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O naději – cestou k „jaru“
K

omunistický režim se snažil od začátku 60. let dosáhnout změny v náboženských poměrech nejen za použití
násilných kroků, ale i postupnou změnou hodnotové orientace a důrazem na materiální styl
života na úkor jeho duchovnějšího rozměru.
Toto období bylo charakteristické postupným propouštěním vězněných odpůrců režimu
po amnestiích v letech 1960–1965. Souběžně
s tím však probíhá i další vlna politických procesů, zaměřená zejm. proti členům řeholních
komunit, působících v ilegalitě, a aktivním
laikům. Soustavný tlak režimu nejen vůči katolické církvi, ale křesťanství jako světonázoru, se
odráží v nové ústavě z roku 1960, zakotvující dominanci marxismu-leninismu ve všech sférách
společenského života.
Do života pronásledované církve v Československu ovšem již zasahuje dění ve světové
církvi a prosazení duchovních reforem. Přes
železnou oponu pronikaly myšlenky II. vatikánského koncilu, o nichž začal opatrně informovat i centrální církevní tiskový orgán Katolické
noviny. Podstatně zasáhla do života církve především liturgická reforma, která začala církevním rokem 1964/1965. Byly zahájeny překlady liturgických knih, přestavovaly se interiéry
kostelů, vznikaly scholy mladých lidí a na některých místech se již dokonce utvářely farní
rady. Rozvinula se rovněž široká diskuse o teologických aspektech dopadu koncilu, která byla
nesena v ekumenickém duchu a účastnili se jí
zejm. mladí katoličtí i evangeličtí intelektuálové
(Jiří Němec, Petr Příhoda, Václav Frei, Ladislav
Hejdánek), ale i střední generace katolických
teologů, kteří byli právě propuštěni z vězení
(např. Oto Mádr, Antonín Mandl, Bonaventura
Bouše). Domácí debatu tehdy podpořil i český exil v Římě, reprezentovaný např. badateli
Karlem Vránou nebo Vladimírem Boublíkem.
Zároveň se v 60. letech oživuje zájem věřících
o návštěvu poutních míst, spojených zejm. s mariánskou úctou.

Jediným z českých biskupů, který se účastnil všech zasedání II. vatikánského koncilu, byl František Tomášek
– s velkým zájmem se setkala jeho vystoupení o ekumenismu a o rodinném životě. – Na foto z koncilu (1963)
vlevo biskup Mořkovský z USA, potomek exulantů z českých zemí, uprostřed biskupové z Afriky, vpravo
F. Tomášek.
Soukromý archiv M. Bláhové (foto Gloriani)
O neutuchající a opakované perzekuci duchovních
a laiků svědčí i případ Jiřího Pokorného, původně
studenta bohosloví, následně horníka, který byl
odsouzen r. 1953 na 10 let za údajnou velezradu, pro
rozšiřování náboženské literatury a organizování
sdružení laiků. I po propuštění na amnestii r. 1960
zůstal v hledáčku tajné policie a po sérii odposlechů,
sledování a další dokumentace jeho ,,protistátní
činnosti“ byl 6. 6. 1961 opětovně zatčen a následně
odsouzen za „podvracení republiky“ na 6 let. –
Na foto z domovní prohlídky Státní bezpečnosti.
Hlavním „důkazním materiálem“ byly „protistátní
náboženské písemnosti“, uchovávané v plechovce
od kávy.
ABS (V-1568 Ostrava)
Do práce koncilu se v únoru 1965 zapojil i pražský
arcibiskup Josef Beran, nejvýrazněji svým
projevem 20. 9. 1965 v rámci diskuse o Prohlášení
o náboženské svobodě. Komunistický režim mu
umožnil vycestování k převzetí kardinálské
hodnosti po dlouhém vyjednávání Sv. stolce. –
Snímek z osobní pozůstalosti kardinála Berana jej
zachycuje při přijetí papežem Pavlem VI.
Archiv Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

Díky otevírání české společnosti světu a jeho
tehdejším kulturním vlivům, včetně katolického, tak nastává i nový fenomén ve vývoji církve
v podobě prolínání tradicionalismu s moderními směry. Český katolicismus se pod vlivem
celocírkevních inspirací znovu projevil jako
fenomén, schopný ovlivňovat i obecnější kulturní trendy. Od počátku 60. let stoupá také
aktivita Svatého stolce ve směru podpory pronásledovaných křesťanů za železnou oponou,
včetně Československa. Papežští diplomaté
jednoznačně odmítali uznat provizorní správce diecézí a požadovali návrat internovaných
biskupů. Současně usilovali o zmírnění státního tlaku proti církvi a uvolnění státního
dozoru. Vatikánští představitelé dokonce navrhovali i možnost opětovného ekonomického osamostatnění církve. Všechny návrhy na
zlepšení pozice církve ovšem byly ze strany
režimu odmítnuty, a tak jediným viditelným
výsledkem této fáze jednání byla možnost vycestování arcibiskupa Josefa Berana k převzetí kardinálské hodnosti do Říma v únoru
1965 a obsazení vedení pražské arcidiecéze apoštolským administrátorem Františkem
Tomáškem.

Od počátku své vlády se komunisté snažili všemi prostředky potlačit i náboženské poutě, mající
velmi starou tradici. Od konce 40. let např. převzali organizaci poutí do své režie a ideologicky
je přeměnili v „mírové manifestace“. Ve 2. polovině 60. let však došlo k postupnému oživení původních poutních tradic, spojených zejm. s mariánskou úctou. Poutníci se vydávali především
do Staré Boleslavi k obrazu P. Marie (Paládium
země české), na Svatou Horu u Příbrami k sošce P.
Marie „Královny stříbrných hor“ (na foto ze Svaté
Hory uprostřed administrátor pražské arcidiecéze
F. Tomášek) a k Matce Boží s blesky na moravský
Svatý Hostýn.
Soukromý archiv
M. Bláhové (foto Daniel Havránek)

Významnou oporou komunistů v proticírkevním
tažení byli kolaborující kněží, sdružení v letech
1950 (1951)–1968 v prorežimní organizaci Mírové
hnutí katolického duchovenstva; jejich prostřednictvím prosazoval režim svou politiku v církvi. –
Na foto Státní bezpečnosti Josef Beneš (uprostřed),
generální tajemník kolaborantského hnutí, vpravo Jan Mára, odměněný za své služby režimu mj.
funkcí ředitele České katolické charity a r. 1985
státním vyznamenáním Za zásluhy o výstavbu
(bylo propůjčováno „osobám, které svou vynikající prací jsou předními bojovníky za socialistickou
výstavbu“).
ABS (SL/MV)

Hlavním vyjednavačem Sv. stolce se zeměmi východního bloku byl Agostino
Casaroli. Do Prahy přijel poprvé v květnu 1963 obnovit přerušené vztahy mezi
Prahou a Vatikánem. Podruhé přiletěl na jednání s čs. vládou 16. 2. 1965 v záležitosti odletu arcibiskupa Berana do Říma. Tajná komunistická policie začala

Architekta a křesťanského politika Jaroslava
Cuhru začala StB sledovat ihned po propuštění
na amnestii (1960), v červnu 1961 byl jako „hlavní
osoba ilegální KDS“ opět zatčen. Na foto z „akce
Amnestant“ z počátku 70. let.
ABS (SL/MV)

Nepominutelnou osobností z řad mladých katolických intelektuálů 60. let a pozdějšího disentu let
70. byl Jiří Němec, vzděláním psycholog. Jeho publikační, přednášková a ediční činnost, orientovaná
k aktivnímu křesťanskému životu, měla velký vliv.
Inspiroval či inicioval řadu aktivit významných
pro duchovní a kulturní obnovu, např. ekumenické
semináře v letech 1963–1972 a Dílo koncilové obnovy v r. 1968. Po ustavení protirežimní občanské
iniciativy Charta 77 a založení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných v r. 1978 byl vězněn,
r. 1983 odešel pod tlakem Státní bezpečnosti do
exilu. – Na fotograﬁi tajné policie z r. 1976 s farářkou Církve československé Svatomírou Mendlovou.
ABS (SL/MV)

od této návštěvy veškerý pohyb vatikánských delegací monitorovat i za pomoci
speciálních sledovačů-fotografů. Tato praxe vydržela až do pádu komunismu.
– Na foto Státní bezpečnosti delegace vedená A. Casarolim po příletu do Prahy
16. 2. 1965 před hotelem Internacional.
ABS (SL/MV)
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