRONÁSLEDOVÁNÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V  ČESKOSLOVENSKU 1948–1989

Pražské jaro

Od jara 1968, kdy se viditelně ukazu-
je vliv nového reformního vedení KSČ 
v čele s Alexandrem Dubčekem, se 

stáváme mezi věřícími svědky nebývalé akti-
vity. Konkrétní změnou bylo rozpuštění kolabo-
rantské organizace Mírové hnutí katolického 
duchovenstva. Výměny proběhly i ve státních in-
stitucích, dohlížejících na činnost církví – napří-
klad v centrální dozorové instituci, Sekretariátu 
pro věci církevní Ministerstva kultury, vystřída-
la nechvalně známého stalinistu Karla Hrůzu re-
formní komunistka, socioložka Erika Kadlecová. 
Po letech izolace se vracejí postupně do vede-
ní diecézí jejich biskupové (Josef Hlouch, Karel 
Skoupý, Štěpán Trochta) a do duchovní správy 
se začaly vracet stovky kněží, zbavených státní-
ho souhlasu a vězněných v 50. letech. Z ilegality 
vystoupili členové mužských řeholí, ženské řády 
dostaly omezenou možnost přijímat nové člen-
ky, v červnu bylo schváleno obnovení řeckoka-
tolické církve.

Tzv. Pražské jaro charakterizuje i výrazná snaha 
vnášet myšlenky II. vatikánského koncilu do ob-
novované místní církve. Tato aktivita byla sym-
ptomem určité euforie z avizovaných politických 
reforem a souběžného nadšení nad reformní pro-
gresivitou koncilu, která ohlašovala nový duch 
v životě církve. Nástrojem k seznámení katolic-
ké veřejnosti v komunistickém Československu 
s koncilními podněty se mělo stát Dílo koncilové 
obnovy založené v květnu 1968 na Velehradě, 
v němž aktivně spolupracují biskupové, kněží 
i laici. Mění se podoba katolického tisku, kde se 
objevuje řada textů od předních teologů a spiri-
tuálních autorů, odrážející pokoncilní změny.

Komunistické vedení však váhalo s realizací 
kroků, které měly přinést pro katolíky větší pro-
stor svobody. Jednání ordinářů s prezidentem re-
publiky Ludvíkem Svobodou se tak přes mnohé 
urgence uskutečnilo až 20. srpna 1968. O den 
později byla zahájena invaze vojsk Varšavské 
smlouvy, která znamená postupný konec demo-
kratizačního procesu a opětovný nástup auto-
ritativnějších sil do mocenských struktur. To 
se projevilo i na zhoršení pozic katolíků na po-
čátku 70. let. Zkušenost roku 1968 byla i přes 
krátkou dobu trvání pro církev velmi důležitá. 
Katolíci získali zkušenost, že „umlčená“ církev 
je schopna znovu promluvit a oslovit značnou 
část občanů. 

Kaplanovi patřili mezi nejznámější pražské katolické rodiny. Již jako rodina s deseti malými dětmi se aktiv-
ně angažovali v podzemní církvi. V jejich bytě se scházeli autoři Díla koncilové obnovy a návštěvy z celého 
světa. Rodina byla zapojena v Hnutí fokoláre, Communione e Liberazione a v 80. letech začali spolupra-
covat s komunitou z Taizé. Svým působením dokázali ovlivnit celou generaci aktivních mladých křesťanů. 
V r. 1978 byl Jiří Kaplan zatčen za překládání a publikování samizdatové literatury. – Rodinná fotografi e 
Kaplanových byla založena ve spise s krycím názvem „Lekce X“, vedeném Správou sledování Státní bez-
pečnosti na Marii Kaplanovou. ABS (SL/MV)

K hlavním symbolům obrodného procesu v Česko-
slovensku patřil i nový prezident republiky Ludvík 
Svoboda, zvolený 30. 3. 1968. „Se Svobodou za svo-
bodu“, znělo heslo té doby. Naděje do něj vkládané 
dokumentují i četné dopisy českých a slovenských 
věřících volajících po svobodném vyznávání víry. 
Mezi konkrétními požadavky se objevují zejm. pro-
puštění dosud vězněných duchovních, znovuna-
stolení biskupů, obnova řeholních řádů a také 
dohoda státu s Vatikánem. – Na titulní straně jed-
noho z dopisů, dochovaných ve fondu Kanceláře 
prezidenta republiky, je L. Svoboda zobrazen jako 
svatý obrázek. AKPR

Dopis Františka Tomáška, administrátora pražské 
arcidiecéze a světícího biskupa pražského, předse-
dovi čs. vlády požadující propuštění dosud vězně-
ných duchovních, řeholnic a laiků. V připojeném 
seznamu specifi kuje 16 osob. Poslední z nich byli, 
na základě jeho intervence, propuštěni z vězení 
počátkem července 1968. AKPR

Kruté represe 50. let postihly také 
řeckokatolickou církev, působící ze-
jména na Slovensku. V r. 1950 byla 
de facto zrušena, resp. oddělena od 
římskokatolické církve a násilně při-
členěna k pravoslavné, kolaborující 
s režimem. Mnoho duchovních bylo 
uvězněno, internováno či deporto-
váno ze svých farností do českého 
pohraničí. Na foto z r. 1968 biskup 
Vasil Hopko (vězněn téměř 14 let 
a poté 4 roky internován) v chrá-
mu sv. Klimenta v Praze. V průběhu 
Pražského jara se angažoval ve věci 
obnovy řeckokatolické církve, na kte-
ré se čs. vláda usnesla 13. 6. 1968.

Archiv Apoštolského exarchátu
Řeckokatolické církve v ČR

Konec všem nadějím znamenal vojenský vpád vojsk pěti socialistických zemí v čele se Sovětským 
svazem 21. srpna 1968. AKPR

13.–14. 5. 1968 bylo na Velehradě založeno Dílo 
koncilové obnovy, jež F. Tomášek charakterizoval 
jako nástroj „pomoci církevní hierarchii k plnění 
závěrů II. vatikánského koncilu“ – na foto první 
zleva litoměřický biskup Štěpán Trochta SDB.

ŘKF Velehrad

Při té příležitosti zaslal F. Tomášek jménem svým 
i jménem všech na Velehradě shromážděných
– čeští a slovenští biskupové, 577 delegátů (kněží, 
řeholníci, řeholnice a laikové) „s mnohatisícovým 
zástupem poutníků“ – pozdravný telegram 
prezidentu republiky. AKPR

Tragická oběť studenta Jana Palacha znamenala 
definitivní tečku za nadějemi Pražského jara. 
– Prezident republiky obdržel v této souvislosti 
stovky osobních dopisů či prohlášení z domova 
i ze zahraničí, mj. i od redakční rady časopisu VIA 
a Katolických novin, které podepsal významný 
teolog Josef Zvěřina. AKPR


