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PRONÁSLEDOVÁNÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V  ČESKOSLOVENSKU 1948–1989

Poutní dům Velehrad navazoval svou činností na Český hospic, založený ve středověku králem českým a cí-
sařem římským Karlem IV. pro nemocné a chudé poutníky. Historie českého špitálu se uzavřela v r. 1950, 
kdy proud poutníků z důvodu politických změn v Československu na mnoho let ustal. Budova hospicu byla 
jako nepotřebná prodána. Příliv poutníků nastal znovu ve 2. polovině 60. let, kdy v římském exilu pobýval 
kardinál Josef Beran. Ten rozhodl navázat na tradici poutního domu a v r. 1968 zakoupil pro tyto účely dům. 
Od té doby slouží Velehrad českým poutníkům.
Vlevo snímek poutního domu z roku 1969 (Archiv Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze), vpravo současný 
stav (foto Přemysl Fialka).

Česká kolej Collegium Bohemicum sloužila od 
r. 1888 k formaci bohoslovců z českých zemí. 
Významným mezníkem se pro činnost koleje stal 
rok 1918, kdy vznikl samostatný českosloven-
ský stát a kolej začala přijímat studenty také ze 
Slovenska. Kapacita budovy záhy nedostačovala 
a bylo nutné vybudovat prostornější kolej.

Soukromý archiv S. Vodičkové 

Římský exil

Státní teror, který vyvíjel komunistický re-
žim při pronásledování katolické církve 
od svého nástupu k moci v roce 1948, vedl 

postupně k ochromení veškerého církevního ži-
vota. Českoslovenští katolíci se ocitli v naprosté 
duchovní izolaci.

Právě v této době sehrály významnou úlohu čes-
ké církevní instituce v Římě, které českosloven-
ské státní bezpečnostní orgány nazývaly „emi-
grantskými ideodiverzními centry“. Patřily mezi 
ně především česká sekce Vatikánského rádia, 
bohoslovecká kolej Nepomucenum a České ná-
boženské středisko Velehrad s Poutním domem 
Velehrad. Proti těmto institucím vyvíjela Státní 
bezpečnost různá aktivní opatření a provokace. 
Zároveň se také staly jedním z nejčastěji frek-
ventovaných témat při rozhovorech mezi diplo-
maty Svatého stolce a komunistickým státem 
v 70. a 80. letech.

U založení československé redakce Vatikánského 
rádia stál tehdejší arcibiskup pražský Josef 
Beran, který v roce 1947 požádal papeže Pia 
XII. o rozšíření vysílání Radia Vaticana o relace 
v českém a slovenském jazyce. Jak prozíravá to 
byla žádost, se ukázalo o několik měsíců poz-
ději, kdy komunistický režim začal potlačovat 
náboženství v ČSR. Svobodný hlas přicházejí-
cí z Vatikánu do Čech se stal jediným, jenž při-
nášel českým katolíkům křesťanské poselství, 
představoval učení současného papeže a záro-
veň odvysílal množství informací, které se týka-
ly situace církve v Československu. 

Také u založení instituce České náboženské 
středisko Velehrad a Poutního domu Velehrad 
v Římě stál kardinál Josef Beran, který po vy-
povězení z vlasti v roce 1965 pobýval v Římě. 
České náboženské středisko Velehrad se pod 
jeho záštitou stalo koordinující organizací, kte-
rá zastřešovala a tvořila právní rámec pro ne-
závisle působící české náboženské organizace 
roztroušené v zahraničí: Křesťanskou akademii 
Řím, Vinculum, Národní svaz českých katolíků 
v USA, Jednotu sv. Metoděje ve Vídni atd. Tyto 
organizace se staraly o duchovní správu kraja-
nů v cizině, poutníky, pastoraci českých kněží 
v zahraničí, udržovaly styky s různými krajan-
skými spolky a organizovaly letní tábory pro 
mládež.

Úlohou Českého náboženského střediska Vele-
hrad byla také podpora církve v Československu 
v době komunistického útlaku. Křesťanská aka-
demie v Římě se věnovala vydávání náboženské 
literatury v českém jazyce. Mezi knižní tituly 
patřily edice Studium, Vigilie a Skála, měsíč-
ník Nový život, dvouměsíčník Studie a oběžník 
Vinculum. České náboženské středisko Velehrad 
se následně staralo o distribuci knih různými 
tajnými kanály přes hranice do Československa 
a zároveň posílalo fi nanční pomoc starším a ne-
mocným kněžím, přispívalo na opravy kostelů, 
rozesílalo materiály pro katechezi a pastoraci, 
kupovalo automobily pro kněze, kteří měli na 
starost několik vzdálených farností atd. 

Významnou oblastí práce Českého náboženské-
ho střediska Velehrad byla činnost pro krajany, 
kteří potřebovali při návštěvách Říma dostup-
né ubytování. Kardinál Beran navázal na tradici 
českého hospice, koupil a nechal opravit vhodný 
dům nedaleko baziliky sv. Petra, který českým 
poutníkům slouží dodnes.

Svobodný hlas z Říma narušoval ideologickou doktrínu a informační blokádu komunistického režimu 
a zaměstnával jeho bezpečnostní aparát, včetně jeho rušiček a Státní bezpečnosti. Česká sekce Vatikánského 
rádia se spolupodílela na boji o náboženskou svobodu v Československu, informovala o situaci čs. katolíků 
a o postojích Svatého stolce.
 Archiv Vatikánského rádia 

Nová kolej Nepomucenum sloužila studentům z Čes-
koslovenska od r. 1929. Styky koleje s vlastí 
přerušila nejprve na šest let 2. světová válka 
a následně v r. 1948 komunistický režim, který 
zakázal nejen odjezd studentů do Říma, ale 
také návrat absolventů zpět do vlasti. Teprve po
r. 1989 mohla církev znovu vysílat do Říma vybrané 
studenty. Soukromý archiv S. Vodičkové 

V r. 1953 nastoupil do české sekce Vatikánského 
rádia Petr Ovečka SJ. Pracoval zde sedmnáct let. 
Na něm ležela příprava českého vysílání v letech 
nejtěžšího stalinského útlaku.
 Foto Jan Lukas

V r. 1970 do české sekce Vatikánského rádia 
nastoupil Josef Koláček SJ. Již v r. 1973 převzal její 
vedení a v čele redakce stál až do konce r. 2001. 
Stal se nejdéle sloužícím šéfredaktorem v historii 
Vatikánského rádia. Foto Přemysl Fialka

Budova Vatikánského rádia. Od r. 1947 se zde 
vysílají pravidelné relace také v českém jazyce.

Foto Stanislava Vodičková

První číslo oběžníku Vinculum, určeného 
kněžím v exilu, vyšlo 15. května 1951: „Kněz 
– sebeideálnější kněz – zůstává člověkem. 
Náhle a násilně vyrván z domácí půdy, těžko 
zapouští kořeny do půdy exilu… Připadáme 
si někdy jako plavec, kterého urval dravý 
proud od mateřské lodi…Vinculum chce 
být spojujícím řetězcem s mateřskou 
lodí, přátelským poutem s naším věčným 
i pozemským domovem…“.


