Diktatura versus naděje:
Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948 – 1989
Metodika a řešení k pracovnímu listu pro žáky středních škol
Cílová skupina: studenti vyšších ročníků (víceletých) gymnázií, studenti středních škol
Časová dotace: 60 minut
Metody, způsoby práce: skupinová práce, diskuze třídy; práce s textem, schématickou mapou, obrazovým
materiálem; čtení s porozuměním, prezentace zjištěných informací vrstevníkům
Pomůcky: psací podložky a psací potřeby

Výukový materiál vede žáky k rozvíjení klíčových kompetencí, zejména kompetence k učení, komunikativní,
sociální a personální.
Aktivity realizované pomocí cvičení v pracovním listu vedou žáky k porozumění klíčovým momentům z dějin
české katolické církve v druhé polovině 20. století. Žáci se také blíže seznámí s osudy čtyř předních církevních
osobností (Josef Beran, Jan Anastáz Opasek, Miloslav Vlk a Dominik Duka).
Důraz je kladen na interpretaci textových, grafických a obrazových pramenů; práci s výkladovým textem a spolupráci ve skupině.

Metodické pokyny
„Návštěvu expozice doporučujeme zahájit stručnou informací o tématu výstavy a způsobu práce. Doporučujeme rozdělit žáky do čtyř skupin - pracovní list má společnou úvodní část, která žáky orientuje, druhá část se liší
ve 4 variantách (A, B, C, D).“
Poté, co skupiny zpracují své pracovní listy, je vhodné zkontrolovat společně zejména splnění úkolů, které se týkají konkrétních osobností postižených perzekucí v různých fázích režimu. V tomto úkolu se verze pracovního
listu liší a společná kontrola umožní sdílet vzájemně zjištěné informace, respektive diskutovat širší historické
souvislosti individuálního příběhu. Upozornění: Některé otázky u variantních úkolů vyžadují, aby žáci zvažovali situaci historických aktérů z vlastního hlediska, zapojili svou představivost, vyslovili své názory.
V poslední části pracovního listu mají žáci prostor pro formulaci vlastních otázek, které je po shlédnutí výstavy
napadají.
Po vypracování úkolů v jednotlivých pracovních listech doporučujeme diskusi v rámci celé třídy.
K diskusi se můžete vrátit i ve škole. Doporučujeme navázat modelovou hodinou o Číhošťském zázraku
(viz http://historie1950.dejepis21.cz/)
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Řešení otázek a úkolů v pracovním listu
Úvodní orientace: Mezi dvěma totalitami
Prostudujte si „Předvolební plakát Komunistické strany Československa před volbami do Národního shromáždění v roce 1948“ a napište, o co usilovali křesťané (katolická církev) a o co komunisté?
Křesťané:
láska k bližnímu, svět bez křivd a vykořisťování
Komunisté:
svoboda, pokrok, spravedlivé uspořádání světa
Jaký postoj podle plakátu komunisté k církvi měli? Doplň.
Prohlašujeme, že ideály křesťanské pospolitosti a lásky k bližnímu nejsou v rozporu s naším snažením po
šťastném světě bez vykořisťovatelů a farizeů.

Úvodní orientace: Jednání mezi církví a státem – masky byly odloženy
Vypište alespoň tři proticírkevní opatření, která byla zavedena už před převzetím moci komunisty
v únoru 1948:
omezování spolkové činnosti, mimoškolní náboženské výchovy mládeže, vydávání knih a periodik; rušení veřejných církevních škol; politický nátlak vyvíjený na kněze

Úvodní orientace: „Katolická akce“ a církevní zákony
V několika větách popište:
Co se odehrálo? Z čeho byl páter Toufar obviněn?
Během kázání faráře Toufara se vychýlil do strany kříž nad svatostánkem. Páter Toufar byl obviněn z toho,
že zinscenoval zázrak na příkaz Vatikánu.
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Detailní bádání – verze A, B: Akce K + Akce Ř
Vysvětlete, co se skrývá pod pojmy Akce K a Akce Ř.
Akce K:
Na jaře 1950 byly přepadeny kláštery a řeholní domy mužských řádů, které působily v Československu. Příslušníci různých řádů byli zadrženi a společně internováni na vybraných místech tzv. centralizačních klášterů
v Oseku, Králíkách, Bohosudově, Hejnicích a v Broumově. Představitelé řádů byli vězněni v tzv. internačním
klášteře v Želivi. Oficiálně byla akce vysvětlována jako preventivní zásah proti další „protistátní činnosti“
klášterů. Fakticky však byla internace nezákonná. Zrušena byla až v roce 1954, přičemž mnozí z více než 2000
zadržených byli propuštěni na svobodu až v roce 1960.
Akce Ř:
V létě 1950 proběhla v několika etapách také internace příslušnic ženských řeholních řádů. V tzv. shromažďovacích střediscích bylo soustředěno přes 4000 členek různých řádových společenství. Akce se dotkla zejména
duchovních sester, které do té doby pracovaly zejména ve školství nebo se věnovaly výchově mládeže.

Detailní bádání – varianta A: Uzavírám vás do svého srdce
Jmenoval se:
Josef Beran
Církevní hodnosti, kterých dosáhl?
pražský arcibiskup, kardinál
Proč byl internován?
Vymezil se proti komunistům, odmítal zasahování do pravomocí církve.
Co mu internace přinesla?
Úplnou izolaci od vnějšího světa - nevěděl, kde je, nesměl číst tiskoviny, nevěděl, jak dlouho internace potrvá,
byl tajně odposloucháván
Jaké byly jeho osudy po ukončení internace?
Byl donucen odejít do emigrace do Říma
Otevřená otázka:
Pokuste se napsat, jak byste se v takové internaci cítili, co by vám chybělo?
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Detailní bádání – varianta A: Martyrové a oběti
Kdo byl první známou obětí komunistického režimu z řad církve a za jakých okolností zemřel?
Vojtěch Rygal - administrátor v Holešově. Byl zastřelen u Aše při pokusu o přechod hranic.
Jakými dalšími způsoby se perzekuovaní stávali z pohledu katolické církve martyry neboli mučedníky?
Byli popraveni, zemřeli na následky brutálního vyšetřování, náhle zemřeli ve vyšetřovací vazbě, či vězení, nebo
v internaci. Mnoho jich podlehlo zhoubným nemocem, které propukly, nebo se zhoršily při pobytu ve vězení.

Detailní bádání – varianta A: Život ve věznicích a v pracovních táborech
Práce s mapkou – odpovědi:
Věznice a pracovní tábory,
kde byli katoličtí duchovní v komunistickém Československu nejčastěji zadržováni:
věznice – Bory v Plzni,Valdice, Mírov, Leopoldov; pracovní tábory – okolí Příbrami a Jáchymova
Jakými způsoby zde byli duchovní tzv. napravováni? Které činnosti museli vykonávat?
Byli psychicky i fyzicky týráni, trápeni hladem, nesměli provádět církevní obřady, číst liturgické texty, museli
manuálně pracovat - drali peří, brousili sklo, drtili uranovou rudu. I ti, kteří pobývali v internačních zařízeních,
museli manuálně pracovat - např. stavěli přehrady. Mladší kněží a řeholníci mohli být povoláni k výkonu vojenské služby v Pomocných technických praporech - i zde se často věnovali těžké manuální práci.
Při které činnosti hrozilo velké nebezpečí, že se v jejím důsledku u vězňů projeví rakovina plic?
Těžba uranu v uranových dolech
Věznice, která byla vyhlášena svou krutostí - proč a stručný popis zdejších poměrů:
Leopoldov na Slovensku. Panoval zde teror a hlad - vězni nedostávali dost jídla, ani dostatečnou lékařskou péči.
Byli často trestáni bitím, pobytem v cele bez přikrývky a vytápění.
Jaké další typy zařízení byly k internaci duchovních využívány?
internační kláštery, kasárna Pomocných technických praporů čsl. armády
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Detailní bádání – varianta B: Příběh „opata chuligána“
Jmenoval se:
Jan Anastáz Opasek
Církevní hodnost, které dosáhl?
převor a opat benediktinského kláštera v Praze - Břevnově
Proč byl postaven před soud a k jakému trestu byl nakonec odsouzen?
Obviněn ze špionáže ve prospěch Vatikánu; 15 měsíců v samovazbě a později trest doživotí.
Jakou přezdívku a proč si získal od spoluvězňů?
Opat chuligán: nekonformní chování - např. napodoboval kohoutí kokrhání,
čímž údajně zesměšňoval vězeňský personál
Jaké byly jeho osudy po propuštění z vězení?
Pracoval jako dělník na stavbě pražských sídlišť, 1968 mohl opět vykonávat kněžskou funkci; odešel do exilu - v bavorském Rohru organizoval srazy příslušníku čs. emigrace, publikoval; po listopadu 1989 se vrátil do
Prahy, opět se stal opatem a od roku 1993 byl arciopatem.
Krátce popište, jak vzpomínal na svůj pobyt v ruzyňské vazební věznici:
Hrůza - izolace; byl slyšet křik z ostatních cel od lidí, kteří nedokázali být sami - byli za to káráni, trestáni; noční ticho přerušoval i křik těch, kteří byli biti.
Otevřená otázka:
Napište, jak byste se v takové situaci cítili?

Detailní bádání – varianta B: Život ve věznicích a v pracovních táborech
Ve kterých věznicích v Československu byl vězněn „opat chuligán“?
Jan Anastáz Opasek si trest doživotního žaláře odpykával převážně ve Valdicích a v Leopoldově. Propuštěn byl
na amnestii na jaře 1960.

Detailní bádání – varianta B, C, D: „Normalizace“ – kolaborace, vnitřní exil a vzdor
Práce s grafy a tabulkami:
Sekretariát pro věci církevní řídil církevní personální politiku a měl velmi dobrý přehled o počtu a činnosti
kněží. Jak dokládají prameny, staral se o to, aby kněží, na jejichž činnosti jakýkoli rozkvět církve záležel především, postupně ubývalo. Postupně byl především omezován počet mladších zájemců o kněžské povolání.
Výhled do roku 2000 stanovil, že celkový počet duchovních by měl klesnout na 900 – 1300 osob.
Stručně popište, jak zasáhla do opětovného rozvoje církevního života tzv. normalizace:
Negativní zásahy do církevního života se opět stupňovaly (omezování počtu kněží, pronásledování stávajících,
odebírání státního souhlasu, věznění apod.). Komunistické orgány se také pokusily využít ochotu části duchovních ke spolupráci s režimem a využít jich k nátlaku na věřící i církev samu.
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Detailní bádání – varianta C: Aby všichni byli jedno - cesta Miloslava kardinála Vlka
Jmenuje se:
Miloslav Vlk
Církevní hodnosti, kterých dosáhl?
pražský arcibiskup, kardinál
Proč se stal umývačem výloh?
Pro údajný negativní vztah ke společenskému zřízení byl zbaven souhlasu ke kněžskému působení.
Jaké aktivity budily podezření v tajné policii a zajistily mu její „dohled“?
Práce s mládeží, styky se „závadovými“ osobami, časté návštěvy NDR.
Otevřená otázka:
Pokuste se napsat, jak byste se cítili v situaci, kdy by vám bylo zakázáno studovat na škole, na které studovat chcete, nebo by vám bylo znemožněno dělat vaši vytouženou práci.

Detailní bádání – varianta C, D: Tajné životy
Čemu se tzv. podzemní církev věnovala? Uveďte alespoň 4 příklady její činnosti:
Tajné svěcení kněží, pořádání studijních kroužků, vydávání samizdatové křesťanské literatury, pastorace mezi
rodinami, mládeží, inteligencí, udržování kontaktů se zahraničím…
Proč měla pro obyvatele z „východu“ takový význam volba nového papeže Jana Pavla II.?
Jan Pavel II. - znal život v totalitním státě, věděl o nelehkém postavení církve v totalitě.
Jeho ústy „umlčená“ církev promluvila.
Jak se nový papež vyjádřil o použití státní moci?
Na která nebezpečí upozornil nejen komunistické státníky ve své první encyklice „Redemptor hominis“?
„Obecné dobro, jemuž veřejná moc ve státě slouží, je plně dosaženo jen tehdy, když si všichni občané jsou jisti
svými právy. Není-li tomu tak, dochází k rozkladu společnosti, k opozici občanů vůči veřejné moci, anebo
k situaci útlaku, zastrašování, násilí a terorismu; o tom nám poskytly mnoho příkladů totalitní režimy našeho
století. Princip lidských práv se proto hluboce dotýká oblasti sociální spravedlnosti a stává se měřítkem pro její
zásadní prověřování v životě politických organismů. Mezi tato práva patří, a oprávněně, i právo na náboženskou svobodu a na svobodu svědomí.“
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Detailní bádání – varianta D: Životní a duchovní příběh Dominika kardinála Duky
Jmenuje se:
Dominik Duka
Církevní hodnosti, kterých dosáhl?
provinciál dominikánů, biskup v Hradci Králové, pražský arcibiskup, kardinál
Proč byl potrestán 15 měsíčním vězením?
za ilegální řádovou činnost
Se kterými významnými osobnostmi se při svém věznění seznámil?
V. Havlem, J Dientsbierem
Otevřená otázka:
Pokuste se napsat, o čem by mohly tyto osobnosti diskutovat, pokud by jim to bylo povoleno.

Detailní bádání – varianta D: Anežka Česká
Co se odehrálo v Římě 12. listopadu 1989?
Byla svatořečena Anežka Přemyslovna.
Otevřená otázka:
Proč myslíte, že komunistický režim již nekladl větší překážky těm, kteří se chtěli akce zúčastnit?
Napište, co o sv. Anežce České víte:
Narodila se mezi léty 1205 a 1211 jako přemyslovská princezna, jako pravděpodobně nejmladší dcera českého
krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie Uherské. Patřila k nejvýznamnějším představitelkám dynastie
a stala se výraznou osobností politického, kulturního i společenského života. Působila jako řeholnice – abatyše
kláštera Na Františku v Praze. V roce 1232 dala společně s bratrem Václavem I. podnět ke vzniku mužského
Špitálního a rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou (stanovy potvrdil papež roku 1252).
Zemřela 2. března 1282.
Jak souviselo svatořečení Anežky České s iniciativou „Desetiletí duchovní obnovy národa“?
Stručně vysvětlete, co bylo cílem iniciativy:
Na závěr roku 1987 vyhlásil kardinál František Tomášek výzvu k věřícím, aby společně rozjímali o pravdivém
stavu katolické církve a společnosti, ve které žijí. Zahájil tak desetiletý program reflexe historických duchovních
tradic českého národa, jež se měly stát inspirací pro lepší život věřících v přítomnosti. Každý rok desetiletí byl
věnován určitému tématu, pro každý rok byl vybrán jeden patron z řad českých světců či blahoslavených. První
rok byl zasvěcen blahoslavené Anežce a sociální službě církve. Církevní akce prvního roku vyvrcholily Anežčiným svatořečením.
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Návrhy otázek k diskusi po skončení výstavy:
Shrnutí
Které hodnoty prosazované katolickou církví byly v rozporu s oficiální komunistickou ideologií?
Proč byla víra v jiné ideje než pouze v ideje propagované komunistickou stranou pro existenci režimu nebezpečná?
Jakými metodami zasahovali představitelé komunistického režimu proti církvi?
Co si podle komunistické ideologie měli o náboženství a působení církve myslet „obyčejní“ lidé?
Jaký vliv měly podle Vašeho názoru útoky proti církvi na společnost?
Jaký vliv měla perzekuce církve a znárodnění části jejího majetku na mnohé církevní památky?

Hodnocení výstavy
V čem podle Vás spočívá přínos výstavy?
Která témata Vás oslovila a proč?
Čí pozice a postoje výstava reprezentuje?
Čí pozice a postoje zde zastoupeny nejsou?
Zkuste stručně popsat obraz, který výstava o dějinách římskokatolické církve v Československu v letech
1948 – 1989 vytváří. Do jaké míry se tento obraz shoduje nebo liší s představou, kterou jste o tématu měli,
než jste výstavu shlédli?
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„Normalizace“ – kolaborace, vnitřní exil a vzdor
Díky uvolňování poměrů v ČSR v 60. letech 20. století, které vyvrcholilo obdobím tzv. pražského jara, začala
svítat naděje, že pronásledování církevních stoupenců ustane a církev si znovu získá důstojné postavení ve společnosti. Mnoho vězněných bylo propuštěno, pronásledování a omezování svobody řady duchovních bylo ukončeno. Ale všechny naděje stejně jako reformní události roku 1968 neměly dlouhého trvání.
Stručně popište, jak zasáhla do opětovného rozvoje církevního života tzv. normalizace:

Životní a duchovní příběh ...
Jak proticírkevní opatření zasáhla konkrétní osobnosti katolické církve?
S pomocí výstavy prostudujte podrobněji život jednoho z představitelů církve a svá zjištění posléze sdělte
spolužákům.
Poznáte, o koho se jedná? Napište jeho jméno a doplňte další údaje.
Narodil se v roce 1943. Po maturitě na gymnáziu nemohl dál studovat. Jeho otec totiž bojoval za 2. světové války
v řadách československých letců v Británii, což po nástupu komunismu přineslo celé rodině problémy. Až poté,
co se „osvědčil“ jako dělník, mohl nastoupit ke studiu teologie. V roce 1970 byl vysvěcen na kněze a věnoval se
působení v dominikánském řádu. Za svou činnost byl pronásledován. Teprve po pádu komunismu se jako mnozí
další mohl svobodně věnovat dráze duchovního a dnes zastává funkci nejvýznamnější církevní osobnosti katolické církve v ČR.
Jmenuje se:
Církevní hodnosti, kterých dosáhl?

Proč byl potrestán 15 měsíčním vězením?

Se kterými významnými osobnostmi se při svém věznění seznámil?

Pokuste se napsat, o čem by mohli tyto osobnosti diskutovat,
pokud by jim to bylo povoleno.
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Tajné životy
S další vlnou omezování a pronásledování v 70. letech 20. století se představitelé a stoupenci katolické církve
vyrovnávali prostřednictvím různých, z pohledu komunistického režimu ilegálních, opatření. Ilegální činnosti
se věnovaly zejména některé církevní řády. Vznikla také tzv. podzemní církev.
Čemu se tzv. podzemní církev věnovala? Uveďte alespoň 4 příklady její činnosti:

Anežka Česká
Druhá polovina 80. let 20. století je spojena s aktivizací československého disentu. Ve stejné době se aktivizoval
i církevní život. Nejvýznamnější a patrně také nejznámější událostí byla ta, ke které došlo 12. listopadu 1989 v
Římě.
Co se tehdy v Římě odehrálo?
Proč myslíte, že komunistický režim již nekladl větší překážky těm, kteří se chtěli akce zúčastnit?

Napište, co o této významné osobnosti víte:

Jak souvisela dotčená událost s iniciativou „Desetiletí duchovní
obnovy národa“? Stručně vysvětlete, co bylo cílem iniciativy:

Prostor pro Vaše otázky k diskuzi po shlédnutí výstavy:

Diktatura versus naděje: Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948 – 1989
Pracovní list pro žáky středních škol – varianta D
Sestavily: Karla Temrová, Hana Havlůjová
Praha 2013
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