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PŘEDMLUVA 

život a dílo Františka Kováře se zásadně odrazilo nejen na teologickém, 
především novozákonním vývoji Církve československé husitské, ale i na 
jejím ekumenickém směřování. V době, kdy si připomínáme 40. výročí jeho 
skonu, je s ohledem na jím vyvinuté úsilí nejen vhodné, ale jako poděkování 
za jeho houževnatou práci i patřičné, abychom se detailněji poohlédli za jeho 
prací na poli ekumenickém. Žijeme totiž v době, kdy ekumenismus tvoří již 
nedílnou součást života všech církví. Současně jsme však po necelém staletí 
novodobého ekumenického, úsilí svědky jisté stagnace či rozpačitosti 

v otázkách dalšího ekumenického směřování, a to jak doma, tak ve světě. 

V životopise a díle Františka Kováře můžeme nahlédnout do zápasů, které 
právě na poli ekumenickém společně se svou církví sváděl a z nich se i 
poučit, či si vzít inspiraci i pro současnost. Církev československá husitská 
bude v rámci oslav 90. výročí své existence rozhodovat na závěrečném 
zasedání VIII. sněmu CČSH (v r. 2010) také o sněmovním návrhu, který je 
poprvé jako samostatný sněmovní dokument věnován ekumenickému 
rozměru života této církve. Jak z předkládané práce vyplývá, je tato snaha 
logickým vyústěním teologického zápasu církve od jejího počátku do 
současnosti. S přáním, aby tato doktorská disertace ve svém retrospektivním 
pohledu přinesla užitečný vhled do problematiky vývoje ekumenických 
vztahů a směřování Církve československé husitské prostřednictvím 

podrobné analýzy vztahu Františka Kováře k ekumeně a posloužila tak i 
současnému ekumenickému vývoj i církve, předkládám svou práci k 
posouzení. 
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ÚVOD 

Doktorská disertace "František Kovář ve vztahu k ekumeně" POpISUJe a 
analyzuje vztah 3. patriarchy Církve československé husitské 
k ekumenickým otázkám a ekumenickému hnutí od začátku jeho působení až 
do jeho smrti, včetně naznačeného přesahu do současnosti. 

V práci j sem dospěla k těmto hypotézám: 

1. Osobnost Františka Kováře byla formována římskokatolickým 

prostředím, což mělo od počátku vliv na jeho budoucí řešení 
ekumenických otázek. 

2. vývoj jeho ve vztahu k ekumeně určovala Katolická moderna i vlivy 

evropského modernismu. 

3. Myšlenkové zrání a teologická práce Františka Kováře se utvářely ve 

vztahu k ekumeně. 

4. František Kovář měl nesporný vliv na ekumenické směřování a 

profilaci Církve československé. 

5. Kovářovy důvody pro odmítnutí vstupu Církve československé do 

Světové rady církví po jejím založení (v r. 1948) byly teologické. 

6. Kovářův vztah k ekumeně se promítl do ekumenického směřování 

Církve československé (husitské) i po jeho odchodu z funkce 

patriarchy a posléze i jeho skonu. 

K prokázání výše uvedených hypotéz je potřeba zasadit hlavní téma práce do 
kontextu osobního i teologického vývoje Františka Kováře a do rámce 
ekumenického směřování i' života Církve československé (husitské). Proto 

má práce vzhledem k rozsáhlosti analyzované tématiky široký záběr, díky 
němuž bude čtenáři umožněn vhled do tématu v celkových souvislostech. 
Neznamená to ovšem, že by byl v práci beze zbytku zpracován vývoj Církve 
československé husitské ať již po stránce teologické, organizační, či 

historick~. Jsou z něj uvedeny jen ty momenty, které se těs~ěji vztahují 
k tématu práce. Rovněž nebylo mým cílem vylíčit život a dílo, popřípadě 

. komplexní myšlenkový a teologický vývoj Františka Kováře, aby nebyla 

narušena koncepce a rozsah práce. Důležité momenty Kovářova života stejně 
jako i jeho významné myšlenkové a teologické koncepty bylo třeba uvést jen 

pro komplexnost zkoumaného problému. V daném kontextu a rámci se práce 
snaží naplnit svůj výše stanovený záměr a cíl pomocí metod popisu, analýzy, 
syntézy, dedukce, indukce a komparace. 

Předkládanou doktorskou disertaci jsem zpracovávala na podkladě primární i 
sekundární literatury, s ohledem na téma převážně domácí provemence. 
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Velkým zdrojem informací mi byla Kovářova díla a články, které jsem 
prostudovala i mnohé další články z Českých zápasů, které. jsem po 
jednotlivých ročnících přečetla, jakož i četné Kovářovy reflexe z 
ekumenického světa a články jeho i dalších autorů, uveřejněných 

v Teologických revue, které jsem rovněž pro práci využila. K rekonstrukci 
Kovářova života a díla, na jehož podkladě jsem téma zpracovávala, se kromě 
mnou zpracovaného přehledu na základě Kovářových seberefleXÍ, které 
nepravidelně uveřejňoval ve svých publikacích a článcích, doplněných ze 
sekundární literatury, mi posloužily i jeho denikové záznamy i další 
především archivní materiály, zpracované v monografii Jaroslava Hrdličky 
"Život a dílo Prof. Františka Kováře. Příběh patriarchy a učence", vydané v r. 
2007. Práce odkazuje i na publikace a hodnocení Františka Kováře ze strany 
dalších historiků a teologů, kteří je uveřejnili převážně v Teologické revui, 
v Českém zápasu, popř. i jinde. Pro úplnost zpracování tématu práce byly 
využity stati i dalších autorů. Veškerá použitá literatura je v této práci 
uvedena v seznamu. 

Na podkladě rozboru pramenů a literatury jsem dospěla k určitým závěrům, 
které jsou vedle jednotlivých kapitol a částí práce shrnuty v dílčích 
hodnoceních. Celkové shrnutí je uvedeno v závěru. 

Studiem pramenů a literatury bylo zjištěno, že téma práce lze rozčlenit 

v dějinných etapách do šesti základních oddílů, proto je disertace zpracována 
v šesti částech. Jednotlivé části jsou členěny do kapitol a dále do' podkapitol. 
Pro naznačení výše uvedených kontextů, důležitých pro zasazení tématu do 
patřičných souvislostí, je v práci obsaženo i několik exkurzů, jejichž funkce 
je doplňující. 

První část chce prokázat vliv římskokatolického prostředí na formování 
Kovářovy osobnosti v jeho ,mládí a dospívání a studia i s ohledem na jeho 
budoucí vztah nejen k římskokatolické církvi v dospělosti. Současně chce 
doložit i Kovářův modernistický vývoj v rámci Katolické modemy, včetně 
vlivů evropského modernismu, i vlivu protestantismu, jež vedly mladého 
Kováře k rozchodu s římskokatolickou církví. 

Druhá č~st popisuje Kovářovu angažovanost v reformním hnut! katolického 
duchovenstva a analyzuje i jeho důvody vstupu do pravoslavnécírkve, až i 
motivů, jež ho vedly nejprve k odmítnutí oné církve a následně kjeho 
začlenění do Církve československé. V rámci Kovářova tzv. religionistického 
období přináší práce též Kovářovy první osobité ekumenické ideje, včetně 
jejich vývoje a proměn. 

Třetí část chce prokázat ekumenickou (a současně ekleziologickou) profi1aci 
Františka Kováře v mladé Církvi československé (do 2. světové války). 
Analyzuje jeho reflexe významných ,ekumenických zasedání od počátku 
ekumenického hnutí ve' 20. stol. i ze: života vybraných církví, včetně 
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Kovářovy apologie Církve československé vůči nim. Analyzuje další 
Kovářovy myšlenky stran sjednocování a spolupráce církví. Okrajově 

popisuje i Kovářovy snahy o zřízení Vysoké bohovědné školy s podtextem 
ekumenické myšlenky. Analyzuje pak jeho ekumenická měřítka v období 
jeho působení na Husově fakultě jako mimořádného a posléze řádného 
profesora a vrací se k důvodům jeho odmítnutí spolupráce 
s římskokatolickou církví, jak se promítal kupř. v tzv. boji o Husa i v jím 
preferované spolupráci nekatolických církví, jež měla být realizována 
prostřednictvím ideje Ekumenické rady církví v ČSR. Obsahem třetí části je i 
popis a analýza důvodů Kovářovy dlouhodobější preference spolupráce s tzv. 
svobodnými církvemi i jeho recepce vývoje formující se Světové rady církví. 

Čtvrtá část je objemově stručnější než části jiné. Považovala jsem za důležité 
oddělit etapu vývoje Kovářova vztahu k ekumeněv období druhé světové 
války s ohledem na nové skutečnosti dané historickým vývojem. V této části 
je reflektován Kovářův vztah k německým křesťanům, včetně jeho postojů 
k nacismu. Je zde rovněž popsán Kovářův postoj k proměně sjednocovacích 
snah církví. 

Nejobsáhlejší pátá část analyzuje Kovářův vztah k ekumeně v době jeho 
působení v úřadu 3. patriarchy Církve československé. Ukazuje na 
ekumenický rozměr sněmů CČS, včetně Kovářových myšlenek, které se 
promítají ve sněmovních usneseních, a popisuje ekumenický vývoj mezi 
sněmy. Reflektuje Kovářův vztah ke svobodnému křesťanství á Světové radě 

církví po 2. světové válce i kjednotlivým církvím, včetně jeho cesty do USA. 
Na pozadí politických událostí po r. 1948 analyzuje Kovářovo rozhodování 
o ekumenickém směřování CČS, včetně důvodů pro nevstoupení Církve 
československé do Světové rady církví po jejím založení v r. 1948. Eviduje 
Kovářovu podporu ekumenického mírového hnutí. Soustřeďuje se i na další 
Kovářův teologický vývoj a jeho dílo jako teologa Božího slova ve vztahu 
k ekumenickému směřování církve pod jeho vedením. Přináší jeho reflexe o 
2. valném shromáždění Světové rady církví v Evanstonu (1954), založení 
Ekumenické rady církví v ČSR, jako i příprav 2. Vatikánského koncilu 
římskokatolické církve. Po předání úřadu patriarchy se zabývá návazností 
ekumenického směřování CČS na Kovářem vytyčenou cestu a na její milníky 
po jeho skonu s výhledem do současnosti. 

Pojem ekumena s adjektivem ekumenický je v práci používán ve významu 
mezicírkevních vztahů, spolupráce a společného směřování a usi1ováÍlÍ, ať již 
na úrovni praktické, či teologické. l František Kovář používal slovní spojení 
"ekumenické hnutí" nejčastěji ve významu spolupráce církví v konferenci 

1 Salajka, M., Ekumena - ekumenický - ekumenismus, in: ThR 1970, roč. XL., Č. 5 - 6, s. 155 
- 166: Ve své stati se M. Salajka věnuje vysvětlení pojmů ekumena, ekumenický, 
ekumenismus, z hlediska historického vývoje 'chápání obsahu těchto pojmů. Srv. Sázava, 
Zd., Vědecká exegeze Bible a úkoly ekumenického hnutí, L. Marek, Brno, 2001, s. 33: 
1I ••• pojem ekumenismus je mnohoznačný a jest možno jej pojednat rozmanitým způsobem. II 
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Life and Work and Faith and Order, spojených posléze ve Světové radě 
církví. 
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I. Kovářův postoj k Římskokatolické církvi do r. 1920 

1. Kovářova recepce katolicismu v době jeho mládí a dospívání 

1.1. Tradiční katolické zázemí v rodině a v obecné škole na venkově 

František Kovář se narodil 21. 9. 1988 na malém statku v Sebranicích u 
Boskovic v Jihomoravském kraji jako prvorozený syn z pěti dětí Antonína 
Kováře a jeho druhé ženy Antonie Kovářové, roz. Roháčkové. František měl 
tři starší nevlastní sourozence z prvního svazku svého otce, jehož první 
manželka zemřela v r. 1886. Prvorozený syn z prvého manželství, Josef (nar. 
1875), se posléze stal knězem a budoucímu bohoslovci Františkovi za jeho 
studií v Praze vydatně pomáhal. Knězem byl rovněž Františkův strýc, bratr 
jeho otce _František Kovář, kterého jeho synovec a jmenovec František zažil 
za prvních jedenáct let svého života, dříve než ten v r. 1899 skonal v Rájci u 
Blanska. 2 

Vliv na recepci katolicismu v Kovářově dětství a dospívání měli, kromě 
jeho rodiny a zvláště jeho strýce, s nímž ovšem nebyl v každodenním 
kontaktu, velkou měrou i jeho učitelé náboženství, jakož ijeho třídní učitel 
Jan Krasický.3 Kovářův učitel náboženství na obecné škole v Sebranicích 
Vincenc Dědek byl zřejmě již ovlivněn modernismem, obdobně jako Kovářův 
pozdější učitel náboženství na gymnáziu František Chramosta.4 

Po jednačtyřiceti letech od svého narození hodnotil sám Kovář toto své 
období takto: "V prvních letech mého života určovalo můj duševní růst 
rodinné, venkovské a selské prostředí katolické, ne sice přemrštěné, ale 
přece oddaně katolicky zbožné a hlavně mravně přísné. IIS 

2 Hrdlička, Jar., život a dílo prof. Františka Kováře, příběh patriarchy a učence, vyd. HTF UK 
v edici Deus et gentes, svazek 9, vyd. nakl. L. Marek, Brno, 2007, s. 7, dle: Kovář, Fr., 
Rodopis, Rodinný archiv Fr. Kováře (dále RAFK); publikováno též: Hrdlička, J., O rodičích a 
dětech patriarchy Františka Kováře in: Český zápas (dále ČZ) 1924, roč. UIIIV, č. 11; srv. 
Adámek, Fr., Patriarcha Dr. František Kovář, Praha 1948, s. 6, 52, s. 7: uvádf, že knězem byl i 
bratranec Fr. Kováře ml.; srv. Kaňák,M., Poslední zastavení nad životem třetího patriarchy, 
in: ČZ 1969, roč. Ul., č. 25, s. 1; srv. Hrdlička, Fr., Modernistický religionista Fr. Kovář a idea 
cyrilometodějství v letech 1920 - 25 (křižovatky ortodoxie a CČSH) in: loni jsou otcové naši, 
Cyrilometodějský sborník, edit: J. B. Lášek, H. Tonzarová, vyd. L. Marek, Brno 2005, s. 81: 
rovněž uvádí, že knězem byl i bratranec Františka Kováře. 
3 Adámek, Fr., cit, dílo (1948), s. 6. Kovářův třídní učitel Jan Krasický je zde líčen jako 
pokrokový učitel. Srv. in ÚAM CČSH fond Kovář, Fr., korespondence - Jan Krasický přál 
Kovářovi posléze i kjeho svěcení v r. 1913 a doktorské promoci v r. 1916, což dokladuje 
kladný vztah k Fr. Kovářovi i mnoho let po té, co opustil jeho třídu v obecné škole. 
4 Kaňák, M., Významné životní jubileum, in: Náboženské revue (dále NR), 1958, roč. 29, č. 4, 
5.147. , 
5 Kovář, Fr., K základům, in: Náboženská revue 1929, roč. 1., č. 1, s. 3; srv. Adámek, Fr., cit. 
dílo (1948), s. 6: uvádí, že v tradičně katolické rodině, kde Fr. Kovář vyrůstal, se četly 
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1.2. Odmítnutí formalismu na gymnáziu 

Rodina Kovářových nebyla příliš majetná, a proto se rozhodl Františkův 
otec neposlat v r. 1899 svého syna na studia na gymnázium v Brně, ale 
počkat na otevření gymnázia v Boskovicích u Brna, 8 km vzdáleného, kam 
František pěšky docházel od r. 1900. 

Na gymnázium si přinesl František (po svém otci)6 lásku ke knihám, která 
se projevila již v době, kdy studoval na obecné škole v rodných Sebranicích. 
Tam se stal v době svých gymnaziálních studií též knihovníkem Občanské 
besedy, díky čemuž s~ seznámil s literaturou jemu ani na gymnáziu 
nedostupnou. Studenti četli Machara, Masarykův IIČas". František si půjčoval 
knihy též z farní knihovny a farářovy soukromé Sbírky.? V septimě byl Kovář 
fascinován Tolstým, zřejmě vlivem učitele zeměpisu a dějepisu, Václavem 
Lindou.8 IIČetba ruské klasické literatury podněcovala studentovo uvažování 
o světě Slovanů, nacionalismu, kulturních dějinách."

g 

Linda doporučoval 
k četbě studentům též orientální filozofy a Bibli. Myšlenka spojení Slovanů 
přivedla Kováře rovněž k četbě Svatopluka Čecha, jehož téměř ještě čerstvý 
hrob o tři roky později v Praze na vyšehradském Slavíně v Praze navštívil.1o 

Ve své mladosti si Kovář přeje být tím, kdo povede Slovany ke spojení a tak i 
jejich osvobození.11 

V době svých gymnaziálních stadiích byl rovněž konfrontován se 
sociálními problémy své doby.12 IISociální cit i skromné poměry jeho ~odiny 
vedly studenta k projevům sympatií vůči demokratické levici."13 Politický 
sociální cit a počínající nacionalismus podněcoval mladého Kováře k 
odmítání tradiční katolické zbožnosti, která se mu jevila jako povrchní a 
formální.14 

Reakcí na povrchnost a formalismus katolicismu, jak je Kovář a jeho 
spolužáci vnímali, byla z jejich strany vlažnost ve víře. Ta byla podpořena 
kupř. i reflexí tehdejší praxe církve žehnat zbraně a tak, z pohledu studentů, 
podporovat a schvalovat válku státu, jenž ji bezprávně vyvolal, jak diskutovali 

náboženské knihy a časopisy, srv. Hrdlička. Jar., citované dno (2007), s. 9, 10 - citace dle 
Kovář, Fr., Deník, 4. 7. 1908, RAFK, uvádí, že kněz Chramosta se k modernismu před svými 
studenty přiznal. 
6 Kaňák, M., cit. dno (in: NR 1958), s. 147, srv. Adámek, Fr., cit. dno (1948), s: 7, 10. 
7 Tamtéž. 
8 Hrdlička, Jar., citované dílo (2007), s. 12, dle Kovář, Fr., Deník 11.1. 1906. 
9 Tamtéž, s. 12. 
10 Tamtéž, s. 12,31. 
II Tamtéž, s. 12, dle Kovář, Fr., Deník 10. 1. 1906. 
12 Adámek, Fr., cit. dílo (1948), s. 6, 10, kde uvádí, že studenti sympatizovali se vznikajícím 
sociálně - politickým hnutím. Uvádí rovněž, že v Sebranicích žili kromě sedláků i dělníci 
z nedaleké textilní továrny ve Svitávce. Srv. Hrdlička, Jar., cit dílo (2007); str. 13. pozn. 27. 
Kde uvádí záznam in : Kovář, Fr., Deník 28. 2. 1906, kde Kovář popisuje přípravu na stávku 
dělníků, k níž nakonec, díky částečnému vyhovění požadavků ze strany majitele t 
nedošlo. 
13 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 13. 
14 Tamtéž. 



kupř. i v hodinách náboženství s Fr. Chramostou. Tento modernismem 
zasažený kněz, jenž se snažil ve výuce "o spojení moderní kultury s 
teologickou argumentací" ovšem neměl ve třídě příliš velkou autoritu a 
v posledním roce studia jím studenti dokonce pohrdali a zesměšňovali ho.15 

Vlažnost a téměř pohrdání církví projevovali studenti kupř. i při povinných 
bohoslužbách ve školní kapli, kam musel František pěšky 8 km docházet a 
následně po dobu bohoslužby stát, což nesl nelibě. Kovář popsal též jednu 
svou předmaturitní zkušenost. Měl učinit zpověď, ovšem zpovědnice byla 
prázdná. Na rozdíl od některých, kteří vykonali svátost pokání, František 
s dalšími zpověď nevykona~ beztak však šel k přijímání. Před další zpovědí se , 
již nemodli1.16 Dva měsíce před tím na Zelený čtvrtek si při bohoslužbě četl. 
Na Květnou neděli 12. 4. 1908 na exercicia a zpověď nedorazil v odhodlání 
pomstít se "proti klerikálům" v novinách, pokud by byl býval za to 
perzekuován zhoršenou známkou z mravů. 17 Kovář bouřlivě kritizoval i 
misionáře - redemptoristy, vyslané do jeho kraje. Popisoval je jako "obludy, 
které přišly fanatizovat, ohlupovat náš dosti pokročilý Iid.,,18Sám sebe viděl 
Kovář na straně pokroku. Podnětem pro takové vidění mu byla i četba 
Machara a jeho sugestivní líčení kontrastu křesťanské a antické civilizace, což 
Kováře vedlo k reflexi rozdílu antiky a křesťanství a doby moderní, při čemž 
opěvoval "volnost, smělost, slunnost antickou a mrtvost křesťanskou.,,19 

Radikální odmítání katolicismu v jeho tehdejší podobě musel u Kováře 
posilovat i tlak rodiny na jeho další působení, neboť jak jeho nevlastní bratr 
Josef, který v té doby již byl farářem v Praze, tak jeho maminka očekávali, že 
půjde~studovat bohosloví a stane se knězem. Kovář tuto jejich představu 
nejprve naprosto odmítal. Projevoval nechuť ke studiu bohosloví, vnitřně se 
ztotožňuje s modernistou Ladislavem Kuntem a jeho spiskem "Cesty, kterými 
jsem šel".2o Jeho otec toužil jen po tom, aby byl po maturitě František 
zaopatřen. Jejich majetkové poměry nedovolovaly majetkovou podporu 
syna, který měl ještě další dva nezaopatřené sourozence.21 František toužil 
být profesorem. Uvažoval i o studiu práv.22 V každém případě chtěl Kovář 
studovat. Nedovolovaly"':' Ii mu majetkové poměry jeho rodiny studium 
ničeho jiného než studium teologie, rozhodl se nakonec ke vstupu do 
semináře, byť s mnohými pochybnostmi o sobě i svém budoucím životě. 

15 Tamtéž, s. 10, 14,15 dle Kovář, Fr., Deník 6.1.1906,22.3.1906,21.9.1907. Dozvídáme se, 
že kroužek pokrokářů ve třídě vedli studenti z učitelských rodin Ladislav Rutar a Jan Krasický 
.:... syn Kovářova bývalého třídního z obecné školy v Sebranicích . 

. 16 Tamtéž, cit. dílo (2007), s. 19, dle Kovář, Fr., Deník 24. a 25. 6. 1908. 
17 Tamtéž, cit. dílo (2007), s. 18, dle Kovář, Fr., Deník 13. a 16. 4. 1908. 
18 Tamtéž, cit. dílo (2007), s. 19, cit dle Kovář, Fr., Deník 28. 5. 1908. 
19 Tamtéž, cit. dílo (2007), s.18, cit. dle Kovář, Fr., Deník 21. 3. 1908. 
20 Tamtéž, cit. dílo (2007), s. 18, cit. dle Kovář, Fr., Deník 4. 3. 1908. 
21 Tamtéž, cit. dílo (20007), s. 21: Středoškolská studia stála Františkovy rodič e 929 korun. I 
proto byl rodinný statek zatížen dluhem 1300 korun. 
22 Tamtéž, cit. dílo (2007), s. 17, 18. 
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1.3. Kritické pochybnosti před vstupem do semináře 

František Kovář ukončil své studium na gymnáziu v Boskovicích ve školním 
roce 1907/08 s vyznamenáním. Maturitní zkoušku složil 17. 7. 1908. O měsíc 
později se vypravil do Prahy s tím, že si bude vydělávat na studium na Karlo
Ferdinandově univerzitě. Proti jeho plánu ubytovat se na Hlávkově koleji 
vystoupil jeho nevlastní bratr Josef, který se obával, že se zde František stane 
ateistou. Jeho obavy o jeho víru sdílela i jeho sestra Františka. A tak po celý 
měsíc před odjezdem do Prahy se musel doma František přetvařovat.23 Při 
krátkodobém desetidenním pobytu v Praze, kde si čerstvý maturant sháněl 
práci jako domácí učitel, mu bratr Josef, u něhož byl ubytován, získal na ' 
několik dní práci v kanceláři přípravného výboru IV. sjezdu katolíků.24 Po 
nezdařených pokusech o získání dalšího zaměstnání se musel František vrátit 
domů. Z obavy, aby se nestal terčem posměchu a z touhy po studiu rozhodl 
se s výše uvedenými nejistotami pro teologii. Ovšem, jak se z dopisu od 
bratra Josefa dozvěděl, přihláška měla být již více než měsíc odeslána. 

Po bratrově vyrozumění o pozdní přihlášce snažil se František i o další 
uplatnění jako úředník, redaktor, praktikant, ale bez úspěchu. Vypravuje se 
proto opět ke svému bratru do Prahy, který se zatím stal vychovatelem u 
dětí hrabat Mensdorff -Pouilly, na jejichž výchově se díky bratrovi mohl 
František, vedle kursu psaní na stoji, také začít podílet.25 Krátce též působil 
v administrativě vznikajícího časopisu Zoologická zahrada, toužil však stále 
po studiu. V jeho korespondenci se dochoval z této doby i záznam, na němž 
si opsal podmínky stipendia ke studiu na vojenského doktora.-O stipendium 
se chtěl ucházet jím v němčině zformulovaným dopisem na K. und Reichs 
Kriegsministerium?6 Chtěl stále nalézt jinou alternativu ke studiu teologie, 
takovou, kterou by si mohl finančně dovolit. 

Ani pobyt v Praze, kde lise účastnil mší slavných a módních kněžíu27 ho 
nepřesvědčil k rozhodnutí pro teologii, spíše naopak. Díky nočním výletům 
bodrého a prostopášného kněze ŠidHka, k nimž mladého Františka kněz 
několikrát přizval, se potvrzoval dvojí život kněze v celkovém Františkově 

pohledu na církev. Navíc i neustálá četba (po Zollově Římu, Lourdách, též 
Paříž) podporovala jeho kritické vidění, jemuž se příčila i tehdejší obřadnost 
a okázalost.28 Fascinovala jej literatura jako Satanovy děti od St. 

23 Tamtéž, cit. dílo (2007), s. 22, cit dle Kovář, Fr., Deník 5. 8. 1908 sestra Františka je zde 
označována jako fanatička. 
24 Tamtéž, s. 23: sjezd trval od 29. 8. do 2. 9. 1908. Kovář se zde mohl podle Hrdličky setkat 
s osobnostmi českého katolického politického života jako byli J. Šindler, V. hrabě Sch6nborn, 
poslanec V. Myslivec, kanovník J. Burian. 
25 Tamtéž, cit. dílo (2007), s. 23, 25, cit dle Kovář, Fr., Deník 20. 8. i908 a 18. 1. 1909 . 

. 26 Kovář, Fr., AMCČSH fond Kovář, Fr., korespondence, A IV - 32, inv. č. 1; srv. Hrdlička, Jar., 
cit. dílo (2007), s.32, dle Kovář, Fr., Deník 2. 5. 1909, stipendium dosahovalo 40 korun za 
měsíc, první dva roky byla potřebná částečná podpory rodičů. 
27 HrdliČka,Jar., cit. dílo (2007), s. 29, dle Kovář, Fr., Deník 28. 3.1909. 
28 Tamtéž, s. 29, dle Kovář, Fr., Deník 31. 3. 1909 líčí jak si Fr. Kovář s nelibostí prohlížel 
nádheru arcibiskupského paláce v Praze; s: 30, dle Kovář,. Fr., Deník 9. 4. 1909 Kovář 
označuje příjezd arcibiskupa Lva Skrbenského do katedrály na Zelený čtvrtek, kdy ·mYI nohy 
dvanácti starcům, jako Učenou pokoru a komedii. 
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Przybyslavského, kterou si půjčoval ve veřejné knihovně na Malé Straně.29 

Kritikou nešetřil ani ve vztahu k tehdejší politické praxi, v níž odsuzoval 
politické boje, potírání jiných stran ad.3o 

Proto, když posléze oznámil svému bratru Josefovi své rozhodnutí 
vstoupit do semináře, setkal se už s jeho nedůvěrou. Sám si byl ovšem 
vědom, že bez finančních prostředků nemůže studovat nic jiného, a jeho 
touhu po studiu tedy nemůže naplnit jiné rozhodnutí.31 Jaroslav Hrdlička 
v monografii o Fr. Kovářovi hodnotí toto jeho rozhodnutí jako "zprvu 
pragmaticky věcné, beze stopy duchovního vyznavačství. Teologie mu dávala , 
možnost bezplatného a solidního rozvinutí hřiven intelektu. Touha po studiu 
byla zárukou, že se mu nejedná jen o hmotné dobro, jež mu doporučoval 
povrchní páter Šidlík."32 Tento pohled se u Františka Kováře diametrálně 
změnil již během studia teologie, na jehož konci si přál být knězem všem, být 
vším, lásku Kristovu nést všude (do školy, do zpovědnice, k loži nemocného), 
strávit se ve službě.33 

2. Proměna Kovářova vztahu ke katolictví v době jeho studií teologie 

v Praze 

2.1. Nadšení ze studia a první vědecké články na fakultě 

František Kovář studoval v semináři Bohoslovecké fakulty v Praze vletech 
1909 - 1913.34 Ještě před nástupem do semináře (na podzim -1909) se před 
ním rýsovala možnost studia v Římě, kam byli každý rok vysíláni dva studenti. 
Jaké bylo jeho zklamání, když právě v akademickém roce 1909/10 neměl být 
vyslán student žádný. Vnímal to částečně jako záměr, což zřejmě mohlo 
korespondovat s jeho dosavadním kritickým vnímáním katolické církve.35 

V prvním roce na bohoslovecké fakultě byl osloven přednáškami prof. 
Kordače, i když ten vyvólával svými přednáškami mezi studenty mnohé 
diskuse. Kovář uvažoval o vztahu vědy a víry, vztahu římskokatolické a 
reformační teologie, skepsi moderní vědy, vztahu filozofie a teologie.36 Právě 
na téma Věda a víra pak píše Kovář svůj referát kladně přijatý prof. 
Kordačem. Ten také Františka Kováře doporučil i prof. Sýkorovi k ustanovení 
fakultním knihovníkem.3

? Zde se Kovář seznamoval jak s díly protestantských 
autorů,' tak i katolických modernistů.38 

29 Tamtéž, str. 27, 30, dle Kovář, Fr., Deník 1. 2. 1909, 4. 9. 1909. František byl fascinován již 

jen tím, že ředitelem knihovny byl Antonín Sova. 
30 Tamtéž, s. 31, cit. dle Kovář, Fr., Deník 13. 4. 1909. 
31 Tamtéž, s. 34, cit. dle Kovář, Fr., Deník 1.-6. 1909 . 

. 32 Tamtéž, s. 118. , dle Kovář, Fr., Deník 13. 5. 2009. 
33 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 41, dle Kovář, Fr., Meditace Pod vyšším svěcením z 22. 10. 
1912, ÚAM - CČSH, neinventovaný fond Fr. Kováře, s.l. 
34 Kaňák, M., cit. dílo (in: ČZ 1969), s. 1. 
35 Hrdlička, jar., cit. dílo (2007), s. 37, cit dle Kovář, Fr., Deník 1. 9. 1909. 
36 Tamtéž, str. 39, cit. dle Kovář, Fr., Deník 6. 11. ,1909. 
37 Adámek, Fr., cit. dílo (1948), s. 13; srv. Kaňák, M., cit. dílo (in: ČZ 1969), s. 1. 
38 Tamtéž. ; srv. Kaňák, M., cit dílo (in: NR 1958). č 4. 
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František Kovář získal. zájem o díla starozákonníků a novozákonníků 
včetně děl modernistů, jako byl Alfred Loisy. Zaujat byl jak svým profesorem 
Nového zákona L. Sýkorou, za jehož nejlepšího žáka se na konci studia 
považoval39, tak v počátku též prof. Sedláčkem, který ho nadchl pro studium 
hebrejštiny a orientálních jazyků.4o Začal se zabývat otázkami, kterým se pak 
věnoval téměř po celý svůj život. Jeho prvotinu s názvem "Žárlivost Boha 
Jahve" mu uveřejnil prof. Sedláček ve svém sborníku Biblické zprávy 
v různém světle.41 (Semináře, jak uvádí Hrdlička v monografii o Fr. Kovářovi, 
konal prof. Sedláček na ?:ákladě výnosu ministerstva kultu a vyučování z 1. 1. ~ 

1909. Téhož roku byl 7. 5. 1909 založen v Římě Papežský institut: Pontificium 
Institutum Biblicum de Urbe, vedený jezuity. Již 17. 3. 1906 však vydal Pius X. 
apoštolský list o předpisech k biblickému studiu odpovídajícímu požadavkům 
vědy a doby, jemuž předcházel oběžník Lva XIII. Providentissimus Deus z 18. 
11. 1893.42 Oba listy prof. Sedláček uvedl v úvodu sborníku.)43 V prvním roce 
Kovářova studia obdržel 4. 12. 1909 doktorát teologie Dr. Karel Farský, již za 
několik let budoucí vůdce Ohniska - radikálního hnutí Jednoty katolického 
duchovenstva a posléze i první patriarcha Církve československé. S ním se 
mladý Kovář setkal ve druhém roce svého studia na fakultě, když Dr. Farský 
suploval za nemocného prof. Sýkoru.44 

Již v. r. 1910 publikuje Kovář svou druhou prvotinu, a to v brněnském 
časopise katolických bohoslovců "Muzeum" pod názvem "Křesťanství a 
buddhismus". 'Ve snaze pochopit historický vznik křesťanství a 
novozákonních idejí, jak sám později odůvodňuje, začne se zabývat studiem 
nekanonické židovské a křesťanské Iiteratury.45 V r. 1912 publikuje 
v Časopise katolického duchovenstva (dále ČaKaD) článek Apokalypsa 
Petrova a její závislost na druhém listu sv. Petra. Téhož roku dopsal Kovář 
spis "Prvotní církev a katolicismus". V tomto spise se věnuje pro něj aktuálně 
palčivé otázce syntézy náboženství a doby, které demonstruje na příkladu 
helenistického židovstva, které to dokázalo. Skrze toto téma se ovšem 

39 Hrdlička, Jar., cit. dno (2007), s. 50, dle Kovář, Fr.,Curriculum vitae z 15. 4. 1935, fond MŠK 
- osobní spis Fr. Kováře, NA. 
40 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 39, dle Kovář, Fr., Deník, 20. 10. 1909. 
41 Tamtéž, s. 39: Kovářův článe,k "Žárlivost Boha Jahve" in: Jaroslav Sedláček - Biblické 
zprávy v různém světle. Výklady Sedláčkova SZ semináře při teologické fakultě c. k. české 
university v Praze, Praha 1909, od s. 165. 
42 Marek, Český katolicismus 1890 - 1914, Gloria, Olomouc - Rosice, 2003, s. 283: Pontifikát 
Lva XIII. vytvořil předpoklady pro oživení ve sféře teologického bádání, V encyklice 
Providentissimus Deus se projevuje pokrokově v otázkách biblistiky. Kromě nových přístupů 
k biblickým otázkám se v církevních učilištích začala objevovat i jiná dosud kontroverzní 
témata; bylo možno studovat starokatolickou literaturu, historii prvního křesťanství, 

nekatolické autory a jejich poznatky, mohly být využívány metody pozitivistické historie . 
. Zájem vzrostl i o augustiniánské myšlení, o studium Pascala· a Newmana, i o současné 

filozofické a psychologické směry, "dokonce nezůstávala jako tabu ani liberální 
p rotesta nts ká teo logi e". 
43 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 39. 
44 Adámek, Fr., cit. dílo, (1948), s. 17; srv. Kaňák, M., cit. dílo NR (1958), s. 147; srv. Kaňák, 
M., cit. dílo (in: ČZ 1969), s. 1; srv. Kučera, Zd.,. Šestý patriarcha CČSH sedmdesátníkem, in: 
ThR. 1999, roč. 70, Č. 2, s. 9; srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 40. 
45 Kovář, Fr., O náboženství, Blahoslav, Praha 1926, část 1., s. 11. 
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dostává rovněž k zásadním otázkám ekumenickým: ukazuje a kladně hodnotí 
překonání úzkých konfesních i národnostních bariér mezi Židy a křesťany. 
Rovněž z hlediska eklesiologického prozrazuje jeho pohled ekumenického 
ducha, když chápe jedinou církev jako soubor místních církví v souladu 
věroučném, duchovním, sociálním, a přitom si je vědom, že "k tomuto 
souladu patří i složité a často bolestné společné hledání a zápas o pravdu"46

• 

Kovář konfrontován realitou rozdělení církví a odpadání některých věřících 
od církve chce věřit, že "dějiny počátků církve dovedou vzbuditi v církvích 
bloudících stesk po jednotě a u křesťanů, kteří mimo církev jsou, poznání 
pravé Víry"47. 

2.2. Kovářův prožitek kněžství a další vědecký růst 

Studium na bohoslovecké fakultě dokončil František Kovář v r. 1913. 
Téhož roku 6. července byl pak kardinálem Lvem Skrbenským vysvěcen na 
kněze.48 Téměř měsíc před tím si podal žádost o přijetí tématu své disertace, 
které mu bylo schváleno. Po prázdninách 1913 nastupuje do svého prvního 
působiště jako katecheta v Doubravce u Plzně. Jeho deník z tohoto období 
svědčí o hlubokých prožitcích kněžství.49 Současně zde trpce zakouší realitu 
sekularizace dělnického prostředí, když je konfrontován při výuce dětí 

s jejich nevěrou a naprostou neznalostí ve věcech náboženských. Volání 
k Bohu o pomoc z této neutěšené situace, ztížené ještě jeho nemocí hrtanu 
z přepětí hlasivek, vyslyšel legát Msgr. Řihánek, vyslaný arcibiskupskou 
konsistoří na vizitaci. Díky němu konzistoř po dvou měsících přeložila 

novokněze do Stříbra jako českého kaplana.5o Ani z tohoto místa své služby 
nebyl nadšený: " Z jedné horké půdy na druhou. Tam půda horká sociálně a 
nábožensky, zde národnostně. Nevím, co je horší."51 

Kovář požádal profesorský sbor bohoslovecké fakulty o adjunkturu, jež mu 
byla schválena na dobu od 1. 10. 1914 do konce září 1916. Jeho úkolem 
v této funkci bylo zastupovat při přednáškách v době nemoci přednášející, 
jinak měl volno ke studiu. Ještě před Vánocemi 1914 předložil Kovář svou 
dokončenou disertaci z oboru pastýřského bohosloví a mravouky: Jesus 

46 Kovář, Fr., Prvotní církev a katolicismus, rukopis dokončen 1. 10. 1912, ÚAM - CČSH, 
neinventar. fond Fr. Kovář, s. 14. Srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007) , s. 41,42: Přináší stručný 
výtah zE! spisku. 
47 Tamtéž. 

48 Kaňák, M., cit. dílo (in: ČZ 1969), s. 1. 
49 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 43,44: V Kovářově deníku se objevují i myšlenky 
Augustina, Řehoře Velkého, J. Gersona ad., které si zapisoval. 

. so Tamtéž, s. 44,45; srv. Adámek, Fr., cit. dílo (1948), s. 13: Děkan a první kaplan byli Němci, 
druhý kaplan musel kázat vojenské posádce jednou za měsíc německy i česky a k tomu 
jednou za čtrnáct dní česky v přidružené obci Sulislavice, která si kázání v češtině vymohla. 
Každou neděli sloužil alespoň dvoje bohoslužby, ve všední den vyučoval ve školách 
v přilehlých vesnicích. 
Sl Tamtéž, s. 45, cit. dle Kovář, Fr., Momentky z Doubravky 4. 3. 1914, RAFK; srv. Adámek, 
Fr., cit. dílo (1948): V Doubravce, kťerá byla, vedena sociálně demokratickým 
zastupitelstvem, zakoušel Kovář pohrdání jako kněze, Stříbro zase bylo naplněno německým 
nacionalismem. 
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Christus qua Magister et Paedagogus. V práci spojil dvě pro něj stěžejní 
témata. Skrze prožitek svého kněžství, v němž intenzivně zakoušel, že jeho 
příkladem a vzorem života je Kristus52 a současně konfrontován s realitou 
současného stavu výchovy jako katecheta, zabýval se v práci porovnáním 
současných modelů výchovy ve vztahu ke Kristu, přičemž ovšem (ne)byl 
"Jesus Christus quidemnullam systematicam nobis neli quot paedagogicam, 
sed nec systematicam dogmaticam nec moralem. De paedagogicis 
questinibus vel normis in contectu nun quam loguebatur, sed ex eius 
doctrina, eius example, ex eius verbis es factis normae paedagogicae 
constitui posunt, nam" quemadmodum in omnibus perfectus erat, sic et , 
perfectus Magister et Pa~dogogus.,,53 V úvodu své práce citujoval ze spisu 
Dr. F. Krause "Peadagogische Grundfragen", který hovoří o módnosti 
uvádění stále nových pedagogických návrhů, systémů a pedagogických teorií, 
učebnic ad. Kovář vycházel i z myšlenek Dražkovského, jehož článek "O cíli 
výchovy" ve Výchovných listech ve své práci rovněž citoval: "Naši dobu 
charakterizuje naprostá rozvrácenost v samých základních otázkách 
vychovatelství. Co jednomu je pravdou, druhý nazývá bludem.,,54 Kovář 
v práci porovnával rozličné metody a formy výuky s metodami a formami 
Ježíšovými (dle klíče, který vyžaduje současně celou řadu novozákonních 
citací a odkazů, které práci nechybL) V závěru ukázal Ježíše jako ideálního 
vychovatele a učitele, na němž by proto měla být veškeré pedagogika 
postavena: "Sicut omnia, sic paedagogicam, necesse est instalare in Christo" 
(lK 3, 11).55 . 

Kovářova disertační práce byla schválena a hodnocena na -výbornou (15. 
1. 1915). Zřejmě chtěl ještě vycestovat do ciziny, jak dokladá jeho žádost o 
vydání cestovního listu z května r. 1915.56 Ovšem to již měl za sebou první 
část rigorózních zkoušek, které zdárně absolvoval.57 Promován na Dr. 
teologie byl 1. 7. 1916. (Současně byl přijat do Sboru doktorů teologie při 
UK.) Byla mu přiznána způsobilost k vyučování náboženství na středních 
školách a přidělena kanonická mise k výuce náboženství na soukromém 
katolickém dívčím gymn'áziu na Královských Vinohradech pro školní rok 
1916/1917 - 1917/1918. Zde se také seznámil se svou budoucí ženou 
Helenou Brožovou, kterou zde v septimě a oktávě vyučoval. Současně na 
svou žádost působil na fakultě jako adjunkt (po zmíněném období 1914 -

52 Tamtéž, s. 43, cit. dle Kovář, Fr., Momentky z Doubravky 15. 3. 1913. 
53 Kovář, Fr., Jesus Christus qua Magister et Paedagogus, disertační práce, Knihovna KTF UK, 
čj. 121/1913 -1914. 
54 Tamtéž, s. 6 . 

. 55 Tamtéž, § 86. 

56 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 46, uvedl dle Kovář, Fr. žádost o vydání cestovního listu 
z 22 .5. 1915, fond Osobní spis Fr. Kováře - Policejní ředitelství Praha, NA. 
57 Adámek, Fr., cit. dílo (1948), s. 15; srv: Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 47: 6. května 1915 
absolvoval Kovář rigorózní zkoušky z biblistiky u prof. Sýkory, 9. prosince 1915 historicko -
právní u prof. Soldáta, 20. června 1916 dogmaticko - filozofickou zkoušku u prof. Pachty a 
prof. Kordače; srv. Hník, Fr.M., DR. František Kovář - akademický učitel, in ThR. 50, roč. XXI, 
č. 1., s. 5: jmenuje u zkoušek z biblistiky ještě prof. Hazuku, u zkoušek z historie a práva 
doplňuje prof. Stejskala. 
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1916) ještě další dva roky (1916 - 1918), když tři semestry suploval za 
nemocného a poté zesnulého prof. Pachtu systematiku.58 

Kovář byl po celou dobu svého působení na fakultě ve funkci adjunkta 
činný i literárně, jak dokládají mnohé články nejprve z prvních dvou let jeho 
adjunktské služby (z let 1915, 1916) v Časopisu katolického duchovenstva.59 

Následující rok, kdy suploval za nemocného prof. Pachtu, vnímal Kovář jako 
období, v němž byl "odveden k jiné prácil/, neboť jeho touha ho "stále pudila 
k úsilí pochopení doby a osobnosti Ježíšovy, proto především k důkladnému 
poznání mesianismuI/6~. ~abýval se proto překladem a rozborem Žalmů , 
právě z hlediska mesiánských představ v nich obsažených. Výsledky své 
práce zveřejnil v článcích, které v r. 1918 vycházely na pokračování 

v brněnské Hlídce pod názvem "Farizejské názory z doby nedlouho před 
narozením Kristovýml/61 . 

Již v úvodní části článku Kovář rozvádí, co je potřeba pro 
pochopení Ježíše a jeho doby zkoumat. "Abychom správně uvážili 
osobnost a dílo Ježíše Krista, třeba nám znáti podrobně a všestranně 
též politické, národnostní, sociální a hlavně náboženské poměry, 
především židovstva samého, také však světa kultury řecko - římské a 
orientální.,,62 Kovář zkoumal židovství doby Kristovy, přičemž 
akcentoval nutnost znalosti Starého. zákona, ale i židovské literatury 
po uzavření kánonu, tj. apokryfů a pseudoepigrafů. Vybral si pro své 
studtum Žalmy Šalamounovy z kruhu literatury farizeO, _ neboť z nich 
mu bylo možno poznat "ducha farizeismu a jeho názory náboženské, 
ale hlavně též politické a mesiášské,,63. V druhé části článku 
porovnával děj líčený Žalmy Šalamounovými se Starožitnostmi Josefa 
Flavia.64 Ve třetí části, na základě tohoto porovnání, doložil, že 
farizeové nazlraJI otázky politické i historické z hlediska 
náboženského.65 V kapitole Mesiáš a - jeho království66 roztřídil 
mesiášské představy do tří skupin: 1. Učení o Mesiáši v knihách SZ, 2. 
Mesiášské představy rabínského farizejství - zvláště v Mišně a 
Targumech; ve shodě s nimi viděl Kovář mesiášské představy Žalmů 
Šalamounových, ovšem, s tím rozdílem, že je zde podle něj obraz 

58 Kovář, Fr., cit. dno (O náboženství, 1926), sv. III., s. 12; srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), 
s.46,47. 
59 Kovář, Fr., in: Časopis katolického duchovenstva (dále ČaKaD) 1915: Udeří -Ii tebe někdo 
v pravé líce, nastav mu i druhé; Jidáš prý nežil, ČaKaD 1916: Sláva na výsostech Bohu a na 
zemi pokuj lidem dobré vůle; Cesta Apoštola Pavel do Španěl; A kdybych vydal své tělo 

. k upálení; s. 639 Apokryfní evangelium Bartolomějovo. Blíže v kapitole 3~2.2. 
60 Kovář, Fr., cit dílo (O náboženství, 1926), sv. III., s. 12. 
61 Kovář, Fr., Farizejské názory z doby nedlouho před narozením Kristovým, in: Hlídka, roč. 
XXXV.; Brno, 1918, č. 4, S, 6, 7. 
62 Tamtéž, č. 4., s. 209 (15 podle číslování č. 4.). 
63 Tamtéž, č. 4., s. 210. 
64 Tamtéž, č. S., s. 301. 
65 Tamtéž, č. 6., s. 356. 
66 Tamtéž, č. 6., s. 360. 

24 



Mesiáše a jeho království již jednotný, na rozdíl od Mišny a Targumů, 
kde je nutné obraz skládat, 3. Mesiášské názory apokalypticko
eschatologické vapokalyptické literatuře židovské před i po Kristu, 
z nichž některé Kovář rovněž představil.67 Názory apokalypticko
eschatologické však Kováře tolik nezajímaly, neboť "zřejmě nepronikly 
do lidu." V jeho zájmu zůstaly mesiánské představy farizejsko
rabínské. Kovář jejich rozborem dospěl k závěru, že zatímco 
představy kanonických knih SZ jsou universální, jsou představy 

farizejsko-rabínské "národnostně omezené", očekávají "pozemskou 
materiální velmoc krále", "politického mesiáše, jenž je současně ale 
zbožný a spravedlivý". Jedná se o "království teokratické", ale přitom 
"pouze nacionální a pozemské, jeho dobra mají sice ráz náboženský, 
ale přitom zase silně hmotný a smyslový.,,68 Kovář poukázal na to, že 
v těchto představách již nenašel své místo Služebník Hospodinův (Iz, 
53), a proto nezůstal ani nadnárodní Danielův Syn člověka a už vůbec 
ne Immanuel; zůstal jen Syn Davidův. Znalost farizejských 
mesiánských představ byla Kovářovi důležitá, neboť Ježíš byl ve své 
době s- těmito názory konfrontován. Podle Kováře Ježíš odmítl oba 
dva směry a "splnil a dokonal mesianismus biblický.,,69 

Článek jsme zde podrobněji uvedli i s ohledem na Kovářovo 
budoucí postavení o třicet let později, v němž bude v rozporu 
s vý~l~dky tohoto svého zkoumání uplatňovat, řeč~.no jeho slovy, 
farizejsko-rabínské představy "teokratického království", ve snaze 
postavit socialistický režim na duchovních hodnotách. 

Na své opakované žádosti (v r. 1916, 1917), aby mohl navštěvovat též 
přednášky na FF UK (konkrétně přednášky F. Čády - Soustavná psychologie, 
F. Pastrneka- Mluvnice jazyka staroslovanského a Dějiny starého církevně 
slovanského písemnictví,. Polívky - Hláskosloví české, O. Hujera - Skloňování 

v jazycích indoevropských) ve snaze o dosažení co nejlepší klasifikace 
voboru biblického studia NZ, zvláště také vzhledem k staroslovanskému 
překladu a také pro použití získaných vědomostí k šíření cti a slávy svaté 
církve katolické, jak se Kc>vář sám vyjádřil,70 dostával opakovaná povolení 
návštěv přednášek pod podmínkou současně navštěvovat i přednášky prof. 
Korda~e, s apelem, aby neutrpěla teologova víra!71 Právě přednášky Prof. 

67 Tamtéž, č. 7., s. 429, č. 8., s. 488 . 
. 68 Tamtéž, č. 7., s. 492, 493. 

69 Tamtéž: Kovář ve svém článku uveřejnil též svůj překlad Žalmů Šalamounových. Citací 

části jednoho z nich uzavřel i svůj článek. Chtěl tak na závěr zdůraznit, že v Žalmech 
Šalamounových je obsažena víra ve vzkříšení, avšak jen spravedlivých, ne všech. Jak doplnil, 
víru ve vzkříšení všech přinese až Mišna. 
70 Hrdlička, Fr., cit. dílo (2007), s. 49, dle Kovář, Fr., žádost o povolení přednášek na FF UK ve 
studijním roce 1917/1918 Knížecímu arcibiskupskému ordináriu Praha z 29.10.1917, RAFK. 
71 Tamtéž, s. 49, podle dopisu Knížecímu arcibiskupskému ordináriu Praha z 21. 10. 1917, čj. 
11912/17, RAFK. 
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Čády, jak Kovář sám po necelých deseti letech přiznává, ho však skutečně 
vedly k "jinému přesvědčení, než bylo pravověrné učení katolické."72 

V březnu 1918 byl udělen Knížecím arcibiskupským ordinariátem v Praze 
souhlas s tiskem Kovářova spisu: "Farizeové a saduceové.1I (Kovář ji popsal 
jako exegeticko-historickou práci o farizejích a saducejích, "která má 
obsahovat vnější dějiny a vnitřní vývoj obou židovských stran a přispěje 
značně k objasnění poměrů vnějších i vnitřních doby Kristovy a poměrů 
Ježíše Krista i prvotní církve k oběma stranám."73 Tento spis, byť bylo 
s Kovářem zřejmě poč(tá!l0 jako s nástupcem prof. Sýkory, se stal jednou, , 
z hlavních překážek pro nevyhovění jeho žádosti o udělení veniae docendi na 
bohoslovecké fakultě UKF, jak ostatně dokládá i Kovářova reflexe přijetí jeho 
knihy: "Knížka byla přijata katolickou kritikou velmi pochvalně, ale fakulta 
měla proti ní své námitky z hlediska pravověrnosti, viníc mě 

z modernismu."74 

3. Kovářův rozchod s tradičním římským katolicismem a jeho 

modernistická profilace 

V předchozích kapitolách bylo možno vysledovat modernistický 
vliv, s nímž byl Kovář postupně konfrontován během svého mládí. 
Jeho modernisticky smýšlející učitelé náboženství na obecní škole a 
na gymnáziu jistě ovlivnili své svěřence, byť je studenti třeba 

zlehčovali.75 Kovářovo odmítnutí formalismu, jak 'ho vnímal při 
povinných bohoslužbách ve studentské kapli v dobách gymnaziálních 
a jeho kritický pohled na praxi Římskokatolické církve před nástupem 
na Bohosloveckou fakultu ve spojení s jeho pro studium zapáleným 
duchem přispělo k postupnému rozchodu s učením a praxí církve, 
která nemohla již uspokojit Kovářovu touhu po náboženství v souladu 
s měnícím se paradigmatem společnosti Kovářovy doby. 

Ke Kovářově modernistické profilaci jistě přispěla i jeho záliba 
v četbě, která ho provázela od dětství až po jeho dospělost a léta na 
fakultě?6 Ta ho již za jeho gymnaziálních studií přivedla, jak sám 
Kovář uvádí, "k myšlenkám světového a životního názoru soudobé 
kultury", při čemž "obé spolu zápasilo i za studií teologických, kdy jsem 
celou duší přilnul k literatuře a snahám katolického modernismu.,,77 
Jmenovitě uvádí Kovář jako zdroj svých modernistických myšlenek 

72 Kovář, Fr., cit dílo (O náboženství, 1926), sv. liL, s. 13. 
73 Hrdlička, Fr., cit. dílo (2007), s. 50, dle Kovář, Fr., Žádost o udělení veniae docendi na 

Bohoslovecké fakultě UKF z 22. S. 1918, RAFK. 
74 Kovář, Fr., cit dílo (O náboženství, 1926), sv. III., s. 12. 
7S Srv. Kovářovy postřehy z hodin s učitelem náboženství Chramostou na gymnáziu. 
76 Srv. zmínky o četbě, včetně četby moder'nistický a protestantských autorů, v předchozích 

~ dvou kapitolách. 

77 Kovář, Fr., K základům, in: NR 1929, s. 3. 
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z dob teologických jméno francouzského biblisty Alfréda Loisyho, 
jehož spisy"prostudoval pln nadšení,,78. 

3.1. Exkurz I. Nejvíce reflektovaní evropští modernisté v českém prostředí 

3.1.1. Alfred Loisy 

Alfréd Loisy (1857 - 1940), francouzský biblista, byl pro český 
katolický tisk nositelem,ožehavých biblických témat. V časopisu Hlídka' , 
poukazuje autor článku, který ho hodnotí, na jeho nové metody práce 
s biblickým textem, na historismus a opomíjení nadpřirozené stránky. 
Vidí ho jako zakladatele nového exegetického proudu, který dochází 
k týmž závěrům jako protestantští exegetové, historikové, filozofové a 
teologové. 79 

Loisy ve svých článcích reagoval "na základě vlastních výzkumů 
Bible a historického vývoje církve na liberální kritiku,,80. Rozruch 
vyvolala jeho reakce na spis protestantského teologa A. von Harnacka 
"Oas Wesen des Christentums" ("Podstata křesťanství"), vydaný 
v Lipsku v r. 1901. Loisy ve své reakci pod názvem "L'Evangile et 
I'Eglise" ("Evangelium a církev" z r. 1902) kritizoval Harnacka, že si za 
historickou základnu bere historicky sporné texty, ovlivněné nejspíše 
prvokřesťanskou církví.81 Loisy poukázal na vliv prvokřesťanské obce 
na podobu evangelií, čímž také vyvrátil myšlenku, že se jedná o zcela 
autentické učení JeŽíšovo.82 Dokazoval tak v polemice s Harnackem, 
jenž poukazoval na předěl a diskontinuitu mezi evangeliem a církví, že 
právě církev toto evangelium interpretovala a nesla dějinami. V otázce 
dogmatu, když Harnack obhajoval vývoj dogmatu jako legitimní proces 
helenizace křesťanství, poukázal Loisy na legitimitu dogmat, která 
ovšem nevnímal "jako s nebe spadlé pravdy", neboť uznával, že jejich 
výklad podléhá vývoji. 83 Loisy se s Harnackem shodoval na myšlence 
vývoje církevního učení, bohoslužeb, organizace.84 

78 Kovář, Fr., cit. dílo (O náboženství, 1926), s. 13. 
79 Marek, cit. dílo (2003), s. 312,313, dle Hlídka 1904, 21, č. 1, s. 123,124, Ze života 
náboženského; srv. Trtík, Teologické principy modernismu, in: NR 1961, s. 182. 
80 Marek, cit. dílo (2003), s. 283. 
81 Marek, cit dílo (203), s. 285: Loisy rozpoznal, že zjištění historického výzkumu přináší 

. rozdílná fakta, než jak o nich svědčí Bible. Na rozdíl od Harnacka, který vycházel ze 
synoptických evangelií, rozšiřuje Loisy základnu křesťanské dokumentace o Pavlovy a Janovy 
listy. 
82 Trtík, Zd., cit. dílo (in: NR, 1961), s. 182: Stejně tak odhalil, že i výklady podobenství v 
evangeliích jsou více dílem prvních křesťanů než samotného Ježíše. 
83 Gibelllini, R., Teológia XX. storočí, M. Maška, Prešov 1999, s. 123,124; srv. Marek, P., cit 
dílo (2003), s. 285: odmítá však dogmata vyrostlá liZ historického vývoje, z nezbytnosti, aby 
se církev mohla bránit před jinými myšlenkovými proudy a rozvíjet evangelium." 
84 Tamtéž. 
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V návaznosti na spis Evangelium a církev vydal Loisy v r. 1903 spis 
"Autour de petit livre"(O malé knížce"), v němž brání své teze 
z předešlého spisu. "Protiprotestantská polemika první knížky je 
v druhé nahrazena vnitrokatolickou kritikou proti těm, kteří se zdráhají 
počítat s výsledky biblické kritiky a nepřijímají aspirace pochodujícího 
století, které nechává církev daleko za sebou.,,85 

Modernistický systém Loisyho lze dobře poznat též v dílech 
"Babylonské mýty a první kapitoly Genese" (1901) a "Autor pěti knih" 
(1903). Loisy svou prací ukázal, že Bibli je třeba interpretovat bez' , 
ohledu na oficiální učení.86 Liberální ani tradicionalistické kruhy 
Loisyho myšlenky nepřijímaly, živnou půdu však, byť v pozměněné 
podobě, nalézaly právě mezi katolickými intelektuály.87 

Po zákazu modernismu (encyklikou Pascendi Dominicae gregis v r. 
1907) byly Loisyho publikace, které obsahovaly modernistické 
myšlenky zakázány, některé pak posloužily přímo jako příklady 

závadných myšlenek v antimodernistickém dekretu Lamentabili a v 
encyklice Pascendi, na což Loisy reagoval polemikou, která ho 
dovedla v r. 1908 až k jeho exkomunikaci.88 

Loisy na exkomunikaci zareagoval tak, že si "vybudoval vlastní 
"humanitní náboženství", v přesvědčení, že se stane budoucím 
náboženstvím Iidstva,,89. 

Tato poslední myšlenka se stane zřetelnou v Kovářově dalším 
směřování. Avšak celkově Loisym reprezentovaný modernismus, 
zvláště přístup k Písmu se stane pro Kováře určujícím v jeho díle. 

3.1.2. Další možné modernistické vlivy na Kováře - G. Tyrrell, A. Ehrhard, 

H.Schell 

Obdobně jako Alfred Loisy skončil exkomunikací i další 
z modernistů Angličan irského původu Georges Tyrrell (1861 - 1909) 
poté" co i jeho články se objevily v antimodernis~ickém dekretu 
Lamentabili. I Tyrrell, který psal předmluvu k výše zmíněnému Loisyho 

8S Tamtéž, s. 124, autorova citace z: Loisy, A., 1903, o malé knížce, s. 225; srv. Marek, P., cit. 
dílo (2003), s. 286. 
86 Marek, P., cit. dílo (2003), s. 285. 
87 Gibellini, R., cit. dílo (1999), s. 125. 
88 Tamtéž; srv. Marek, P., cit. dílo (2003) s. 292, pozn. 1191: Komisi pro zkoumání Loisyho 
díla sestavil již Lev XIII., Pius X. "jenž učinil z boje proti modernismu jeden z hlavních cílů 

svého pontifikátu", dal některá již krátce po svém nástupu některá Loisyho díla na index a 
v r. 1904 vydal encykliku Ad diem illum a lucunda sane acidit, v níž varoval před 

zpochybňováním počátků křesťanství. , 
89 Marek, P., cit. dílo (2003), s. 286; srv. Kaňák, M., Náčrt obsahové stránky francouzského 
modernismu, in: NR 1947, roč. XVIII., s. 105 -110. 
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spisu "L'Evangile et I'Eglise" ("Evangelium a církev", 1902) se zaměřil 
na kritiku Bible. Ve svém prvním modernistickém spise "The Church 
and the Future" ("Církev a budoucnost", 1903) vyzval k oproštění od 
romantického pohledu na prvotní křesťanství přezkoumáním počáteční 
fáze vývoje křesťanství. Jeho hlavním tématem se stálo téma vztahu 
dogmatu a zjevení. Stejně jako Loisy přijímal i Tyrrell myšlenku vývoje, 
dogma mu bylo symbolem, snahou vyjádřit božskou sílu 
intelektuálními pojmy. Přitom dospěl k zjištění, že víru nelze 
analyzovat racionalistickými prostředky. Proto oproti scholastické 
filozofii stavěl do popředí zkušenost. Tak i biblické zjevení je v prvé' , 
řadě zkušeností, a ne depositum fidei předávané v církevních 
dokumentech jako oficiální nauka. Ve svém posledním díle 
"Christianity at the Cross Roads" ("Křesťanství na křižovatkách", 1909) 
kladl základní požadavek modernismu, jímž mělo být objasnění vztahů 
mezi zjevením a jeho teologickou formulací.9o Za povšimnutí 
s ohledem na Kovářův další vývoj stojí též myšlenka zde pojímaného 
křesťanství jako zárodku budoucího světového náboženství. Rovněž 
téma -náboženské zkušenosti, stejně jako pojetí dógmatu bude 
zřetelně rezonovat v Kovářových příštích letech. 

Za program liberálních katolík4 byl považován spis "Der 
Katholizismus und das XX. Jahrhundert im Lichte der Kirchlichen 
En~icklung der Neuzeit" (1901) z pera vídeňského ak.~demika Alberta 
Josefa Marie Ehrharda (1862 - 1940), který se dočkal celkem dvanácti 
vydání. Ehrhard viděl církev jako živý organismus podléhající vývoji, a 
proto se musí přizpůsobovat novým podmínkám. Ve spise negativně 
zhodnotil dogma o papežské neomylnosti a snahu o restauraci 
scholastiky pro církev 19. století a vytyčil požadavky smíření církve a 
moderního světa ia pomoci odstranění všeho středověkého, co se 
současnému člověku -příčí (vyjma dogmat), pobídnutím k vstřícnosti, 
k individualismu, nacionalismu, zapojení laiků a zintenzivněním 

duchovní, mravní a sociální práce katolíků.91 Kritiku, který tento spis 
současně přinesl, se pokusil odrazit ve spise "Liberaler 
Katholizismus?" ("Liberální katolicismus?" 1902). V přesvědčení o 
nutn9sti reforem setrval po vydání encykliky P~scendi, kterou 
podroboval ostré kritice.92 

Za jednoho z největších teólogů své doby, o jehož práce se zajímal celý tehdejší 

vzdělaný svět, byl považován Herman Schell (1850 - 1906). Výrazem jeho úsilí o 

90 Marek, P., cit. dílo (2003), s. 286, 287; srv. Kolesnyk, A., Modernes Denken im 
Katholizismus, in: Modernismus, historie nebo výzva?, red. Kučera. Zd.~ Lášek, J. B., Centrum 
pro náboženský a kulturní dialog při HTF UK v Praze, Brno 2002, s.70 - 80; srv. Gibellini, R., 
cit dílo (1999), s. 125: v dílech Lex orandi (1903), Lex credendi (1906), Mezi Scyllou a 
Charybdou (1907) podřídil dogma náboženské zkušenosti. 
91 Marek, P., cit. dílo (2003), s. 290, 300, 301. i 

92 Tamtéž, s. 290. 
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povznesení katolicismu své doby jsou dvě práce: "Der Katholizismus als Prinzip des 

Fortschritts" ("Katolicismus jako princip pokroku", 1897) a "Die neue Zeit und der 

alte Glaube" ("Nový čas a stará víra", 1898), které vyvolaly velký rozruch. Autor 

v nich požadoval otevřený katolicismus, a to i v dialogu s ostatními konfesemi, 

reformu teologického vzdělání kléru, jež má stát na vědecké bázi. Vyzýval 

k překonání romantismu a přehnaného uctívání Marie, zmírnění centralismu, 

včetně nového pojetí hierarchie v církvi, smysluplného zapojení laiků ad.93 Výše 

uvedené a některé další Schellovy spisl4 byly, zvláště kvůli různým skupinám, které 

se na něj odvolávaly, dány na index (r. 1899 a to až do r. 1964, po němž opět mohly 

být vydávány). Po nástupCI papeže Pia X. se poměry pro něj zlepšily a mohl opěf ' 

psát. Ve své poslední práci "Christus. Das Evangelium und seine weltgeschichtliche 

Bedeutung" ("Kristus. Evangelium a jeho světově dějinný význam", 1906) pojednal 

na základě důkladné analýzy dobových otázek o významu evangelií. Kristus je zde 

představen jako" mravně-náboženský ideál osobnosti vysoké školy personálního a 

duchovního života ve společenství,,95. Po jednáních s církevní hierarchií, před níž 

musel deklarovat svou loajalitu, umírá Schell náhle v r. 1906, jeho dílo a polemiky o 

něm však žily dlouhou dobu poté. 

3.2. Kovář v prostředí Katolické moderny 

3.2.1. Exkurs II. Katolická moderna 

Snad právě ani myšlenky Hermana Schella (1850"- 1906), který 
měl velký vliv na okruh sdružený kolem časopisu Hlídka, jenž vycházel 
ze směru oceňujícího moderní vědu pro správnost teologického 
myšlení a "stavěl se za nové uspořádání teologického studia, za nové 
pojetí úkolu církve v moderní společnosti a v důsledku toho i za 
přeorganizovanl hierarchicko-papežské struktury celé církevní 
stavby"96, neunikl mladému Kovářovi. Vždyť jeho myšlenkám i 
osobnosti bylo věnováno v časopisech katolické moderny mnoho 
článků.97 Rezonoval především pak ve filozofickém kroužku 
olomouckých bohoslovců, jenž měl k dispozici všechna Schellova díla, 
jak je zřejmé z recenzí, 'překladů a článků z pera studentů.98 Stejně tak 
Schellův kolega A. J. M. Ehrhard (1862 - 1940) patřil v českém 

93 Marek, P., cit. dílo. (2003),s. 289; srv. Vogel, J., Herman Schell, apologeta a dogmatik, 
Marek, Brno 2001, s. 29. 
94 Marek, P., cit dílo (2003), s. 296: kromě výše uvedených dvou spisů byly papežem Lvem 
XIII. dány na index též spisy: Katholische Dogmatik (1889 - 1893) a Die Gčitliche Wahrheit 
des Christentums. 
95 Vogel., J., cit. dílo (2001), s. 31. 
96 Kaňák, M., Z dějin reformního úsilí českého duchovenstva, Dějinná zkratka let 1800 -
1920, Praha, Blahoslav, 1951, s. 76. 
97 Vogel, J., cit. dílo (2001), s. 142: Nejzná'mější jeho,programový spis byl Der Katholizismus 
als Princip des Forschritts (1897), srv. Marek, P., cit dílo (2003), s. 296 - 300. 
98 Marek, P., cit. dílo (2003), s. 293. 
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prostředí mezi nejčtenější mOdernisty.99 Jak se shodují současní 
historici a teologové, hnutí mladých kněží a teologů, kteří se 
seznamovali s katolickým modernismem, jenž má své kořeny právě u 
A. Loisyho, G. Tyrrella, H. Schella, A. J. M. Ehrharda a některých 
dalších evropských myslitelů, se v našem prostředí objevuje již od 
počátku 90. let.1oo Jejich modernisticky laděná díla z prvních let 20. 
století, jak možno sledovat z tehdejších časopisů 101, které jsou plné 
reakcí na ně, zasahovala českou veřejnost a dodávala nové impulsy i 
zdejším katolickým reformistům a jejich programům. 

K sepsání požadavků a formulaci pevného programu přistoupí 

modernisté v r. 1902. Tento program je shrnutím požadavků 

prezentovaných do 90. let. Akceptuje učení, dogmata a zásady 
katolické církve. Nicméně chce do církve přenést myšlenku vývoje a 
odstranit tak přežitky v teologii, liturgii, správě i disciplíně, aby byl 
překonán rozpor mezi církevní praxí a "veřejným kulturním 
stupněm" .102 

v témže roce 1902 vzniká u nás Jednota katolického 
duchovenstva, a byť jejími členy nejsou jen modernisté, "svou činností, 
zejména četnými novými návrhy směřujícími k omezení výlučného 
postavení biskupů, kanovníků a vůbec vyšší hierarchie, objektivně 

posilovala modernizační tendence v církvi a tím rozšiřovala opravné a 
obrodné hnutí.,,103 . 

Představitelé Katolické moderny jako byli kupř. Karel Dostál 
Lutinov, Sigismund Bouška, Xaver Dvořák, byli známí zprvu jako 
básníci (J. Š. Baar jako spisovatel). "Katolická moderna ovšem 
postupně rozšířila svůj zájem o sociální a politické otázky a vytyčovala 
významné církevně reformní i sociální poŽadavky.,,104 Časopisy Rozvoj 
(1900 - 1902), Rozkvět (1901), Mane (1902), Bílý prapor (1902 -
1906), Rozkvět II (1907), Křesťanská myšlenka (1907 - 1908) Nezmar 
(1908) se obracely již na rozdíl od Nového života 105na kněžskou 

99 Marek, P., cit. dílo (2003), s. 300 - 303: Výňatky z polemik s jeho spisem dokládají zájem, 
který v českém prostředí vyvolal; srv. Vogel, J., cit. dílo (2001), s. 21: Jěho program lze najít 
ve spise Der Katholizismus und das XX. Jahrhudert im Lichte der kirchlichen Entwicklung der 
Neuzeit, Stuttgart und Wien 1902, který v českém prostředívyvolal značný ohlas. 
100 Soldán, L., Karel Dostál Lutinov a Nový život, dva sloupy Katolické moderny, Gloria, Rosice 
u Bran, 2000, s. 7, srv. Kaňák, cit. dílo (1951), s. 76, srv. Vogel, J., (cit. dílo), s. 18 - 21, srv. 
Marek, cit. dílo (2003), s. 294 - 313. 
101 Tamtéž. 

102 Marek, P., cit. dílo (2003), s. 342: první program pocházel z pera J. Olivy. O rok později, 
v r. 1903 se objevuje z pera J. Kušky a J. Š Baara druhý program, ani ten však se ještě nestává 
oficiálním programem české katolické moderny. 
103 Marek, P., cit. dílo (2003), s. 342. 
104 Soldán, L., cit. dílo (2000), s. 8; srv. Kaňák, M., cit. dílo(1951), s. 79. 
105 Marek, P., cit. dílo (2003),262; srv. Kaňák; M.,cit. dílo (1951), s. 79; srv. Soldán, cit dílo 
(2000), s. 5,8: časopis "Nový život" založil a redigoval Karel Dostál- Lutinov (1871-1923) -
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veřejnost a poskytovaly mladým kněžím, kteří se hlásili k modernismu, 
prostor pro kritiku církve zevnitř. Současně s tímto vývojem se začaly 
objevovat i první represe vůči modernistům. 106 

Rok před zákazem modernismu, který odsoudil Pius X. v r. 1907 
encyklikou Pascendi Dominicae gregis s dekretem Lamentabili sane 
exitu, vzniká na třetím programovém sjezdu Katolické moderny v r. 
1906 z pera Dostála - Lutinova 107 tzv. přerovský program, který "vedle 
obecných požadavků odráží postoje církve jako celku vůči moderní 
společnosti (školní 'a, rodinná výchova v duchu katolicismu, kvalitní ' 
výuka náboženství, tisk a jeho role), sleduje celkové demokratizační 
trendy vývoje (založení vlastní stavovské organizace, podíl na řešení 
sociálního problému, účast na veřejném a politickém životě), a 
středoevropská národní specifika (obrana Slováků, respektování 
národnostních menšin, vytvoření české církevní provincie), k nimž se 
řadí i návrhy svázané s ideou cyrilometodějství. ,,108 (Poslední dva 
požadavky jsou oproti předchozím nové.) Modernistický program 
z přelomu století navazoval na program Fr. Náhlovského a stal se 
inspirací pro reformní program v r. 1919.109 

Návaznost Katolické moderny na Náhlovského program z r. 1848 je 
zřejmý. V programech došlo k jeho rozpracování, prohloubení, 
aktualizaci, ovšem existují i rozdílnosti. 11o V Náhlovského programu se 
kupř.- ještě neozývají reminiscence na Husa a husitství, jak je tomu 
v Katolické moderně. 111 

Po zákazu modernismu byli modernisté persekvováni, byly rušeny 
modernistické časopisy, vznikaly naopak časopisy antimodernistické. 

viz níže pozn. 94. Na stránkách časopisu Nový život lze vysledovat modernistický program i 
etapy naší Katolické moderny. "Nový život bylo periodiku zprvu s cíli hlavně literárními 
(renesance literatury katolictvím), zvláště od r. 1899, po 2. Sjezdu katolické moderny na 
Velehradě však rovněž s požadavky nábožensko - reformnímL" 
106 Marek, P., cit. dílo (2003), s. 263, 340, 374,. 
107 Soldán, L., cit. dílo (2000), ,s. 8: Karel Dostál Lutinov (1871 - 1923), který se podílel na 
vytyčování programů Katolické moderny, je považován za jednu z nejvýznamnějších 
zakladatelských osobností Katolické moderny u nás. Znal se osobně s H. Schellem i s dalšími 
evropskými modernisty, zdůrazňoval vazby českých modernistů na zahraničí. 
108 Marek, P., cit. dílo (2003), s. 348, viz i program na s. 346, 347; srv. Kaňák, M., cit. dílo 
(1951),s. 83, 84. 
109 Tamtéž. 

110 Soldán, L. cit. dílo (2000), Vilém Bitnar (1874 - 1948)jeden ze zakladatelů Katolické 
moderny z řad laiků, přináší srovnání obou programů v r. 1906 v časopise Život, č. 18. 
111 Kaňák, M., cit dílo (1951) s. 83: uvádí odkazy na články dokumentující zájem o Husa in: 
Bílý prapor 1902, roč. 1., č. 10, s. 345, Bílý prapor 1906, roč. V., s. 118; srv. Doležal, Český 
kněz, Praha 1931, s. 28: autor - katolický teolog zde poukazuje na reminiscence na Husa u 
"Třebízského, v moderně a v hnutí popřevratovém", s. 46: uznává, že "V Husově životě a' 
smrti jest ... obsažen kus rozporu národní povahy české a slovanského odporu k autoritě", s. 
47: nazývá postoj nejmenovaného knězé -,autora, článku v Bílém praporu 1902, č. 10 -
vyznávajícího se z obdivu k Husovi a jeho mravnímu boji "heretickým subjektivismem a 
takřka programovým prohlášením čsl. církve". 
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Mnozí modernisté však pokračovali v práci ilegálně. 112 To vedlo v r. 
1910 k zavedení tzv. antimodernistické přísahy (Sacrorum antistitum), 
kterou museli podepsat všichni v církvi činní funkcionáři, učitelé 

teologie a kandidáti kněžství před svěcením. "Biskupové a kardinálové 
museli osobně podávat zprávy o stavu boje proti modernismu.,,113 

3.2.2. Kovářovo modernistické zrání 

Právě do doby zavedení tzv. antimodernistické přísahy je zasazen ' 
počátek Kovářových studií na bohoslovecké fakultě, jak jsme jej výše 
sledovali. A právě v r. 1910 vycházejí mladému bohoslovci v prvém 
akademickém roce studia teologie (1909/1910) jeho první články 

("Žárlivost Boha Jahve", uveřejněný prof. Sedláčkem v jeho sborníku 
Biblické zprávy v různém světle, a dále článek pod názvem, 
"Křesťanství a buddhismus" v brněnském časopise katolických 
bohoslovců "Muzeum"). O dva roky později, v r. 1912, vyšel 
budoúcímu adeptovi na kněžské svěcení se zájmem o pochopení 
historického vzniku křesťanství a novozákonních idejí, jak sám později 
uvedl, když vysvětloval, proč se začal zabývat studiem nekanonické 
židovské a křesťanské literatury,114 článek "Apokalypsa Petrova a její 
závislost na druhém listu sv. Petra" v Časopise katolického 
duchovenstva (dále ČaKaD).115 Mezi jedenácti veskrze zahraničními 
autory, z jejichž čtrnácti prací Kovář pro tento článek čerpal116 , 
objevuje se nejen A. Harnack, s nímž Kovář na několika místech 
polemizuje117, ale též již zmiňovaný francouzský modernista A. Loisy. 

112 Tamtéž, s. 291,292. 
113 Tamtéž, s. 292, 293. 
114 Kovář, Fr., O náboženstvf, Blahoslav, Praha 1926, část 1., s. 11. 
llS Kovář, Fr., Apokalypse Petrova a její závislost na druhé listu sv. Petra, in: Časopis 
katolického duchovenstva (dále ČaKaD), Praha, roč. LIlI. (LXXVIII.), seš. 6. a 7., 8., 9.,10. 
116 Tamtéž; prameny a literatura: Bardenhewer, O., Patrologie, 3. vyd. Freiburg im Bresgau 
1910; Belser, Joh. Ev., Einleitung in das Neue Testament, 2. vyd. Freiburg im Br. 1905; 
Dausch, P., Der neutestamentliche Schriftkanon und Clemens von Alexandrien, Freiburg im 
Br., 1894; Harnack A., Die Uberlieferung und der Bestand der altchristlichen literatur bis 
Eusebius, Leipzig 1893; Harnack. A., Die Chronologie der Bestand der altchristlichen 
literatur bis Eusebius, Leipzig1897; Jacquier, E., Le Nouveau Testament dans r église 
chrétienne, Paris, 1911; Loisy, A., Historie du Canon du Nouveau Testament, Paris 1891; 
Miegn, J. P., Patrologia graeca, 'sv. 1. (Klement Římský 1. Kor. a 2. Kor.), 5. (Polykarp), 8., 9. 
(Klement Alex.), 18 (Methodius), 15. (Origenes), 19 (Eusebius), 26 (Athanasius), 67 
(Sozomenus), Patrologia latina sv. 2. (Tertullian), 22 (Hieron); 59 (Gelasius); Spitta, Fr., Die 
Petrusapokalypse und der zweite Petrusbrief. Zeitschr. FOr dle neutest Wissenschaft und die 
Kunde des Urchristentums, roč. 1911, sešit 2/3; Sušil, Fr., list sv. Petra apoštola, Praha 1872; 
Sýkora l. J., Evangelium a apokalypse sv. Petra, ČKD 1894, s. 154 ad.; Sýkora, l. J., Úvod do 
Písma NZ, I, Praha 1904; Sýkora, l., J., Katechese sv. Cyrilla Jerusalemského, Knihovna 
katechetická č. 7., Praha 1892; Zahn Th., Geschichte des neutestamentlichen Kanons, 1., 
Erlangen 1888, II. Erlangen 1890. , 
117 Tamtéž, s. 475: Kovář polemizuje s Harnackem (o citacích Apokalypsy Pt z 1. Klem. a 2. 
Klem.), s. 753: osočuje ho i z "předpojatosti" (kvůli neuznání známosti 2 Pt pisatelům 2K ), s. 
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Ponejvíce se však přímo v textu článku odvolává na evangelického 
teologa Th. Zahna (1838 - 1933).118 V témže roce dopsal František 
Kovář spis "Prvotní církev a katolicismus, který v hodnocení Dr. 
Hrdličky, byl sepsán již lIse zřetelnou modernistickou aspirací".119 

V článcích uveřejněných v ČaKaD z r. 1915 a 1916 Kovář přináší 
čtenářům zajímavosti, které načerpal z Zeitschrift fOr 
neutestamentliche Wissenschaft z r. 1914 a 1915. Jedná se bud' o 
nové možnosti výkladu známých biblických míst (v článku ;,Udeří - li 
tebe někdo v pravé'líce, nastav mu i druhé,,12o, dále v článku "Sláva na " 
výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle", kde se přiklání 
k Harnackovu výkladu 121a v článku "A kdybych vydal své tělo 
k upálení,,122), anebo o polemiku (v článku "Jidáš prý nežil"123), či 
naopak vyjádření podpory výsledkům historicko - kritického bádání (v 
článku"Cesta Apoštola Pavla do Španěl"124). V posledním případě, 

752: na koci článku Kovář rovněž polemizuje s Harnackem ohledně vztahu Apokalypsy Pt a 2 
Pt z hlediska jejich vzniku. Kovář prokazuje závislost Apokalypsy Pt na knihách NZ a závislost 
Apokalypsy Pt na 2 Pt. Připojuje se tak k Belserovi a jeho Einleitung in das NT a Zahnovi a 
jeho Geschichte der NT Kanons proti Harnackovi, s. 760: Kovář Harnacka obviňuje 

z "nepravdy", když tvrdí o Apoklapse Pt, že je jednolitá, zatímco 2Pt ne! Kovář tvrdí opak. 
118 Tamtéž, s. 469 - 475: v úvodu článku se Kovář zapojuje do teologické diskuse o pravost 
Apokalypsy Petrovy, odvolávajíc se ponejvíce na Zahna a Harnacka. Při prokazování, zda-Ii 
Apokalypsa Pt byla vnímána jako apokryf, či antilegomena, vychází ze soupisů Nicoferových 
(payiarcha Konstanstinopolský 806 - 815), zaznamenaných právě u Z,!hna. 
119 Hrdlička, Fr., cit. dílo (2007), s. 41. - -
120 Kovář, Fr., Udeří -Ii tebe někdo v pravé líce, nastav mu i druhé in ČaKaD 1915, roč. LVI: 
(LXXXI.), seš. 2, s. 181: Mt 5,39 - stručný rozbor kontextu výroku o nastavení druhé tváře 
pomocí Babylonského Talmudu dle článku Weismsann, 1, in: Zeitschrift fOr 
neutestamentliche Wissenschaft 1914. 
121 Kovář, Fr., Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle, in: ČaKaD 1916, 
roč. LVII.(LXXXII), seš. l,s. 66, 67: stručný článek k L2,14 v reakci na Harnackovu přednášku 
9. 12. 1915 v Akademii věd v Berlíně. Kovář se zde nestaví proti jeho výkladu tohoto zpěvu, 
v němž Harnack vidí paralelismus membrorum, v jehož druhém členu nutno uznat 
hyperbaton. 
122 Kovář, Fr., A kdybych vydal své tělo k upálení, in: ČaKaD 1916, roč. LVII.(LXXXII), seš. 2, s. 
133 - 135: stručný výklad klK 13,3, polemika se vžitým výkladem - překladem "vydat tělo 
k upálení" co by "k mučedl')ictví". Kovář uvádí poznatky z článku Preuschena, E., in: 
Zeitschrift fOr neutestamentliche Wissenschaft,1915, včetně jeho polemiky s Harnackem a 
starším Michaelisem (Anmerkungen fOr Ungelehrte zur Obersetzung des NT, G6tling, 1791), 
který text vykládá: " i kdybych se nechal označkovat jako otrok". Preu$chen vykládá jako: "I 
kdybych se sám prodal do otroctví."Kovář označuje výklad Preuschena za "důmyslný". 
123 Kovář, Fr., Jidáš prý nežil in:. ČaKaD 1915, roč. LVI. (LXXXI.), seš. 3, s.275: stručný článek 
dle Schlager, G., Die Ungeschichtlichkeit des Verraters Judas in: Zeitschr. fOr neutest. 
Wissenschaft 1914, který se kloní k popření historicity Jidáše. Kovář názor polemicky uvádí 
"v dnešních přímo orgiích popírání historičnosti všeho možného" jako "ukázku 
racionalistické "práce"." 
124 Kovář, Fr., Cesta Apoštola Pavel do Španěl in: ČaKaD 1916, roč. LVII.(LXXXII), seš. 1, s. 67: 
stručný článek pOdporující výklad slov Klementa Římského "jak je -dnes mezi katolickými 
učenci ustálen" na základě katolické monografie od DuboWV, E., Klements von Rom Ober die 
Reise Pauli nach Spanien. Historich - kritische Untersuchung zu Klements von Rom 1K 5,7. 
Bibl. Stud. Bd. XIX. H. 3. Freiburg, Herd, 1914. Na základě etymologického rozboru a způsobu 
mluvy té doby podrobuje autor kritice "pojímání hyperbolické, metaforické a subjektivně 
historické ... " 
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v článku "Apokryfní evangelium Bartolomějovo" se projevil již Kovářův 
zájem o zkoumání apokryfů, které cenil jako "hlavní pramen pro 
poznání lidové zbožnosti, lidových představ náboženských, že často 
ukazují nám, jak křesťanství pojímaly a rozuměly nízké kruhy lidu 
věřícího. Tak dnes považují se apokryfy za neocenitelné prameny pro 
náboženskou psychologii lidu. Také charakter národní vystupuje v nich 
v popředí jako v žádných jiných spisech. Je známo, že lidové názory 
jsou právě na poli náboženském hluboce zakořeněny a že nemohou 
býti ani přijetím nového náboženství tak snadno vykořeněny.,,125 Tuto 
tezi pak Kovář dokazoval i na Bartolomějovu evangeliu, které mimo ' 
jiné současně komentoval z hlediska textově kritického. 126 

Jak se vyjádřil o těchto článcích později Prof. J. Mánek "práce 
uveřejněné v katolických časopisech stojí podstatně na naukové 
základně staré církve".127 Můžeme v nich ale současně již nalézat rysy 
modernismu. Podobně jako v Kovářově kázání dochovaném z r. 1915, 
z rána 5. července, které rovněž stojí na základech římskokatolické 
církve, je však již současně dokladem jeho modernistického 
směřování. V kázání reflektuje svátek sv. Cyrila a Metoděje128 , ale i 
nadcházející den památky upálení Mistra Jana Husa. Zatímco 
chápavě popisoval obrodné snahy Husovy, jehož učení však nakonec 
zhodnotil jako odporující "učení církve i zdravého rozumu", kterou 
charakterizoval jako: "pravou, neporušenou víru římsko - katolickou a 
za:- to ho stihl trest... upálení,"129 představil Cyrila "'a- Metoděje jako 
nositele víry, jazyka i národnosti všem Slovanům. Oživovatele 
cyrilometodějské tradicie pak viděl jako ty, kteří zachránili víru římsko 
- katolickou, ale i "druhé dědictví" - národnost. Do protikladu postavil 
ty, kteří prosazují pouze národnost, ovšem bez víry - husity, novodobý 
"proud Husův - -novodobý hUSitismus, chlubící se pokrokem,,13o. 
Kovářovo kázání je dokladem, že: "cyrilometodějské hnutí na Moravě
spojilo v sobě náboženské i národnostní prvky a výrazně se promítlo 
do dějin katolického modernismu"131. I další dochované náčrty 
Kovářových promluv, z období 1. světové války jsou "cenným 

125 Kovář, Fr., Apokryfní evangelium Bartolomějovo in: ČaKaD, 1916, roč. LVII.(LXXXII), seš. 
10, s: 643, 644. 
126 Tamtéž, s. 639: Kovář seznamuje se závěry článku Haase, F., Zur Rekonstruktion des 
Bartolomausevangeliums, in: Zeitschrift fijr neutestamentliche Wissenschaft 1915, který se 
snažil sestavit z nalezených zlomků celé evangelium Bartolomějovo. Rozlišuje starší (koptská 
- pozdější přepracování z 5. stol. - 2 recenze) a mladší recenze (řecká, latinská, slovanská), 
za původní znění pak označuje řecké ze 3. stol. -
127 Mánek, J., Dr. F. Kovář ve vědě o Novém Zákonu, in: ThR 50, roč. XXI, č. 1., s. 30. 
128 Čapka, Fr., Dějiny zemí koruny české v datech, Libri, Praha 1999, s. 514: 5. 7. 1863 určil 
Pius IX (na návrh olomouckého arcibiskupa Bedřicha z Fíinsterberka) na Moravě, v Čechách 
a Chorvatsku 5. červenec a jako svátek Cyrila a Metoděje. 
129 Kovář. Fr., ranní promluva 5. července 1915 in: Hrdlička, Fr., cit dílo (in: loni jsou otcové 
naši, 1999), s. 90: Luthera zde Kovář představuje jako toho, kdo "učil větším bludům". 
130 Tamtéž. 

13l Hrdličk~, Fr. cit. dílo (in: loni jsou otcové naši, 1999), s. 82: 
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dokladem kultivovaného a evropsky kulturního modernistického 
kazatelství,,132. 

Národní uvědomění v českém katolicismu je viděno přímo i jako 
jeden ze znaků Katolické moderny.133 Jak možno vidět i z výše 
citovaného kázání z r. 1915, preferoval Kovář jednoznačně spojení 
národnosti a víry, jak mu bylo dochováno v cyrilometodějství, které 
ovšem stavěl proti husitství, jak to bylo církevní hierarchií 
propagováno.134 Jako zástupce "novodobého husitismu - bez víry -
chlubícího se pokmkem" mohl Kovář vidět kupř. stoupence, či, 

samotného T. G. Masaryka, který si vyměňoval s modernisty na 
stránkách časopisů své názory, deklarujíc svou nevíru v katolickou 
reformu, jak dokládají kupř. jeho slova v Katolických listech: "Mezi 
moderní vědou a filozofií a mezi katolicismem zeje nepřekonatelná 
propast ... a vylučují se zásadně.,,135 Katolické listy odpovídaly 
Masarykovi vírou v možnost vědu, tradici a pokrok sloučit. To jistě 
byla i touha mladého vzdělaného teologa a kněze Kováře. Jak o něm 
později napsal Alois Spisar: "Také jeho tísnil a dusil spor vědy a 
náboženské víry, náboženství z přelomu 19. a 20. století; proto 
usilovalo smír obou hodnot.,,136 Sám Kovář též později reflektoval, že 
byl již částečně z katolictví venku, ale nechtěl ho opustit, nýbrž 
reformovat, "aby se sblížilo s dobou a bylo opravdovým 

, n~boženstvím,,137. Sám však dospěl posléze ke,~tanovisku T. G. 
Masaryka, jehož si po celý svůj další život velice vážil. 

Jak jsme výše sledovali, následující období Kovářova druhého 
dvouletého adj u nktství na fakultě (1916 - 1918), kdy mu byla 
konsistoří opakovaně s nabádáním k zachování víry povolována 
návštěva na přednáškách FF UK, bylo dobou, kdy ho, jak sám po 
necelých deseti letech poté přiznal, právě přednášky Prof. Čády, 
(Soustavná psychologie) vedly k "jinému přesvědčení, než bylo 
pravověrné učení katolické"138. Když byl posléze stále ve snaze 
pochopit dobu a osobnost Ježíšovu 139 přiveden ke studiu mesianismu, 

132 Tamtéž, s. 83, 82: Kovář v nich cituje církevní otce, odkazuje se na psychologická, , 
filozofická i sociologická díla. 
133 Kaňák, M., cit dílo (1951), s. 73; srv. Soldán, L., cit. dílo (2000), s. 16; srv. Doležal, cit. dílo 
(1931), s. 39,40; srv. Marek" P., Apologetové nebo kacíři? Gloria, Rosice 1996, s. 28: 
poukazuje na akcentaci sociální a národnostní otázky v českém modernistickém hnutí, 
inspirovaném evropskými i americkými mysliteli. 
134 Kaňák, M., cit. dílo (1951), s. 51: cyrilometodějský kulť na Moravě se rozvíjel zvláště 
vlivem olomouckého arcibiskupa A. C. Stojana, který "používal cyrilo - metodějské tradice 
proti Husovi a husitstvL" 
135, Marek, P., cit. dílo (2003), s. 304 uvádí výňatky z: Katolické listy 1903, č. 7, článek 
Profesor Masaryk a Ehrhard. 
136 Spisar, A., Z ideového vývoje a díla patriarchy dr. F. Kováře, in: NR 50, roč. XXI, č. 1, s. 40. 
137 Kovář, Fr., cit. dílo (O náboženství, 1926), sv. III., s. 13. 
138 Kovář, Fr., cit dílo (O náboženství, 1926), sv. III., s. 13. 
139 Kovář, Fr., cit dílo (O náboženství, 1926), sv. III., s. 12. 
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zabýval se z tohoto hlediska překladem a rozborem Žalmů. Své 
závěry publikoval v r. 1918 v brněnské Hlídce pod názvem "Farizejské 
názory z doby nedlouho před narozením Kristovým". To byl již krok od 
obvinění z modernismu fakultou, kde právě žádalo udělení docentury. 
Obvinění přišlo na základě jeho spisu Farizeové a saduceové, který 
napsal "pro objasnění poměrů vnějších i vnitřních doby Kristovy a 
poměrů Ježíše Krista i prvotní církve k oběma stranám,,14o. 

Po svém od hodu z fakulty, (na fakultě skončil jako adjunkt k 30. 9. 1918, 
kdy rovněž dostal i 'nové pověření jako suplent výuky náboženství pro rok, 
1918/19 ve Vyšším státním reálném gymnáziu v Karlíně)141 se mohl Dr. Kovář 
přihlásit k modernismu již viditelně, ve snaze očistit "církev od všeho toho, 
co ji dnes činí u nás nenáviděnou, vrátit ji evangeliu, učinit vpravdě 

demokratickou, světovou sice, ale u nás s bohoslužbou slovanskou jako 
v dobách cyrilometodějských, a aby měla v sobě všechnu tu snahu po mravní 
velikosti, jakou mívala dřív a jakou měla Jednota českobratrská a onu až 
vášnivou vůli po držení pravdy, jakou po všechny minulé věky slynula ll142. 

II. Kovářova cesta do CČS 

L Kovářova práce na uskutečňování reforem do vzniku CČS 

Ll. Snahy vedoucí ke vzniku Ohniska a listu Právo národa 

Již před koncem I. světové války, rozpadem monarchie a vznikem 
Československé republiky' se znovu začaly silně ozývat hlasy 

140. Hrdlička, Fr., cit. dílo (2007), s. 50, dle Kovář, Fr., žádost o udělení veniae docendi na 
Bohoslovecké fakultě UKF z 22. 5. 1918, RAFK. 
141 Tamtéž, s. 52. 

142 Adámek, Fr., cit. dílo (1848) s. 21; srv: Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 52,53: Uvádí, že jde 
o citaci z Kovářova dopisu studentce z r. 1918; srv. Medek, R., K 40~ výročí patriarchátu DR. 
Františka Kováře, in: ThR, roč. 19., č. 1/1986, str. 12. 
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prozrazující nespokojenost katolického kněžstva se stavem církve. 
"Patrně nejvýznamnějším programovým projevem počáteční fáze nové 
etapy českého katolického reformního hnutí je článek v této době 
kněze a později 2. patriarchy nové církve Gustava A. Procházky (1872 
- 1942), který byl anonymně otištěn 19. září 1917 v pražských 
Národních listech pod titulkem Požadavky českého katolického 
kněžstva.,,143 Nebyl to ojedinělý hlas, Procházka, ale třeba také K. 
Farský zde uveřejnil v r. 1917, 1918 celou sérii článků, které byly 
komentovány i v dalších časopisech. Na základě dalšího 
z Procházkových Článků v Národních listech (z 26. 2. 1918)144, podle' 
prof. Marka, snad "ještě před samotným vznikem reformního hnutí, 
tedy před konstituováním Jednoty, existovala také menší skupina 
kněží - radikálů, která disponovala představou vytvoření národní 
církve a s touto myšlenkou do obnoveného hnutí také vstupovala."145 
Za průkopníka, či mluvčího této myšlenky označuje prof. Marek právě 
G. A. Procházku. 

Za nové lze považovat také napojení reformního katolického hnutí 
na kruhy z politických stran.146 Již uveřejnění požadavků reformistů 
v Národních listech lze vnímat jako vystoupení s politickým 
nábojem.147 Objevili se kupř. i kněz Isidor (Bohdan) Zahradník (1864 -
1926) a P. Alois Svojsík (1875 - 1917), oba říšští poslanci, z agrární 
s!rany, kteří, byť nakonec nenalezli pochopení u p~edáků své strany, 
chtěli reformní návrhy církve předložit vládě. Chtěli se tak domoci tlaku 
na církevní (domácí a zřejmě i vatikánské) činitele. Zainteresováním 
tisku předpokládali i zajištění tlaku veřejnosti. 148 

Klíčová role v reformním hnutí připadla (v letech 1918- 1920) 
obnovené Jednotě. Iniciátory jejího obnovení byli představitelé 

rozpuštěné (v r. 1907) Jednoty katolického duchovenstva, "inklinující 
ke katolickému modernismu: J. Š. Baar, X. Dvořák, F. J. Kroiher.,,149 Ti 
v počátku roku 1918 svolali poradu, z jejich okruhu byl poté poslán' 
protest s mandátem 815 kněží pražskému arcibiskupovi Huynovi. Ze 
schůze duchovenstva v září 1918 k němu byla vyslána delegace 
s žádostí o povolení obnovení Jednoty, která byla nakonec po jeho 

143 Marek, P., cit. dílo (2003), s. 419. 
144 Marek, P., cit dílo (2003), s. 423: v článku pod titulkem Podstata češství a "Čech" 
navazuje jeho autor na J. Herbena a přesvědčuje, že již v té době existovaly dva tábory 
v českém kněžstvu, přičemž ten druhý "je odhodlán založit církev novou." 
145 Marek, P., cit dílo (2003), s. 423. 
146 Tamtéž, s. 419, 420. 
147 Tamtéž, s. 419, 420: Národní listy byly politickou tribunou mladočeské strany. 
148 Tamtéž, s. 420: cituje dle: MJŠB Klenčí, dopis F. Kroihera z Ledenic J. Š. Baarovi z 
21.10.+917, karton 8: poslanec F. Kroiher nepředpokládá, "že by vláda intervenovala za 
bohoslužbu v českém nebo staroslovanském jazyce." 

,149 Tamtéž, s. 417, 418: všichni tři vystupovali před rozpuštěním Jednoty vedle K. Dostála -
Lutinova - viz výše. 
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mlčení adresována prostřednictvím vídeňského nuncia přímo 

papeži. 150 Když se v revoluční den 28. 10. 1918 sešla v Národním 
domě na Smíchově další schůze duchovenstva, následoval i "první 
revoluční čin kněžstva - rozhodnutí založit organizaci duchovenstva 
bez ohledu na Huynův postoj.,,151 Ustavující valná hromada Jednoty 
československého duchovenstva (dále Jednota) se uskutečnila 7. 11. 
1918. Předsedou byl zvolen J. Š Baar. Hned druhý den předali 
zástupci jejího výboru Národnímu výboru rezoluci, v níž se hlásí 
k práci ve prospěch národa a spolupráci s Národním výborem. Tím se 
Jednota distancovala od zdiskreditované vysoké hierarchie, která 
novou republiku nepodpořila. 152 Obdobně předali zástupci Jednoty 
v lednu 1919 memorandum i prezidentovi T. G. Masarykovi. 

Na Moravě, obdobně jako v Čechách, existovala nespokojenost 
kněží se situací v církvi. Matěj Pavlík, mladý kněz' z Kroměříže, již 
během války kritizoval postoj katolické církve. V r. 1917 navázal 
kontakty s kněžími z agrární strany, seznámil se s Kroiherem a vyvinul 
úsilí- k podpoře založení nového, nezávislého listu, což se mu podařilo 
v září 1918 založením Práva národa. Nejprve zde vystupoval s kritikou 
postojů vedení církve v národních záležitostech, aktivismu politického 
katolicismu a s anonymními útoky na jednotlivé katolické představitele. 
Záhy se stal i hlasatelem reforem v církvi. Po ustavení Jednoty se 
p.ťihlásil k jejímu programu a ztotožnil se s jejím~v. levým křídlem . 

. "Na Moravě byl vnímán jako tiskový orgán' radikální skupiny 
moravských kněží a de facto reprezentoval v počátcích reformního 
hnutí na Moravě jedno ze tří center.,,153 

Pražská Jednota se pokoušela stát se celostátní organizací154, 
zastřešující veškeré reformní hnutí, a to i na Moravě a na Slovensku. 
To se ovšem nestalo.155 Kromě toho nebyla respektována ani 
konzistořemi, tj. byla vynechána z rozhodovacích procesů.156 Od jara 
1919 se v ní profiluje pod vedením B. Zahradníka - Brodského skupina 
cca 200 kněží pod názvem Ohnisko, jako "levé křídlo reformních 
kněží,,157, které se sice hlásí k Jednotě, avšak rozchází se s ní ' 

150 'Tamtéž, s. 424, 426: Odpověď státního sekretáře Gasparriho z'll. 10. 1918 obsahuje 
svolení s ustanovováním diecézních jednot. Arcibiskup Huyn se po 28. 10. 1918 již do 
Československa nevrátí - emigruje do Švýcarska, poté žije v Itálii. 
151 Tamtéž, s. 425. ' 
152 Tamtéž, s. 426, 428. 
153 Tamtéž, s. 433. 
154 Tamtéž, s. 432: po r. 1918 se k Jednotě hlásily více než % kléru. 
155 Tamtéž, s.432 - 438: na Moravě vznikly dvě diecézní Jednoty, které byly částečně v rukou 
biskupů. 
156 Tamtéž, s. 429 - 432. 
157 Tamtéž, s. 445, srv. Hrdlička, Fr., cit. dílo (2003), s. 54; srv. Adámek, Fr., cit dílo (1948), s. 
18; srv. Frýdl. D., Reformní náboženské hnutí v počátcích Československé republiky, Brno 
2001, s. 99 ad.: ve vedení Ohniska stál' B. Zahradník Brodský, G. A. Procházka, Dr. F. 
Hanousek a F. Bělař. 
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v otázkách jejího vedení a zvláště postupu v prosazování reformních 
požadavků. Poprvé veřejně vystoupí 10. 6. 1919 - před cestou 
delegace s reformními požadavky do -Říma - a přijímá rezoluci 
"zavazující sdružení realizovat reformní program Jednoty via fa cti 
v případě, že bude v Římě odmítnut.,,158 Právě spor o "via fa cti" 
rozděloval zvláště pak po neúspěšném jednání zástupců Jednoty 
v Římě obě skupiny. Po vyhlášení neúspěšných výsledků jednání 
v Římě, vyzvalo v srpnu 1919 Ohnisko kněze k uzavírání sňatků. 
Ovšem to se nemělo stát jediným bodem naplnění požadovaného 
reformního programu. Proto krátce poté, 1. 9. 1919, vyzývá K. Farský 
v Právu národa k postupu cestou činu také v ostatních požadavcích a 
žádá pro ni získání podpory většiny kněžstva i zajištění podpory 
věřících. 159 Když je 15. září 1919 Ohnisko nahrazeno Klubem 
reformních kněží Jednoty československého duchovenstva, kde byl 
Dr. K. Farský zvolen předsedou, a současně je v září téhož roku 
ustanoven pražským arcibiskupem Prof. Kordač, známý svým 
odporem ke změnám v církvi, jak to potvrdil i v jednání s Farským 
v listopadu 1919 a dotvrdil i svým pastýřským listem ze 17. 12. 
191916°, spěje vše postupným uskutečňováním reforem pod vedením 
Farského a jeho spolupracovníků ke vzniku nové církve. 

1.2. Kovářova činnost v Právu národa a v Ohnisku 

Modernista František Kovář s několikaletým odstupem o svém 
působení po "převratu" - po 28. říjnu 1918, píše: "Vrhl jsem se 
s nadšením do práce o reformy v církvi, pro něž české kněžstvo 

vzplanulo." A dodává: "Záhy jsem patřil k radikální levici.,,161 Obdobně 
s desetiletým odstupem od tohoto období píše: "Z počátku jsem douf~1 
s modernismem, že to bude možné v rámci církve římsko - katolické, 
a proto jsem se s nadšením účastnil reformního hnutí českého 

katolického kněžstva po válce, byl jsem v radikálním křídle a pak i při 
zrodu nové církve ... ,,162 

původ, proč se Kovář zapojil do radikálního křídla r~formního hnutí lze 
vyčíst i z jeho následujícího vyznání: "Sám mohu o sobě říci, že jsem byl 
vášnivě přesvědčen o správnosti hnutí modernistického, a že jsem měl 

158 Tamtéž, s. 446. 
159 Marek, P., cit dílo (2003), s. 450, poz. 1799 uvádí program 10 reformních bodů podle 
článku: Co chceme? ln: Právo národa, r. 2, 1919, Č. 13, 1. 8., s. 217. 
lCiO Marek, P., cit. dílo (2003), s. 463, 461: Pastýřským listem arcibiskup Kordač de facto 
navazuje na závěry encykliky Pascendi dominici gregis. Odmítá demokratizační projevy 
v církvi jako plod modernismu, opravné snahy chápe jako duchovní krizi kněžstva v důsledku 
modernismu. , 
161 Kovář, Fr., cit dílo (O náboženství 1926); s. 13. 
162 Kovář, Fr., cit dílo (K základům, 1929), s. 3, 4. 
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vřelou touhu, aby katolicism se přetvořil přijetím blahodárných snah a 
vymožeností nové doby a tím dal veškeré kultuře to, co jí scházelo, totiž 
náboženství, a aby tak byla rozřešena náboženská, mravní a vůbec kulturní 
krise." 163 

Kovář sám chtěl svou vědeckou erudicí přispět k překonání této krize 
vydáváním Časopisu o vědě náboženské, který by měl být nekonfesní a 
vědecký. Tajemník ministerstva školství a národní osvěty, universitní 
profesor Dr. Fr. Drtina, jemuž žádost adresoval, ho v odpovědi z ledna 1919 
však odkázal z finaoč~ích důvodů k případné spolupráci s Kalichem.164 Tl,lt~ 
svou touhu Kovář později naplní ve vydávání samostatné knižnice v nové 
církvi. V té době ho ale čekala redakční i organizační práce v jiném listě -
v Právu národa. 

Na počátku r. 1919 se Kovář účastnil schůze Jednoty, kde se seznámil i 
s Matějem Pavlíkem. Ten ho z důvodu své nemoci požádalo několikaměsíční 
převzetí redakce Práva národa. Tak mohl Kovář naplnit svou touhu po 
vydávání časopisu a zúročit i své zkušenosti z dřívější redakční práce (viz 
Kovářova práce v Hlasu národa před jeho vstupem na fakultu). Kovář zde 
přetiskoval jemu zaslané články165, ale také sám psal pod několika 
pseudonymy "radikálně modernistické články".166 V článku "Celibát 
v prvotní církvi" zde s odvoláním na několik míst v Novém zákoně informuje 
o praxi prvních století po Kr. na Východě i na Západě, aby na závěr shrnul: 
"Má - li církev katolická zase nalézti radostného přijetí v duši· moderního 

. člověka, musí se v mnohých věcech vrátiti zpět ke Kristu a prvotní církvi a 
setřásti se sebe prach a nános věků, který ji znečistil. Kéž stane se to i 
s celibátem.,,167 Dodává, že nevolá však po zrušení, ale po zdobrovolnění 
celibátu, který nepatří, jak zdůrazňuje, k podstatě kněžství.168 Pro Kováře 
osobně byl požadavek zdobrovolnění celibátu důležitý i s ohledem na vlastní 
vztah se svou snoubenkou Helenou Brožovou, jeho bývalou žačkou na 
gymnáziu na Vinohradech, a v této době již studentkou lékařské fakulty 
UK.169 Další prokazátelně Kovářův článek se věnuje náboženské výchově 
("Náboženství ve škole"). Téma, které se mu stalo aktuálním již dříve, jak 
jsme viděli v jeho doktorské disertaci, zde opírá o práce učitele FF UK O. 
Kádnera a Dr. Mareše, kteří jsou kritičtí k současné výuce náboženství, a 

163 Kovář, Fr., O ideových základech Československé církve, in: Kalich 1926, roč. X, sešit S, s. 
130,131. . 
164 Kovář, Fr., Korespondence, ÚAM CČSH, A IV - 32, inv. č. 63. 
165 Kovář, Fr., Korespondence, ÚAM CČSH, A IV - 32, inv. č. 63: zde je uloženo několik 
rukopisů článků a proseb o otištění v Právu národa. 
166 Adámek, Fr., cit dílo (1948), s. 18: pseudonymy: Aleh (tj. zrcadlově Hela - zkrácené jméno 
jeho snoubenky Heleny),Tubal (hebrejsky kovář) a Henoch odkaz na SZ apokryfní knihu 
Henochovu) 
167 Kovář, Fr., Celibát v prvotní církvi in: Právo národa 1919, č. 6, s. 110. 
168 Tamtéž. 

169 Hrdlička, Fr., cit. dílo (2007), s. 53: ~ovář se znovu setkal s H. Brožovou v době, kdy 
studovala medicínu (1918 -119). Na konci roku 1919 přešla na Filozofickou fakultu UK (do r. 
1921). 
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práci prof. Dr. E. Svobody, který nastiňuje již nový způsob výuky.17o Tyto 
články měly, jak uvádí prof. Hník, vliv na první ideovou orientaci CČS. 171 

V Právu národa působil Kovář od dubna do září r. 1919.172 V říjnu ho zde 
vystřídal K. Farský. 

Vedle působení v Právu národa, které se stalo "tribunou radikálního křídla 
kněžského opravného hnutí"173 se stal Kovář i důvěrníkem Ohniska. Ze 
zápisu schůze z 16. 6. 1919 je zřejmé, že téma národa, které jsme sledovali 
jako jedno z důležitých témat již v době Katolické moderny, jak se projevilo 
kupř. i v předváleč,:!ém Kovářově kázání, po válce doznalo, zřejmě ,i 
v souvislosti s hnutími Los von Rom, a Los von Habsburk 174, ještě většího 
významu. Ze schůze zaznívá požadavek znárodnění církve v rámci 
katolicismu, což podpoří demokratizaci i české společnosti. 175 

V Ohnisku se Kovář setkával s Dr. K. Farským. Nejprve byli ve styku 
písemném,176později i ve styku osobním stále.177 Na sklonku listopadu 1919 
se Kovář zřejmě po boku Farského zúčastnil i setkání se svým někdejším 
učitelem, arcibiskupem Kordačem, který se vyjádřil kriticky k jeho směřování. 
Kovář se v Právu národa vyjádřil zase kriticky k jeho jmenování do 
arcibiskupského úřadu. Tak jako jiní radikální členové Ohniska a posléze 
Klubu reformních kněží Jednoty si přál, aby nový arcibiskup byl nakloněn 
reformám a nebyl exponován pOliticky.178 

To již Kovář současně pracoval jako koncipista na Ministerstvu školství a 
národní osvěty, kam na žádost Bohumila Zahradníka Brodského nastoupil od 
1. července 1919 po ukončení školního roku na gymnáziu v Karlíně. 179 Kovář 
měl na starosti "otázky spojené s právním a teologickým myšlením 
římskokatolické církve u nás a v Evropě."180 Tam mu bylo možné žádat i o 
finance na podporu a přípravu sil učitelských a vědeckých, které pro 
československé vysoké školy nová republika naléhavě potřebovala.181 Pro 
akademický rok 1919/1920 byl Kovář jmenován suplentem stolice biblického 

170 Jedná se o parafráze a citace z knih O. Kádnera, Náboženství a škola; Fr. Mareše, O 
náboženství, o věrách a církvích, E. Svobody, O výchově náboženské. 
171 Hník, M., Dr. Kovář - akademický učitel in: NR 50, roč. XXI, č. 1. 
172 Hrdlička, cit. dílo (2007), s. 53: uvádí dle Kovář, Fr., životopis, RAFK. 
173 Marek, P., cit dílo (2003), s. 450. 
174 Marek, P., cit dílo (2003), s. 422: vobou hnutích je spatřována příčina tzv. "kulturního 
bOje" v němž se ocitla Římskokatolická církev díky své spjatosti s habsburskou říší a jejími 
postoji za války, které byly vnímány jako protičeské. 
175 Hrdlička, Fr., cit dílo (2007), s. 54: postřeh dle: Zápis ze schůze Ohniska 16. Červa 1919, 
ÚAM CČSH, neinventarizovaný fond. 
176 Adámek, Fr. cit. dílo (1947), s. 17:Kovář odpovídal Farskému za Jednotu na jeho dotaz po 
reformních požadavcích. . 
177 Tamtéž; srv. Kaňák, M., významné životní jubileum in: NR 1958, roč. 29, Č. 4, s. 148. 
178 Hrdlička, Fr., cit. dílo (2007), s. 56: citace z: Kovář, Fr., Životopis, RAFK; Kovář, Fr., K 
obsazení pražského arcibiskupství, in: Právo národa 1919, roč. 2, Č. 16. 
179 Hrdlička, Fr., cit. dílo (2007), s. 61. Jmenován byl již 7. 6. 1919, Arcibiskupská konzistoř 
vzala tuto skutečnost na vědomí 25. 6. 1919. 
180 Hrdlička, Fr., cit. dílo (loni jsou dtco.vé naši)2005, s. 83:je zachován kupř. jeho text o 

. dějinách České koleje v Římě. Sleduje zdei politiku Svatého stolce. 
181 Hrdlička, Fr. cit. dílo (2007), s. 62. 
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studia, Nového zákona a· biblické řečtiny na nově zřízené katolické 
bohoslovecké fakultě v Bratislavě, kam byl vyzván k nástupu od 1. prosince 
1919. Ovšem vzhledem k tomu, že fakulta sice byla na žádost ordinářů 
slovenských katolických diecézí schválená Národním shromážděním, avšak 
nedošlo k potvrzení Vatikánem, výuka nebyla na fakultě zahájena.182 To 
umožnilo Kovářovi, aby se věnoval dalšímu studiu. Bylo mu umožněno 
nakoupit literaturu pro semináře, díky čemuž si obstaral knihy, které sám 
chtěl. Četl mnoho hodin denně evropskou i americkou literaturu a jak sám 
později uvádí, studoval spisy katolických modernistů, moderní filosofii, 
německou protestaQtskou liberální teologii.183 Na základě studia dosp~1 
Kovář nakonec oproti svému původnímu přesvědčení k závěru, "nejen že 
katolicismu nelze reformovati, ale že jeho celý dogmatický systém je 
nepravdivý,,184. Je zde patrný vliv jeho dalšího studia dobového a 
myšlenkového pozadí osobnosti Ježíšovi, včetně zkoumání vztahu křesťanství 
s jeho okolním světem, helenistickým židovstvím, neboť, jak se právě o 
tomto tématu vyjádřil, je právě v otázce vzniku křesťanství a otázce 
osobnosti Ježíšovy celý katolický systém "neslučitelný s vědeckými výsledky 
doby.,,185 Toto Kovářovo bolestné prozření se nakonec promítlo v jeho 
rozhodnutí opustit římskokatolickou církve, a to i přes- ztrátu očekávané 
kariéry.186 

Po Vánocích 1919, které Kovář trávil v rodných Sebranicích 187, kdy již 
z mnoha farností reformistů zaznívala čeština jako naplnění dalšího 
reformního požadavku jejich programu via facti, se Kovář zúčastnil 8. 1. 1920 
schůze Klubu reformních kněží Jednoty, kde byl program reforem via facti 
odhlasován a tak nastolena cesta nové Církve československé. 188 František 
Kovář však do ní po jejím vyhlášení zatím nevstoupil. 

2. Kovářova exkomunikace z římskokatolické církve a jeho přestup 

k pravoslaví 

František Kovář byl exkomunikován podle kanonu 2388 C. J. C. 
z důvodu manželství s Helenou Brožovou, které uzavřel dne 2. srpna 
1920 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze před 

182 Hrdlička, Fr., cit. dílo (2007), s. 63; srv. Kovář, Fr., cit. dílo (O náboženství, 1926), s. 14. 
183 Kovář, Fr., cit. dílo (K základům i NR 29), s. 4: uvádí, že dále studoval i: IIpravoslavný typ 
křesťanství, dějiny, psychologii, sociologii i filosofii náboženství, všecky veřejné snahy a 
činnosti církví a náboženství po světě", což se bude týkat zvláště jeho následujícího období. 
184 Kovář, Fr., cit. dílo (O náboženství, 1926). s. 13. 
185 Tamtéž, s. 13. 
)86 Tamtéž, s. 14. 
187 Hrdlička, Fr. cit. dílo (2007), s. 56. 
188 Provolání Církve československé zlO. 1. 1920 in: Právo národa 1920, roč. III., č. 2.; Srv. 
přetisk stránky Práva národa z 15. r. 1920 s otištěným Provoláním zlO. 1. 1920, in: ČZ 
1950., roč. XXXIII., č. 1., s. 5; Srv. otištěný text Provolání in: Spisar, AI., Ideový vývoj Církve 
československé, Blahoslav, Praha 1935, s. 327 - 329. 
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pravoslavným duchovním. Pět dní před sňatkem přestoupil totiž i se 
svou nastávající manželkou z římskokatolické církve do církve 
pravoslavné. Více než měsíc po sňatku, 12. září obeslalo pražské 
arcibiskupství Kováře s vyhlášením o exkomunikaci s možností do 30. 
září se navrátit ke své "povinnosti duchovního stavu,,,189 což však 
Kovář neučinil a' byl proto proti němu v listopadu t.r. zahájen soudní 
proces. Obhájcem ex offo byl jmenován budoucí pražský arcibiskup 
Dr. Josef Beran, který se s Kovářem znal a měl k němu kladný vztah, 
jak naznačuje i jeho nabídka možnosti Kovářovy návštěvy u něj 

doma.19o Proces skončil 16. prosince 1920 Kovářovou exkomunikací.' 

To již ale Kovář obdržel (18. listopadu) zprávu z FFUK o 
ministerském uznání dvou semestrů teologie z celkových čtyř let 
nutných pro získání doktorátu z filozofie, k němuž byl Kovář, podobně 
jako Farský a Zahradník Brodský vybídnut ministerstvem školství a 
národní osvěty, kde opět od 1. září 1920 působil - tentokrát již ale ve 
Vysokoškolském odboru.191 

Dokladem toho, že Kovářův přestup k pravoslavné církvi nebyl 
odklonem od jeho dosavadních reformních snah ani zásadním 
přeryvem v jeho směřování, lze vysledovat z článků a spisků, jimiž v r. 
1920 přispíval do Českého zápasu (dříve Právo národa).192 Tyto 
články (,;Hnutí naše - národní a náboženské", "Naše hnutí - za 
obrození mravní") již svým názvem poukazují na' důrazy, které jsme 
mohli sledovat u Kováře v dobách jeho příklonu k modernismu i jeho 
pozdější práce v Ohnisku.193 Rezonují zde i některé reformní 
požadavky, kupř. v článku "O významu laiků pro náboženský vývoj", 
v němž pod pseudonymem ALEH Kovář vyzdvihuje podíl laiků na 
toužené změně; nazývá je "hlasateli, vymahateli pokroku a vývoje 
v náboženství,,194. ' 

Jevilo se mu však, jak sám píše, že své snahy nemůže uskutečnit 
v nové církvi. "Poměry v československé církvi mne od ní odradily, 
tam zdálo se mi tehdy nemožným uskutečňovati snahy, jež zatím ve 

189 Tamtéž, s. 57. 
190 Tamtéž, s. 58. 

191 Tamtéž, s. 64, 65, cit. dle Kovář, Fr., Deník 23. 8.1928: uvádí zde své kompetence, do ' 
nichž náleželo umělecké školství, osvětová péče o literaturu, divadelnictví, hudbu, výtvarné 
umění; srv. Kovář, Fr., cit. dílo (O náboženství 1926), s. 14: Kovář zde poukazuje na nutnost 
doplnění kvalifikace v souvislosti se změnami "ve veřejném životě po horečce 

popřevratové" . 
,192 K přeměně Práva národa v Český zápas došlo od 7. čísla Práva národa v r. 1920. 
193 Kovář, Fr., Hnutí naše - národní a náboženské; Naše hnutí - za obrození mravní in: Český 
zápas, 1920, roč. III, č. 16, s. 1: "naše hnutí...je hnutím národním a náboženským ... a je 
současně také hnutím za mravní nápravu,a obrození v našem národě." 
194 Kovář, Fr., O významu laiků pro náboženský vývoj in Český zápas, 1920, roč. III; Srv. Kovář, 
Fr., (pseudonym Aleh), Stavba, in: ČZ, 111., č. 12. 
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mně byly vyrostly.,,195 Cestu do budoucna viděl Kovář ve spojení 
s pravoslavím. Dokládá :to i jeho pokračující komunikace s Matějem 
Pavlíkem, kterého v říjnu 1920 informoval o svém jednání s prof. 
Drtinou ohledně Pavlíkova návrhu vydávat náboženskou revui. 196 

Krom toho zde vyjádřil též svou obavu "z rozbití spojení se Srby" kvůli 
"osobním poměrům a sporům" v Církvi československé. 197 Kovář 
doufal a sám se i angažoval v prosazování myšlenky spojení 
s pravoslavím, jak dokládají nejen jeho články (pod pseudonymem 
ALEH) v Českém zápase, vyzývající ke sjednocení obou církví pod 
názvy: Na předělu; Pro spojení, Ke spojení198. Proto přestoupil rovnou 
do pravoslavné církve.199 Podle Hrdličky zde mohl sehrát roli i "jeho 
kladný vztah k myšlení a duchovnímu světu Otců východní církve i 
cyrilometodějské tradici.,,2oo A jak se dále domnívá, mohlo být Kovářovi 
pravoslaví "vypočitatelné, tradiční a přece již v možnosti moderní. A 
bylo možno se v něm myšlenkově i duchovně orientovat.,,201 Avšak, 
jak vyplyne z níže uvedeného, Kovář pracoval pro spojení 
s pravoslavím v naději uskutečnit díky němu novou náboženskou 
formu, k níž svým myšlenkovým vývojem dospěl. 

3. Idea nového náboženství I. - sjednocení všech proudů 

křesťanství 

Kovář usilovalo spojení nové církve s pravoslavím na základě své 
ideje vzniku nového náboženství. Dokladem toho je Kovářův spisek 
"Církev pravoslavná a římská. Několik kapitol k poznání obou církví", 
vydaný v r. 1920. Kovář zde poukazuje nejprve na historické spojení a 
příbuznost . s východními církvemi JIZ od dob husitských.202 

V porovnání s římskokatolickou církví vyzdvihuje na východním 
křesťanství demokratické zřízení, které se projevuje i v možnosti 
tvorby národních církví, které tvoří "rodinu samostatných a 
svéprávných členů, nikoliv nevolníky jednoho vládce, jak chce církev 

195 Kovář, cit. dílo (O náboženství, 1926), s. 14. 
196 Hrdlička, Fr., cit. dílo (2007), s. 59. 
197 Tamtéž, srv. Spisar, AI. Ideový vývoj Církve československé, Blahoslav, Praha 1936, s. 
143.: hovoří o chaosu názorů v prvním roce existence čsl. církve, ostrých bojích a neklidné , 
krystalizaci obou směrů v čsl. církvi. 
198 Články: Na předělu, Pro spojení, Ke spojení pod pseudonymem ALEH, in: Český zápas 
1920, roč. III., č. 17., 18., 19., 20. -
199 Srv. Adámek, Fr., cit. dílo (1948), s. 22: zpočátku nasvědčovalo mnohé tomu, že bude 
nová církev přivtělena k pravoslaví a mnozí proto uvažovali ve smyslu, že je totéž, vstoupí -

'Ii nejprve do československé církve, či rovnou do pravoslavné. 
200 Hrdlička, Fr., cit. dílo (loni jsou otcové naši, 2003), s. 85. 
201 Tamtéž, s. 84. 

202 Kovář, Fr., Církev pravoslavná a římská, Praha 1920, Knihovna Církve československé, sv. 
1; srv. Český zápas, roč. III., články: Na předělu; Ke spojení;.Pro spojení; Kovář zde na 
pokračování uvádí část textu, vydaného ve spisku Církev pravoslavná a římská. 
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římská,,203. Pro spojení s pravoslavím prostřednictvím Srbské 
pravoslavné církve uvádí Kovář i další historické, ale i dogmatické 
důvody. Hlavní myšlenkou je mu však "spojení náboženské" jako 
"jednoho z nejkratších a nejpevnějších mostů" k ostatním Slovanům, a 
to i z důvodů politických a hospodářských?04 Kovář chce vytvořit 
náboženskou formu křesťanství jako podklad pro náboženskou 
jednotu všeho Slovanstva, která by se "časem a dalším vývojem" 
mohla vytvořit na našem "předělovém území, kde se spojují a stýkají 
tři formy křesťanství: západní - katolická, severní - protestantská a 
východní - pravoslavná - formy dnes úplně oddělené a nepřátelské'
forma křesťanská společná všem, která by svými znaky a vlastnostmi 
byla podkladem pro sjednocení všeho křesťanstva.,,205 

Ideou sjednocení všeho křesťanstva se Kovář nechal inspirovat od 
některých, kteří ji vyslovili před ním, jak sám naznačuje, když uvádí, že 
tuto myšlenku "největší duchové pro budoucnost nejen předpovídají, 
ale za naprosto nutnou uznávají.,,206 Mohl ho inspirovat i francouzský 
modernista Hyacinthe Loysone, jenž na 5. světovém kongresu pro 
svobodné křesťanství v srpnu 1910 v Berlíně pronesl ve své 
závěrečné řeči na téma sympatické vztahy, jež by měly nastat mezi 
náboženskými společnostmi a jejich různými směry. Tu bude Kovář 
později parafrázovat2°7 úvahou o všelidském náboženství, jímž se 
vyznačuje pravá církev.20B 

Ambici stát se mostem mezi západem a evropským východem na 
poli náboženském prostřednictvím spojení se Srbskou pravoslavnou 
církví a stát se tak popudem k vytvoření "nového typu křesťanství" 

nalézáme pak kupř. též u patriarchy Farského209 a rovněž u Matěje 
Pavlíka v odpovědi prof. Rádlovi, který uveřejnil několik kritických 
článků o čsl. církvi ve vládním deníku "Československá republika.,,21 9 

203 Kovář, Fr., cit dílo (Církev pravoslavná a římská, 1920), s. 7. 
204 Tamtéž, s. 31. 
205 Tamtéž, s. 31,32. 
206 Tamtéž. s. 32. 

207 Kovář, Fr., Naše dílo, Blahoslav 1927, sv. VIL, s. 143. 
208 Tamtéž; s výsledky 5. světového kongresu pro svobodné křesťanství se mohl Kovář. 
seznámit již dříve, neboť, jak sám uvádí, protokol berlínského kongresu s texty přednášek· 
byl vydán v Berlíně již v r. 1911. Se svými referáty zde vystoupili též: R. Murri, P. Sabatier, A. 
L. Uley, F. Frank ad. 
209 Farský, K., Církev československá a církev pravoslavná, in: ČZ 1920, III., č. 33. (vydáno 3. 9. 
1920 v den usnesení církevního výboru I. memoranda Srbům): Farský zde přiznává sblížení i 

. s jinými církvemi - angloamerickou a starokatolickou, církev čsl. má tvořit přirozený most 
mezi západním a východním křesťanstvím. 
210 Pavlík, M., O církvi československé. Odpověď prof. E. Rádlovi, in: ČZ, r. IV., č. 1. Otisk z 
Československé republiky; srv. Spisar AL, Ideový vývoj církve československé, Blahoslav, 
Praha 1936, s. 112, 113; srv. Bauer, K., Myšlenkové proudy v československé církvi, Olomouc 
1924, s. 97. 
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Myšlenka "sjednocení Slovanstva ve věcech víry" nebyla 
zakladatelské generaci čsl. církve cizí, naopak, nalézáme ji kupř. v 
původně anonymním spisku prof. Spisara z r. 1920 pod názvem O 
církvi československé211 a je deklarována i v prvním Memorandu čsl. 
církve biskupovi Dositejovi (Srbské pravoslavné církvi) ze 3. 9. 
1920212. Kovář je připojuje na závěr svého spisku. Obavu z toho, že by 
se "obyčeje a zvyky", které, jak uvádí, sice nejsou podstatou 
náboženství, ovšem sehrávají v něm důležitou roli, mohly stát 
překážkou spojení, rozptyluje vírou v možnost vlastního vývoje projevů 
zbožnosti. I tatO' formulace byla do memoranda doplněna ("na nátlak 
.. , Pavlíka, Stejskala,,213). 

Obdobně projevuje Kovář svou touhu po "nalezení nových forem 
náboženských" v r. 1921 v článku "Návrat ducha" v diecézním listě 

církve československé pro Moravu a Slezsko "Za pravdou". Ozývají se 
zde současně i důrazy, které jsme u Kováře sledovali již dříve, neboť 
tyto nové náboženské formy mají být shodné "s duchem doby, 
vývojem myšlení, duchem národa a povahou jednotlivce,,214. Kovář 
zde podepírá své myšlenky citacemi prof. Mareše, T. G. Masaryka, 
prof. Krejčího, prof. Drtiny. Ztotožňuje se s tvrzením Euckena, že věda 
nedokáže nahradit náboženství, a proto lidstvo potřebuje náboženství, 
avšak, a to je důležité, náboženství nové. V obavě, aby se snad nová 

., církev československá nevrátila "zpět" a naop~.~ .mohla naplnit tuto 
ideu, nabádá Kovář za pomoci rozvedení 1Tm 3, 27 a Tt 1, 5,9 
v článku "Biskup" k rozvážné volbě biskupů.215 I v dalším článku "Ježíš 
a duše lidská" rezonuje téma, s nímž jsme se setkali u Kováře již 

211 Spisar, AI., o církvi československé, Brno 1920, s. 6: skrze vznik čsl. církve doufá ve 
všeslovanskou óbrodu a položení základu k vytvoření "slovanského křesťanskeho typu". 
V tento ideál Spisar doufá ještě v r. 1936, jak je zřejmé z jeho komentáře tohoto svého 
spisku v jeho publikaci ideový vývoj československé církve. ' 
212 Argumentace I. memoranda pro připojení je postavena na ideji návratu "k Cyrilu a 
Metoději" - jako k těm, kteří k nám přinesli křesťanství a současně jsou pojítkem ke 
slovanské rodině - v závěru se objevuje explicitně i idea "sjednocení Slovanstva ve věcech 
víry", a "k sv. Janu Husovi", který je zde vylíčen jako ten, který "bojoval pro mravní obrození 
národa, pro jeho odtržen'í od Říma - který vždy a všude byl nepřítelem našich národnostní~h 
a slovanských snah - a pro křesťanskou snášenlivost svým učením o svobodě svědomí.,,212 
Současně je zde vyjádřená ochota přijmout "dogmatické učení srbské pravoslavné' 
sjednocené církve, vyjádřené sedmi ekumenickými koncily a modlitbou Věřím (věruju)." 
S výše zmíněnou "výhradou svobody svědomí a VOlného vývoje náboženského" je zde. 
deklarována i ochota podrobit se předpisům a zákonům srbské pravoslavné sjednocené' 
církve. Následuje 12 bodů, které mají být čsl. církvi povoleny "vzhledem k nepřekonatelným 
překážkám a charakteru československého národa." - viz Spisar, AI., cit. dílo (1936), s. 120. 
Nakonec je připojena prosba o poskytnutí morální i hmotné pomoci. Prof. Spisar se 
ohrazuje, že v závěru není uvedena - oproti provolání církevního výboru - zásada 

, svobodného svědomí. 

2!3 Spisar, AI., Ideový vývoj československé církve, Blahoslav, Praha 1936, s. 117. Srv. 
Zahradník - Brodský, Církev československá a srbská, in: ČZ, III., č. 36.Srv, Kovářová Helena, 
Dvojí duch, in: ČZ, roč. III., č. 41. , 

. 214 Kovář, Fr., Návrat ducha, in: Za pravdou, Olomouc 1921, roč .. I., č. 3, s. 10 
215 Kovář, Fr., Biskup, in: Za pravdou, Olomouc 1921, roč. 1., č. 8, str. 30, 31. 
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v jeho věku gymnaziálním. Ovšem nyní je pro něj výzvou. Kovář volá 
po skutečné, osobní, vnitřní náboženskosti v kontrastu s "vnějším 
plnění formulí a obřadů,,216. Nutnost- změny, ale i její přirozenost, 
dokládá Kovář dále v článku "Zákony náboženského vývoje". Uvádí 
čtenáře do své vize nové formy, jak jsme ji sledovali v jeho spisku 
"Církev pravoslavná a římská", ideu nové formy, jež by byla syntézou 
katolictví a protestantismu, co by "nová forma křesťanství 

v budoucnosti".217 

Novou formu náboženství - křesťanství, představil Kovář i ve svém 
spisku z r. 1920 "Království Boží na zemi", s podtitulem "K ideovým 
základům církve",218 která vyšla jako 1. svazek knihovny CČS. 
Nenecháme bez povšimnutí, že tuto brožuru řadil Matěj Pavlík mezi 
programově nejcennější.219 Vyšla sice anonymně, ale Kovář se k ní po 
čase sám přiznává, když z ní v r. 1936 cituje důvody, proč 

římskokatolická církev již nemůže vyhovovat současnému člověku. 
(Na prvním místě zde jako důvod uvádí učení, dále pak zbožnost, 
mravnost, zřízení a důvody národní.22o) Kovář svůj spis začíná výhledy 
do budoucna. Hledá novou formu náboženství, která by byla ve shodě 
s vědeckými výsledky. Současně si je ale vědom limitů vědy, filozofie, 
rozumu. Objevuje se zde rovněž myšlenka, kterou Kovář rozvine 
v následujících letech, totiž myšlenka vývoje náboženských představ-

" Kovář poukazuje na tradiční pojetí "osobního Bo~a který je původcem 
. jak existence, tak i závaznosti Pravdy, Dobra, Krásna, Bůh rozdílný od 

svého stvoření,,221, ovšem toto pojetí určuje těm, kteří ho "nedomysleli 
tak abstraktně", o což se Kovář pokouší a představuje "předmět 

náboženství" jako "soubor Pravdy, Krásna, Dobra, jako cosi, co je nad 
člověkem, nad lidstvem, nad světem, co je absolutní, věčné, 

božské.,,222 Rozdílnost pojetí 'Boha Kovář vysvětluje výší vzdělání, 
vrozenými dispozicemi, povoláním, výchovou. Víra v ideál Pravdy, 
Dobra a Krásna je mu v tomto jeho pojetí vírou v Boha. Vnitřní vědomí 
závislosti na nich je pak modlitbou. Shoda mravního života s Pravdou, 
Dobrem a Krásou je Kovářovi náboženskostí, kterou nejdokonaleji 
prožil Ježíš, jehož ideálem bylo a je království boží na zemi. Kovář 
,ovšem na základě svého předchozího studia v~de k odmítnutí toho 

216 Kovář Fr., Ježíš a duše lidská in: Za pravdou, Olomouc 1921, roč. L, č. 9, s. 33. 
217 Kovář, Fr., Zákony náboženského vývoje, in: Za pravdou, Olomouc 1921, roč. I., č. 20, s.' 
83. 
218 Kovář, Fr., Království Boží na zemi, 1920, 1. sv. knihovny CČS; v r. 1921 vyšel spisek ve 2. 
vydání. 
219 Pavlík, M., O církvi československé. Odpověď prof. E. Rádlovi, in: ČZ, r. IV., Č. 1. Otisk z 

, Československé republiky. 
220Tamtéž; srv. Kovář, Fr., Náš poměr ke katolictví, in: Náš duchovní zápas, edit. A, Frinta, Fr. 
Kovář, Praha 1936: cituje zde důvody, které zaznamenal ve spisku Království Boží na zemi již 
v r.1920. , 
221 Kovář, Fr., Království boží na zemi, Praha 1920, s. 7., 8. 
222 Tamtéž. 
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z Ježíšova učení, co má "ráz tehdejšího dobového stupně ve vývoji 
lidského myšlení,,223. Revizí prochází u Kováře i církev, která je mu 
institucí pracující k uskutečnění království božího na zemi. Ovšem ne 
církev s dogmatickými řády a hierarchií, vzorem je mu církev 
prvokřesťanská, všeobecné kněžství, přičemž kněží nejsou obětníky, 
ale vychovateli· ke království božímu na zemi. Kovář se snažil o nové 
pojetí - novou náboženskou formu - z důvodu náboženské krize, o 
níž píše v další části. Nové Československé církvi pak dává pokyny, 
jak se stát touto novou církví, jež by byla v souladu s dobou. 

Alois Spisar později poukazuje na to, že již na 1. sněmu v r. 1924 
se Československá církev vyslovila "pro Boha osobního a ne pro 
pouhou abstrakci myšlenkovou Pravdu, Dobro a Krásno ... ,,224 Proto 
hodnotil Kovářovo pojetí Boha jako zatížené "positivismem doby 
předválečné .. ,,225 Sám však v srpnu r. 1920 ve svém anonymním 
spisku O církvi československé píše o Bohu jako o absolutnu, základu 
všeho bytí "ať ho jmenují různé věky a různí národové různými jmény, 
poměr člověka k vesmíru a k lidstvu celému, mravní řád s pocitem 
závaznosti a povinnosti mravní,,226. Ostatně, jak známo, i ve Farského 
spise Stvoření se objevuje formulace "Boha v přírodě" jako "věčného 
zákona všehomíra", přičemž Farský později tuto formulaci ve svém 
výkladu ve Zpěvníku z r. 1922 pozměnil na "živý zákon světa,,?27 

S porozuměním však Spisar později zhodnotil snahu o radikální 
změnu na nahlížení náboženství, křesťanství, úkol církve, která 
nemohla být uskutečněna "žádnými povrchními reformami,,228. Spisar 
představuje Kováře, jako zástupce pokrokového směru, který 
"zdůvodňoval a rozváděl zásady, hlásané již v Právu národa před 
prohlášením církve a konkretizoval je na jednotlivé články víry (ne na 
všechny) a na život církevní,,229. V závěru svého hodnocení z r. 1936 
napsal, že mnohé z Kovářem uvedených idejí bylo uskutečněno, až na 
"základní otázku (Bůh a poznání Boha) - v tomto bodu nebyl církví 
následován.,,23o Prof. Zdeněk Trtík později zhodnotil pojetí Boha 
v onom dílku spíše jako filozofické, neboť Kovář zde "představu 

osobního Boha považuje za personifikaci úplně lidskou, nad níž klade 
'zcela abstraktní představu Boha jakožto soubor ... ideálů etických i 
estetických.,,231 Prof. Jindřich Mánek viděl v onom díle Kovářův cíl, 

223 Tamtéž, s. ll. 
224 Spisar, AL, cit. dílo (1936), s. 130. 
225 Tamtéž, s. Bl. 

226 Spisar, AL, cit. dílo (1920), cit. dle Spisar, AL, cit dílo (1936), s. 137. 
. 227 Farský, K., Zpěvník, Praha 1922 a Stvoření. Výklad k biblickému líčení vzniku světa v duchu 

církve čsL, Praha 1920. 
228 Tamtéž, s. Bl. 
229 Tamtéž. 
230 Tamtéž. 

. 231 Trtík, Zd., Ježíš Kristus v myšlení patriarchy dr. F. Kováře, in NR 50, XXI, roč. 1, s. 81. 
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jímž bylo studium všech náboženství. V hodnocení spisu uvádí, že zde 
"Ježíš Kristus a jeho Učení ztrácejí svou výlučnou výsostnost.,,232 
Přestože však Kovář nahlížel Ježíše jako "cestu vedle jiných" a 
namísto křesťanství hovořilo náboženství, viděl Mánek v Kovářovi 
ještě stále křesťanského teologa. 

Z následující kapitoly bude ale zřejmé, že Kovář zde již vstoupil na 
cestu religionisty, postupně opustivšího křesťanské základy, a to zcela 
v intencích myšlenky pro něj nutného a přirozeného náboženského 
vývoje. Dodejme" že Kovář opět nestál na této cestě sám, myšlenku 
vývoje formy náboženství, a to s ohledem na dobu, ale i ten který 
národ a jeho "povahu", ale též "stupeň vzdělanosti", obsahuje kupř. i 
Spisarův výše zmíněný spisek z r. 1920 O církvi československé. 

4. Kovářovo religionistické období 

4.1. Kovářův doktorát a habilitace na Filozofické fakultě UK 

V r. 1921 podává Kovář svou disertační práci na filozofické fakultě 
"Filozofické myšlení helénistického židovstva". Pro Kováře nebylo 
psaní jeho doktorské práce jednoduché, neboť dle jeho slov "byla 
pracována již za neobyčejně obtížných podmínek, vedle práce 
v úřadě, která velmi zmáhala, vedle přípravy k'tigorosům,,233. Hlavní 
rigorosa z filozofie skládal u prof. Krejčího a prof. Kádnera a rigorosa z 
jazyků semito - hamidských u prof. Hrozného a prof. Musila. Titul 
PhDr. obdržel 28. 6. 1921?34 

Kovářova disertace vyšla, v r. 1922 ve Šnajdrově vydavatelství 
v Kladně jako 8., svazek "Knih Východních".235 O rok později (1~23) 
jako 10. svazek "Knih Východních" vyšla i jeho další práce, 
"Apokalyptická literatura židovská", jež byla součástí jeho habilitace 
pod názvem "Eschatologické představy pársismu, židovství a 
křesťanství" (z části "Představy pársismu a židovství o posledních 
věcech světa a člověka,,)236. Kovářovy práce se ocitly vedle prací 

232 Mánek, J., Dr. F. Kovář ve vědě o Novém zákoně, in: NR 50, XXI, roč. 1, s. 32. 
233 Kovář, Fr., cit. dílo (O náboženství, 1926), s. 14. 
234 Hrdlička, J., cit. dílo (2007), s. 66, cit. dle Děkanství FF UK - Fr. Kovářovi dopis zl. i. 
1921. 
235 Kovář, Fr., Filozofické myšleníhellenistického židovstva, J. Šnajdr, Kladno 1922; Kovářova 
disertace vyšla po více než sedmdesáti letech ve 2.' vydání v nakladatelství Herrmann a 
synové v Praze 1996 . 

. 236 Kovář, Fr., Apokalyptická literatura židovská, J. Šnajdr, Kladno 1923; srv. Adámek, Fr., cit 
dílo (1948), s. 22: Šnajdrem vydaná Apokalyptická literatura židovská, byla zjeho habIlitace 
z části "Představy pársismu a židovství o posledních věcech světa a člověka"; srv. Hrdlička, 
Jar., cit. dílo (2007), s. 67, cit. dle: Kovář, Fr., dopis na MŠNO z 8. 3. 1922, RAFK: Kovář žádal 
o studijní stipendium a na vydání svého habilitačního spisu "Eschatologické představy 
pársismu, židovství a křesťanství"; srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 69, cit. dle: Zpráva 
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religionistů prof. R. Dvořáka, prof. Fr. Lexy, doc. O. Pertolda, Dr. V. 
Lesného i jeho učitele prof. B. Hrozného a dalších významných autorů 
a badatelů.237 

Díky dalšímu doktorátu byl Kovář na ministerstvu povýšen na místo 
ministerského místotajemníka.238Ministerstvo mu však nevyšlo vstříc 
v žádosti o dovolenou, o niž usiloval pro psaní habilitační práce, když 
se rozhodl, jak je zřejmé i z jeho korespondence, dosáhnout habilitace 
ze srovnávací vědy náboženské. Nicméně obdržel z ministerstva na 
návrh FF UK po dvakrát finanční příspěvek - na výlohy k přípravě 
habilitace, který použil na nákup literatury, a posléze i na podporu 
vydání habilitačního spisu.239 Práce na habilitaci ho však vedle práce 
na ministerstvu velice zmáhala. Kovář později popisuje, jak po šesti, 
sedmi hodinách práce na ministerstvu usedal každý den k psaní práce 
dlouho do noci, až do nemoci z přepracování, z níž se půl roku léčil 

alespoň do svého částečného uzdravení.24o 

_ Právě na základě své habilitační práce "Přepstavy parslsmu a 
židovství o posledních věcech světa a lidstva,,241, uveřejněné ve 
Studiích ze srovnávacích věd náboženských v Práci z vědeckých 
ústavů Filosofické fakulty Karlovy universitj42 mu byl 24. 3. 1923 
udělen titul soukromého docenta abstraktní (srovnávací) vědy o 
náboženství na FF UK.243 Kovář se pak následně snažil uplatnit jako 
docent srovnávací vědy náboženské, ať již na kterékoliv ze tří univerzit 

komise FF UK o žádost dra. Fr. Kováře za venia legendi z vědy o náboženství, nedatováno, 
AUK, osobní spis Fr. Kováře, inv. č. 398, FF č. 717/23: Na doporučení prof. Krejčího byl 
Kovářův habilitační spis vydán pod názvem "Představy pársismu a židovství o posledních 
věcech světa a lidstva" ve sbírce Práce vědeckých ústavů, publikované na FF UK. 
237 Tamtéž: Ve Šnajdrově nakladatelství vycházely v edici Knihy východní odborné texty 
religionistů: Rudolfa .Dvořáka Lao-tsiova kan. kniha o Tau a ctnosti, prof. Františka, Lexy 
Náboženská literatura staroegyptská, doc. Otakara Pertolda Základy všeobecné vědy 
náboženské, dr. Vincenta Lesného Buddhismus. Prof. Bedřich Hrozný zde vydal též překlad 
knihy Job z hebrejštiny; srv. Hrdlička, J., cit. dílo (loni jsou otcové naši, 2005), s. 87: Šnajdr 
vydal čtrnáct knih indického laureáta Nobelovy ceny Rabindranátha Thákura, řadu knížek 
náboženského myslitele Františka Baleje. , 
238 Hrdlička, 1, cit; dílo (2007), s. 66, cit dle: MŠNO Presidium - Fr. Kovářovi dopis z 21. 3. 
1923, čj. 2762/23, RAFK. 

, 239 Hrdlička, 1, cit. dílo(2007). s. 66, 67, 68. 
240 Kovář, Fr., cit. dílo (O náboženství, 1926), s. 10. 
241 Hrdlička, J., cit dílo (2007) s. 69,70: dle: Zpráva komise FF UK o žádosti dra Fr. Kováře za 
venia legendi z vědy o náboženství, nedat., AUK, soukr. Spis Fr. Kováře inv. Č. 398, FF Č. 
717/23: Komise při zkoumání myšlenkového středu Kovářovy habilitace konstatovala, že 
autor vychází z předpokladu, že podstatou prvotního křesťanství je eschatologické vědomí, 
v eschatologii je obsažena i myšlenková odlišnost křesťanské kultury od antické. Srovnáním 
eschatologií křesťanské, pársismu a židovství ukazuje na jejich vztah, stáří i genesi. 
242 Kovář, Fr., Představy pársismu a židovství o posledních věcech světa a lidstva in: Studie ze 
srovnávacích věd náboženských in: Práce z vědeckých ústavů Filosofické fakulty Karlovy 
university, sv. II, Praha 1922. 
243 Hrdlička, 1, cit. dílo (2007), s. 71., 69: uvád( dle: Zpráva komise FF UK (viz poznámka 198): 
Kovář přiložil k habilitačnímu spisu i tři další spisy: Filosofické myšlení hellenistického 
židovstva, Apokalyptická literatura židovská, Farizeové a saduceové. 
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tehdejšího mladého Československa.244 Již v letním semestru 1923 
začal přednášet na FF UK Úvod do vědy o náboženství.245 

V téže době, na jaře 1923, tři dny před narozením svého 
prvorozeného dítěte - Heleny,246 žádal Kovář ministerstvo o povelní 
studia na École des Hautes Études- Section des sciences religieuses 
et historiques (Collége de France v Paříži), kde zamýšlel studium u 
Alfréda Loisyho vakademickém roce 1923/24.247 Ministerstvo mu 
dvakrát částečně vyhovělo, i jeho cestu finančně podpořilo, byť na 
místo celého akademického roku 1923/24 pobýval v Paříži jen poprvé 
tři a půl měsíce (pol. července 1923 - konec října 1923) a podruhé 
dva měsíce (listopad - prosinec 1924).248 

Mezi první a druhým Kovářovým. pobytem ve Francii se strhla 
kolem jeho habilitační práce diskuse. Kovář byl totiž profesorem 
Masarykovy university v Brně Dr. Ant. Beerem obviněn 

z plagiátorství.249 Jednalo se o neuvedení jednoho použitého pramenu 
V literatuře, což Kovář později vysvětluje jako _chybu sazeče. 250 
Ovšem i celkově se mohla jeho práce jevit diskutabilní, a to díky praxi, 
kterou si odnesl z teologické fakulty, kde nebylo nutno v práci 
odkazovat na citované, či parafrázované autory, jak dále vysvětluje. 
Kovářovým záměrem však rozhodně nebylo vydávat cizí myšlenky za 
své, jak sám dodává. Ve zpětné reflexi však současně připouští, že by 
tak nečinil "ač jsem toho tehdy nepovažoval za nic nedovoleného, 
kdyby mi bývalo dopřáno věnovati této práci více času a více péče." 
251 Již jsme zmiňovali Kovářův zhoršený zdravotní stav z přepracování 
právě při psaní jeho habilitační práce. Poté, co se jeho zdravotní stav 
zlepšil, však došlo opět k jeho rapidnímu zhoršení, když byl takto 
napaden.252 

244 Hrdlička, J. cit dílo (2007), s. 70; srv: Hrdlička, J., cit dílo (loni jsou otcové naši, 2005), s. 
85, 86: "Dokládá nám ~o průkazně jeho korespondence s historikem prof. J. Glíicklichel\l či 
sociologem doc. A~I. Bláhou z UK a MU." Dopisy jsou datovány z června a prosince r.1923. 
245 Hrdlička, J., cit. dílo (2007), s. 71, uvedeno dle: Kovář., Fr. - Děkanství FFUK, oznámení 

, přednášek v letním běhu 1923, nedat., čj. 2427/23, AUK, osob: Spis Fr. Kováře, inv.č. 398: 
Kovář přednášel jednou týdně dvě hodiny. 
246 Hrdlička, J., cit. dílo (2007), s. 59: dcera Helena se narodila 8. dubna 1923, o měsíc později 
pokřtěna arcibiskupem SilVatijem; srv. Adámek, Fr., cit dílo (1948), s. 22. ' 
247 Hrdlička, J., cit. dílo (2007), s. 71, uvedeno dle MŠNO - Presidium - Fr. Kovářovi, dopis z 
12. 6. 1923,čj.6936/23, RAFK. -
248 Tamtéž., s. 71, 72, uvedeno dle MŠNO - FF UK, dopis z 25. 5. 1924, čj. 47669/24 - V, 
RAFK. 
249 Kovář, Fr., cit dílo (O náboženství 1926), s. 7, 8. 
250 Kovář, Fr., cit dílo (O náboženství, 1926), s. 8. 
251 Kovář, Fr., cit. dílo (O náboženství, 1926), s. 10. 
252 Tamtéž, s. 10: Sotva se jeho zdra~otní stav zlepšil, jak píše: "přišly zmíněné výtky mým 
pracem a jejich následky. Vedlo tok takovému zhoršení zdraví, že jsem přestal doufat 
v možnost uzdravení." 
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Prof. Krejčí, u něhož Kovář skládal hlavní rigoróza z filozofie a který 
byl též členem posudkové komise k jeho habilitaci, ji i přes uvedené 
nedostatky viděl jako cenný příspěvek v daném oboru. Proto se 
Kováře zastal.253 Ač si Kovář nebyl vědom žádného podvodu, nabyl 
přesvědčení, že jeho způsob zpracování již neodpovídá současným 
požadavkům vědecké práce a své docentury pro obor vědy o 
náboženství se vzdal. Chtěl se tak vyhnout tomu, že by mu bylo 
vytýkáno nečestné jednání. Reakce veřejnosti však byla opačná. 

Kovář tím velmi trpěl, tím spíše, že se vzdal něčeho, čeho dosáhl 
v domnění, že naplnil všechny podmínky, jichž bylo k dosažení 
habilitace třeba. Píše: "Výtka neetického jednání bolela a ničila, ježto 
jsem si byl vědom, že moje práce ve mně rostly v trpkém úsilí právě 
studiem ze snahy po pravdě a mravnosti ... ,,254. 

Zatímco v habilitační práci Kovář ještě zpracovával témata, jimiž se 
obíral v Bratislavě, jak sám o několik let později doznal "zabíraly 
v době jejich zpracování mysl již otázky nové, zase hluboce dotýkající 
se nitra. Nebylo již problémem mého nitra křesťanství a jeho vznik, 
nýbrž náboženství vůbec, jeho vznik a historický vývoj."255 Kovář 
nalezl další nová témata, která "potřeboval míti rozřešeny především 
pro sebe: otázka náboženství v duševním životě jednotlivcově, a 
otázka náboženství v životě lidské společnosti. Ne již problémy 
historie náboženství, nýbrž psychologie a soci910gie náboženství.,,256 
Na zimní semestr akademického roku 1924/1925 si proto na FFUK 
vedle přednášky Apokalypsa židovská a prvokřesťanská vypsal i 
přednášky Náboženství jako jev individuální a Úvod do psychologie 
náboženství. Přednášky však nakonec nekonal.257 Rozhodl se tak 
v souvislosti se svým vzdáním se veniae legend i (habilitace); kterou se 
rozhodl získat znovu, umožní - li mu to "čas, zdraví a okolnosti", aby 
mohl "vypracovati práci vyhovující všem vědeckým požadavkům.,,2~8 

4.2. Idea nového náboženství ll. - nová vývojová forma po 

křesťanství 

Idea nového náboženství s Kovářem rostla i v následujícím období. 

253 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007),-s. 73, dle: Krejčí, Fr., dópis Děkanátu FF UK z 29. 7. 1924, čj. 
3866/24 NA, fond MŠK - osob. spis Fr. Kováře 1919 - 48, karton 93. 
254 Kovář, Fr., cit. dílo (O náboženství, 1926), s. 11; srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 73 -
75. 
255 Kovář, Fr., cit. dílo (O náboženství, 1926), s. 16. 
256 Tamtéž. 
257 Tamtéž. , 

258 Hrdlička, cit. dílo (2007), s. 74, cit. dle: Kovář, Fr., Prohlášení profesorskému sboru FFUK 
v Praze, 6. 10. 1924, FF. č. 83/1924 - 25, AUK, osob. spis Fr. Kováře, inv. Č. 398. 
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Ze srpna r. 1923 se dochoval dopis,· který psal Kovář Matěji 
Pavlíkovi, a· podle Jaroslava Hrdličky je dokladem pisatelova 
postupného vzdalování se pravoslaví v Čechách, byť současně 
usilovalo obřad přijetí, tj. o své uznání "beze všeho svěcení".259 Jeho 
snaha se naplnila jen částečně, bylo mu uznáno jen nižší svěcení, 
následné kněžské svěcení Kovář odmítl.260 Jar. Hrdlička se ve své 
práci dále domnívá, že poté Kovářův "vztah k pravoslaví ochladl a 
teolog přestal věřit, že by některá z nynějších církví přinesla české 
společnosti nějakou nápravu:,,261 S tímto názorem se lze ztotožnit 
s ohledem na Kovářovu další práci a jeho myšlenkový vývoj, jak ještě 
uvidíme. 

Kovář konal v akademickém roce 1922/23 na Škole vysokých studií 
pedagogických přednášky o náboženském vývoji lidstva, jež byly pod 
stejnojmenným názvem péčí studentů vytištěny Gako skripta) v Praze 
v r. 1923. Východiskem přednášek byla Kovářem stále hlouběji 

pociťovaná náboženská krize. Nejprve se pokusil definovat a vymezit 
obor vědy o náboženství vedle teologie a filozofie. Poté se zabýval 
teorií vzniku náboženství, kde polemikou s rozličnými badateli došel 
k vlastnímu přehledu původu a vývoje náboženství. Ten podle něj 

dospěl až k monoteismu, který vyvrcholil v křesťanství. Na tomto místě 
však Kovář vznáší svou kritiku: "Křesťanství nikdy .. jdeálu svého 
zakladatele neuskutečnilo", a co více "tento id~~I. již nemá pro lidstvo 
síly a přitažlivosti". Důvodem k tomuto konstatování byl Kovářův 

příklon k modernímu vědeckému stanovisku, které se neslučovalo 

s představou duše existující vedle těla, hmoty. Dospěl proto k závěru, 
že není ani duch, ani osobní Bůh.262 Závěr, který učinil, vypovídá o 
jeho pozitivistické skepsi: "Jest tedy překonáno křesťanství a marny 
jsou snahy některých církví např. i československé, vrátiti se ke Kristu 
Ježíši, osvobodit jeho náboženské nazírání od všeho nánosu věků a 
dát je lidstvu, aby jím žilo. Tím se nerozřeší náboženský problém. 
Náboženství Ježíšovo je názor teistický, uznávání boha osobního jako 
samostatného ducha, rozdílného od světa, avšak i tento názor 
teistický je již vědou překonán a nemůže býti již obnoven.,,263 

259 Hrdlička, J. cit dílo (2Ó07), s. 60, cit. dle Kovář, Fr., dopis Gorazdu Pavlíkovi z 17.8. 1923, 
Archiv eparchiální rady Olomoucko - brněnské diecéze pravoslavné církve v Olomouci, fond 
Pozůstalost Gorazda Pavlíka, složka Korespondence ze začátku církve, bez signatury. Srv. 
Tamtéž: Pravoslaví se mezi válkami postupně rozvrstvovalo do několika jurisdikcí, z nichž 
státně uznávaná zde byla jurisdikce Srbské pravoslavné církve. 
260 Hrdlička, J., cit. dílo (2007), s. 60. 
261 Tamtéž. 

262 Kovář, Fr., O náboženském vývoji lidstva, Praha 1923, s. 61: "Moderní věda dokázala, že 
není duše jako samostatné bytosti nebo síly vedle těla, hmoty a nad ní. Pak arci není ani 
ducha, ani tedy boha osobního, ducha nadsvětného, nad hmotného." 
263 Tamtéž. 
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Jsme zde svědky citelného posunu Kovářova ideálu "nové 
náboženské formy, společné všem", všem křesťanským směrům, jak 
jsme ji sledovali v letech 1920 a 1921. Sice i zde Kovář vidí "již obrysy 
nového náboženství, které rozřeší rozpolcenost dnešního člověka"264, 
avšak tím novým náboženstvím je mu nyní již "náboženství humanity", 
které "nebude potřebovat církví, ani obřadů, ani dogmat".265 Kovář 
nazírá toto nové náboženství, lze - li ho ještě tak nazývat, zcela 
v evolucionistickém duchu, na základě svého studia, v němž jednotlivá 
náboženství ukazuje jako stupně náboženského vývoje lidstva. 
Domnívá se proto, že jím nahlížené nové náboženství je dalším 
vývojovým stupněm, vyrostlým právě z náboženské krize, kterou 
prožíval jako modernista v nesou lad u současného stavu náboženství 
a nové doby a kultury: "Nové náboženství tvoří se samo v duších 
lidských jakožto nejvyšší hodnota všech kulturních ideálů, vyrůstajíc 
z dnešní kUltury.,,266 Ani nová československá církev, u jejíhož zrodu 
stál, nespěla k naplnění jeho vize "nové náboženské formy", jak je 
z výše uvedené citace zřejmé. Kovář opustil Boha (osobního, jak jsme 
ostatně viděli již v jeho spisku z r. 1920), aby zachránil člověka. Na 
vrcholu jeho náboženství humanity stojí ideál dokonalého lidství. V 
jeho základech stojí výdobytek moderní doby dané francouzskou 
revolucí: volnost, rovnost, bratrství. Na nich spočívá úcta k člověku, 
úcta k ideálu lidství. V tento "nadsmyslový ideál" lze podle Kováře mít 

. větší důvěru než u "starších náboženství",·,neboť "člověk ví, že 
dosažení cíle spočívá na něm a na jeho silách.,,267 

Ve Škole pedagogických studií Kovář přednášel, "pokud mu zdraví 
dovolovalo" i v letním semestru r. 1923. Tématem jeho přednášek 
byl Úvod . do vědy o náboženství (zřejmě namísto. Filozofie 
náboženství, jejíž vydání 'bylo plánováno na červenec' 1923). 
Přednášel též dva roky na Husově škole Osvětového svazu, kdé učil 
Dějiny náboženství. V akademickém roce 1923/24 za témata 
fakultních přednášek zvolil otázky, které si dle svých slov "vyřešil 

v době myšlenkc:>vé krise.,,268 Jednalo se o Mystéria v dějin~ch 
náboženství, Náboženství v myšlení řeckých filozofů a Řecká filozofie 
a prvotní křesťanství. 

O dvacet šest let později, v r. 1950, zhodnotil toto Kovářovo období 
(léta 1922, 1923)prof. Spisar: "Od studia náboženství z hlediska 
katolického a protestantského ... dostával se ke studiu náboženství jako 
jevu všelidského, světového, které poznával z hlediska moderní vědy, 

264 Tamtéž. 
265 Tamtéž, str. 62. 
266 Tamtéž. 

267 Kovář, Fr., cit. dílo (O náboženskél\l vývoji Jidstva,1923), s. 62. 

268 Kovář, Fr., cit dílo (O náboženství, 1926), s. 16. (V časopise Rozvoj vyšly v r. 1924 
Kovářovy články: Síla prostředí a řada článků o židovské asimilaci). 

55 



moderní filozofie, psychologie, ethnologie a sociologie. V tomto 
horečnatém studiu náboženství tkvělo však pro bratra patriarchu určité 
nebezpečí. ... že utkví na negativním stanovisku vědy o náboženství 
proti náboženství." 269 Sám Kovář v r. 1929, několik málo let po tomto 
svém období, hodnotí seba sama kriticky: "Dnes vím, jak jsem ve 
snaze o syntézu (vědy a náboženství) zpočátku příliš stál na straně 
kultury, vědy a filosofie, nebylo ve mě pravé a jedině správné 
rovnováhy." Tu, jak dodává, mu přinesl až další náboženský život, 
v němž se přiblížil k syntéze i k rovnováze. 270 Jak se však 
v hodnocení i r.' 1950 domnívá Trtík: ,,Ani období čistě vědeckého 
pojednávání o otázkách religionistiky (1921 - 1924), v němž prošel 
krisí pozitivistické skepse, jej neodvedlo od Ježíše Krista. ,,271 S tímto 
Trtíkovým názorem lze souhlasit jen zčásti, neboť Kovář v této době 
Ježíše postavil jako ideál dokonalého lidství a v dějinách nikdy 
nenaplněný vzor lásky (Otce a Syna), jenž má vést k vzájemné lásce 
mezi lidmi, k náboženství humanity, jež mu bylo novým náboženským 
vývojovým stupněm "za křesťanstvím".272 

,5. Vstup do CČS a Kovářovy první kroky v ní 

5.1. Exkurz IV. Boj o identitu CČS - tzv. pravoslavná krize v CČS a 1. 

zasedání I. sněmu CČS 

Od vzniku Československé církve krystalizovaly v ní dva směry. Že 
tato krystalizace nebyla klidná, bylo již uvedeno. Církev se orientovala 
na spojení s pravoslavím, a to - díky panslavistické myšlence a 
cyrilometodějskému hnutí - pomocí Srbské pravoslavné církve.27~ Do 
postupné opozice se dostávali reprezentanti "druhého směru", kteří se 
"soustřeďovali kolem hesla svobody svědomí.,,274 Právě vyhrazení 
"svobody svědomí a volného náboženského vývoje" bylo nakonec 

269 Spisar, AI., Z ideového vývoje a díla patriarchy dr. Fr. Kováře, ThR 1950, roč. XX!., č. 1, s. 
43. 
270 Kovář, Fr., K základům, NR 1929, s. 4. 
271 Trtík, Zd., cit. dílo (NR 50), s. 78. 
272 Kovář, Fr., cit. dílo (O náboženském vývoji lidstva, 1923), s. 61. 
273 Spisar, AI., Ideový vývoj církve československé, Blahoslav, Praha 1936, s. 116 ad. Spisar 
nazývá skupiny v době pravoslavné krize jako: '1. "dogmaticky pokrokovou" a 2. 
"starocírkevně dogmatickou" - šlo zvláště o otázku způsobu přijetí 7 obecných koncilů; 
Spisar dále personifikuje tyto dvě skupiny na jedné straně s vysvěceným M. Pavlíkem na 
biskupa Gorazda (21. 9. 1921)- zastáncem pravoslaví a na druhé straně s patriarchou dr. 
Farským - obhájcem svobody svědomí i ve vztahu k starocírkevním dogmatům ve smyslu 
"nové formulace učení v duchu KťistQvě a podle potřeb a způsobů myšlení dnešní doby".(s. 
173) 
274 Tamtéž, s. 114. 
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připojeno ("na nátlak Pavlíka a Stejskala,,275) i k prvnímu Memorandu a 
žádosti o udělení biskupského svěcení, podané 6. 9. 1920 Srbské 
církvi276 a zpětně jednohlasně přijatého na 1. valném sjezdu Církve 
československé v lednu r. 1921. Rovněž na 1. valném sjezdu přijaté 
Ideové smermce Československé církve277 jsou pokusem o 
kompromis obou směrů. Právě proto se staly současně i "předmětem 
vášnivého sporu o pravoslavnou orientaci a podnětem pravoslavné 
krize v dalším čase,"278 podobně jako 1. čl. Ústavy přijatý na 2. valném 
sjezdu CČS v srpnu 1921.279 Po ukončení dvouletého neúspěšného 
jednání CČs" se Srbskou pravoslavnou církví, uspíšené vydáním 
Katechismu,280strhly se "kruté boje mezi stoupenci obou směrů ...... Boj 
byl veden způsoby, jež dávaly málo chuti vstupovat do církve 
československé ... ,,281 Krize, která v CČS vyvrcholila na jaře 1923 
přerovskou rezolucí282, podporující biskupa Gorazda s jeho 
"pravoslavně - křesťanským směrem," a následnou výzvou pražské 
Ústřední rady, která ho vyzvala k vystoupení z CČS i s jeho přívrženci, 
chce - li setrvávat při svém směřování283 , skončila Gorazdovým 
'odchodem v r. 1924, byť v srpnu 1923 v dalM přerovské rezoluci, 
zformulované "pokrokovými radami staršími", byla ještě vyřčena snaha 
o smír obou směrů reprezentovaných na jedné straně biskupem 
Gorazdem a na straně druhé biskupem Dr. K. Farským.284 Gorazd 

. 275 Tamtéž, s. 117; srv. s. 214, 215: v době pravoslavné krize -:-:yiz níže, vykládal Pavlík již jako 
vysvěcený biskup Gorazd svobodu svědomí ve smyslu' neoprávněnosti pronásledování 
člověka pro jeho náboženské přesvědčení, a ne ve smyslu možnosti nové formulace věrouky 
a 7 obecných koncilů - viz pozn. 265. 
276 I. memorandum srbské církvi, in: Spisar, AI., cit. dílo (1936), s. 331- 334. 
277 Ideové směrnice církve československé, in: Spisar, AI., cit. dílo (1936), s. 338 - 343. 
278 Spisar, AI., cit. dílo (1936), s. 150: pravoslavná krize s. 154 -200. 
279 Ústava CČS, 1921, čl. 1: Křesťané, vyznávající učení Ježíše Krista podle podání 7 prvních 
obecných sněmů církevních a nicejsko - cařihradského vyznání víry a řídící se tra~icemi 
hnutí husitského, vše v duchu nynějšího stavu lidské kultury, tvoří CČS. Cit. dle Spisar, cit. 
dílo (1936) s. 167,168. 
280 Kalous, Fr., Farský K. Katechismus, Praha 1922; srv. stručný přehled o článcích 
Katechismu in: Spisar, AI., cit. dílo (1936), s.186 -190. 
281 Spisar, AI., cit. díl.o (1936), s. 202; srv. s. 204: Farský upozorňoval na shromážpění 
moravské diecéze v listopadu 1922, že boje v CČS způsobují těžkosti i před státními úřady a 
poškoZUjí církev i finančně. 
282 Resoluce biskupa Gorazda, přijatá na diecézním shromáždění v Přerově, zajišťujícímu a 
obcím, které se připojí, mimo jiné autonomii ve věcech věroučných a mravoučných do 
rozřešení krize. Současně suspendující články Ústavy, č. 4, 41, 42, týkající se pravomocí 
patriarchy, který podle nich vykonává duchovní správu v celé církvi a čl. 40, 4., podle něhož 
má Ústřední rada právo udržovat jednotu ve všech věroučných a bohoslužebných 
záležitostech. Celá rezoluce i komentář in: Spisar, AI., dto dílo (1936), s. 205 - 208. 
283 Usnesení ÚR CČS z 12. 4. 1923, doslovná citace in: Spisar, AI., cit. dílo (1936), s. 208. 
284 Rezoluce pokrokových rad starších z 15. 8. 1923 v Přerově, in: Spisar, AI., cit. dílo (1936), 
s .. 212: Žádají o společnou účast biskupa Gorazda i patriarchy Dr. Farského spolu s 
"nestrannými duchovními a laiky" ve věroučné komisi, odhlasované na 1. sjezdu CČS, která 
by prozkoumala směrnice obou biskupů a "utvořila konečně směrnici jednu, vyhovující celé 
církvi československé". Komise měla, též pro příští sněm řešit otázky věroučné a připravit 
materiál pro vydání jednotné školní učebnice. Dále je zde. žádost o zachovávání bratrské 
solidarity v církevních časopisech a nakonec žádost biskupovi Gorazdovi o jeho zasazení se 
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čekal ještě na výsledky voleb na patriarchu v červnu 1924, jímž byl 
většinou zvolen Dr. Farský. Svůj odchod společně s některými obcemi 
na Moravě, které se staly součástí československé církve 
pravoslavné, potvrdil Gorazd 24. července 1924?85 

První zasedání I. řádného sněmu CČS se konalo 29. a 30. srpna r. 
1924.286 Sněm ustavil 4 sněmovní výbory, které byly prohlášeny za 
permanentní: Naukový a liturgický, výchovný, právní, hospodářský a 
sociální. V přednášce prof. Spisara, kterou pronesl na Naukovém a 
liturgickém výboru, jsou obsaženy teze, které jsme mohli sledovat 
dříve u Kováře: "Je potřeba církve, která by dovedla uspokojiti 
náboženské potřeby moderně vzdělaného a uvědomělého člověka, 
Čecha, který by věčné a čisté náboženství Ježíšovo, zbavené všeho 
židovského a dobového, uváděl v soulad a harmonii s novodobou 
kulturou, s vědou doby moderní, s nynějším výkladem světa.,,287 Není 
bez zajímavosti, že ve Spisarově referátu nalézáme i jakési vymezení 
se vůči katolicismu i protestantismu.288 Vede rovněž k vyrovnání se "s 
-církvemi starými, především s římskokatolickou, ale i řeckou -
východní a s církvemi evangelickými." Varuje ovšem: "Nesmíme 
postupovat eklekticky, nýbrž přijmout jen to, co je na vnitřní logické 
linii, vedoucí od Ježíše k době moderní.,,289 Spisar se zde pokouší 
položit základy celé věrouky Československé církve290 ve snaze 
navázat na "zásady vyslovené již v Právuf'!ároda, pak v Ideových 
směrnicích, ve spisech Farského a v tak mnohém článku a spise 
církevním za první 4 roky trvání církve,,291. Bez povšimnutí s ohledem 
na Kovářův myšlenkový vývoj nemůžeme ponechat otázku Boha, který 
je Spisarem výslovně pojímán jako Bůh osobní. Současně Spisar na 
jiném místě deklaruje jako základní princip svobodu svědomí co by 
ochranu menšin. Má zůstat' na jednotlivci, skupině, nalezne ~Ii sama 
sebe v rozporú s učením církve, vystoupí -Ii z církve, či zůstane. 

za brzké vysvěcení na biskupy nově zvolených biskupů. Gorazd v časopise Za pravdou liL, 37 
odpověděl, že myšlenková dohoda mezi oběma směry již není možná. Jak dále uvádí Spisar, 
s. 215: "Ideově stál, Gorazd na věrouce prvních osmi křesťanských století, první~h 7 
všeobecných sněmů a vyznání nicejsko - cařihradského. Bral je doslovně a nedovoloval na 
nich co měnit, co nově formulovat. především šlo o pojem trojosobního Boha a metafyzické 
božství Kristovo, pojem vykoupení a ospravedlnění jakož i o pojem církve." 
285 Spisar, AL, cit. dílo (1936), s. 217: veřejnosti ohlásil Gorazd své vystoupení 24. 7. 1924 in: 
Za pravdou, č. 30. , 
286 Tamtéž, s. 237: Spisar se zmiňuje o velkém významu sněmu samotného i jeho významu 
pro budoucí život církve, včetně jeho prestiže mimo církev. 
287 Spisar, AL, Věroučné základy církve československé, cit dle: Spisar, AL, cit. dílo (1936), s. 
226. 
288 Tamtéž, s. 227: Oproti protestantismu podle Spisara CČS nepohrdá tradicí křesťanskou, 
apoštolskou ani prvokřesťanskou, avšak na rozdíl od katolicismu se nedomnívá, že tradice je 
neomylná. "Je ... výkladem učení Ježíšova v té které době a pro tu kterou dobu." Z minulosti 
je pak třeba si nejvíce všímat české reformace a Husa, ale rovněž kriticky. 
289 Tamtéž, s. 226. 
290 Tamtéž, s. 224 - 229. 
291 Tamtéž, s. 229. 
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V případě, že zůstane, ať však současně nevnucuje názor celku 
církve, která nepatří melÍšině, ale všem?92 

Zajímavé s ohledem na Kovářovy postoje jsou i teze z referátu Dr. 
K. Statečného Hlavní linie věrouky a etiky církve československé, 
který pronesl v témž výboru. Vyslovil se ne pro "nové náboženství", ale 
pro opravu a doplnění stávajícího. I on zastává ideu osobního Boha, 
kterého vyznávali i prvokřesťané a naši otcové. Nechtěl se též dotýkat 
základu křesťanství, díky němuž je světovým a mezinárodním 
náboženstvím, vše ostatní však mělo být upraveno tak "aby obnovené 
toto křesťanství bylo přirozeným výronem rozumu a srdce českého 
člověka,,293. I on se vyjádřil stran poměru k ostatním církvím -
katolické, ruské, srbské, anglikánské, k nimž "nám není potřeba utíkati 
se o patronát", na druhou stranu zdůraznil "dědictví husitských a 
českobratrských předků", jehož "nositelkou a přechovatelkou ... je 
českobratrská církev evangelická", a který "potřebujeme přijati z rukou 
národní této církve ... a bude -Ii to jejím přáním, pěstovati jej dále 

-společně s ní.,,294 Úkolem CČS pak mělo být- dobudování tohoto 
dědictví otců tak, jak by se vytvářelo, kdyby nebylo ve svém vývoji 
přerušeno, a to pod heslem "dokončení české náboženské 
reformace,,295. Přitom však musí křesťanství čerpat nejen z minulosti, 
ale i přítomnosti. Cílem náboženství má být celonárodní mravní a 
povahové zdokonalení a zušlechtění, vyvrch()!~~ím pak láska k Bohu 
a k bližnímu, která se projeví i snahami o sOciální zlepšení života ve 
všech jeho složkách.296 

Nelze zde pominout též změnu prvního článku Ústavy, který byl na 
návrh patriarchy Dr. K. Farského schválen v tomto znění: "Církev 
československou tvoří křesťané, kteří usilují naplniti současné snažení 
mravní a poznání vědecké duchem Kristovým, jak se zachoval 
v Písmu a v podání starokřesťanském, i jak dochován jest národu 
československému hnutím husitským a českobratrským. ,,297 Pro 
Františka Kováře se tak CČS stala, právě i díky tomuto článku, jakož i 
výsledkům celého 1. zasedání I. sněmu, důvěryhodnou298 'pro 
uskutečnění jeho idejí, jak jsme je sledovali. 

292 Tamtéž, s. 227. , 

293 Zpráva z 1. zasedání'1. sněmu, s. 40, 41, cit. dle: Spisar, AI., cit. dílo (1936), s. 230, 231. ' 
294 Tamtéž; srv. s. 239: Spisar se rovněž vyjadřuje o českobratrské církvi evangelické jako o 
církvi československé nejbližší.-
295 Tamtéž. 

296 Parafráze dle: Spisar, AI., cit. dílo (1936), s. 231, 232. 
297 1. článek Ústavy po změně na 1. zasedání I. sněmu CČS, cit dle: Spisar, AI., cit. dílo (1936), 
s.232. 
298 Kovář Fr., O ideových základech československé církve, in: Kalich, roč. X., č. 5, s. 135: Fr. 
Kovář vnímal 1. zasedání I. sněml,! CČS jako dočasné vyvrcholení a zároveň uzákonění 
pokrokového směru v církvi, jak se projevilo zvláště v 1. části nového 1. čl. Ústavy - viz 
v textu. 
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5.2. Možné důvody Kovářovavstupu do CČS 

Kovářova práce již na podzim r. 1924 v kanceláři ÚR CČS, kde 
pomáhal svému příteli, generálnímu tajemníkovi A. Procházkovi 
s vyřizováním agend/99 a jeho následný přestup v r. 1925 do CČS se 
jeví být s ohledem na ideje, vyřčené Kovářem v r. 1922/23, na první 
pohled jen těžko pochopitelné. Jaroslav Hrdlička ve své práci 
naznačuje někplik důvodů, proč se tak zřejmě stalo. Uvádí,,, ž,e po 
odchodu Gorazda a jeho přívrženců v r. 1924, přestoupil Kovář do 
CČS300"na přímé pozvání patriarchy Farského", který "usiloval o 
získání několika radikálně modernistických teologů do řad nové 
církve. ,,301 Hrdlička dále uvádí, že jim Farský sliboval "možnost 
vědecké kariéry na budoucí nově vzniklé teologické fakultě CČS, 
vydavatelské příležitosti, smysluplnou duševní i duchovní činnost ve 
službách nové církve."302 

Pro Kováře v této době byly jistě kromě možnosti nového 
profesního uplatnění významné i důvody ideové. Zůstává však 
otázkou, do jaké míry v sobě překonal názory vyřčené dva roky před 
vstupem do CČS, kdy tvrdil, že "jest tedy překonáno křesťanství a 
marny jsou snahy některých církví např. i československé, vrátiti se ke 
Kristu Ježíši, osvobodit jeho náboženské nazírání od všeho nánosu 
věků a dát je lidstvu, aby jím žilo,,303. Tak přímo reagoval na výpovědi 
Farského, v jejichž středu stála obnova křesťanství právě ve smyslu 
"odhalení a opuštění všeho lidského nánosull

, jenž hodnotil Farský pro svou 
dobu jako překážku k přijetí křesťanství.,,304 Výrazem takto "obnoveného 

299 Hrdlička, Jar., cit: dno (2007), s. 76, uvedeno dle: Plechatý, Fr., Pozdrav, přání a dík. Projev 
na slavnostní schůzi ÚR CČS(H) 21. 9. 1958 k 70. narozeninám Fr. Kováře, in: ČZ, roč. 41, č. 
39/1958. 
300 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 76, doloženo i dle: Kovář, Fr., dopis Duchovní správě 
pravoslavné církve v ,Praze z 17. 6. 1933, RAFK, v němž Kovář žádá o záznam do křes~ního 
listu přestup dítěte i s rodiči v r. 1925 do CČS; srv. Hrdlička, J., cit. dílo (loni jsou otcové naši, 
2005), s. 86: "Vývoj reformy římsko - katolické církve tak Kovář vidí spojen především se 
západním křesťanstvím. Východní křesťanství je mu jinak ~ etnograficky položeno. Toto 
poznání přispělo k přestupu teologa z pravoslaví do CČSH." Parafráze dle: Kovář, Fr., 

. Psychologické podmínky vzniku CČS. Přednášky na bohoslovecké koleji CČS 1927 / 28. , 
301 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 76, 77: "Kovář nabídku přijal stejně, jako před ním 
například Karel Statečný." 
302 Tamtéž, s. 77. 
303 Kovář, Fr., cit. dílo (O náboženském vývoji lidstva, 1923), s. 61. 
304 Tonzarová , H., Otázka Ježíšova vzkříšení v 1. generaci CČS a nástin její reflexe 
v následujících generacích novozákoníků CČS(H) do VI. sněmu CČSH, in: sborník Biblické 
katedry UK HTF 2008, (v tisku 2009); srv. Farský, K., Naše Postyla I, Blahoslav, Praha 1925, s. 
237:"Úkolem obnoveného křesťanství jest tyto problémy propátrati, kriticky a upřímně 
rozebrati a vynasnažiti se očistiti náboženství Kristovo ode všech nánosů věků potomních, 
které třeba z dobré vůle k nauce křesťanské připojeny" jsou nábožensky neplodné a 
rozumově nevysvětlitelné a nepřijatelné." 
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křesťanstvíll měl být mravní život. "Mravní výchova lidull
, jež je výchovou 

k obětavé lásce bližnímu, tzv. praktickému křesťanství, stojí v centru nejen 

kázání Farského, ale s touto myšlenkou se setkáváme v nové Československé 

církvi i u dalších, kteří ji propagují. 305 Je otázkou na kolik právě tato myšlenka 

mohla být blfzká i Kovářovi. Jistě ale korespondoval jeho názor s důrazem 

mladé církve na akcent souladu náboženství se současnou kulturou a 

vědeckým poznáním.306 Podobně i jí kladený důraz na národní charakter 

mohl být Kovářovi blfzký. Obojí, jak potřebu souladu náboženství se 

současnou věduu a kulturou, tak důraz na národní charakter náboženské 

reformy jsme sledovali u Kováře v době jeho modernistického zrání a jeho 

práce pro reformy katolického duchovenstva v Ohnisku. Co však přibylo, bylo 

jeho přesvědčení o nové náboženské formě jako dalším vývojovém stupni za 

křesťanstvím. Snad Farským proklamovaná a v Provolání Církve 

československé zlO. 1. 1920 deklarovaná "svoboda svědomí a 

náboženského přesvědčeníll, stanovená jako základní princip nové církve307
, 

jak tato zásada rezonovala i v následujících letech života církve a nakonec se 

prosadila i po období tzv. pravoslavné krize, mohla být právě v tomto bodě 

Kovářovi zárukou možnosti jeho svobodné práce v této církvi. Sám Kovář 

později zkonstatoval, že "po tomto sněmu nebylo již dobře možno mluviti 
o tom, že čsl. církev je blízka církvi anglikánské, starokatolické a 
pravoslaví,,308. Vítězstvím Farského křídla byl tak současně 
legitimizován i jeho postoj k dogmatu, který byl- v Československé církvi 

dobře znám, byť ne právě všemi akceptován.309 Neboť Farský, jako ovšem i 

mnozí jiní310, nechápal dogma jako neměnné. Sám se považoval za radikála, 

jak vyplývá i z jeho postyl z r. 1923 a 1924, z nichž je zřejmé, že nezastával 

plně christologické dogma, zpochybňuje dokonce Ježíšovu dokonanou smrt i 

305 Srv. příspěvky teologů na 1. zasedání I. sněmu CČS (H)- viz výše; srv. kupř. též i názor ne
teologa: Bauer, K., Myšlenkové proudy v československé církvi, Olomouc 1924, s. 19: autor 
vytyčuje "Mravní výchovu lidu ve smyslu Ježíšova evangelia" jako první z úkolů CČS. 
Mravnost zde spojuj~ s účinnou láskou a náboženskou svobodou. , 
306 Ústava CČS, 1924, §1.; srv. kupř. i: Bauer, K., cit dílo (1924), s. 29: Autor uvádí úkol práce 
CČS "v duchu moderní kultury" jako poslední z pěti vytyčených úkolů. 
307 Provolání Církve československé zlO. 1. 1920, in: Spisar,' AL, cit. dílo (1936), část B, s. 
328; srv. §1, Zatímní řád CČS, in: Právo národa, 1920, roč. 111., č. 4; srv. Farský, K., Z pode jha, 
2. vyd., 1921, s. 33; srv, Spisar, AL, cit. dílo (1936),s. 106, 114. 
308 Kovář, Fr., Masaryk a československá církev, in: NR 11.,1930, s. 3. 
309 Farský, K., Učení církve československé (odpověď prof. E. Rádlovi), in: ČZ, roč. 111., Č. 47 a 
roč, IV., Č. 2: Moje stanovisko k dogmatům řím. kat. je v církvi čsl. známo dobře; platím za 
zastánce směru radikálního a měl jsem pro to i nejedno dojednávání ne právě nejpříjemnější 
v samé církvi čsl. se zastánci nezměnitelnosti katolických dogmat." 
310 Srv. kupř. Spisar, AL, Věroučné základy církve československé, cit dle: Spisar, AL, cit. dílo 
(1936), s. 224, 22S: pojímá kupř. zde usnesení sedmi všeobecných koncilů jako "výklad učení 
Ježíšova ze stanoviska vědeckých a filosofických názorů starých dob." ..... s. 227: "Učení 
Ježíšovo třeba tedy zbaviti přítěže, teologické a filosofické, přítěže minulosti"; srv. s. 226: 
Nelze také přijímat dnes hotové výtvory ideové (sloučeniny evangelia se staršími kulturními 
názory z dob minulých." 
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vzkříšení.311 To mohlo být i Kovářovi zárukou při jeho odmítavém postoji k 

dogmatům v jím předjímaném novém náboženství. Rovněž Farského pojetí 

Boha, odlišné kupř. od pojetí Dr. AI. Spisara a Dr. K. Statečného - viz jejich 

referáty na 1. zas. I. sněmu CČS v r. 1924, mohlo dávat Kovářovi určité záruky 

tolik proklamovaného svobodného náboženského vývoje. 

III. Ekumenická profilace Kováře v mladé CČS 

1. Zapojení Kováře do práce CČS do r. 1930 

1.1. Prezentace idejí nového náboženství v edici Blahoslav 

Z podnětu patriarchy Farského a za podpory Ústřední rady CČS312 

zřídil a redigoval Kovář novou knižnici CČS, kterou pojmenoval 
"Blahoslav". Název se mu jevil příznačný, protože, jak vyzdvihl 
"Blahoslav je osobností v prvé řadě náboženskou, jedním z těch, 

3ll Farský, K., Naše Postyla I, Blahoslav, Praha 1925, s. 242 ad. 
312 Hrdlička, J., cit. dílo (2007), S. 84: Kovář navrhl ÚR, z podnětu Farského, vydávat 
knižnici."Ústřední rada návrh na schůzi 30. října 1925 přijala. Teolog byl pověřen redakcí 
knižnice." 
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v nichž český život náboženský proudí a bije nejmocněji.,,313 A Kovář 
právě touto řadou chce přinášet knihy" nejen o náboženství, ale 
hlavně pro náboženství ... , které se k náboženství staví kladně a 
oceňují je. ,,314 Doufá totiž, že tak přijde vhod "lidem dobré vůle, kterých 
dnes přibývá a kteří touží po tom, aby nejen měli jasno ve věcech 
náboženských, ale aby věděli, že i člověk, který jest na· vrcholu 
kulturního snažení doby, může nalézti kladný poměr k náboženství a 
jeho hodnotám". A právě tezí o znovunabývání na vážnosti 
náboženských hodnot Kovář svůj úvod k edici Blahoslav zahajuje. 
Z obavy, aby nebyli snad někteří zaskočeni, že se jedná o církevní 
edici, a mohli by proto očekávat, že bude knižnice sledovat konfesní, 
či dogmatické cíle, uvádí Kovář svou recepci CČS, jak jsme naznačili: 
CČS pro něj, jak uvádí "sama nemá a nechce mít vybudované 
dogmatické soustavy. Chce dáti svým příslušníkům jen pevné a jasné 
náboženské stanovisko, cíl a metodu,,315. Sama pak, více než kdo jiný 
"pociťuje ... potřebu orientovati se, poučovati se o věcech 

náboženských všestranně. ,,316 

V další části úvodu k první publikaci nové knižnice Blahoslav, kde 
se Kovář věnuje již jejímu obsahu, totiž myšlenkám všeobecné 
křesťanské konference o životě a díle ve Stockholmu 1925, jak zní i 
podtitul této publikace pod názvem: Církve a otázky dneška, apeluje 
nejprve na církve, aby upozorňovaly veřej n ()?t! že "jsou tu ještě jiná 
řešení otázek, na nichž dnes každému záleží, než na jedné straně 
řešení katolické a na druhé mimo - nebo docela protináboženské,,317. 
Zároveň apeluje i na politické směry ve smyslu, aby i ony doplnily 
právě výše naznačenými novými náboženskými řešeními otázek své 
programy ku prospěchu věci, ale i pro udržení a získání voličů. 

Důvodem tohoto apelu je mu již další nesouhlas s "materialistickým 
řešením ... problémů"318, jak jej právě v politice seznával. Cílovou 
skupinou byla Kovářovi tedy nejen církevní, ale i mimocírkevní i 
mimonáboženská veřejnost. Chtěl je prostřednictvím myšlenek ze 
Stockholmské ~onference seznámit i se snahami dalšího křesťan~tva, 
s nimiž bylo možno porovnat zde dosud výlučně známé snahy 
římskokatolické. Porovnat chtěl i návrhy řeše,ní otázek z konference 
s již provedenými, či teprve zamýšlenými řešeními, která nazval 
"mimo- , či protin,áboženská".319 Podtrhl, že stockholmská konfere~.ce, 
čili "všecko mimokatolické křesťanstvo" se zde z hlediska náboženství 

313 Kovář, Fr., Církve a otázky dneška, Blahoslav 1925, s. 6, cit. dle "Sborník Blahoslavův"; srv. 
13. 10. 1926 se Kovářovy narodil syn, jemuž dal rovněž jméno Blahoslav. 
314 Tamtéž, s. 5. 
315 Tamtéž, s. 6. 
316 Tamtéž. 
317 Tamtéž, s. 8. 
318 Tamtéž. 
319 Tamtéž, s. 7. 
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vyslovilo "o problémech dneška: 'mravních, výchovných, sociálních, 
národohospodářských, mezinárodních a církevních ... ,,320. 

1.1.1. Kovářova recepce ekumenické scény doma a ve světě v r. 1925 

Kovář v úvodu k první publikaci edice Blahoslav pod názvem 
Církve a otázky dneška. Z myšlenek všeobecné křesťanské 

konference o životě a díle ve Stockholmu 1925 prozrazuje svůj pohled 
na jednotlivé 'denominace v zahraničí i doma. Poselství kongresu 
Kovář kompromisem a výrazem ústupku kvůli "německým 

nacionalistickým kruhům luterské církve".321 "Protestantské 
křesťanstvo" dělí Kovář na dvě skupiny: "optimistickou skupinu 
anglosaských a reformovaných", kterou viditelně preferuje s ohledem 
na jejich angažmá ve společnosti, což Kovářovi koresponduje s jeho 
ideálem "království božího na zemi", které podle něj hledají.322 Druhou 
skupinu pak Kovář nazývá "pesimisticko - eschatologickou", 
"povznesenou nad svět i kulturu", která uskutečnění království 
božíh0323 očekává až "mimo tento svět". Přestože podle Kováře měla 
konference "převážný ráz protestantského typu křesťanství", 

poukazuje Kovář na důležitost pro "budoucí křesťanství a ráz 
náboženství" i východních církví (byť neměly na výsledky konference 
vliv). Kovář reflektoval též stále ještě živou -myšlenku spojení na 
základě příslušnosti k slovanským národům, když zmiňuje i záměr 
vzešlý, jak píše, na konferenci z českého popudu, uspořádat v Praze 
konferenci slovanských církví.324 

Kovář nabádá "protestantské církve u nás" s vědomím, že se jedná 
o unii oboU jím výše zmíněných směrů, aby zjistily svůj "vliv na 
uplatnění v životě veřejném" a nechali se konferencí inspirovat 
(míněno jistě k uskutečňování království božího zde na zemi, řečeno 
jeho slovy). Československou církev vybízí, aby zjistila, nakolik se "liší 
od ostatních cí,rkví" a tvoří "samostatný typ církevní a nábožen,ský." 
Konference má přispět k její orientaci do budoucna, k zjištění jak dále 
a jestli vůbec má tento "samostatný typ" dál ro~víjet. 325 

Kovář vypočítává, že na našem území působí "silná církev římsko 
- katolická, protestantské církve mnoha denominací a obou 

320 Tamtéž, s. 6; srv. s. 12: Do publikace nebyla pojata zpráva subkomise k rasové otázce, 

"poněvadž nemá pro nás významu, jako zprávy ostatní. V konečné úpravě publikace byly pak 
vypuštěny ještě i jiné referáty a články z důvodu nedostatku'místa. 
321 Tamtéž, s. 7. 
322 Tamtéž; srv. jeho brožuru Království Boží na zemi z r. 1920. 
323 Kovář píše obě písmena malá. 
324 Tamtéž, s. 8, 9. 
325 Tamtéž, s. 8. 
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základních směrů, pravoslavná církev směru pokrokovějšího i 
starověreckého, zesílena ... ruskou emigrací, samostatný typ církve 
československé a vedlo toho náboženské snahy mimocírkevní,,326. 
Hodnotí tuto skutečnost z hlediska současně tak malého prostoru, kde 
se tyto církevní a náboženské poměry - jako nikde jinde na světě -
vytváří, jako ojedinělou. S nadějí do budoucna nahlíží jejich práci, 
"půjde -Ii všem těmto směrům o opravdové náboženství", "zkušenosti", 
které by "mohly mít význam pro sjednocovací snahy lidstva vůbec.,,327 

Z uvedené,výpovědi je zřejmé, že Kovářem již dříve prosazované 
všelidské sjednocení na podkladě náboženském ho provázelo i 
nadále. Rozdíl však můžeme nalézt ve způsobu dosažení jím 
předjímaného všelidského sjednocení. Zatímco v předchozích letech 
se mělo jednat o (nejen náboženské) sjednocení Slovanů, kteří se 
stanou mostem mezi základními třemi křesťanskými tradicemi, a na 
jejich podkladě tak vznikne nová náboženská forma, hovoří nyní Kovář 
o "vážné práci" všech výše zmíněných církví. (Je zde přitom zahrnuta i 
myšlenka vývoje církví, jak bude zřetelné z dalšího). Kovář zde použil i 
termínu "spojení církví", neboť podle něj se tyto snahy mají projevit již 
na připravované konferenci v r. 1927 v Lausanne, kde kromě možnosti 
"spojení církví" ... V otázkách "života a díla" se má jednat i o spojení v 
otázkách "víry a zřízení". Lze se domnívat, že k tomuto posunu byl 
Kovář inspirován právě zprávami stockholmské konference, které pro 
vydání přeložila jeho manželka Helena.328 " -

V této době publikoval Kovář i v Národních listech, kde v r. 1925 
uveřejnil článek "Dva nejnovější konkordáty." To ukazuje, že· stále 
současně sledoval i dění v římskokatolické církvi, jak jsou toho ostatně 
dokladem i jeho deníky z let 1925 _1927.329 . 

1.2. Kovářova vize CČS jako nové vývojové formy náboženství pro smíření 

se současnou kulturou 

Ve 3. svazku edice Blahoslav vydává Kovář počátkem r. 1926 pod 
názvem "O náboženství" své přednášky, kterě pronesl na půdě CČS 
na podzim r. 1925. Na základě své další přednáškové činnosti v r. 
1926 a kladného přijetí prvního dílu33o, vydal v následujícím roce 1927 

326 Tamtéž, s. 9. 
327 Tamtéž, s. 9. 
328 Helena Kovářová překládala již i dříve, např. článek z Glasniku - úřed. listu Srbské 
pravoslavné církve pod názvem: "Přípravná schůze zástupců křesťanských v Ženevě" 
in Český zápas 1920, sv. III. 
329 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007); s. 83. 
330 Tamtéž, s. 78: cit. dle: dopis účastníků kurzu Ústřední radě z 26. 4. 1926, ÚAM CČS(H), 
neinventarizovaný fond Fr. Kovář: dožadují se dalšího pokračován kurzu; srv. s. 89: kladná 
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i druhý díl svých přednášek jako VI. svazek edice Blahoslav, kterou 
v této době stále řídil. Nedlouho po incidentu se svou habilitací na FF 
UK a též i s ohledem na myšlenkový vývoj, který u sebe zaznamenal, 
cítil Kovář potřebu uvést v úvodu 1. dílu uveřejněných přednášek 

podrobnosti ze svého profesního i myšlenkového života. Svůj životopis 
končí vyznáním, že jeho práce "byly jen ohlasem náboženských 
otázek, jež moje svědomí si žádalo míti rozřešeny", a proto 
"nepochybuje, že jimi vždy budou moci získati ti, jejichž nitro bude 
potřebovati odpovědi na tytéž otázky,,331. 

Základní otázkou nyní pro Kováře byla myšlenka náboženského 
vývoje, který by v jeho pojetí dostihl současného vývojového stupně 
kultury a tak došlo ke smíření kultury s náboženstvím (v této jeho nové 
vývojové formě).332 Kovářovým cílem v této fázi byla záchrana 
náboženství, jehož hodnotu pro společnost si Kovář uvědomoval.333 

Bez dalšího náboženského vývoje si však nedovedl smíření představit. 
Ambici uskutečnění nové vývojové formy náboženství chtěl nyní - po 
svém ideovém posunu v porovnání s několika málo lety předtím -
naplnit v CČS. Jevila se mu pro tento úkol příznačnou, neboť díky 
svému mládí "není vázána tradicemi a dogmaty" a proto "nemusí se 
obávati, že výsledky vědecké práce v náboženství zboří dosavadní 
budovu představa praktik." Kromě toho Kovář oceňoval, že prohlásila 
svobodu svědomí, v boji s pravoslavím se~~zhodla pro pokrok a "v 
poměru k jiným církvím se rozhodla instinktivně pro to, že bude tvořiti 
svůj zvláštní náboženský typil334. Kovář kvitoval výsledky I. sněmu 
CČS. Důležitým ukazatelem byl pro něj 1. článek Ústavy. Velmi 
významné se mu jevilo též uznání myšlenky platnosti všeobecného 
vývoje, vztahujícího se i na náboženství, včetně křesťanství, k čemuž 
se církev dle Kováře i později ještě několikrát přihlásila.335 Kovář proto 

reakce R. Urbana, dle Urban R., dopis Fr. Kovářovi z 9. 5. 1926, ÚAM CČS(H), 
neinventarizovaný fond Fr. Kovář. 
331 Kovář, Fr., cit. dílo (1926), s. 16. 
332 Srv. Kovář, cit. d.ílo (1926), s. 21: Kovář cituje Spenglera (z knihy "Zánik západu", yydané 
v r. 1920 a 1922 a v Čechách Šustou představené v r. 1921,1923) a Masaryka (z knihy 
"Světová revoluce za války a ve válce 1914 - 1918, vydané v r. 1925), když hovoří o krizi 
moderní doby, z níž vzejde nová kultura. Ztotožňuje Se s názorem Masaryka, který 
s příchodem této vyšší kultury očekává i vyšší náboženství a s tím spojenou i vyšší mravnost, 
lidskost po vzoru "Ježíš, ne Cesar". , 
333 Srv. Kovář, cit. dílo (1926), s. 23: Kovář hovoří o době "návratu náboženství", neboť ani 
věda, ani filozofie náboženství ho nenahradili a nahradit ani nemohou, avšak "jeho potřeba 
se zase nedá odstranit". 
334 Kovář, Fr., cit. dílo (1926), s. 34; Kovář kvituje již i ideové směrnice M. Pavlíka - vyšly pod 
názvem Promluva bratrů M. Pavlíka a E. pokorného ve dnech sjezdu CČS 8. a 9. ledna 1921 
v Praze, Knihovna CČS, sv. 10, Praha 1921, které, mu jsou kompromisem mezi 
konzervativním a pokrokovým směrem v církvi a též značným krokem ve sblížení s kulturou; 
srv. Kovář, Fr., O ideových základech československé církve in Kalich, roč. X., 1926, č. 5, s. 
~2 , 
335 přesvědčení o "všeobecné platnosti zákona vývoje,.jemuž je podrobena i myšlenka 
náboženská, křesťanství nevyjímaje" nalézáme i u Farského, srv. Farský, K., Stručné 
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viděl CČS v předjímce světlé budoucnosti, kterou jí prorokoval, pokud 
domyslí princip vývoje "až do konce". V tom případě by podle něj 

získala CČS "takové plus před· ostatními církvemi, že by teprve 
budoucnost mohla jeho důležitost a hodnotu plně ocenit při srovnání 
s ostatními církvemi,,336. Doplňme, že se zde nejedná o antagonismus 
k ostatním církvím. Kovář chtěl zachránit náboženství a jeho hodnotu 
pro současného člověka, nikde jinde však, než v CČS k tomu neviděl 
vhodnější půdu. Proto Československou církev nabádal, aby se 
nevzdala úkolu "smířit náboženství s vývojem kultury, vložit do ní kvas 
nábožensky, 'organicky shodný s ostatními prvky, v nichž by mohl 
uplatnit svou tvořivou sílu a dát kultuře v novém útvaru náboženství to, 
co dávala náboženství minulým kulturám, shodným s nimi,,337. 

Předpokladem, aby se touto novou náboženskou formou CČS 
opravdu stala, byl Kovářovi její ideový vývoj. Jistě ne náhodou vyšel 
proto jako 2. svazek edice Blahoslav Spisarův "Ideový úkol církví 
v náboženské krisi dneška" a po uveřejnění druhého dílu Kovářových 
přednášek v témže roce 1927 jako 7. svazek, jako částečná opozice 
proti některým názorům Spisarovým338, i první sborník přednášek pod 
názvem "Naše dílo", z důvodu potřeby publikovat "odborné články o 
otázkách důležitých pro vnitřní vývoj a ideovou práci církve", jak 
v úvodu napsal.339 Ne bez zajímavosti v souvislosti s Kovářovou 
snahou o ideové směrování církve je, že se .. ~nažil i o vydání překladu 
Husova spisu De ecclesia. To se sice nezdařilo, nicméně jako 4. 
svazek edice Blahoslav vyšla v překladu F. M. Bartoše Palackého 
Obrana husitství.34o 

informace o náboženských názorech, úkolech a organisaci církve československé, Blahoslav, 
Praha 1925, kapitola 30: Některé význačnější zásady a směrnice CČS. 
336 Kovář, Fr., cit. 'dílo (1926), s. 165. 
337 Kovář, Fr., cit. dílo (1926), s. 165. 
338 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 91, dle: Kovář, Fr., dopis ÚR CČS (H) z 1. 5. 1927, ÚAM 
CČS(H), neinventarizovaný fond Fr. Kovář. 
339 Kol. autorů, edi~. Kovář, Fr., Naše dílo. Sborník prací číslo prvé, Blahoslav, Praha +927, s. 
5: Ve sborníku jsou zařazeny přednášky domácích teologů prof. Dr. K. Statečného: Centrální 
otázky věrouky. církve československé, J. Pánka: Příspěvek k ideové výstavbě církve 
československé, J: Hradila K otázce bohoslužeb a K otázce mládeže, l. Černého Organizace 
mládeže CČS. Jsou zde ale též příspěvky provenience zahraniční, články R. Kreglingera: 
Odloučení náboženství od kultury, J. l. Leuby Mizení víry v osobní nadlidskou příčinu a blaho 
lidstva, F. Heilera B'udoucnost katolicismu, R.H. Markhama Rozhovor s Rabindranéthem 
Thákurem. Kovář zde zařadil i svůj překlad přenášky O náboženství A. Loysiho a svůj článek o 
dvou náboženských sjezdech Lausanne a Praha 19i7, jimž se budeme věnovat samostatně. -
Sborník vyšel jako předchůdce budoucí Náboženské revue; srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), 
s. 90: "Tím byl učiněn první krok ke vzniku Náboženské revue. Kovářův zápisník z r. 1927 
uchoval stručný plán budoucího teologického periodika. Jeho tvůrce se v této době přikláněl 
ke koncepci časopisu s články odborného i duchovního rázu." 
340 Hrdlička, Jar. cit. dílo (2007), s. 87, dle Kovář, Fr., dopis F. M. Bartošovi ze 14.4. 1926, 
ÚAM CČS(H), neinventarizovahý fond Fr. Kovář: Palackého Obrana, co by odpověď proti 
německému katolickému historikovi prof. K. H6f1erovi, je mu "odpovědí mnohým i v naší 
době mezi našimi katolíky a filosofická stránka tohoto dílky je vskutku velecenná". 
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Kovář S požadavkem nutnosti ideového vývoje církve specifikoval 
jeho kroky. Československá církev se musí naučit "rozlišovati mezi 
formou, útvarem, systémem, jež pomíjí, a náboženstvím, jež trvá,,341. 
Do jaké míry byl Kovář právě v této a mnoha dalších myšlenkách 
ovlivněn svým dávným vzorem A. Loisym, jenž ve své přednášce (z 
27. 3. 1926)342 pod názvem "O náboženství" (kterou Kovář zveřejnil ve 
výše zmíněném sborníku Naše dílo), pravil: "Až doposud náboženstva 
pomíjejí, ale náboženství zůstává,,343. Rozdělil náboženství na tři třídy 
"podle náboženského vývoje,,344. Do jaké míry názory obou teologů 
čistě jen konvenovaly, nelze beze zbytku prokázat. Nicméně se jeví 
příznačné, že Kovář pojmenoval své přednášky stejným názvem "O 
náboženství". Tyto předložil církvi, neboť mu byly k vytyčenému cíli 
prvním krokem, jako nutnost seznámit se s náboženstvím po všech 
jeho stránkách. 

Doplňme ještě, že si byl Kovář vědom, že "je důležito náboženský 
život znáti, ale s hlediska náboženství samého je důležitější, 

náboženský život žíti,,345, ovšem jeho klasifikace víry ("je náboženská 
víra instinktivní, citová, je dále náboženská víra založená na autoritě, 
ale je také náboženská víra uvědomělá, přesvědčená, která prošla 
skepsí a kritikou a jen takové víry může potřebovati dnešní člověk"346), 
napovídá o jeho vědomí nutnosti studia náboženství z hlediska vědy. 

Proto přistoupil k náboženství z pozice vědy o náboženství, kterou 
vedle filozofie 19. století, rozvoje přírodních a duchovních věd a 
objevů považoval za nejdůležitější. 347 (S oprávněností svého 
přístupu se odvolával na Masaryka, neboť spolu s ním zastával názor, 
že lidstvo dospělo k vědeckému poznání a vědeckým metodám. Proto 
ani náboženství se nemůže vědeckým metodám vyhnout a před 
výsledky vědy utíkat. Byl si však současně vědom limitů vědy?48) Na 
základě vědeckých metod, které věda o náboženství využívá (přičemž 
Kovář kladně hodnotil, že je současně hrází racionalismu a 
positivismu), dospěla ona k poznání, které Kovář považoval za dosud 
za nejvýznamnější: nemůže prokázat zjevené náboženství. Pro vědu o 

341 Kovář, Fr.: O ideových základech československé církve in Kalich, roč. X., 1926, sešit 5, str. 
135. 
342 Loisy, A., Závěrečn,á přednáška z dějin náboženství na Collége de France, z 27. 3. 192p, 
překlad in: Kol. autor'ů, cit. dílo (Naše dílo, 1927), s. 72. ' 
343 Tamtéž, s. 88. 
344 Tamtéž, s. 74. 
345 Tamtéž, s. 39. 
346 Tamtéž, s. 33. 

347 Kovář, Fr., cit. dílo (1926), s. 58. Kovář také věří, že díky vědě bude moci být lépe 
pochopen smysl a význam náboženství i těmi, kteří vůči němu byli zaujati. 

348 Tamtéž, 149: "Věda nemůže dnes podati definitivní a navždy platné odpovědi na tyto 
otázky .... věda tu může budovat na základě dokladů, které má hypothesy a teorie a ty se 
mění, doplňují a opravují ... Mají však zároveň "část pravdy a jsou krokem k dosažení pravdy 
trvalé ceny, k níž se časem může dojíti". 
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náboženství jsou všechna náboženství přirozená.349 Toto tvrzení 
Kovář doložil argumentem náboženského vývoje. Je . -Ii vývoj 
náboženství faktem, (což prokazoval přehlídkou náboženského 
vývoje350 - od nižšího k vyššímu, přičemž tento vývoj musí být chápán 
ve shodě s historickými fakty, s nimiž se např. neshoduje "schematický 
evolucionismus", jenž si představuje vývoj přímočaře od horšího 
k lepšímu,351 a rovněž není mechanický, všude stejnoměrný, nejde 
ruku v ruce s materiálním pokrokem, záleží i na osobnostech, - potom 
toto zjištění má "veliké důsledky pro dogmatické formy 
náboženstVí .. ~je nemožno rozeznávati náboženství zjevená a 
nezjevená, je nemožno vůbec uznávati zjevení ve smyslu 
bezprostředního přímého sdělení nějakých pravd do lidské mysli, je 
nemožno rozlišovat náboženství nadpřirozená a přirozená. Pak arci i 
křesťanství vzniklo vývojem jako vše ostatní a také křesťanství je 
podrobeno vývoji. Pak ovšem je třeba podrobiti revisi názor, že 
křesťanství je náboženstvím absolutním, na věky platným, nad něž 
vývoj výše jíti nemůže. Vědecký názor nemůže s takovým míněním 
vysloviti souhlas, nemůže vyloučiti možnosti Vývoje náboženství na 
stupeň a stupně vyšší než je křesťanství.352 Proto návrat 
k dosavadnímu náboženskému útvaru, přestupování do jiné církve či 
vystoupení z ní neznamená podle Kováře vyřešení náboženského 
problému. K němu vede cesta nového náboženství, které by "vyhovělo 
člověku vyrostlému z duchovní půdy, k níž vývoj lidstva dospěl,,353. 

Jinými slovy toto nové náboženství musí být v souladu se 
současnou vědou a kulturou. Kovář právě v tomto bodě polemizuje 
s evangelickým teologem J. L. Hromádkou, jenž mu byl zástupcem 
konzervativní protestantské teologie, když byl na rozdíl od Kováře 
přesvědčen, že napětí mezi křesťanstvím a kulturou je 'přirozené, 
neboť křesťanství s kulturou, byť sebevyšší, nemůže být ztotožňováno 
ani jí měřeno.354 Polemiku s tímto Hromádkovým názorem zveřejnil 
Kovář o rok později vevangelickém periodiku Kalich, kde píše: 
"Náboženství a kultura ... nejsou dvě nepřátelské moci. Je-Ii ~ějaké 

349 Tamtéž, s. 75. 

350 Kovář, Fr., cit. dílo (1926): V prvním díle své práce začíná popisem projevu a 
náboženským vývojem nejprve u "lidstva předhistorického" a "Iidstva primitivního". Věnuje 
se zde teoriím o původu, počátcích a vývoji náboženství u Řeků, u Izraelců, v křesťanství, ve 
filosofii, v německé' protestantské filozofii náboženství i v katolickém tradiciona'lismu, 
v pozitivismu a v pohledu vědy. Nastiňuje zde i řadu teorií. 
351 Tamtéž, str. 157, 158. ' 
352 Tamtéž, str. 162. 
353 Tamtéž, str. 27. 
354 Tamtéž, str. 163: Kovář zde cituje ze Hromádkových spisů " Křesťanství a boj o 
křesťanství", Praha 1925 a " Křesťanství a vědecké myšlení", Val. Mez. 1922; že je 
náboženský vývoj v křesťanství "i nad protestantismus" potřebný, dokazuje Kovář i 
v následujícím úvodu k IV. svatku ,edice Blahoslav, r. 1926, kde v překladu F. M. Bartoše byla 
pod názvem Obrana husitství otištěna část Palackého Dějin husitství, v nichž dle Kováře je v 
Palackého filozofii náboženství zřejmé uznání tohoto vývoje. 

69 



napětí mezi nimi, je to napětí lásky.,,355 Kovář však nesouhlasil ani se 
zdejším zástupcem liberálního protestantského směru, Linhartem, 
který sice hovořil o vývoji křesťanství ve vzájemném vztahu 
s ostatními složkami života, ale Kovářovi bylo i to málo, neboť 

křesťanství mu bylo, jak již jsme ukázali, "jen jednou formou 
náboženství". Proto nebylo třeba ho vyjímat, jako formu, která "právě 
vývojem pomíjí ... jsouc vystřídána novou formou,,356. 

Zde vidíme, že Kovář neopustil myšlenku, jak jsme ji sledovali 
v jeho tzv.' religionistickém období, kdy hledal a -předjímal 

náboženskou formu za křesťanstvím, v souladu s dnešním vývojem 
(vědy a kultury). Rovněž myšlenku, že tato nová náboženská forma 
bude všelidským náboženstvím, jsme sledovali již v dřívějších letech 
Kovářova života357 např. v předmluvě k I. svazku edice Blahoslav, 
1925, kde Kovář hovořil o "sjednocovacích snahách lidstva vůbec" 
(přičemž zde opět proniká i myšlenka sjednocení církví358). Její 
rezonanci se stejnou intenzitou i zde můžeme doložit kupř. z druhého 
dílu přednášek359 , kde Kovář představil náboženství předkolumbovské 
Ameriky a východoasijské kultury, přičemž tu zaznívají i jeho 
představy o vývoji náboženství a kultury, s akcentem konečného 

~jednocení. V části o čínské kultuře čteme, že "ponenáhlu se vyvíjí 
k nové budoucí kultuře všelidské, jakou - doufejme - budoucnost 
přinese,,360. 

Jak této všelidské kultuře Kovář rozuměl, lze vysledovat z jeho 
článku O ideových základech československé církve361 , kde uvádí, že 
každá kultura je jednou z kultur všelidských. Každý národ musí svým 
způsobem (dle svého historického dědictví, přítomných poměrů, 

individuality) vykonat všelidský úkol, jímž je splynutí náboženství 
s novodobou kulturou, neboť svéráz národní kultury uprostřed kultury 
všelidské činí titíž činitelé. I zde Kovář staví tento úkol, jenž má být 

355 Kovář, Fr., O ideových základech československé církve in Kalich 1926, roč. X., č. S, s. 135 
356 Kovář, Fr., cit: dílo (1926), s. 164: Kovář zde cituje Linhartův spis "Náboženství a kultura", 
Praha 1925 
357 Kupř. již ve spise Církev pravoslavná a římská z r. 1920', kde Kovář hovořil o k~esťanské 
formě, společné všem, "která by svými znaky a vlastnostmi byla podkladem pro sjednocení 
všeho křesťanstva, jež největší duchové pro budoucnost nejen předpovídají, ale za naprosto 
nutné uznávají", v'inspiraci již výše zmíněného 5. světového kongresu pro svobodné 
křesťanství a pokrok a další. 
358 Kovář, Fr., (podepsána: redakce), Církve a otázky dneška, Blahoslav 1925, sv. 1., s. 9. 

359 Kovář, Fr., O náboženství, část druhá, Blahoslav 1927, sv. VI, s. 5: Kovář ve druhém díle 
představuje dějiny různých kultur v dějinách lidstva s cílem: 1) poznání náboženství pro 
"rozlišení mezi formou náboženství, která je přerůzná a měnitelná a· mezi tím, co tvoří 
náboženství vůbec a jest ve všech těch různostech stále živé". S cílem, jak lze hodnotit, najít 
esenci náboženství, 2) s cílem poznání poměru kultury a náboženství a 3) s cílem poznání 
vývoje, neboť z vývoje forem lze dle Kováře usuzovat na vývoj náboženství jako celku. 
360 Kovář, Fr., cit. dílo (O náboženství ll., 1927), s. 35. 
361 Kovář, Fr., O ideových základech československé církve in Kalich 1926, roč. X., Č. 5. 
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"ideou a ideovým úkolem československé církve". Podle něj bylo 
potřeba, aby se náboženství na jedné straně "očistilo od pověry, 

ubránilo dogmatismu, fantasiím mythologickým, okultismu, spiritismu, 
výstřelkům mysticismu a podobným zjevům. Na druhé straně se 
náboženství postaví jako hráz proti jednostrannému intelektualismu, 
racionalismu a positivismu čistě vědecké kultury a nedá jim 
přebujeti,,362. Tak bude moci být rozřešena i náboženská krize, pokud 
"se vývoj náboženství dohoní a uvede v organický soulad s kulturou, 
v níž náboženství jest koncentrací všech kulturních hodnot,,363. 
Oprávněnosť církve by dle Kováře trvala, i pokud by svého cíle 
dosáhla. "I když by všeho toho bylo dosaženo, byla by tu právem 
církev čsL, ač by byla jen národním svérázem všelidského 
náboženství, stejně jako lze mluviti o kultuře české, třeba je jednou 
z kultur všelidských a stejně jako každý z nás jest jedinec svého druhu 
a zároveň člověk. V tom je přirozený universalism a opravdová 
katolicita.,,364 Kovář si byl vědom nesnadnosti "takové syntézy", kterou 
předpokládal snáze docílit v jednotlivci, než v národě, či dokonce 
v národech. Byl ale přesvědčen, že "není jiné cesty, než aby každý 
jednotlivec byl z křemene a tak celý národ z kvádrů a národové ve 
svém celku chrámem lidství,,365. 

1.3. Ekumenické snahy o jednotu. Světováďkónference o víře a řádu v 

Lausanne v Kovářově reflexi 

Z úvodu k článku "Dva náboženské sjezdy (Lausanne a Praha 
1927)", který Kovář vydal ve výše zmíněném sborníku "Naše dílo", se 
dozvídáme o jeho recepci tehdejších ekumenických snah.o jednotu. 
Kovář zde reflektuje "katolické snahy unionistické".366 V obavě zvláště 
o menší církve, (tj. i CČS), tyto kritizuje: Není tu jednání rovného 
s rovným o spojenL,,36? Informuje o bilaterálních jednáních Vatikánu 
s anglikánskou církví a zvláště pak s církvemi pravoslavnými, přičemž 
soudě dle papežského listu vydaného biskupům v SHS a ČSR, ,vnímá 
v tomto procesu i roli římskokatolické církve v Československu. 
Odlišně vnímá bilaterální vztahy pravoslavných církví s církví 
anglikánskou, z jejichž snah o spojení vidí jediný výsledek, totiž možné 
příležitostné používání kostelů druhé církve k bohoslužbám. 

362 Tamtéž, s. 135/136. 
363 Tamtéž, s. 135. 
364 Tamtéž, s. 137. 

365 Tamtéž; srv. Loisy, A., cit. dílo (1926) in: Kol. autorů; cit. dílo (Naše dílo, 1927), s. 94: 
Loisyho novým náboženstvím, "dědicem všech náboženství", se má stát - po zkušenosti 1. 
sv. války - "mírumilovné lidstvo". 
366 Kovář, Fr., Dva náboženské sjezdy. (Laussane a Praha 1927), in: Kol. autorů, cit. dílo( Naše ' 
dílo, 1927), s. 126. 
367 Tamtéž, s. 127. 
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Jako odlišné hodnotí rovněž snahy o sjednocení církví, které se 
zúčastnily Všeobecné konference o životě a díle v r.· 1925 ve 
Stockholmu, zvláště pak amerických protestantů, jejichž snahy hodnotí 
jako zájem o "spojení církví na společné půdě praktické činnosti, o 
spolupráci na díle uskutečňování křesťanství v životě soukromém, 
vereJnem . i mezinárodním, bez ohledu na různosti ve věrouce a 
zřízení,,368. Kovář přičítá menší úspěch této konference (oproti 
očekávání) rozdílnostem zásadních stanovisek církví. Přesto však 
hodnotí konferenci v mnoha bodech jakou úspěšnou. Kvituje vedle 
vzájemného' seznámení pracovníků i uvědomění mnohého,' co by 
v jednotlivých církvích zřejmě jinak nebylo reflektováno. Nadějí je mu 
též položení základu "pro pokračování v těchto snahách 
v budoucnosti,,369. 

Jiným typem jsou mu snahy o spojení církví ve víře a zřízení, které 
charakterizuje jako užší, než je spojení na bázi praktické činnosti. 

Popisuje genezi příprav na Světovou konferenci v Laussane. Počátek 
vidí v podnětu americké episkopální církve- již v r. 1910, kdy její 
generální shromáždění zvolilo příslušnou komisi. Jejím úkolem bylo 
oslovit všechny křesťanské církve, "jež uznávají Krista za Boha a 
$pasitele", aby se zúčastnily konference o spoj~ní církví ve víře a 
zřízení. Kovář popisuje cestu deputace vyslané z Ameriky po 2. 
světové válce do Evropy a na Blízký výc~pd. Podrobněji líčí zvláště 

odmítnutí účasti na zamýšlené konferenci Benediktem XV., jehož 
navštívila delegace v květnu 1919. Přesto, jak dále uvádí, byl v r. 1920 
založen v Ženevě přípravný výbor a v Americe konány přípravy, k níž 
byly vyzývány církve i jednotlivci. Předem měly být prohovořeny 

otázky k tématům Víra znovu sjednocené církve; Církev; Služebnictvo 
znova sjédnocené církve; Svátosti. Kovář uvádí, že tyto otázky byly 
prodiskutovany církvemi v letech 1920 - 1925 a na základě'došlých 
odpovědí byl v eostonu připraven program na konferenci v Lausanne. 
Měla se jí účastnit - vedle Českobratrské církve evangelické a 
Luterské církve slovenské - i CČS. 

Kovář psal svůj článek před zahájením lausannské konference, 
nicméně předjímal její výsledky z navrženéno programu, přípravných 
projevů a zvláště ze zpracovaných výsledků odpovědí církví i 
jednotlivců na: dotazy k výše uvedeným tématům, jak vyšly: před 
konferencí jako náměty k diskusi. Procházel bod po bodu, u tématu 
Jednota a u témátu Evangelium, poukázal na spíše "jednotné' 

368 Tamtéž. Srv. Kovář, Fr., Patriarch Charles Farský, in: Hník. F. M., Kovář, Fr., Spisar, AI., The 
czechoslovak Church, Blahoslav, Praha 1937, s. 98: Stockholmské konference se zúčastnil 
patriarcha Farský, který sez'nárnil účastníky s dokumentem "Křesťanská osobnost", jímž 
upozornil na nezávislost CČS. Na kongresu se seznámil s arcibiskupem S6derblomem. 
369 Tamtéž, s. 128. . 
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nazírání", které hodnotil jako "konservativní a ortodoxní".37o U dalších 
témat O povaze církve; O společném vyznání víry sjednocené církve; 
O ministeriu; O svátostech; O jednotě, ukázal naopak na rozdílnost 
názorů jednotlivých církví. Proto Kovář, jako ostatně i pořadatelé, 
neočekával sjednocení církví jako výsledek konference, která měla být 
k tomuto ·cíli spíše prvním krokem. Jak ovšem Kovář hodnotil, 
"základna, na které by se zúčastněné církve podle předběžných 

projevů a návrhů chtěly sejíti, je historická, konservativní a 
ortodoxní.,,371 To jej iritovalo, neboť vnímal takový základ jako hledání 
dogmatické 'i organizační společné základny v minulosti, jako by se 
"vývoj kultury od té doby církví nijak nedotknul,,372. Vadilo mu rovněž, 
že v návrzích není naznačen účinek takto dosažené jednoty na život 
v jednotlivých církvích, spojily - li by se v jednu. Ovšem tu měl obavy, 
zda-Ii by pak vedlo takové spojení k prohloubení náboženského života, 
či by spíše nebylo "takové spojování jen v zájmu sebeobrany proti 
ostatnímu světu, který na takových základech již nestojí"373. 

Proto se Kovář jasně klonil k jinému způsobu usilování o jednotu, 
které nestojí již "na společném základě dogmatiky nebo zřízení,,374. 
Nešlo mu už "o jednotu církví na základech minulosti, nýbrž o jednotu 
na nejširším základě náboženském, tedy o jednotu všech 
náboženstvech za účelem společného náboženského díla 
všelidského. ,,375 

1.4. Kovářova preference modelu jednoty. Naděje na přínos 8. kongresu 

pro pokrok v náboženství, konaného v Praze r. 1927 

Idea sjednocení všech náboženství pro všelidské náboŽenské dílo, 
kterou Kovář označuje jako směřování do budoucnosti, a která není 
ještě organizovana, neboť "je to jen hnutí, ale vyrůstá z potřeb doby a 
jeví se u vynikajících jednotlivců všech náboženstev světa, ,,376 
koresponduj~ s uvedeným Kovářovým ideálem nové vývojov~ formy 
náboženství pro smíření se současnou kulturou. 

Znovu se . odvolává na 5. světový' kongres pro svobodné 
křesťanství a náboženský pokrok, .který se konal v r. 1910 v Berlíně. 
Tuto dobu " Kovář zpětně reflektuje jako "dobu rozkvětu 

370 Tamtéž, s. 134. 
371 Tamtéž, s. 139. 
372 Tamtéž, s. 140. 
373 Tamtéž. 
374 Tamtéž. 
375 Tamtéž. 
376 Tamtéž. 
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svobodomyslného protestantismu a katolického modernismu,,377. 
Uvádí názvy všech v Berlíně pronesených přednášek i jmen 
přenášejících a parafrázuje závěrečnou řeč francouzského modernisty 
Hyacintha Loysona na téma Aliance náboženstev, z něhož vyzdvihuje 
myšlenku o všelidském náboženství jako přirozené univerzalitě a 
pravé katolicitě.378 

Kovář si činil naději, že právě na tento berlínský kongres a jeho 
ideje naváže 8. kongres pro pokrok v náboženství, konaný v Praze, 
byť kvůli 'po válce změněným podmínkám - zákazu modernismu a 
hledání záchrany protestantismu v ortodoxii a konzervatismu - ne již 
v takovém významu a rozsahu. Pořadatelem tohoto pražského 
kongresu bylo po boku CČS Svobodné bratrství. Kovář byl patriarchou 
CČS Dr. K. Farským a ústředím církve pověřen podílem na jeho 
přípravě po stránce organizační i ideové.379 Jako základní pro kongres 
stavil Kovář nutnost "uvědomit a ujasnit si vliv moderního myšlení na 
pokrok v náboženství,,38o. Poukázal též na další možný profit 
pražského kongresu, totiž na možnost setkání zástupců nových 
společností, vzniklých v poslední době, "jež si vzaly za úkol pěstovati 
společným úsilím náboženský život svobodně, bez pout dogmatismu 
nebo hierarchického zřízení,,381. 

·1.4.1. Představení CČS pro ekumenické účely 

I proto jako jeden z cílů kongresu ze strany CČS si Kovář kladl její 
představení cizině, s dopadem však i na domácí půdu. V pozadí jeho 
snahy stála obava, aby snad účastí na lausannské konferenci nebyla 
CČS řazena ke "konzervativním a ortodoxním" církvím, ale ani 
k církvím východním (což Kovář přičítal neinformovanosti. o výsledku 
jednání CGS se Srbskou pravoslavnou církví a užív~ní titulu 
patriarchy), a nebyla ani více srovnávána "nejen s katolíky, anglikány, 
ale i mariavity,,382. 

Základní charakteristiku CČS se Kovář rozhodl postavit na: :zásadě 
svobody svědomí, uznání stanoviska vývoje, uznání zaručených 

výsledků věd i v náboženství, hodnocení ve~keré křesťanské minulosti 
potřebami nynějšího stavu kultury, a dále na jejím usilí "naplnit 
současné sna~ení mravní i poznání vědecké duchem nábožen$kým", 
s odkazem mi I. sněmem v r. 1924 jí vytyčený určitý jeden Směr.383 

377 Tamtéž, s. 141. 
378 Tamtéž, s. 143. 

379 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 94: Kovář pracoval ve vedení programového výboru. 
Kongres měl dále tyto výbory: hostitelský, propagační, finanční a pořadatelský. 
380 Kovář, Fr., cit. dílo (Dva náboženské sjezdy in: Naše dílo, 1927), s. 147. 
381 Tamtéž. 
382 Tamtéž, s. 146. 
383 Tamtéž. 
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Vzniku CČS, jejímu vývoji, úkolům a úsilí mělo být ostatně věnováno 
na kongresu jedno odpoledne. 

Touha seznamovat s CČS se kromě církevního světa týkala i široké 
veřejnosti. Kovář těžce nesl nejen zamenovam, CI neznalost 
chárakteru CČS ze strany ostatních církví, ale vadilo· mu i její 
opomíjení na veřejnosti.384 

1.4.2. ' , Průřez programem 8. kongresu pro pokrok v náboŽenství 

V představení celkového programu pražského kongresu se Kovář 
zastavuje u tématu: Formy náboženských kultů a potřeby dnešního 
života, které je nové, a pro Kováře nejvíce aktuální. Kovář vycházel 
z vlastní zkušenosti v CČS, když píše o "pokrokových společnostech", 
které se "myšlenkově rozešly se starými orthodoxními církvemi, avšak 
je třeba, aby nové náboženské myšlení našlo svůj výraz i 
v bohoslužbách, kultu,,385. Poukazuje na - úskalí katolických a 
protestantských bohoslužeb pro nové pokrokové společnosti: 

"Katolické bez dogmatického svého základu a obsahu zůstávají 

pouhou prázdnou ceremonií, protestantské, pokud mají jádrem pouze 
promluvy, nevyhovují náboženské potřebě, jsouce bez poesie, krásy, 
symbolismu, umění, citového povznesení, které má takový význam 
v náboženství a jako posila mravních pOdrtět6."386 

Téma vývoje bohoslužeb v CČS se stalo i obsahem Kovářovy 
přenášky, kterou na pražském kongresu přednesl.387 Ústřední rada 
následně schválila, aby byl anglický překlad liturgie CČS, jehož 

384 Kovář, Fr., ~a výstavě soudobé kultury v Brně, in: ČZ 1928, roč., XL, č. 29, s. ,1 - 2: Kovář 
zde vyjádřil nespokojenost s prostorem na výstavě vyčleněným náboženství,· zařazeným 
pouze "s hlediska třídění věd" a dále nespokojenost s podanými informacemi o CČS, Jež byli 
Kovářovi - i s ohledem na římskokatolickou a českobratrskou církev - nedostatečné a 
mnohé z činnosti CČS opomíjející. Srv. Kovář, Fr., Tisk ve službě náboženství, in: ČZ 1928, roč. 
XL, č. 40., s. 2: Zge informuje Kovář o Mezinárodní výstavě tisku v Kolíně n. Rýnem,. Jako pro 
něj nejzajímavější uvádí možnost pozorovat, "jak se v tisku jeví světový názor katolický, 
protestantský, židovský a socialistický". Uvědomil si zde rovněž, jak je tisk "důležitou 
pomůckou ve službách náboženství a církví, resp. světových názorů". Litoval proto, že na 
této výstavě nebyly vystaveny žádné náboženské časopisy z ČSR. Kovář si všiml, že ani 
v katolické části výstavy není zastoupen český katolicismus, vyjma z Vídně zapůjčeného 
evangeliáře ze 14. stol. ' 
385 Kovář, Fr., cit. dílo (Dva náboženské sjezdy in: Naše dílo, 1927), s. 148. 
386 Tamtéž. Srv. Kovář, Fr:, Církevní rok, in: ČZ 1928, roč. XL, č. 49, s. 1 - 2: právě z důvodu 
větší účinnosti, než má jen četba a slyšené· slovo upozorňuje Kovář na nábožensko -
výchovný a liturgický význam církevního roku, který rovněž přispívá k náboženské zkušenosti 
věřících a stává se tak významnou složkou náboženského života. 
387 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 94; srv: Kovář, Fr., in: Svoboda svědomí 1928 uveřejnil 
článek k otázce bohoslužeb CČS. Srv. Kovář, Fr., Bohoslužby v našem rozhlase, in: ČZ 1928, 
roč. XL, č. 20, s. 1 - 2: Kovář s~ zasazoval za živý přenos bohoslužeb na Radiožurnálu. Srv. ' 
Kovář, Fr., cit. dílo (Tisk ve službě náboženství, in: ČZ 1928): Pro srovnání zde Kovář uvádí, že 
švédský rozhlas věnuje přenášeným bohoslužbám celkem 8% vysílacího času. 
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zajištěním byl Kovář poveren, rozeslán některým účastníkům 

kongresu.388 Doplňme, že hned po kongresu byl vyhotoven německý 
překlad, který prošel korekturou Prof. Otta a byl uveřejněn 

v Christliche Revue (v r. 1928, č. 6). Připravován byl i kromě 

anglického též francouzský překlad liturgie, jenž měl být zaslán jako 
dar pařížské evangelické bohoslovecké fakultě k jejímu jUbiieu.389 

Kovář v programu vyzdvihl i další témata, jimiž se sám dlouhodobě 
zabýval, jako kupř. otázku moderní náboženské výchovy. Podtrhl také 
účast žen jako referentek právě při tomto tématu, jakož t při schůzi 
žen, kde očekával diskusi "o práci žen v církvích a vzájemné 
spolupráci v oborech, kde ženy jsou zvláště na místě,,390. 

Kladl rovněž význam i na poslední den kongresu, který se měl stát 
dnem studentstva a mládeže. Kvitoval, že mládež se začíná účastnit 
náboženské práce. Současně však zkonstatoval, že i u ní je zřejmé 
výše uvedené rozdělení na "ortodoxní", "hledající oživit staré formy" a 
"svobodomyslnou", "hledající novou orient~ci,,391 . V závěru svého 
článku však o něco smířlivěji vyzval oba směry k vykonání toho 
nejvhodnějšího v důvěře v "nejlepší vůli a přesvědčení na obou 
stranách,,392. 

1.4.3. Kovářovo zhodnocení 8. kongresu pro pokrok v náboženství 

8. kongres pro pokrok v náboženství hodnotil Kovář na pokračování 
v Českém zápase v letech 1927 a 1928. Zatímco v r. 1927 přinesl 
reakce na kongres ze strany cizinců, zabýval se v následujícím roce 
převážně reakcí domácí. Sledoval zprávy v tisku, nejprve v denících, 
z nichž na- kongres podrobněji reagovaly jen Národní osvobození a 
České slovo. Citoval negativní reakce listů, které byly známé svým 
protináboženským zaměřením, jako byl Maják, Dělnický deník, Stráž 
socialismu, i Volná myšlenka.393 V církevním tisku se vyskytovaly 
informace o kongresu hojně. Reakce se dělily podle· konfesní 
příslušnosti toho kterého časopisu. Časopisy Čech, Našinec, Lidové 
noviny i Hlídka, spjaté s římskokatolickou církví, se vyjadřovaly 

směrem ke . kongresu i jeho. účastníkům negativně. Naopak 
evangelické hlasy nešetřily chválou, přestože původně vyjadřovaly 

388 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 94, 95. 
389 Kovář, Fr., Překlady naší liturgie, in: ČZ 1928, roč. XI., č. 13, s. 3 - 4. Srv. Kovář, Fr., 
Padesát let bohoslovecké fakulty, in: ČZ 1928, roč. XL, č. 31, s. 1: Na svobodné evangelické 
fakultě v Paříži získal doktorát biskup Stejskal, čestné doktoráty byly uděleny touto fakultou 
evangelickým profesorům Husovy fakulty Žilkovi a Bednářovi. 
390 Kovář, Fr., cit. dílo (Dva náboženské sjezdy in: Naše dílo, 1927), s. 150. 
391 Tamtéž. 

392 Tamtéž, s. 151. . .. 

393 Kovář, Fr., K pražskému kongresu V., in: ČZ 1928, roč. XL, č. 3, s. 2. 
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svuJ skepticismus.394 Uznání se- z jejich strany dostalo 
Československé církvi. -Souběžně však i "z těchto kruhů jinak 
příznivých kongresu i CČS byla pronesena také řada výtek a kritik,,395. 

Trojice profesorů Rádi, Kozák, Linhart, kteří kromě chvály přinesli i 
výtky, kritizovala nejprve český překlad názvu kongresu, proti čemuž 
se Kovář bránil,396 včetně toho, že popíral domněnku prof. Linharta, že 
měl název evokovat mimokřesťanské směřování náboženského 
pokroku, jak jsme ovšem tuto myšlenku u Kováře skutečně nalezli. 
Podobného názoru byl i prof. Rádi, který tak usuzoval z přítomnosti Dr. 
Čapka (předsedy čsl. unitářů). Kovářova obrana však stála na tvrzení, 
že "všecky dosavadní kongresy měly za cíl sjednotiti svobodné 
svobodné náboženské lidi světa, bez ohledu na příslušnost 

k náboženské formě,,397. Poukázal na tradici kongresů, kdy byly vždy 
kromě křesťanů přítomni i zástupci jiných náboženství, i na snahu při 
pražském kongresu tuto tradici změnit. Ta se však nesetkala s velkou 
odezvou a zástupci jiných náboženství budou proto i nadále na další 
kongresy zváni. 398 

Kovář vyvracel i další výtky, které vyvstaly z neúčasti českých 
protestantů (s výjimkou prof. Kozáka a několika hostů) a dokazoval, že 
sami nepřijali pozvání k účasti na kongresu.399 Vysvětloval i 
mechanismus zvaní jednotlivců (u těch církví, které nesdílejí jako 
celek ideu kongresu), a církví (o nichž je známo, že s ideou kongresu 
souhlasí).4oo Pozvání CČS jako jediné církve v Československu, jež 

394 Tamtéž, s. 3: Jednalo se o prof. Kozáka, prof. Rádla a prof. Linharta, kteří po skočení 
kongresu svá hodnocení poopravili z původních prognóz, které byly spíše negativní. 
395 Tamtéž; . 

396 Kovář, Fr., J< pražskému kongresu VI., in: ČZ 1928, roč. XL, č. 7, s. 1: Kovář vy~větluje, proč 
anglický název, který by v doslovném překladu měl znít Mezinárodní kongres svobodných 
křesťanů a jiných náboženských liberálů, přeložili jinak. Důvodem bylo jiné vnímání termínů 
liberální a svobodný, navíc nebylo zcela neobvyklé, že by v místních podmínkách byl název 
pozměněn - viz jako kupř. v Berlíně v r. 1910, kde kongres nesl titul Světový kongres pro 
svobodné křesťqnství a náboženský pokrok. 
397 Tamtéž, s. 2. 

398 Tamtéž. Srv. Stejskal, R., Mezináboženská konference v Haagu, in: ČZ 1928, roč. XL, č. 36, 
s. 2. - 4: S odkazem zvláště na pražský kongres uvedl' biskup Stejskal, že v Haagu se již 

jednalo nejen o církve, ale o "sjednocení všech náboženstev a ethických společností k práci o 
mír a mravní snahy mezi národy". , 
399 Tamtéž; srv. Rádi, E., Mezinárodní kongres pro pokrok v náboženství v Praze, in: 'KR 1927, 

roč. 1., č. 1, s. 16 - 20; Srv. Kovář, Fr., Prof. Dr. Martin Rade, in: Různé, in: NR 1940, roč. XII., 
č. 3, s. 191: Kovář v oznámení o úmrtí Dr. Radeho vzpomíná na jeho návštěvu Prahy při 
kongresu pro pokrok v náboženství. Připomíná rovněž jeho vedení časopisu Christliche Welt 
(řídil jej v letech 1886 - 1931), z něhož Kovář často překládal a citoval články a naopak, 
Christliche Welt zase často psalo čsl. církvi a přetiskoval její příspěVky, jak dodává Kovář. 
Srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 95, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 23. 8. 1928, RAFK. 
400 Kovář, Fr., cit. dílo (K pražskému kongresu VL, in: ČZ 1928), s. 3: zváni byli 

"svobodomyslní jednotlivci" z evangelických církví v Německu, Holandsku, Dánsku, Francii, ' 
Švýcarsku, američtí universalisté, angličtí kongregacionalisté, z církví pak církve unitářské 
v Americe, v Británii, Rumunsku, Maďarsku, svobodné církve německé a CČS. 
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byla pozvána i jako celá církev (a ne jen jednotlivci z ní), si Kovář 
velice vážil a na základě toho veřejně deklaroval, že ,;CČS ... před 
celým světem se jako celek přihlásila k svobodným církvím,,401. 

Přihlášení CČS k svobodným církvím kvitoval vanglické revue 
Modem . Churchman sekretář mezinárodních kongresů pro pokrok 
v náboženství Dr. Drummond, který současně ve svém článku 

"Svobodní křesťané v Praze" uvedl mnoho informací ze života a 
historie CČS. Celý článek Kovář v překladu pro informaci celé církvi 
uveřejnil 'na stránkách Českého zápasu.402 

1.4.4. Důsledky pražského kongresu pro pokrok v náboženství v hledání 

podobností CČS s dalšími náboženskými hnutími 

Po skončení pražského 8. kongresu pro pokrok v náboženství 
hledal Kovář - ve snaze naplnit svou představu o sjednocení všech 
náboženství pro všelidské náboženské dílo - styčné body CČS 
s dalšími hnutími. Tak nalezl mnoho obdobného se snahami 
Československé církve v indickém hnutí Brahma Samádž, jehož 
reprezentantka se pražského kongresu též úč.~stnila.403 Téměř 
všechny snahy CČS promítl do tohoto indického hnutí, kde nalezl 
mnohé paralely teologické i akcenty sna~. CČS, ať již se jedná o její 
sociální směřování, Kovářův důraz na odformalizování víry a její 
postavení do souladu s vědou, výchovu a vzdělání, či důraz na 
svobodu svědomí.404 

Při sledování zpráv z různých náboženství nalézal Kovář 

podobnosti kupř. i v islámu. Tak kupř. tlumočil prosbu muslimů 
v Bosně, kteří žádali svého šejka o osvobození od zastaralých tradic 
jako důkaz, že již i islám se stal náboženstvím, které potřebuje 

odstranit přežilé a prázdné formy, které jsou již bez obsahu,405 a jak 
bychom mohli doplnit, tak, jak to udělala CČS. 

401 Tamtéž. , 

402 Kovář, Fr., Dr. Drummond o československé církvi, in: ČZ 1928, roč. Xi., č. 14, s. 4: 
403 Kovář, Fr., cit. dílo (K pražskému kongresu Vi., in: ČZ 1928), s. 2: Indka z hnutí Brahma 
Samádž byla na pražském kongresu jedinou zástupkyní jiného náboženství než 
křesťanského. Srv. Kovář, Fr., Jubileum v dáli, in: ČZ 1928, roč. Xi., č. 2, s. 3. 
404 Kovář, Fr., cit. dílo (Jubileum v dáli, in: ČZ 1928), s. 3: Podobnosti Kovář nalézal ve víře 
"v osobního Boha svrchovaně mravného, Otce všech a v bratrství všech lidí,' bez rozdílu ras a 
historie" a též víře "v Krista, dokonalého člověka". Podobnost nalezl i ve spojení nejlepších 
myšlenek a ideálů "indického národního života s křesťanským idealismem, nadějemi 
v zlepšení sociálních poměrů člověka a se sympatickým stanoviskem k vědě". Kovář ukazuje' 
dále akcenty CČS v praxi indického hnutí Brahma Samádž. 
405 Kovář, Fr., Mohamedanismus, in: ČZ 1928, roč. Xi., č. 2, s. 6. 
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Objevování podobností a paralel platilo i obráceně, jak lze zjistit kupř. 
z členství unitářského pastora z Bostonu, který se stal členem CČS po 
pražském kongresu pro pokrok v náboženství.406 

1.5. Mírový kongres v Praze v r. 1928 

Jako úspěšný zhodnotil Kovář i další mírový církevní kongres, který 
se konal v'r. 1928 rovněž v Praze407, byt' jeho bezprostřední reakce 
nebyla prosta výtek, zvláště kvůli opomenutí uvedení zástupce CČS 
na pozvánce, přestože CČS byla zastoupena ve výkonném výboru 
Svazu a měla své zastoupení i v přípravném výboru kongresu, který 
se v Praze konal rok po kongresu pro pokrok v náboženství.408 Mírový 
kongres uspořádal Svaz pro' pěstování mezinárodního přátelství 
prostřednictvím církví, jehož členem byla i CČS společně s mnoha 
dalšími církvemi, vyjma církve římsko - katolické. Zúčastnilo se ho na 
500 delegátů ze 40 zemí.409 Čestným předsedou byl prezident 
Masaryk, ministr Hodža přednášel svůj referát ve třech jazycích, čten 
byl i příspěvek nepřítomného ministra Beneše, promluvil i Doc. Uher 
z Brna.41o Kovář však litoval, že se ve srovnání s pražským kongresem 
pro pokrok v náboženství neúčastnila tohoto mírového kongresu širší 
veřejnost. Přičítal to přílišné odbornosti projevů při veřejných 

shromážděních i organizačním nesnázím.~11 

406 Kovář, Fr., Starokřesťanské hody lásky (agapai), in: ČZ 1928, roč. XL, č. 2, s. 6: Jednalo se o 
duchovního správce 2. unitářského kostela v Bostonu Dr. E. R. Schippena. 
407 Kovář Fr., in: NR 1929, Snahy o spojení církví, in: Rozhledy po životě náboženském a 
církevním; in: NR 1929, roč. 1., č.1, s. 35: tento kongres se vyslovil "tak zřetelně jako dosud 
nikdy pro vá~nou práci křesťanských církví pro mír". Kovář dále informuje, ž~ obdobně se 
spojily i protestantské církve v Americe. Srv. Kovář, Fr., Církve a veřejné otázky in: Rozhledy 
po životě náboženském a církevním, in: NR 1929, roč. I. č. 2, s. 79. Srv. Válka a mrr, účast 
žižkovských evangelíků v boji za mír a proti fašismu. Mírový kongres, in: časopis Vítkov 1928, 
č. 6-7, s. 54: "Kongresu Světové aliance pro pěstování přátelství mezi národy 
prostřednictvílT) církví se zúčastnily mimo římské církve všechny křesťanské církv~. Čestným 
předsedou přípravného výboru byl prezident T. G. Masaryk a čestnými předsedy sjezdu 
ministři Hodža a Beneš. Kongres měl skvělý průběh ... " 
408 Kovář, Fr., Pražský kongres církví, in: ČZ 1928, roč.'XI., č. 37., s. 2: Neuvedení CČS na 
pozvánce vedle zástupců všech ostatních církví bylo zdůvodněno opomenutím, na žádost 
účastníků nakonec vedení kongresu CČS o její účast dodatečně požádalo, načež biskup 
Stejskal kongres oficiálně za CČS pozdravil, patriarcha předsedal jedné z veřejných' schůzí ve 
Smetanově síni Obecního domu, mnozí jej a též kolej CČS i navštívili, slavnostní zakončení se 
pak uskutečnilo v mikulášském chrámu CČS. 
409 Kovář, Fr., cit. dílo (Snahy o spojení církví, in: Rozhledy ... , in: NR 1929), s. 35; Srv. Kovář. 
Fr., cit. dílo (Církve a veřejné otázky in: Rozhledy ... , in: NR 1929), s. 79. Srv. Kovář, Fr., cit. 
dílo (Pražský kongres církví, in: ČZ 1928), s. 2: Kovář zde uvádí menší počet zastoupených 
států: 33. 
410 Kovář, Fr., cit. dílo (Pražský kongres církví, in: ČZ 1928), s. 2: americký účastník R. J. 
Caldwell věnoval "na paměť zásluh, prezidenta T. G. M. o mírové snahy" prostřednictvím' 
kongresu ČSR 2m vysokou bronzovou sochu prezidenta Masaryka z dílny prof. O. Španihela. 
411 Tamtéž, nebyly činěny překlady, nedostávaly se ani tištěné překlady. 

79 



Kongres se v návaznosti na mírové iniciativy církví,412 vyslovil "pro 
intenzivní práci církví pro mír a odzbrojení,,413, rovněž i pro výchovu 
k míru a přátelství mezi národy, na níž by se církve měly podílet. 
Úskalí těchto veřejných otázek však pro Kováře tkvělo v blízkosti 
politiky, čímž by se mohly církve dostat do nepříjemných komplikací. 
Proto kladl důraz na opatrné řešení těchto otázek "s hlediska 
království boŽího,,414. 

Na pražský mírový 
výboru Stockholmské 
rovněž v Praze.415 

kongres navázalo zasedání Pokračovacího 

Lausannské konference, které se-- odehrály 

1.6. Kovářova práce s duchovenským dorostem a mládeží 

1.6.1. Kovářovy snahy o zajištění vzdělávání v duchu CČS 

Po prvních přednáškách O náboženství v r. 1925, kdy Kovář 

současně ještě stále pracoval na ministerstvu416, zažádal ÚR CČS o 
vypsané místo ředitele koleje, jímž byl pak jmenován od 1. října 1926 
Ústřední radou v srpnu téhož rokU.417 Jako historicky první ředitel nově 
vybudované koleje v Dejvicích měl na starosti nejen výchovu 
bohoslovců418 a vedení pobožností, ale přijal rovněž v koleji úvazek 
výuky z oborů biblických studií a vědy o náboženství. Bohoslovci tak 
měli část výuky na Husově evangelické fakultě, část v bohoslovecké 
koleji.419 ... 

412 Kovář, Fr., Církve a mír, in: NR 1928., roč. XI., č. S, s. 2: Kovář si ztěžuje, že Stockholmská 
konference nedospěla k zásadnímu prohlášení proti válce, a že "lidé a Církve se od r. 1914 a 
1918 ještě IT)noho nezměnili", jak dokládá situací v Německu, kde je společn~st rozdělena 
na pacifisty a na mírové pesimisty, jak vylíčil obě skupiny Dr. Rade, jehož teze z přednášky 
z výročního shromáždění německé odbočky Světového Svazu pro mezinárodní přátelství 
prostřednictvím církví Kovář ve svém článku tlumočil. Srv. Kovář, Fr., Církve pro přátelství 
mezi národy, in: čz. 1928, roč. XI., č. S, s. 3: Jedná se o zprávu ze schůze československé 
odbočky Světové aliance pro přátelství mezi národy prostřednictvím církví, na ní~ z pověření 
patriarchy Procházky vystoupil i Dr. Kovář s potvrzením směřování CČS k naplnění ideje 
"bratrství všech lidí". 
413 Kovář. Fr., cit. dílo (Církve a veřejné otázky in: Rozhledy ... , in: NR 1929), s. 79. 
414 Tamtéž. 

415 Kovář, Fr., cit. dílo (Pražský kongres církví, in: ČZ 1928),s. 2. , 
416 Adámek, Fr.,' cit. dílo, (1948) s. 23: V r. 1925 byla Kovářovi na ministerstvu svěřena 
organizace účasti ČSR na mezinárodní výstavě krásných umění v Paříži, za níž byl v r. 1926 
vyznamenán francouzskou vládou řádem Čestné legie. Ve věstníku mládeže v r. 1926 
publikoval článek O umění vzhledem k náboženství a církvi, 
417 Tamtéž; srv, Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 79. 
418 Adámek, Fr., cit. dílo (1948),s. 26; srv. Hník, M., cit: dílo (in: NR 1950), s."8: oba autoři se 
shodují na přísnosti Kováře jako ředitele koleje. 
419 Rozhledy po životě náboženském a církevním, Z církve československé, in: NR 1929, roč. 
I., s. 86: ÚR na jaře 1926 II otázce studia bohoslovců CČS rozhodla, že dokud nebude možné' 
zajistit vzdělávání vlastní, bude jejich studium organizováno prozatímně "v duchu církve", 
doplněné zvláštními přednáškami na bohoslovecké koleji. 
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Kovář se zasazovalo vznik samostatné fakulty.420 Jak si v r. 1928 
poznamenal, jevila se mU samostatná fakulta "naprosto nutná, má - li 
se církev emancipovat od vlivu evangelíků, na jejichž Husově fakultě 
tvoří její bohoslovci převážnou většinu,,421. Ve stejném roce, o několik 
měsíců později, si Kovář zaznamenal své postřehy ze setkání se 
zájemcem učit na budoucí fakultě CČS s bývalým' jezuitou A. 
Špaldákem, kterého přesvědčovalo nutném přestupu k CČS, bude - li 
chtít na fakultě učit.422 Z výše uvedeného zřetelně vyplývá Kovářova 
úzkostná snaha o ideově správnou výchovu bohoslovců CČS, což 
není překvapivé vzhledem k výše vytyčené prioritě, kterou Kovář 
stanovil své církvi: ideovému vývoji k nové náboženské formě. 

Protože cesta k samostatné fakultě nebyla dlouho průchodná423 , 
rozhodl se Kovář ke každoročnímu zvyšování počtu přednášek na 
koleji - v r. 1929 píše, že z původních dvou hodin týdně v r. 1925 nyní 
konal již sedmadvacet hodin týdně v těchto oborech: psychologie 
náboženství, dějiny dogmatu, etika, církevní právo, homiletika, 
katechetika, liturgika, matrika.424 Ke studiu bohoslovcům zajistil 
pomocí nákupu knih podpořeného z ÚR také knihovnu, kde nechyběly 
publikace vydané v nakladatelství J. Šnajdra, autorů jako byl T. G. 
Masaryk, E. Rádi, Fr. Krejčí, ale i A. Harnack a samozřejmě i A. 
Loisy.425 Zvýšení rozsahu přednášek na koleji vedlo k napětí mezi 
ústředím CČS a Husovou fakultou.426 . . 

420 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 78, dle: Kovář, Fr., dopis G. Procházkovi z 21. 3. 1926, 
úAM CČS(H), neinventarizovaný fond Fr. Kovář; srv. s. 107: požadavek na zřízení vlastní 
fakulty zazněl již na ÚR CČS 5. 5. 1920; srv. s. 108: ústředí církve vr. 1926 konstatovalo 
v reakci na vzrůstající počet studentů CČS, že jedna, či dvě stolice pro CČS na fakultě nestačí. 
Jednalo proto i s vládou, MŠNO a Národním shromážděním. S. 110, 112: V r. 1927, jako i v r. 
1928, překládá Kovář pro novou fakultu svou představu skladby předmětů i jejich obsazení. 
S. 113: Kovář byl v r. 1928 na čas pověřen dalším vyjednáváním o vzniku fakulty na MŠNO. 
Poté jednání převzal nově zvolený patriarcha Procházka. 
421 Tamtéž, s. 115, cit. dle: Kovář, Fr., Deník ze 23. 8. 1928, RAFK. 
422 Tamtéž, s. 125, cit. dle: Kovář, Fr., Deník ze 8.11. 1928, RAFK. 
423 Tamtéž, s. 110: Na sklonku roku 1927, kdy je ústředím prosazován vznik samostatné 
fakulty, není kvůli tomuto cíli dokonce ani obsazeno místo systematického teologa; jímž měl 
být po smrti K. Statečného (12. 8. 1927) AI. Spisar; srv. Spisar, AL, dopis Fr. Kovářovi, in: 
Korespondence Fr. Kováře, A IV - 32, inv. č. 79: Spisar se dotazuje Kováře na situaci; srv. 
Hník, F. M., Fr. Kovář - akademický učitel, (in: NR 1950), s. 9. ' 
424 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 81, cit. dle: Kovář, Fr., Deník ze 4. 7. 1929, RAFK: Kovář se 
zde vyznává z radosti, kterou mu výuka, včetnějejí organizace, působila. 
425 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 82 - 83: Uvádí Kovářův seznam všech knih a nakladatelství 
pro nákup literatury. 
426 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 116: liZ ČCE i fakulty bylo podle Kovářových deníkových 
svědectví učiněno mnoho, aby fakulta CČS nebyla zřízena,/I(v r. 1929); srv. s.114, dle: Zápis 
ze schůze ÚR 5. 9. 1928, ÚAM CČS(H): Patriarcha Procházka po jednání s ministrem Hodžou 
tlumočil jeho stanovisko: ;,Z politických ohledů na katol. Fakultu v Bratislavě nebylo možnó 
prosadit zvláštní bohosl. fakultu pro CČS ještě letos, ale dle ujištění ministerstva stane se tak 
na jaře./I 
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Z Kovářova podnětu, "který probudil pozornost v ústředí církve o 
nikdy nerealizovaný plán MŠNO zřízení vysoké bohovědné školy 
s třemi fakultami, pro ČCE, CČS v Praze a třetí evangelickou 
augsburského vyznání v Bratislavě,,427, jednali na podzim 1929 
zástupci ČCE, vysokých škol i ÚR CČS s výsledkem návrh 
podporovat.428 Kovář se zasazovalo realizaci projektu nejen v CČS, 
ale i v ČCE, kde dosáhl přijetí plánu i synodem.429 Nakonec však 
vlivem hospodářské krize nebyla vůle ze strany státu projekt finančně 
podpořit. Proto se Kovář zasazoval alespoň o postupnou realizaci 
vlastní fakulty v etapách. Prvním krokem měla být systematizace 
několika stolic pro čsl. církev na Husově fakultě. Na společné schůzi 
zástupců ÚR CČS a Husovy fakulty byly schváleny dvě řádné a dvě 
mimořádné stolice, na mimořádnou byl nakonec navržen i Kovář. A 
zatímco v červnu 1930 přichází zpráva z MŠNO o schválení pouze 
dvou mimořádných stolic (pro Fr. Kováře a AI. Spisara, který byl tč. 

v opozici proti patriarchovi Procházkovi, jenž se ucházelo řádnou 
stolici praktické teologie), přišla o půl roku později, v prosinci 1930 
nakonec z MŠNO zpráva, že nebyly systematizovány na Husově 
fakultě pro ČCS stolice žádné.430 Kovář se domníval, že se tak stalo 
z podnětu některých členů Ústřední rady, snad na popud patriarchy.431 
Přestože se Kovář snažil zachovávat ve vnitrocírkevních politických 
,bojích neutralitu, musel místo ředitele v říjnu 1930 opustit. "Vedení 
církve se nyní rozhodlo vydat se bez- Kováře na spletitou cestu 
k vlastnímu bohovědnému učilišti,,432. 

1.6.2. Kovářova práce s mládeží 

Nejen, vzdělávání mladých bohoslovců CČS, ale i prác~ s mládeží 
obecně se jevila Kovářovi jako jedna z hlavních priorit, jak je zřejmé i 
z jeho úvodníku v ČZ k 8. lednu 1928.433 Zasadil se o vznik tzv. Jednot 
mládeže CČS, pro jejichž práci získal i bohoslovce. Ti v r. 1928 založili 
organizační výbor, který se podílel na vzniku dalších ,Jednot. O 
Vánocích 1928 Kovář na kurzu ideových vůdců Jednot nastínil 
program tzv. ideových večerů, které měly probíhat pravidelně každý 

, , 

427 Hrdlička, Jar.; cit. dílo (2007), s. 117, cit. dle: Kovář, Fr., Deník ze 4.7.1929, RAF'K. 
428 Tamtéž, s. 117: Navrhován byl jeden rektorát, přičemž některé stolice měly být společné; 
srv. s. 118: Kovář se úspěšně zasazoval pro realizaci tohoto plánu v Ústřední radě -i u 
patriarchy. 
429 Tamtéž, s. 118, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 31. 12. 1929, RAFK. Synod ČCE se konal 
v listopadu 1929. 
430 Tamtéž, s. 127, 129. 
431 Tamtéž, s. 130, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 28 - 31. 12. 1930, RAFK. 
432 Tamtéž, s. 130. , 
433 Kovář, Fr., Letošní 8. leden - mládeži, in: ČZ 1928, roč. XI., č. 1, s. 3: 8. výročí CČS mělo 
být věnováno mládeži. 
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týden.434 Od ledna 1929 v kruhu dalších spolupracovníků, které kolem 
sebe soustředil, začal Vydávat nábožensko - mravní úvahy pod 
názvem "Vzorná Jednota".435 Rovněž v Českém zápase publikoval 
články určené též mládeži.436 Na ustavujícím sjezdu Ústředního svazu 
Jednot (19. 5. 1929) pronesl Kovář přenášku na téma: Dnešní mladý 
člověka náboženství. Práci v Jednotách i ustavující sjezd hodnotí 
s velkou nadějí: "Celé jednání sjezdu i život v Jednotách ukazují nejen 
porozumění mládeže pro církev a její úkoly, ale i lásku k církvi a pocit 
odpovědnosti za její zdárnou budoucnost. ,,437 Význam práce s mládeží 
deklaroval Kovář i články v časopisu Idea ("O křesťanskou výchovu 
mládeže", "K programu") a ve věstníku mládeže ("Práce"). Zúčastnil se 
též dalšího sjezdu Československé mládeže (v červnu 1930 
v Náchodě) a zapojil se i do ekumenické mládežové práce v YMCA, 
kde byl zvolen i do jejího ústředního výboru. 

1.7. Obrana Husa proti politické profilaci katolicismu při 1000. výročí 

knížete Václava 

Již v r. 1926, jak bylo uvedeno výše, chtěl Kovář Vydat překlad 
Husova spisu De ecclesia. Jako IV. svazek edice Blahoslav nakonec 
nicméně Vyšla pod názvem "Obrana husitství" část Palackého 
disputace "Dějiny husitství a Prof. C. Hofleť'. Kovář vědomě, jak 
'Vyplývá z jeho slov v úvodu, kde píše, že Palacký hájil proti výše 
jmenovanému husitství, Vydává tentO" spis jako obranu Husa a 
husitství.438 Představuje pro něj "obranu důležitého zjevu českých 
dějin náboženských proti výtkám, jaké dodnes slýcháme a čteme 
z kruhů katolických, takže spisek je dodnes v boji o Husa a husitství 
časový"439. 

O dva roky později zaznamenává Kovář v italském tisku zprávu o 
v Praze připravované oslavě svatováclavského tisíciletí, která "dokáže 
světu, že národní kultura československá má své základy v katolictví, 
že sv. Václav, symbol tvůrčí, překonává Husa, který je symbolem 
rozkladunároda,,44o. Kovářovi je rozdělení obou postav jako protipolů 
umělé: "Václav staví se tady vědomě a úmyslně proti Husovi, má 

434 Adámek, Fr., cit. dílo (1948), s. 30: V ideových večerech neměly chybět debaty, zpěv, 
hudba, recitace., 
435 Tamtéž, s. 30: "Vzornou Jednotu" rozesílal Ústřední svaz mládeže CČS(H). 
436 Srv. ČZ 1929, roč. XXII., články: Náboženská osobnost, Poznej sebe sama, Lidská 
přirozenost, Pud sebezachování, Pud pohlavní, Pud sdružovací, Sebevláda, Nadosobní cíle, 
Církev vychovatelka, Svědomí, Láska k sobě, Vlastnosti povahy, Spravedlnost, Láska. 
437 Kovář, Fr., Z církve československé, in: NR 1929, Blahoslav, roč. I, č. 2, Rozhledy po životě 
náboženském a církevním. 
438 Kovář, Fr., úvodní slovo k: Palacký, Fr., Obrana husitství, Blahoslav, sv. IV, Praha 1926: 
Kovářovi je palackého filozofie náboženství rovněž dokladem vývoje v náboženství. 
439 Tamtéž. , 

440 Kovář, Fr., Svatováclavské oslavy, Blahoslav, Praha 1929, cit, dle italského listu Corriere 
d'ltalia z 28. 8. 1928. 
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zatlačiti Husa ... ,,441 Kovář však oba vidí v jedné linii náboženského 
vývoje: "Je zajímavo, že týž duch křesťanský projevil se neuvědoměle 
ve Václavovi a jeho životě, když poznal křesťanství po svém, 
slovansky - projevil se uvědoměle a vědomě i v Husovi. .. ,,442 Proto se 
Kovář nebrání historické osobě Václava, ani proti tradici národní a 
jeho státního významu, ale staví se zásadně proti "zneužívání Václava 
i tradice s ním spjaté ... a hlavně proti tomu, aby jménem celého národa 
bylo oslavováno pod rouškou ideje svatováclavské katolictví, stavěno 
jako smysl a jediný cíl života národa českého a to katolictví nejen jako 
náboženství, ale dokonce katolictví jako politická moc~ Proti tomu 
chceme postaviti pravdu, pravdu ze všech hledisek: historickou, 
národní, politickou, kulturní, náboženskou,,443. 

Kováře znepokojovaly zprávy o orelském sletu, naplánovaném na 
dny svátku M. J. Husa, stejně jako návrh Národního výboru, který 
svatováclavské oslavy připravoval, na vzdání holdu sv. Václavu a 
pontifikální mši při slavnostním otevřením chrámu sv. Víta. Z obavy, 
aby nebyly "kryty podniky ve skutečnosti jednostranné církevně, 

nábožensky, politicky,,444, jak Kovář předjímá podle své analýzy 
sestavy členů Národního výboru, který Kovář viděl v rukou 
římskokatolické církve a mezi jehož členy "není ani jediná osobnost 
vysloveně pokroková", stal se spoluiniciátorem sdružení 29 organizací, 

, které se na přípravách oslav začaly též podílet.445 

441 Tamtéž, s. 4; srv. Kovář, Fr., Václava Hus in: ČZ 1929. Srv. Kovář, Fr., Podmínky ujednání o 
způsobu spolužití RČS s Vatikánem, in: ČZ 1928., roč. XI., č. 6, s. 3 - 4: Komentář k modu 
vivendi, který schválila vláda ČSR s Vatikánem na počátku r. 1928, a jenž Kovář celkově 
zhodnotil k.ladně, obsahuje však i jeho výtku k ústupku Vatikánu ve věci o~lavy dne M. J. 
Husa, neboť stát uznával pouze jeho národní přínos, zatímco, jak Kovář zdůraznil, hlavní 
význam Husův jea zůstane náboženským. 
442 Tamtéž, s. 13; srv. Kovář, Fr., Mistr Jan Hus - člověk náboženský, in: ČZ 1928, č. 26 - 27, s. 
4. - 5: Hus, postavením se proti "církevnictví, jež učinilo sebe samo cílem, vydávajíc své 
lidské a časn,é hodnoty za boží a věčné hodnoty, ... umožnil pokrok v nábož~nstvítl, a to 
"návratem k náboženství čistému tl. Správnou oslavou je tedy jeho "následování na cestě za 
boží pravdou a spravedlností". 
443 Tamtéž, s. 15. 
444 Tamtéž, s. 3, 5. 
44S Tamtéž, s., 7: Kovář nazývá tyto organizace jako "pokrokové korporace sdružené 
k společné akcí vzhledem k svatováclavským oslavámtl: Čsl. obec legionářskcí', Čsl. obec 
sokolská, Čsl. obec střelecká, Čsl. obec učitelská, Česká zemská hasičská jednota, Dělnická 
akademie, Chelčického jednota, Kostnická jednota, ústředí Českobratrské církve 
evangelické., Masarykův lidovýchovný ústav, Národní strana práce, Organizace soc. dem. 
učitelů a profesorů v ČSR, Sdružení profesorů a učitelů čsl. strany nár. socialistické, 
Sekretariát žen, čsl. soc. dem. strany dělnické, Slovenská škola robotnícká, Svaz DTJč., Svaz 
národ. osvobození, Svaz učitelstva čsL, Svobodné bratrství, Ústřední rada církve 
československé, Ústřední výkonný výbor čsl. strany národ. socialistické, Volná myšlenky čs., 
Výkonný výbor čsl. soc. dem. strany dělnické, Zemská organizace pokrokových žen 
moravských, Zemský spolek'čs. pens. učitelstva škol obecných a měšť., Zemský ústř. spolek 
jednot učitel. v Čechách, Ženská národní rada. 
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S varováním, aby nebyly oslavy využity "jednostranně nábožensko 
- církevně a dokonce i politicky ... na úkor historické pravdy a proti 
duchu našich dějin" 446, vyzývá Kovář ke vzpomínkám na knížete 
Václava v přísném rozlišení mezi "skutečnou historickou osobou 
českého knížete Václava" a "úctou, prokazovanou svatému Václavu 
během dějin čes. národa a tradicí o svatém Václavu, s tou úctou 
spojenou, a konečně tzv. svatováclavskou ideou, jakou dnešní 
katolictví u nás se snaží formulovati a propagovati"447. Neodmítá tedy 
připomenutí knížete Václava jako historické postavy, dokonce se 
nebránf ani přiznání jeho státního významu a národní traaici, spjaté 
s jeho osobou. To souvisí s jeho nazíráním počátků křesťanství, z 
nichž Kovář poukazuje na cyrilometodějskou tradici, jíž byl vedle 
latinské Václav formován. Toto Václavovo "slovanské křesťanství,,448 
jistě konvenovalo s Kovářovým panslovanským ideálem. Dokladem 
toho je i Kovářova výzva v Českém zápase v r. 1928 v článku o 
Svatováclavském jubileu, v níž volá po uspořádání sjezdu přípravného 
výboru ve dnech svatováclavského milénia, který by měl naplánovat 
pro další rok 1930, v němž oslaví CČS 'své 10. výročí, konferenci 
slovanských církví v Praze. Připomněl tak iniciativu CČS na 
Stockholmské konferenci, jež byla zástupci slovanských církví přijata, 
ale zatím nijak nerealizována.449 

Kovář však striktně odmítá úctu k V~~lavovi jako svatému z pozice 
ideje náboženského vývoje, kterou jsme u něj sledovali. Představa 

prostředníka - svatého - mezi člověkem a Bohem je mu "nižším 
nazíráním náboženským", které bylo již překonáno. Vyznává: "My 
dnes žijeme jinou vírou a jinou nadějí, než naši předkové. A s námi 
žije tak velká většina našeho národa, i ta, která je matrikově v církvi 
římsko- katolické.,,450 . Proto Kováře irituje, že "všemu tomu se dává 
ráz národní, jako by se to dálo jménem celého národa a jako by za tím 
celý národ stál a s tím souhlasil,,451. Naopak počátky "víry bez rozporu 
s ostatní vzdělaností" nalézá Kovář u Husa a v době husitské, která 
přinesla "tradici osvobozeneckou", a jak vyznává "tot~ úsilí o 

446 Tamtéž, s. 4. 

447 Tamtéž, s. 8; srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s.1.01: Kovář byl v líčení historické části 
spisku ovlivněn protestantskými historiky F. M. Bartošem a F. Hrejsou. 
448 Tamtéž; srv., Bartoš, F., M., "Kníže Václav svatý v dějinách a v legendě", Praha 1929, kde 
je kníže Václav vylíčen negativně, co by příčina ústupu slovanské bohoslužby 'bohoslužbě 
latinské, což mělo dle autora za následek ochromení českého křesťanství. V celém spise silně 
rezonuje idea zápasu mezi Germány a Slovany a s tím spojený boj slovanské a latinské misie 
na území českého státu. Srv. Kovář, Fr., Československá církev a českoslov. národ, in: ČZ 
1928, roč. XI., č. 43, s. 2: Kovář zde poukazuje na výchovu "v duchu slovanského křesťanství 
cyrilometodějského". 

449 Kovář, Fr., Svatováclavské jubileum, in: ČZ 1928, roč. XI., č. ll, s. 2. Srv. Kovář, Fr., Polská 
národní církev, in: ČZ 1928., roč. XI., č. 33., s. 1- 3: Kovářovi byla v porovnání s CČS nejblíže 
Polská národní církev, "chceme -Ii usilovat o sblížení Slovanů na polonáboženském". 
450 Kovář, Fr., cit. dílo (Svatováclavské oslavy, 1929),s. 13. 
451 Tamtéž, s. 4. . 
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osvobození ducha ... dodnes není dokončeno.,,452 Snad i proto vybízí 
v připojeném scénáři dálších kroků (vedle výzvy k přednáškám a 
informacím pro zahraničí)· i k mohutnějším Husovým oslavám. 
Doplňme, že po vyslovení záruky nekonfesnosti jubilejních oslav 
knížete Václava a slibu jejich pouze národního charakteru, byli do 
Národního výboru kooptováni tři zástupci CČS. ' 

1.8. ,Koyářova reflexe poměrů v církvi římskokatolické a Čes,ko,bratrské 

církvi evangelické v r. 1928 

Rivalita ve vztahu CČS k ŘKC, kterou jsme sledovali při přípravách 
Václavského milénia, se projevila i při oslavách 10. výročí vzniku ČSR. 
Kovář nemohl souhlasit s nárokováním si vztahu církve a 
československého národa jen pro římskokatolickou církev. Naopak, 
v sepětí s národem a jeho duchem viděl církev československou.453 

Proto ostře vystoupil i proti pastýřskému. listu římsko - katolického 
episkopátu, vydanému k 10. výročí repUbliky. Kritiku rozšířil i na samu 
římskokatolickou církev. Obvinil ji z odlišnosti teorie a praxe, z odporu 
proti republice v době jejího vzniku, nenaplňovaného hlásání 
mravnosti a připomněl i několik invektiv směrem i<'vznikající CČS 

. v době jejího vzniku i prvních let. Jeho rozhořčení nalezlo útěchu jen 
v naději, že chce -Ii si římskokatolická církev "blahořečiti sobě, učinili 
římští biskupové v čsl. republice opak, jako kdysi prorok Bileam, 
řízením božím: blahořečí nepříteli a zlořečí sobě. ,,454 

Kovářův vnímal vzdálenost římskokatolické církve od jím 
vytyčeného ideálu oproti všem ostatním církvím jakonejvzdálenější.455 

V této době antagonistických vztahů mezi oběma církvemi je jeho 
postoj pochopitelný. i z hlediska snahy o obranu CČS;· v níž věřil 
uskutečnit záchranu náboženství pro československý národ, jehož 
náboženský duch by byl jinak (a v Kovářově pohledu právě i vlivem 
římského ,katolicismu) ztracen. 

Tak jako od vzniku CČS byl její vztah s ŘKC velice napjatý, tak od 
počátku viděla jako sobě nejbližší církev'CČE, s níž hledala i v mnoha 
oblastech spolupráci. Proto Kovář s obavami o její budoucí osud přál 
k jejímu Hl. výročí, které ČCE v r. 1928 slavila, odstranění všech 

452 Tamtéž, s. 13. 

453 Srv. Kovář, Fr., cit. dílo (Československá církev a českoslov. národ, in: ČZ 1928), s. 2 - 3: 
K 10. výročí vzniku ČSR ukazuje Kovář v paralelách vývoj československého národa a CČS, 
jejíž vznik v r. 1920 je mu projevem ducha národa již "po třetí v dějinách národa". CČS má 
být "duší, srdcem i svědomím národa, jehož jméno nese, zasazujíc jej zároveň ve všelidskou 
společnost bratrských národů ostatních na místo, jaké mu náleží". 
454 Kovář, Fr., K pastýřsl<érnu listu ,českoslov. episkopátu, in: ČZ 1928, roč. Xl., č. 45, s. '2. , 

455 Tamtéž. 
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obtíží, které se znovu objevily. Jednalo se o kritiku spojení dvou 
původně samostatných konfesí v r. 1918 v Českobratrskou církev 
evangelickou ze strany reformovaných, reprezentovaných autorem 
Broučků, J. Karafiátem.456 

Kovářova reflexe v r. 1928 patřila též alternativnímu návrhu 
spojovacích snah mezicírkevních ze strany římskokatolické církve. 
Z hlediska tématu je zařazen v následující kapitole. 

1.9. Kovářovy "Rozhledy" po ekumenickém poli v prvním 

ročníku Náboženské revui 

Své snahy o vydávání odborného časopisu, který by, nyní již vedle 
edice Blahoslav, sloužil ideové práci církve a pomohl jí tak v jejím 
poslání, totiž v tvorbě "náboženské kultury československé",457 naplnil 
Kovář v r. 1929 vydáním prvního ročníku Náboženské revue.458 

Jaroslav Hrdlička hodnotí první dva ročníky Náboženské revue, 
obdobně jako edici Blahoslav v tomto období, jako "radikálně 

modernistickou,,459. V intencích myšlenky nutnosti poznání 
náboženství po všech stránkách, si Kovář vytyčil 9kol informovat 
v rubrice "Rozhledy po náboženském a církevním životě a světě" o 
tom, co se v náboženském, církevní~,_ myšlenkovém světě děje. 

Stejnému účelu měly sloužit též recenze a informace o tvorbě 

náboženské, filozofické, vědecké a umělecké, "pokud má význam pro 
naše dílou46o. Těžištěm Náboženské revue měly být odborné články. 
V úvodu k prvnímu číslu Kovář vyjádřil, že se však nemá jednat pouze 
o práci teoretickou, naopak. Vyslovil zde své přání, _aby "poučení z ní 
získaná stávala se skutkem", neboť nejde o "nějaké odborné hříčky; 
cílem všeho je život, království boŽí,,461. Podobenstvím o semeni, které 
samo roste (Mk 4,26 - 29) Kovář zakončil své úvodní slovo k prvnímu 

456 Kovář, Fr., Obtíže bratrské církve, in: ČZ 1928, roč. XI., č. 48, s. 1- 2. 
457 Kovář, Fr., Úvodem in: NR, roč. I, Blahoslav, Praha 1929, s. 1. , 
458 Srv. Kovář,' Fr., Český zápas a ostatní církevní tisk, in: ČZ 1928, roč. XI., č. 52, s. 3 - 4: 
Kovář, který byl v r. 1928 členem redakční rady ČZ, jež byla pro r. 1929 vyměněna z důvodu 
potřeby menší odbornosti a větší "lidovosti" ČZ, si dělal starosti, kde budou mít své místo 
články, které nepovažoval sám za nadměrně odborné, ale v každém případě potřebné. Díky 
tomu v článku přináší sumář všech církevních tiskovin v CČS, včetně jejich základní 
charakteristiky. O edici Blahoslav se zmínil jako o ztrátové, pročež nebyl zájem na jejím 
dalším vydávání. Dal proto několik tipů, kde by Články mohly své místo nalézt. Náboženská 
revue, která se stala Kovářem hledanou platformou, zde ještě zmíněna není. 
459 Hrdlička, Jar., cit. díld (2007), s. 92. 
460 Kovář, Fr., Úvodem in: NR, roč. I, Blahoslav, Praha 1929, s. 1. 
461 Tamtéž. -
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ročníku Náboženské revue, aby v úvodu rubriky "Rozhledů" poukázal i 
na růst Československé éírkve.462 

Ambici vytvořit zdroj informací o dění a myšlení v církvích naplnil 
Kovář v prvních dvou ročnících Náboženské revue v Rozhledech po 
životě náboženském a církevním vskutku bohatě. Pravidelně zde 
seznamoval se základními údaji (včetně statistických) a aktuálními 
zprávami ze života jednotlivých církví v Evropě, ale i v Americe. 
Specielně si všímal událostí, souvisejících s ekumenou, ať již to byly 
různé 'konference či prohlášení. Informoval čtenáře o sjednocovacích 
snahách církví, o různých aktuálních událostech, podával informace 
ze světa protestantského, římskokatolického, anglikánského i 
pravoslavného Oako kupř. o nadcházejícím druhém světovém 

konventu luterské církve463
, novém vedení v Armádě spásl64

, 

osobnosti arcibiskupa Švédské luterské církve Dr. S6derblomovi a 
práci této církve na revizi bohoslužebné knihl65

, vývoji diskuse 
v anglikánské církvi a jednáních kolem změn v Common Prayer 
Book466

, malém vlivu menšinových protestantských církví v Belgii, 
Francii a Polsku467

, statistických údajích poměru protestantů ve 
Švýcarsku a Německu a aktuálních církevních událostí z hlediska 
CČS 'v Německu a Anglii468

, napětí a nutností vypořádání mezi 
americkým a americkým protestantismem469

, o hnutí křesťanů 
evangelia v Rusku47o

, apod.). Třídil inf()xmace nejen podle konfesí, ale 
i podle témat, která sledoval, jak bude zřetelné i níže. 

Velmi cennou se jeví být i rubrika "Rozhledy po časopisech", kde 
uveřejnil v prvém čísle revue souhrn snad všech církevních časopisů, 
katolických, evangelických a dalších, včetně noticky o tom, který z nich 
se zmiňuje o Československé církvi. (Tak např. Kovář doporučil· 

462 Kovář, Fr., Církev československá, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: NR 
1929, roč. I., č. 1, s. 31: Článek je de facto apologií CČS na základě statistických dat, jež 
dokladují její růst, současně však též i na základě její již viditelné práce (např. sociální). 
463 Kovář, Fr., Ze světa protestantského, in: cit. dílo (Rozhledy ... in: NR 1929), s. 'P7, 88. 

464 Tamtéž, s. 88. 
465 Tamtéž, s. 88, 89. 
466 Kovář, Fr., Církev anglikánská, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: NR 
1929, roč. 1., č. 1, s. 40, 41: Kovář zde popisuje též praktické výměny duchovních 
anglikánské, protestantské a svobodných církví. 
467 Kovář, Fr., cit. dílo (Ze světa protestantského, in: NR 1929), s. 89, 90. 
468 Tamtéž, 90, 91: Kovář zde informuje o Zásadách Svazu svobodného protestantismu 
v Německu a Svazové radě svobodných církví a Národní radě svobodných církví v Anglii a 
jejich snaze o spojení a získání rozhodovacího práva pro schopnost též rychlejších reakcí. 
469 Kovář, Fr., Ze světa protestantského, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: 
NR 1930, roč. II., č. 3, s. 130 - 134: Kovář zde přináší i základní charakteristiku luterství ve 
Švédsku, Finsku, Estonsku, Lotyšsku a Polsku podle článků A. Kellera v Die christliche Welt. 
Informaci o rozporu mezi luterstvím v Evropě a Americe převzal Kovář z článku v Christian 
Century od R. Niebuhra: , 
470 Kovář, Fr., Ze světa pravoslavného, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in:' 
NR 1930, roč. II., č. 2, s. 95; Srv. Tamtéž, č. 3., s. 135. 
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evangelický Kalich, který "je nám blízký i svým směrem teologickým a 
k naší církvi zaujímá příznivé stanovisko, referuje o našich publikacích 
a sympaticky o našem díle,,471.) Uvedl zde také celou řadu časopisů 
filozofických a dalších, které se věnují náboženství. S ohledem na 
oslavy svatováclavské zahrnul i publikace věnující se tomuto tématu. 
Na závěr prvního čísla v rubrice Rozhledů připojil náhled do teologické 
diskuse v Německu (liberalismus kontra Barth) a rubriku Různé. 

S těmito rubrikami pokračoval i v dalších číslech Náboženské revue. 

1.9.1. Zhodnocení možností spojovacích snah církví v r. 1929 

V "Rozhledech po životě náboženském a církevním" se Kovář 
často věnoval reflexi spojovacích snah církví. Poskytl zde informace o 
genezi celého hnutí, zhodnotil výše zmíněné kongresy ve Stockholmu, 
v Lausanne a v Praze i některé další. Je zde však již zřejmý posun 
v jeho představě sjednocení, jak jsme ji sledovali v době konání těchto 
kongresů (v r. 1927). V září 1928 zasedaly oba přípravné výbory obou 
konferencí v Praze472. Na pražské mírové konferenci, konané v Praze 
téhož roku, padly hlasy na spojení obou konferencí473. Po zhodnocení 
příkladů sjednocovacích snah dospěl Kovář k myšlence, že však ještě 
"nepřišel dosud psychologický moment pro nějaké sblížení církví na 
základě učení a zřízení,,474. Více šancí.však spojování mělo podle něj 
v rovině praktického křesťanství. 475 Kovář prezentoval tento názor i 
jako oficiální stanovisko československé církve, která více očekávala 
na poli praktické spolupráce, k níž byla ochotna zvláště "s 
pokrokovými církvemi reformačními, zvláště na půdě republiky, dále 
s národními církvemi slovanskými, ale i s jinými křesťanskými. 

církvemi, ano i s jinými náboženstvy, kdykoliv jde o věc pravdy, dobra, 
pravdy, spravedlnosti, lásky a lidskosti, o věc boŽí,,476. . 

Podrobně se Kovář zabýval sjednocovacími snahami 
římskoka~olické církve. Vysvětlil, že zatímco u církví nekat,olických se 
jedná o snahy spojení jako "rovný s rovným" a o podobě sjednocení, 
spojení, či spolupráce se uvažuje "d~mokraticky", římskokatolické 

471 Kovář, Fr.,. Rozhledy po literatuře. Po časopisech, in: NR 1929, roč. 1., č. 1, s. 43: Jako 
doklad uvedl 'a znovu doporučil svůj článek "O ideových základech Československé církve", 
otištěný v r. 1926, Č. 10 
472 Kovář, Fr., Snahy o spojení církví, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: NR 
1929, roč. 1., Č. 1, 
s. 33. Srv. Kovář, Fr., (Pražský kongres církví, in: ČZ 1928), s. 2. 
473 Tamtéž. Srv. s. 34: Kovář zde představil sjednocovací pokusy anglikánské církve s dalšími 
církvemiv r. 1928. 
474 Tamtéž, s. 35: Připouští snad jen sblížení církví si blízkých, jako jsou kupř. anglikánská, 
starokatolická a pravoslavná církev. 
475 Tamtéž. 
476 Tamtéž. 
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snahy jsou unionistické.477 Po nástinu neúspěchu původně slibně se 
vyvíjejících rozhovorů římskokatolické církve s anglikány, popsal 
podrobně vývoj i metody unionistických snah s pravoslavnými 
církvemi. 478 Vynaložené úsilí římských katolíků u pravoslavných však 
podle něj nenalézalo dostatečné odezvy, což dokumentoval přestupy 
uniatů k pravoslavným na Podkarpatské Rusi a v Haliči~ Opakem však 
bylo Rumunsko, Jugoslávie a Bulharsko, kde údajně pravoslavní k unii 
nakloněni byli. Celkově - oficiálně - se však pravoslavné církve 
chovaly zdrženlivě k unionistickým snahám479, odmítly i encykliky 
nynějŠíI10 papeže Mortalium animos i Rerum orientalium. ' 

Pohled ze strany pravoslavných církví směrem k římskokatolické 
církvi vytvořil Kovář na základě překladu aténských listů (Alivisatos) v 
revui Die Eiche, z níž citoval zvláště ta místa, která ukazovala i na 
jeho argumentaci nesourodosti obou křesťanských proudů. Jedním 
z důvodů bylo "odmítnutí monarchické centralisace autority a církevní 
moci vosobě římského biskupa", dalším důvodem "světskost".480 
Kovář zhodnotil proto pokusy o spojení podle představ římskokatolické 
církve jako marné, a to s ohledem na odlišnou"filosofickou základnu 
ideologie obou církví,,481 i odlišného ducha církevního řízení. Proto se, 
podl~ jeho slov, účastnili pravoslavné církve raději ,konferencí ve 
Stockholmu a v Lausanne, neboť jsou "blíže nazírání protestantského 
světa,,482. . 

Kováře zajímala i recepce ekumenických snah nekatolických církví 
ze strany římskokatolické církve. Odpověď získal v časopise Vita 
Nova, který odsoudil snahy "z řecké a luterské rebélie vyrostlých 
různorodých sekt" jako marné, s připodobněním k odděleným větvím, 
pokoušejícím se o vypučení nového výhonkU, aniž vidí svou 
neplodnost, která může být odstraněna jen novým štípením těchto 
větví "na živý kmen katolické církve".483 Z řídkých vstřícnějších reakcí 
nalezl hlas v časopise Katholischer Missionsruf, vytýkající katolíkům 
nedostatek porozumění a činnosti v unionistickém úsilí.484 Další 
vstřícný názor, vyzývající k porozumění, vzájemnému ctění' a milování, 

477 Kovář, Fr., O ekumenické snahy, in: Rozhledy poživotě náboženském a církevním, in: NR 
1929, roč. 1., č: 4, s. 170. 
478 Tamtéž, s., 170 - 174: Kovář uvádí, že snaha římskokatolické církve již netkví v převádění 
k západnímu' obřadu, tak jako dříve, ale že by zřejmě stačilo již pouze dosažen "jednoty 
vlády", tj. uznání papeže. Jako jednu z metod popisuje Kovář tzv. misijní kláštery, jejichž 
cílem je "nadchnouti katolický západ pro unii". 
479 Tamtéž, s. 172, 173: V Řecku si pravoslavná církve na svou ochranu vymohla na vládě v r. 
1927 zákon zapovídající proselytismus. 
480 Tamtéž, s. 173, 174. 
481 Tamtéž, s. 174. 
482 Tamtéž. 

ffi~m~. , , 
484 Kovář, Fr., Oekumenické snahy, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: NR 
1930, roč. II., č. 2, s. 77.' 
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nalezl v knize německého katolického faráře E. Fiedlera "Defensive 
oderOffensive?".485 V němčině publikoval svůj názor též český katolík 
A. Špaldák, který sice odmítl hnutí stockholmské i lausannské, ale 
přišel po svých bohatých zkušenostech se sbližováním římské a 
pravoslavné církve s novým návrhem: Vzhledem k nemožnosti 
sjednotit církve na nějakém společném teologickém, . či filozofickém 
základu, zbývá jediné, a to "cesta rozumnosti", jejíž výklad hodnotí 
Kovář jako "výklad filozofický, noetický a psychologický", současně 
však mu je nedostatečným. Kovářova kritika Špaldákova návrhu stojí 
na výtce, že Špaldák "chce stavět na jakémsi přirozeně rozumném 
minimálním základě náboženském tam, kde je většinou touha po 
uplatnění programu maximálního ... " Proto Kovář odsuzuje návrh 
k neúspěchu, ať u církví, či jakýchkoliv skupin.486 

Kovář sledoval sjednocovací snahy též u dalších církví. Informoval 
kupř. o plánech sjednocení anglikánské, starokatolické a případně i 
pravoslavné církve na základě uznání biskupského úřadu a odmítání 
autority Říma487 , i o neúspěchu sjednocovacích snah mezi anglikány a 
protestanty, kteří se pokoušeli o "viditelnou jednotu" na výzvy 
Lambetské konference z r. 1920488, a současně o jednom úspěšném 
spojef'lí anglikánů s protestanty v Indii.489 

Z dokonaných spojení seznámil Kovář rovnez se sjednocením 
presbyterní, kongregační a metodistické církve v Kanadě490 a podal 
zprávu též o spojení Skotské církve se Spojenou svobodnou církví ve 
Skotsku.491 Připojil též informace o spojování a vytváření svazů ve 
světě protestantském, kde se spojovaly "příbuzné církve ve větší 

485 Tamtéž, č. 3., s. 123. 
486 Kovář, Fr., Nový hlas volání..., in: ČZ 1928, roč. XI., č. 46, s. 1 - 2: Po ,krátkém souhrnu 
sjednocovacích snah a konferencí zde Kovář uvedl i sjednocovací aktivity A. Špaldáka, 
bývalého jezuity, který "byl duší unionistických snah velehradských, jimž šlo od doby 
encykliky papeže Lva XIII. Grande munus o spojení církve římské s církví pravoslavnou". 
Špaldák vydával i Acta academiae velehradensis, v nichž se "měli vědecky sbližovat katoličtí 
a pravosla~ní badatelé a přispět k poznání diferencí mezi oběma církvemi a problémů z toho 
plynoucích". Jak dále Kovář referuje, Špaldák vystoupil z jezuitského řádu a byl profesorem. 
Kovář předpokládal odsouzení jeho spisu, pokud ne přímo papežem, pak jistě 

římskokatolickou církví, jíž nebude vyslyšen. Přesto'si ale jeho hlasu cení s prognózou, že je 
jich třeba více a musí se dlouho ozývat "než budou slyšeny" a "než bude vytvořeno obecné 
přesvědčení p nutnosti všelidského bratrství a než z toho přesvědčení vyrostou příslušné , , 
činy". 

487 Kovář, Fr., Církve starokatolická, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: NR 
1929, roč. 1., č. 2, s. 86, 87. 
488 Kovář, Fr., Ekumenické snahy, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: NR 
1929, roč. 1., č. 4, s. 174. 
489 Tamtéž, s. 179. 
490 Tamtéž. 

491 Tamtéž. Srv. Kovář, Fr. Oekumenické snahy, in:' Rozhledy po životě náboženském a 
církevním, in: NR 193'0, roč. 1I."č. 3, s. 123: podle Manchester Guardian z r. 1929 bylO 
sjednocení ve Skotku nazváno činem "největším v jeho náboženských dějinách od 
reformace". Rovněž přinesl zprávu o metodisty určeném datu kjejich sjednocení. 
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jednotky, ... jednak se tvoří mezinárodní ústředí a svazy v jednotlivých 
zemích",492 připomněl, že právě z protestantského světa vychází i 
snahy hnutí stockholmského a lausannského. 

Informovalo světovém konventu luterské církve a celosvětových 
konferencích reformované církve i snahách o vybudování společného 
ústředí, popř. společného ústředí všeho protestantismu, které byly 
zčásti naplněny v Ústředí pro protestantskou spolupráci a pomoc, 
zřízeném na konferenci v Basileji v r. 1929, které se účastnili zástupci 
73 církví z 37 zemí.493 I přes sjednocovací snahy rumunské 
pravoslavné církve sledoval Kovář naopak rozdrobování 
pravoslavných církví, zvláště ruské.494 Obavy si činil o církev 
anglikánskou, jejíž vývoj podrobně sledoval,495 která po lambethské 
konferenci v r. 1920, jež přispěla k ekumenickým snahám ve světě, 
nyní sama čelila problémům možného rozdělení. 7. lambethská 
konference v r. 1930 nicméně rozdělení církve nepřinesla, zato 
zklamala protestantské církve v jimi očekávaném dalším možném 
vzájemném sblížení.496 

Sledoval též vyslovované argumenty sjednocování. Tak si všímal 
kupř. určité míry pragmatismu důvodů v r. 1929 na konferenci o 
křesťanské jednotě v Pennsylvanii497, apelů k vzájemnému uznání 
včetně umožnění přístupu všech křesťanů k Večeři Páně napříč 

církvemi, vyslovených americkou Ugoopro křesťanskou jednotu.498 

Akt Spojené církve jihoindické Kováře zaujal z hlediska principů, na 
nichž bylo spojení postaveno: praktické přijetí episkopátu; ve středu 
Ježíš, "ne formule o něm", před nímž mají církve srůst v bratrství; 
vyznání víry, které je svědectvím a ochranou· víry a základnou 
nábož~nské výuky a je v něm "uložena duchovní zkuš~nost církve"; 
duchovenský úřad, který je darem Božím, jenž se . naplňuje 

492 Kovář, Fr., Ze světa protestantského, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: 
NR 1929, rc;>č. 1., č. 4, s. 183. 
493 Tamtéž. 

494 Kovář, Fr., Ze světa pravoslavného, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: 
NR 1929, roč; 1., č. 4, s. 186. 
495 Kovář, Fr., Z církve anglikánské, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: NR 
1929, roč. 1.,. č. 4, s. 183 - 184. Srv. Kovář, Fr., Z církve anglikánské, in: Rozhledy po životě 
náboženském a církevním, in: NR 1930, roč. II., č. 2, s. 84 - 87: Kovář zde stručně nastínil 
témata lambethské konference od jejího vzniku až do r. 1930, kdy se měla konat další 
konference, kterou právě považoval za úst~ední z hlediska možného rozdělení církve~ Srv. č. 
3, s. 136: Po skončení 7. lambethské konference v r. 1930 podal Kovář základní zprávy, které 
deklarují odklon od spojovacích snah s protestantismem a příklon ke spojovacím snahám 
"biskupských církví". 
496 Kovář, Fr., Oekumenické snahy, in Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: NR 
1930, roč. II., č. 4, s. 168 -170. 
497 Kovář, Fr., Oekuménické snahy, in Rozhledy po životě náboženském a církevním, in': NR 
1930, roč. II., č. 2, s. 75. 
498 Tamtéž, s. 76. 
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vepiskopátě, s nímž není spojována žádná teorie o něm, a jímž není 
vyloučen presbyterní ani kongregační prvek; volba biskupa, při které 
má rozhodující hlas diecéze a synoda duchovních; farář, či presbyter, 
který je duchovním, na něhož je přeneseno kázání a správa svátostí; 
obnovení úřadu diákonů, jako pomocníků farářů "ve vnějších věcech"
evangelizace, laické kázání a posvěcování; vedení· obce, které je 
v rukou rady, nad níž stojí diecézní rada, složená z biskupů a 
presbyterů; nejvyšší instituce, jíž je synoda církve, moderovaná jedním 
z biskupů; samostatnost církve a její nezávislost na státu, či na 
jakékoflv společnosti.499 Kovář s napětím očekával, jak" se k tomuto 
sjednocovacímu plánu, rozeslanému všem církvím na světě, 

vyrostlému "z jiných poměrů než z pout tradice", vyjádří "jednotlivé 
staré církve".50o 

Pokračovací výbor Lausannské konference vyjádřil v resoluci 
radost ze všech výše nastíněných spojovacích snah.501 Po 
Lausannské konferenci, jež blíže odhalila rozdíly mezi církvemi, které 
se jí účastnily, se totiž stalo zřejmým -nejen Kovářovi, že cesta k 
"viditelné jednotě" bude "velmi dlouhá,,502. Jako o kroku k tomuto 
"velmi vzdálenému cíli" bylo uvažováno o federaci či asociaci 
samostatných církví. To však mnozí nevítali. Kovář připomněl 

pravoslavný návrh z r. 1920 na utvoření Ligy, která by neměla jen 
praktickou základnu, ale stála by .I}a společném základu víry ve 
zjevení Boží v Ježíši Kristu, která činí ze všech, kteří tento základ 
přijímají, "spoludědice"503, jak řekl arcibiskup German z Thyatiry. 
Kovář doplňil, že obdobný názor se objevoval v Lausanne, totiž aby se 
bez ohledu na doktrinální a sakramentální rozdíly církve, které 
;,vyznávají jméno Kristovo" spojily "ve vážném sledování mravních a 
sociálních cílů křesťanství" v úsilí o provedeni stockholmské 
"communio in serviendo oecumenica,,504. Na konci r. 193'0 zaznamenal 
Kovář již návrhy na spojení hnutí lausannského, stockholmského a 
Aliance pro přátelství mezi národy prostřednictvím církví.505 

S ohledem na vývoj v Americe, kde Kovář zaznamenal souhlas 
s výše. uvedenou myšlenkou, domníval se, že "federace v tomto 
smyslu bude skutečným krokem na cestě k organické unii církví, jež 

499 Kovář, Fr., cit. dílo (Oekumenické snahy, in: NR 1929), s. 179. 
500 Tamtéž. 

501 Tamtéž: K výzvě Spojených církví jihoindických se Pokračovací výbor lausannské 
konference vyjádřil obezřetně. 
502 Tamtéž, s: 174. Srv. s. 176 - 177: Kovář zde podává zprávu o recepci ·Lausannské 
konference některých církví. 
503 Tamtéž, s. 175. 
504 Tamtéž. , , 
505 Kovář, Fr., Oekumenické snahy, in Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: NR 
1930, roč. II., č. 4, s. 171. 
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zůstane ideálem,,506~ Připojil i svou interpretaci jednoty, jež spočívá na 
jednotě "v duchu". Tímto "společným duchovním prvkem Oe) Ježíš a 
poměr k němu". Naproti tomu "kréda, svátosti, duchovenský úřad a 
ritus jsou v podstatě jen prostředky, ne cíle, a nesmějí býti. .. vydávány 
za cíle". Vždyť "křesťanství je víc duch než nějaký systém,,507. 

V celkovém hodnocení vlivu stockholmské a lausannské 
konference na vzájemný poměr mezi církvemi konstatoval Kovář 

zmírnění kritiky (či její vedení v bratrském duchu) a (aniž by sice 
vymrzelo konfesní vědomí a přestalo odsuzování druhých) nárůst 

přátelství a hledání vzájemného porozumění.50B 

Z impulsu ekumenického hnutí vzešla také myšlenka ekumenické 
teologie, která Kováře zaujala, jistě i s ohledem na jeho pedagogickou 
praxi a práci s mládeží.509 Informoval též o akcích menšího rozměru, 
jako jsou přednáškové kurzy o ekumenismu, či konference "teologů 
východních i západních", svolaná komisí stockholmských teologů.51o 

1.9.2. Kovářova reflexe papežských encyklik z r. 1928 a 1929 a situace 

v římskokatolické církvi za pontifikátu Pia XI. 

Ve svých ekumenických "Rozhledech" se Kovář zabýval též 
celkovým děním v římskokatolické církVi za pontifikátu Pia XI. Slovy 
Masaryka popsal rozdíl poměrů po vyhlášení papežské neomylnosti a 
současnosti, kdy kritizoval, obdobně jako při přípravách 

svatováclavských oslav, mocenské ambice římskokatolické církve: 
"Ostatně vzrostlá moc katolicismu neJevl se v prohloubení 
náboženského a . mravního života světa nebo' katolíků, nýbrž 
v úspěších politických a mocenských - v rozmachu království tohoto 
světa, nikoliv království boŽího.,,511 Poukázal dále na tři v roce 1928 
papežem vydané encykliky. První z nich, exncyklika Mortalium 
animos, vydaná 6. ledna 1928, zamířená proti sjednocovacím snahám 
nekatolických církví, jak se projevily ve Stockholmu a L~usanne, za 

506 Kovář, Fr., cit. dílo (Oekumenické snahy, in: NR 1929), s. 175. 
507 Tamtéž. 
508 Tamtéž, ~. 177. 

509 Tamtéž: Myšlenka zahrnovala studium teologie z nadkonfesního hlediska a výchovu 
k ekumenismu, včetně konkrétního návrhu zřízení ústavu pro školení "ekumenických 
sociálních vůdců", kde by byli studenti vychováváni "v duchu mezinárodního dorozumění, 
ekumenické spolupráce a sociálního smýšlení", a ekumenického vysokoškolského domova, 
kde by se již stávající universitní studenti (absolventi) různých "národů, církví, ras a tříd" učili 
nahlížet teologické, politické, sociální problémy z nadkonfesního,· mezinárodního a 
ekumenického pohledu a uzavírali by mezi s sebou přátelství. 
510 Tamtéž, s. 178. , , 
511 Kovář, Fr., Ze světa římsko - katolického,. in: Rozhledy po životě náboženském' a 
církevním, in: NR 1929, roč. 1., č. 1, s. 37. 
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jedinou přípustnou jednotu stanovila tu, která přivede církve zpět do 
římskokatolické církve.512 Další dvě encykliky, o nichž Kovář 
informoval, jsou Miserentissimus Redemptor, z května 1928 a Rerum 
orientalium ze září 1928, jenž měla, podle Kováře, "napravit škody, 
způsobené ve východní církvi prvou encyklikou"513, neboť papež chtěl 
postupně získat pravoslavné církve. 

Stručně nastínil i obsah tří encyklik, vydaných v r. 1929 Mens 
nostra o exerciciích, Quinquagesimo anno, vydané k 50. roku 
papežova kněžství, radující se z pokroku katolicismu ve světě, 

encykliky o křesťanské výchově mládeže, jejíž význam určil Kovář jako 
zásadní pro katolický program v školské i kulturní politice, a dále 
encykliky Ad salutem humani genesis, vydané k 1500. jubileu sv. 
Augustina v r. 1930.514 

Sledoval též postupný rozmach římskokatolické církve v budování 
vlastních učilišť a v dalších aktivitách tzv. katolické akce515, včetně 
nově uzavřeným konkordátů a smluv. Svůj přehled zakončil 

varováním, že ""Třetí Řím", fašistický, získává do svých služeb "druhý 
Řím", papežský, stejně jako do nich získal památku na "první Řím", 
antický,,516. 

Pozornost věnoval Kovář i misijním aktivitám římskokatolické církve 
a pontifikátu Pia XI. Momenty, které postihl, byly pro něj zajímavé 
z hlediska CČS, v rámci římskokatolické církve nevěřil v jejich 
naplnění, kvůli jejímu "neomylnému dogmatismu,,517. Jednalo se 
hlavně o otázku zapojení laiků do "hierarchického apoštolátu" jako 
rozvinutí jejich obecného kněžství. 

Kovář zpozoroval v římskokatolické církvi také tendence k získání 
škol "do své moci", příp. snahu zřídit vlastní. Výrazem "odloučenosti 

512 Tamtéž; srv. Kovář, Fr., Encykliku o sjednocení církví, in: ČZ 1928, roč. XL, č. 3, s. 6. Srv. 
Kovář, Fr., Vatikán a jednota křesťanství, in: ČZ 1928, roč. XL, č. 4., s. 6: Kovář uvedl podle 
Lidových ,novin z 19. 1. 1928 kauzu neuskutečněného osobního setkál1í lorda Halifaxe 
s papežem Piem XL, od něhož očekával vstřícný krok ke sblížení římskokatolické církve 
s církví anglikánskou. Odpovědí mu byla ona papežská bula, která podpořila jen snahy 
římskokatolické církve o sjednocení pouze formou návratu do lůna Římskokatolické církve. 
513 Tamtéž. Papež nechal zřídit i Papežský orientální ústav v Římě, kde učili a studovali 
zástupci různých národů s cílem "většinu dosud odloučených synů Řeků, Slovanů, Rumunů a 
ostatních Východních národů mohla býti pozdravena jako navrácená k původnímu 
společenství římské církve." 
514 Kovář, Fr., Ze- světa římsko - katolického, in: Rozhledy po životě náboženském a 
církevním, in: NR 1930, roč. Ilo, č. 3, s. 127 - 129. 
515 Tamtéž, s. 38: Kovář vystihl hlavní dvě pro katolickou akci stěžejní hlediska: při 
nedostatků kněží přivést k práci v církvi co největší počet laiků a podřídit tuto práci církevní 
hierarchii, a to i tam, kde se "dosud postupovalo způsobem demokratickým a bez přímé 
ingerence hierarchie." 
516 Tamtéž, s. 39. , 
517 Kovář, Fr., Ze světa římsko - katolického, in: Rozhledy po životě náboženském I a 
církevním, in: NR 1929, roč. 1., č. 4, s. 182. 
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od všeho ostatního světa" bylo Kovářovi i jím zaznamenané varování 
papeže před slučováním katolických socialistů v Německu s ostatními 
náboženskými socialisty.518 

Specielní pozornost Kovář věnoval mocenské politice Vatikánu a 
jím uzavíraným konkordátům.519 Se zájmem sledoval, jak se po prvé 
v dějinách, kdy byl uzavřen konkordát, přihlásili protestanté (v Prusku) 
s žádostí, aby i s nimi uzavřel stát obdobnou smlouvu.52o 

l:'o~led na české katolictví zprostředkoval Kovál ,pomocí dvou 
sebekritických článků J. Krlína a J. Durycha, kteří poukazovali na 
slabiny českého katolicismu. Články Kovář neuvedl ze škodolibosti, jak 
píše, ale proto, že jsou mu dokladem schopnosti sebe poznání včetně 
nedostatků a snahy nelezní cesty z nich, což označuje za "jedině 

správnou metodu", oproti zakrývání, jímž "se nic nedokáže,,521. 

1.9.3. Kovářova idea náboženského socialismu jako program pro 

Československou církev a Českobratrskou církev evangelickou 

Až téměř prorocky zaznamenal Kovář své myšlenky na téma 
vztahu socialismu a náboženství. Tak jako nesouhlasil s opomíjením 
náboženství ve vztahu k filosofii, výchově, životu, tak prorokoval do 
budoucna vytvoření syntézy mezi socialismem a náboženstvím, neboť 
" v socialismu je jádro přímo náboženské", stejně jako "náboženství 
svou podstatou zahrnuje také ideál' ~ociální,,522. Úkol pro CČS do 
budoucna, který zde Kovář stanovil, se stal záhy aktuálním, jak 
uvidíme. Měla totiž usilovat o "synthesu, v níž budou zhodnoceny 
kladné ideály jak socialismu, tak scientismu, které v starých církvích 
se zdají neslučitelnými s náboženstvím,,523. 

Když se vyjádřil prosociálně a proti kapitalismu arcibiskup Kordač, 
hodnotil Kovář obsah jeho vystoupení jako nedůvěryhodný, protože 
mnohé z toho, co arcibiskup káral, církev římskokatolická podle 
Kováře nejen hlásala, ale i v praxi konala. Arcibiskup ve druhém 
projevLl svá tvrzení oslabil. Kovář jeho počínání přičítal úmyslu 
"působit ve prospěch církve římskokatolické před sčítáním lidu,,524. 

Jedním z impulsů pro Kovářův akcent socialistického ideálu byl 
jistě i Stockholmskou konferencí založený Mezinárodní sociální 

518 Tamtéž, s. 182,-183. 
519 Tamtéž, s. 182. 
520 Kovář, Fr., Ze světa protestantského, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: 
NR 1929, roč. 1., č. 4, s. 185. 
521 Kovář, Fr., cit. dílo (Ze světa římsko - katolického, in: NR 1930), s. 130: 
522 Kovář, Fr., Socialismus a náboženství, in: Různé, in: NR 1929, roč. 1., č. 1, s. 48. 
523 Tamtéž. , , 
524 Kovář, Fr., Církve a dílo sociální, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: NR 
1930, roč. II., č. 4, s. 175. 
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církevní ústav v Ženevě a jím vydaný přehled sociální práce 
jednotlivých církví. 525 Referoval nejen o jeho rozbíhající se činnosti, 
ale i o sociálních aktivitách jednotlivých církví. 

Informoval též o náboženském socialismu v Německu a 
přesvědčení mnohých, že "býti křesťanem 'znamená býti 
socialistou,,526. Spojení sociálních otázek s politickými umožňovalo 
podle Kováře mnohým snadnou kritiku náboženských socialistů jako 
těch, kteří slouží politickým zájmům.527 Činnost v náboženském 
socialismu reflektoval Kovář na domácí půdě u CČS'8 ČCE, které by 
v jeho vizi "mohly u nás mnoho znamenati jako spojující a smírčí 
činitelé v oblasti sociální,,528. 

Kritickým stanoviskem, že církve v Československu neplní svuJ 
úkol, vyplývající "z dané situace světa", a které "Bůh sám ukládá", a 
namísto toho aby byly "kvasem svět pronikajícím, oddělují se 
povýšeně od zkaženého pohanského světa a soustřeďují se na kázání 
"čistého" slova božího, které však zůstáyá prázdnou abstraktní formou 
beze všeho vztahu ke skutečnému životu dnešní doby, zbožnou frází", 
uveřejněným z pera F. Linharta v Kostnických jiskrách, jemuž 
předchází citace Masarykova lidu vyzývající rovněž k aktivitě církví ve 
všech . otázkách, "ať sociálních, ať národohospodářských, ať 

525 Kovář, Fr., Církve a dílo sociální, in: RozhledY-p~ životě náboženském a církevním, in: NR 
1929, roč. I., č. 2, s. 77, s. 78: Kovář informuje, že Americký svaz rovněž již před 4 lety založil 
odbor pro bádání a výchovu i v oblasti sociální práce. Podobně i anglické církve si zřídily svůj 
orgán pro sociální otázky Křesťanskou sociální radu a evangelické církve německé 

Evangelický sociální ústav, známé byly Kovářovi i evangelické sociální kongresy. Již v r. 1929 
. ale Kovář zaznamenal oddalování se německých náboženských socialistů, kteří se kongresu 
. v r.' 1929 nezúčastnili. Přinesl _ informace též z německé katolické církve, která "hlásá 
katolic~ý socialismus", oproti rakouským katolickým biskupům, kteří o~mítli náboženský i 
křesťanský socialismus s odvoláním i na zákaz křesťanského socialismu Lvem XIII. Srv. Kovář, 
Fr., Církve a dílo sociální, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: NR 1929, roč. 
1., Č. 3, s. 138: Kovář zde seznamuje s prací Mezinárodního sociálního ústavu v Ženevě, 
podává informace též o 36. německém evangelickém sociálním kongresu. Srv. Kovář, Fr., 
Církve a ~ílo sociální, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in:, NR 1930, roč. II., 
Č. 3, s. 123: Činnost Mezinárodního církevně sociálního ústavu vŽenevě byla kvůli 
personálnímu obsazení ze r. 1928/1929 skromná. Až po vyslání a vydržování jednoho 
zaměstnance německými církvemi, zaznamenal Kovář výsledky práce "i na venek". 
526 Kovář, Fr., cit. dílo (Církve a dílo sociální, in: NR 1930), s. 125: náboženský socialismus 
nenalézal porozumění u církví, které kritizoval.' Kritiku obdržel i od barthovců, kteří 

polemizovali s teologickým pojetím socialismu, nesdíleli totiž - na rozdíl od anglosaského 
světa - myšlenku sociálního evangelia, jemuž v jejich očích splýval hospodářský řád 

s královstvím Božím. Srv. Kovář, Fr., Církve a dílo sociální, ln: Rozhledy po životě 

náboženském a církevním, in: NR 1930, roč. II., č. 4, s. 172 -174: popsány jsou zde dva spory 
náboženských socialistů s církvemi v Německu. Kovář je uvádí pro ilustraci, jakým způsobem 
jsou vyrovnávána "práva jednotlivcovy svobody svědomí a práva církve, práva pokroku a 
práva konservatismu, práva a povinnosti sociální spravedlnosti, práva a povinnosti vůbec". 
Dodává, že je nutno otázku práv církve řešit jinak, než ji řešila evangelická církve ve vztahu 
k náboženským socialistům v Německu. 
527 Tamtéž, s. 126. 
528 Kovář, Fr., cit. dílo (Církve a dílo sociální, in: NR 1929), s. 78. 
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politických", uzavřel Kovář rubriku Církve a dílo sociální II. ročníku 

Náboženské revue. 

Úsilí uskutečnit spravedlnost "již zde, v životě individuálním i 
sociálním, v království božím na zemi", považoval Kovář za lidskou 
přirozenost, a současně výzvu, která nesmí být mařena zkušeností 
častých vítězství nespravedlnosti na tomto světě, ani, byť snad 
oprávněným, očekáváním uskutečnění veškeré spravedlnosti od 
Boha.529 

1.9.4. Vyjádření Československé církve a Českobratrské církve evangelické 

na podporu náboženských svobod v komunistickém SSSR 

Ústřední rada CČS společně se Svazem evangelických církví a 
Synodním výborem ČCE vydala prohlášení o protináboženské a 
proticírkevní akci v Rusku.530 Tak se spojila i votázce obrany 
náboženských svobod a práv. 

Kovář kauzu sledoval a přinesl vysvětlení, které mu bylo 
mementem i do let po r. 1948, kdy čelil stejnému problému, totiž 
komuni'stickému nepřátelství k náboženství, které, 'jak odhalil, 
"především tkví ve světovém názoru materialistickém,,531. I některé 
další prvky se budou podobat postavení náboženství v ČSR po r 1948, 
jimž Kovář musel již jako patriarcha čelit, a které v r. 1930 reflektoval 
jako další důvody k náboženským restrikcím ze strany státu v SSSR. 
Jednalo se o diskrepanci v pojetí života, jehož význam uznávali 
komunisté jen pro tento svět (a ne věčnost), zatímco náboženství 

. označovali za opium národů. Navíc v Rusku byli zastánci náboženství 
ztotožňováni s carismem, a byli proto označovam za 
kontrarevolucionáře.532 Kovář si dále všímal, že "komunismus je sice 
co do obsahu opakem náboženství, ale svou formou si počíná jako 

529 Kovář~ Fr., Spravedlnost, in: ČZ 1928, roč. XL, č. 50, s. 1. 
530 Kovář, Fr., Z církve československé, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: 
NR 1930, roč. lL, č. 2, s. 85. Srv. Kovář, Fr., Ze světa pravoslavného, in: Rozhledy po životě 
náboženském a církevním, in: NR 1930, roč. lL, č. 2, s. 90: Protesty se šířily z celého světa. 
Prvním, kdo vydal provolání ke všem národům světa, byl ruský metropolita Antonij, "hlava 
ruských emigrantů ... v Jugoslávii". Dalším byl ruský pravoslavný biskup pro Berlín a Německo 
Tychon, který poslal své protestní vyjádření předsedovi Ekumenické rady pro praktické 
křesťanství (dříve pokračovací výbor stockholmské konference). Poté se začaly -protesty 
množit z celého světa. Ty vzbudily reakci komunistů. Metropolita Ruské pravoslavné církve 
hodnotil obraz o SSSR ve vztahu k náboženství, které omezuje, jako lživý. Srv. Kovář, Fr., Ze 
světa pravoslavného, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: NR 1930, roč. lL, 
č. 3, S. 134: Metropolita Ruské pravoslavné církve Sergij sesadil západoevropského exarchu 
(hlavu emigrace) metropolitu Eulogia kvůli jeho účasti na bohoslužbách za pronásledované 
křesťany v Rusku. ' , 
531 Kovář, Fr., cit. dílo (Ze světa pravoslavného, in: NR 1930), s. 93. 
532 Tamtéž. 

.98 



náboženství, ... potírá, co se do jeho systému nehodí"s33. Tuto snahu 
"zařídit si svět bez Boha", nazval "agresivní nevěrou"S34. Poukázal i na 
"propagandistické tažení", v němž stavěl komunistický režim vědu do 
protikladu s "náboženskými předsudky"S3s. 

Konečně vypozoroval i legislativní důvody zhoršené situace 
v Rusku, mezi nimiž byla změna §4, sovětské státní ústavy, který 
původně zajišťoval mimo jiné "svobodu náboženské i proti náboženské 
propagandy", avšak v r. 1929 byl změněn ve smyslu zajištění 

"svobody náboženského vyznání i protináboženské propagandy", tedy 
již ne "náboženské propagandy"S36. Dalším faktorem bylo vyvlastnění 
majetku církví, které pozbyly právní subjektivity, a proto již dále 
nemohly jmění ani nabývat ani užívat.s37 Dalším zákonným 
ustanovením byla zakázána de facto všechna činnost církví, včetně 
výuky náboženství (nejen ve školách) a jakékoliv činnosti mimo 
činnost ryze bohoslužebnou.s38 Tento legislativní protináboženský 
rámec začal být v r. 1930 naplňován i v praxi, což se promítlo do 
"zostření protináboženského boje"s39. .-

Kovář si položil otázku, je -Ii možná nějaká pomoc. Odmítl 
jakoukoliv politickou intervenci, zasahující do vnitřních poměrů 

v Rusku. Naději skládal v tlak veřejného mínění, který by mohl 
vzniknout příklonem lhostejných k Bohu k těm, kteří nyní pro víru trpí. 
A rovněž tak i "náboženští lidé světa" pomohou, když vyjádří podporu 
k trpícím pro své - náboženské přesvědčení. To by totiž mohlo 
napomoci k připojení lhostejných v Rusku a tak ke změně veřejného 
mínění, na něž by politici museli reagovat.S40 To byl i důvod podpisu 
prohlášení o protináboženské a proticírkevní akci v Rusku oběma 

- ústředími CČS·a . ČCE a Svazem evangelických církví 
v Československu. 

Kovářova prognóza se zčásti naplnila, jak zachytil ze Stalinovi 
reakce, který napsal vůdci Svazu bezbožníků, že plamínek protestních 
projevů proti Rusku v Evropě nesmí nechat rozhořet v požár, ale musí 
"přenést boj proti Rusku do Evropy samé"s41. 

533 Tamtéž. 
534 Tamtéž, s. 93, 94. 
m Tamtéž, s. 94. 
536 Tamtéž. 
537 Tamtéž. 
538 Tamtéž: zákaz se vztahoval na celé spektrum činností, které byly v zákoně vypočteny. 
539 Tamtéž. 
540 Tamtéž, s. 95. 
541 Tamtéž, s. 96. 



Ne bez zajímavosti je Kovářova poznámka o dalším vývoji v Rusku, 
kde se začalo probouzet hnutí tzv. křesťanů evangelia,542 v němž viděl 
paralely s úsilím CČS. Podobnost jistě neviděl v asketických rysech 
tohoto hnutí, ale zřejmě v dopadu evangelia na individuální i sociální, 
jako i hospodářský život. Blízká mu zřejmě byla i teze J. Bergwalda 
z jeho článku o tomto hnutí v Christliche Welt, který vyslovil prognózu 
úspěchu hnutí, dojde - li k syntéze evangelia a slovanské povahy, 
jejímž následkem vznikne i nová kultura, která bude bez vlivu jiných 
kultur.543 

1.9.5. Církve v úsilí o mír v r. 1929 

S odkazem na Mírovou konferenci v Praze r. 1928 připojuje Kovář přehled 

práce pro mír a odzbrojení v různých církvích. Informuje o Kvekrech, kteří 

poslali výzvu světu k práci pro mír a odzbrojení pod dojmem podpisu 

Kellogova paktu544, v němž se vlády mocností dohodly odmítnout válku jako 

politický nástroj. K pařížskému Kellogově paktu se v resoluci, určené rovněž 

všem církvím a náboženským vůdcům na světě s výzvou mírové práce a úsilí 

za odzbrojení, vyslovili i členové americké sekce Svazu pro pěstování 

mezinárodního přátelství prostřednictvím církví. Rovněž i britská sekce Svazu 

vydala obdobné usnesení, v němž zdůraznila navíc i mravní stránku otázky 

odzbrojení a vyzvala též k výchově pro
c 

mír, zvláště u mládeže.545 K mravní 

podpoře církví celého světa Kellogova mírového paktu začal volat i Americký 

svaz protestantských církví, který přišel i s výzvou k vytvoření nové 

mezinárodní morálky na základě křesťanských zásad.546 K podpoře mírového 

. paktu vydali svá prohlášení i britští a američtí duchovní různých církví v počtu 

několika set, podobně i dánští faráři vydali své provolání pro mír a 

odzb'rojení.547 Činnost církví v této oblasti podpořil i b;itský ministerský 

předseda Baldwin na baptistickém slavnostním shromáždění v Londýně.548 

Na podzim r. 1929 přijal pokračovací výbor Stockholmské konference 

z podnětu anglikánské církve mírovou resoluci, kterou zaslal Svazu pro 

542 Kovář, Fr., cit. dílo (Ze světa pravoslavného, in: NR 1930), s. 95, 135. 
543 Tamtéž; s. 136: Zde měl autor na mysli zvláště románský katolicismus a germánský 
protestantismus. , 
544 Srv. znění Kellogova paktu v českém překladu in: ČZ 1928, roč. XL, č. 36, s. 7. 
545 Kovář, Fr., Církve a veřejné otázky, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: 
NR 1929, roč. 1., č. 2, s. 79, 80. 
546 Kovář, Fr., Církve a veřejné otázky, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: 
NR 1929, roč. 1., č. 4, s. 166. 
547 Tamtéž, s. 167. 

548 Kovář, Fr., cit. dílo (Církve a veřejné otázky, in: NR 1929), s. 80. Srv. Kovář, Fr., 
Oekumenické snahy, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: NR 1930, roč. Ilo, 
č. 2, s. 80: Kovář ide, informoval o setkání v bytě britského premiéra, jehož se účastnil i 
arcibiskup z Canterbury, který upozornil na. význam schůzky ve smyslu podpory práce 
státníků duchovními silami země. 
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pěstování mezinárodního přátelství mezi církvemi, jehož pracovní výbor 

resoluci přijal, a zaslal s doporučením přijetí i všem členským církvím.549 

V kontrastu s tímto úsilím hodnotil Kovář činnost německých 

protestantských církví, kde zaznamenal i pěstování myšlenky války.55o To 

bylo podle něho i důvodem, proč v německé sekci Svazu nenalézá "ani stopy 

onoho přesvědčeného pacifistického enthusiasmu, jaký jsme poznali u církví 

anglosaských,,551. 

Apel nutnosti "mravního odzbrojení" a zrušení dvojí morálky - jedné pro 

osobní život, druhé pro politickou činnost, tlumočil Kovář ze Starokatolické 

církve ve Švýcarsku, jejíž biskup ve svém postním pastýřském listě rovněž 

zdůraznil poslání církve, jež se nemůže zakládat ani na politickém, ani na 

hospodářském, či sociálním, anebo pacifistickém programu, ale má hlásat 

bratrskou lásku mezi národy, díky jejímuž proudění ve světě se ona dvojí 

morálka, válka, nedodržování smluv, projeví jako hřích proti Bohu a jeho 

království, na rozdíl od podpory mírového ,řádu, jehož podpora vyvstane jako 

"svatá povinnost,,552. 

Vliv na politické uklidnění v oblasti Balkánu díky spolupráci pravoslavných 

církví (bulharské a srbské) deklaroval sofijský pravoslavný metropolita, který 

se vyslovil kladně k sbližování národů prostřednictvím církví, jak o tom 

informoval Kovář podle Christian SdenceMonitor.553 

Kovář přinesl informace o mírových snahách též v římskokatolické církvi, o 

situaci v V Německu, kde vznikl "Mírový svaz německých katolíků", a ve 

Francii, kde byla plánovaná katolickou církví mimo jiné i mírová 

manifestace.554 Berlínskou schůzku vůdců francouzských a německých 

549 Kovář, Fr., Oekumenické snahy, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: NR 
1930, r<;>č. Ilo, č. 2, s. 79, 80: Kovář informovalo Britském Svazu, který r~soluci hned přijal, 
což bylo podle jeho názoru o to významnější, že jsou jeho členy (vyjma římskokatolické 
církve) všechny církve Velké Británie. Dále se zmínil i o doporučení kpřijetí všem církvím 
německým Svazem. Srv. Kovář, Fr., Církve a' veřejné otázky, in: Rozhledy po životě 

náboženském a církevním, in: NR 1930, roč. II., č. 4, s. 176: Lambethská konference v r. 1930 
přijala obsahově ve svých usneseních tuto tzv. a avignonskou resoluci. Kovář připojuje i další 
případy přijetí této resoluce. ' 
550 Kovář, Fr., cit. dílo (Církve a veřejné otázky, in: NR 1929), s. 81. Srv. Kovář, Fr., cit. dílo 
(Církve a veřejné otázky, in: NR 1930), s. 177: Kovář uvádí stanovisko Prof. Schultze, jenž 
v souvislosti se situací v Německu hovořil o mnohem těžší úloze práce pro mír, než 
v poválečných letech. Explicitně pak hovořilo zkáze, která je přede dveřmi Evropy, nebudou 
-Ii pudy individuálního a nacionálního egoismu přemoženy nejen rozumem, ale i "dobrotou 
vyšší bytosti která řídí vnější i vnitřní vývoj člověka k míru". 
551 Tamtéž. . 

552 Tamtéž, s. 82. ' , 
553 Kovář, Fr.,cit. dílo, (Oekumenické snahy, in:NR 1930), s, 81. 
554 Tamtéž, s. 82, 83. 
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katolíků na konci r. 1929 vnímal Kovář jako důležitou i z hlediska spojení ve 
, I v , I k' h ' 555 va ce neprate s yc zemi. 

Jako příklad úskalí aktivit církví ve veřejných otázkách, zmínil Kovář tehdy 

aktuální téma menšin jako otázku, ohrožující mír.556 Dokladem jeho obav mu 

byla výroční konference německé sekce Svazu pro pěstování mezinárodního 

přátelství prostřednictvím církví, která ukázala, jak "nesnadno i lidé 

náboženští jednají jinak, než politika jejich země. 1I557 Výsledkem konference 

totiž podle Kováře byly "politické snahy německé pro revisi versailleského 
mí~uu558. ' , 

Kromě církevních mírových aktivit, informoval Kovář též o "podniku ještě 

rozsáhlejším a dalekosáhlejšímll559, jenž se vedle těchto snah začal 
organizovat, když byl dán podnět k "mobilizaci síly celého světa pro 

spolupráci na zbudování světového míru.1I560 Dokladem toho mu byla 

konference zástupců křesťanských církví, budhismu, islámu, hinduismu, 

pársismu, židovství, konfucianismu, kteří se sešli díky impulsu americké 

Mírové unie církví v září r. 1928 v Ženevě.561 Výsledkem jednání byla mimo 

jiné příprava světové mírové konference s účastí cca 1000 delegátů ze všech 

světových náboženství.562 Její uskutečnění, plánované na r. 1930, bylo vak 

odloženo na r. 1931, ovšem, jak Kovářv následujícím ročníku NR informoval, 

byl plánován další odklad kvůli obtížím, "z nichž některé vyrůstají i z lidské a 

národní řevnivosti"563 . Naplnily se tak jeho slova ve vánočním čísle ČZ v r. 

555 Kovář, Fr., cit. dílo (Oekumenické snahy, in: NR 1930), s. 81. 
556 Kovář, Fr., cit. dílo (Církve a veřejné otázky, in: NR 1929), s. 83, 84: Možný válečný konflikt 
kvůli, menšinám Kovář prezentuje na situaci, kdy menšiny, které se !1edostaly pomoci od 
Spojených národů, začaly se obracet na své vlády za hranicemi. Naprostý opak chtěli státníci 
ve Versailles, jimiž podepsané tzv. menšinové smlouvy měly mít mírotvorný účinek na 
mezistátní vztahy v Evropě. Kovář upozorňuje, že se tato věc týká i Československa. 
557 Kovář, Fr., Církve a veřejné otázky, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: 
NR 1929, roč. 1., č. 3, s. 139. 
558 Tamtéž, s. 139, 140. 
559 Kovář, Fr., Náboženstva a světový mír, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, 
in: NR 1929, roč. 1., č. 3, s. 136. 
560 Tamtéž. 

561 Tamtéž; Srv. Stejskal, R., cit. dílo (Mezinábožeriská konference v Haagu"in: ČZ 1928), s. 2 
- 4: v Haágu se konala Interrelligious Conference of Peace. Srv. Kovář, Fr., éit. dílo (Nový hlas 
volání..., in: ČZ 1928) s. 1: "V Haagu se utvořila Liga náboženstev, hledající spolupráci všech 
náboženstev." , 
562 Tamtéž, s. 136, 137: Kovář podrobně informuje o přípravách konference včetně nesnází, 

které ji provázely. 
563 Kovář, Fr., Náboženstva a světový mír, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, 
in: NR 1930, roč. II., č. 2, s. 74; Srv. Tamtéž, č. 4, s. 164: v r. 1930 byl stanoven cíl, "aby se 
náboženstva světa přiznala k práci a našla způsob spolupráce pro mír na světě." To 
znamenalo ovšem 'dal,ekosáhlé přípravy a proto odsunutí konference na později -1/ r. 1932 
ve Washingtonu konat předběžnou konferenci 200 - 300 zástupců různých náboženství, a 
cca za 10 let velkou mírovou konferenci všech náboženstev světa, a to někde na východě. 
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protestantskou. Nepatří také k žádné větší skupině dosavadních 
církví,,568. Jako výhodu· i nevýhodu hodnotil Kovář, že CČS - jako 
jediná v Československu - nemá vedení nebo opory souvěrců za 
hranicemi. Současně ale ubezpečil o bratrském poměru CČS ke všem 
církvím i skupinám církví.569 

Kovář si všiml zařazení CČS ve zprávách Stockholmské a 
Lausannské konference, které ji zařadily mezi "neřímské katolické 
církve v Evropě,,570, do sousedství se starokatolickou církví 
holandskou, švýcarskou a polskou, "vpravo do církve ~nglikánské,,571. 
S vřazením na toto místo však Kovář ne zcela souhlasil, přičítal 

důvody tohoto umístění CČS zprávám o ní jako o "Romfreie 
Katholiken", šířených v zahraničí.572 

Dalším důvodem zařazení CČS do této skupiny mohla podle 
Kováře být i skutečnost, že CČS má episkopální systém, po jehož 
změně se ale nyní v CČS volá s touhou zavést systém presbyterní, 
anebo kongregační. Kovář si uvědompval vážnost této otázky, kterou 
chtěl řešit "i s ohledem na ostatní křesťanstvo,,573. Bránil se ale volání 
některých laiků po "laické církvi", upřednostňuje raději naopak 
"starokřesťanskou myšlenku o královském kněžstvu", k čemuž bude 
nutno "pozvednout všechny příslušníky na úroveň duchovních ... ,,574 
Opak by podle něho mohl být zhoubou církve. 

V resoluci mládeže CČS, o níž Kovář též informoval, je rovnez 
obsaženo přihlášení se ke spolupráci s ostatními církvemi, ovšem při 
uchování svého svérázu a svého speciálního poslání.575 V této 

568 Kovář, Fr., Z církve československé, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: 
NR 1929, roč. 1., č. 2, s. 84. 
569 ÚmtéŽ. 
570 Tamtéž, s. 85. 
571 Tamtéž: Církve byly srovnány zprava do leva, nejdále na pravé straně byly církve 
pravoslavné, vedle nich právě neřímské církve katolické v Evropě, dále (uprostřed) církev 
anglikánská, od ní doleva církve protestantské (seřazené od ~onzervativních po 
svobodomyslné), nejdále vlevo pak byly "ostatní církve ". 
572 Tamtéž, s. 85: Kovář uvádí, že toto zařazení CČS bylo zřejmě podnětem k zájmu 
utrechtské unie starokatolických církví, o případný vstup CČS, nicménějejich zájem ochladl, 
podle Kováře poté, co se dozvěděly o způsobu, jímž CČS došla k vyřešení otázky apoštolské 
posloupnosti. 
573 Tamtéž, s. 85. 
574 Tamtéž: Téma mělo být na programu (srpnového jednání r. 1929) naukového 
sněmovního výboru společně se stanoviskem CČS k materiálům lausannské konference, 
prOjednáním Stejskalova návrhu kréda, Spisarova Učení, návrhů liturgických, návrhu osnov 
pro vyučování náboženství a návrhu Ústavy CČs. 
575 Tamtéž: Sjezdová resoluce mládeže CČS,. z níž Kovář citoval, je postavena ve všech 
bodech bipolárně: "Chceme míti z CČS opravdovou církev, nikoliv pouhý spolek,,,.velmi si 
v ní ceníme svobody svědomí, ale".hlavní věcí je její výchova k svobodně přijaté závaznosti 
božího řádu, k svědornitostL Uznáváme vděčně demokratičnost naší církve, ale".riesrní tu 
býti přeháněno, aby se nevytvořila nevázanost, nedbání autority, bezzákonnost".apod~ Srv. 
Kovář, Fr., Z církve československé, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: NR 
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souvislosti se zmínilo snaze řešit otázku vzdělání duchovenstva, které 
se nemůže "vzdělávati na konfesní fakultě jiné".576 Kovář sledoval 
práci mládeže i v zahraničí a přinášel z ní zprávy, které poukazovaly 
na paralely i rozdíly. Z hlediska ekumenických vztahů, trápila mládež v 
touze po jednotě "i všelidské" povětšinou "roztříštěnost a nejednotnost 
cí rkví,,577. 

Podal informace též o práci naukového sněmovního výboru CCŠ, 
jehož byl druhým místopředsedou.578 Doslova uvedl citaci stanoviska 
CČS ke zprávám z konference z Lausanne. (Pro srovnání a poučení 
postupně přinášel i stanoviska dalších církví ke zprávám 
z Lausannské konference. 579) Seznámil i s prací dalších sněmovních 
výborů a aktualitách z CČS.580 

1929, roč 1., č. 4, s. 180: Kovář zde rozebírá stanovisko mládeže a v souvislosti 
s nadcházejícím 10. výročím církve volá po zdůraznění mravní a náboženské stránky, která 
při vzniku církve snad byla trochu v pozadí motivů národních, politických sociálních, 
historických. 
576 Tamtéž, s. 86: Kovář zde nastínil problém se dvěma CČS nepřijatými profesorskými místy 
na Husově fakultě, snahou CČS o získání vlastního učiliště, která však "uvázla v jednání 
meziministerském", a provizorním řešení výuky z části na Husově fakultě, z části na koleji, 
což z hlediska dlouhodobého považoval za neudržitelné. Srv. Kovář, Fr., Z církve 
československé, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: NR 1930, roč. II., č. 2, s. 
85: Kovář zde potvrdil nutnost zřízení samost<lJn~ Vysoké školy theologické se samostatnou 
bohosloveckou fakultou CČS 
577 Kovář, Fr., cit. dílo (Církve a mládež, in: NR 1929), s. 169 - 170: Kovář zde líčí závěry 
konferencí mládeže, zvláště konference pořádané Svazem německých spolků mládeže na 
hradě Westerburgu, kde žili týden spolu zástupci Anglie, Holandska, Skandinávie a Německa. 
Na jiné konferenci mládeže, pořádané německou sekcí Svazu pro pěstování mezinárodního 
přátelství prostřednictvím církví vystoupil se svým referátem i Prof. Žilka. Kovář z jeho 
přednášky zaznamenal několik podnětů, které sám z části' sdílel: "po národních 
náb~ženstvích přišlo universální křesťanství, jehož vyznavači musí p'racovat k tomu, aby 
vlastní národ byl postaven do služeb lidstva, aby pracoval pro jiné, ně proti jiným, z čehož 
vyplývají konkrétní úkoly, jako omezení zbrojení, ochrana menšin, mezinárodní rozhodčí 
soud aj.". 
578 Kovář, Fr., Z církve československé, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: 
NR 1929, roč. 1., č. 3, s. 140: po smrti prof. Statečného byl předsedou, naukového výboru 
zvolen patriarchy Procházka, I. místopředsedou AI. Spisar, II. místopředsedou Fr. Kovář. 

Zapisovateli byli zvoleni Č. Brebis a E. Dlouhý - Pokorný. 
579 Kovář, Fr., Ekumenické snahy, in: Rozhledy 'po životě náboženském a církevním, in: NR 
1929, roč. 1., č. 4, s. 176 - 177: Kovář seznamuje s vyjádřeními arcibiskupa z Yorku, 
Švýcarského evangelického svazu, německých' protestantských církví, které sestavily 
společný výbor pro víru a zřízení, Valdenské církve. Srv. Kovář. Fr., Ekumenické snahy, in: 
Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: NR 1930, roč. Ilo, č. 3, s. 120: Kovář zde 
podrobně seznamuje s dobrozdáním' komise znalců německého výboru k lausannským 
usnesením. Srv. Kovář, Fr., O Laussanské konferenci, in: ČZ 1928, roč. XI., č. 3, s. 6: Kovář zde 
představuje několik výňatků protestantských hlasů z Křesťanské revue. 
580 Tamtéž, s. 141: Informuje zde stručně o zapojení CČS do svatováclavského milénia, 60. 
narozeninách biskupa Stibora, témat přednášek pro bohoslovce CČS ve stud. r. 1929 / 1930, 
početním růstu CČS, jako i vzrůstu počtu školních dětí. Seznamuje i se stanoviskem CČS 
k parlamentním vdlbám. Co se toho týče, je vyjádřením nespjatosti CČS s některou kbnkrétní 
politickou stranou, proto i svým členům nechává svobodu v parlamentních volbách, a přeje 
si podporu všech politických stran, "poněvadž její činnost je státotvorná". 



1.10. Apologie učení Církve československé ve vztahu k jednotlivým 

křesťanským tradicím a humanismu 

Ve všech číslech prvního ročníku Náboženské revue Kovář na 
pokračování uvedl svůj článek pod názvem "K základům", který prof. 
Trtík po více než dvaceti letech hodnotí jako "soustavné hledání 
základů všech důležitých křesťanských směrů theologických a hledání 
pevných základů pro československou církev,,581. S tímto Trtíkovým 
hodnocením se můžeme ztotožnit. Kovář sám zdůvodňuje svůj článek 
jím stále vnímanou potřebou ideové práce mladé církve. A právě svým 
článkem chce položit základ této práce, na nějž se podle něj "dosud 
zapomínalo". Chce nastolit jednotný princip, pod jehož "zorným úhlem 
... zaujímá se snáze stanovisko ke všem zjevům minulosti, úkolům 
přítomnosti i budoucnosti, dá se pevná opora pro veškerou činnost 
jednotlivců i celku ve všech oborech a okolnostech života, buduje se 
teorie i praxe, tvoří se svéráz, ucelený názor na život i na svět,,582. 

1.10.1. Kovářova sebereflexe - objevení náboženské zkušenosti 

Kovář již podruhé583 představuje v retrospekci svůj dosavadní 
myšlenkový vývoj. Poukazuje nejprve na své modernistické 
směřování, naznačuje jeho důvody (touha po syntéze náboženství a 
kultury), popisuje svou inklinaci jen k jedné straně (kultuře) a 
vyrovnání rovnováhy (po větším přimknutí se k náboženskému pólu) a 
aktuálně vyznává: "Dnes více než kdy dříve tuším nedozírné 
blahodárné možnosti, jaké má náboženská společnost, jež by 
synthesu uskutečnila kolektivně, v náboženskétheorii i praxi, nauce i 
životě. Vím, že v budoucnosti ji uskuteční celá společnost lidská, ale 
menší společnost, jež ji v sobě nejdřív provede'; bude vůdkyní 
ostatním.,,584 Pro naplnění této ambice v Církvi československé chce 
Kovář společně s dalšími pracovat na "nové myšlenkové nauce". Na 
zákl~dě své zkušenosti prožitku náboženské krize ~e však Kovář 
domnívá, že tyto myšlenkové základy budou moci tvořit jen ti, kteří 

sami na sobě "nejčastěji s bolestí prožili jak potřebu a nutnost 
uznávání nejlepších výsledků kulturního snažení nové doby, tak i 
potřeb,u a nutnost náboženské víry jako duše toho snaž~ní, potřebu a 
nutnost spolupráce kultury i náboženství, duše i těla,,585. 

Na zákládě vlastní zkušenosti, která ho dovedla k zjištění,-že k jím 
vytyčenému cíli nelze dospět vírou v možnosti vědy, ani filozofickou 

581 Trtík, Zd., cit dílo (in: NR 1950), s. 82. 

582 Kovář, Fr., K základům, in: NR, roč.!., Blahoslav, Praha 1929, s. 2. 
583 Poprvé tak učinil v,předmluvě své publikace O náboženství, cit. dílo (1926). 
584 Kovář, Fr., K základům, in: NR, roč.!., Blahoslav, Praha 1929, s, 4, 
585 Tamtéž. . 
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vírou, která ,;nevysvobodí duše z relativna", dospěl Kovář 

k přesvědčení, že cíle dosáhne jen "vírou náboženskou". Připouští, že 
k jejím hranicím lze dopět rozumově, avšak ona se začíná, až když se 
"tato víra stane vnitřním zážitkem, zkušeností celé lidské bytosti, když 
uznání té skutečnosti se stane člověku naprostým přesvědčením, 

pevnějším a jistějším, než jakákoliv jistota rozumovým úsudkem 
nabytá, a když konečně pod zorným úhlem této skutečnosti děje se 
pak všecko teoretické a praktické počínání v dalším životě člověka. 
Teprve tato náboženská zkušenost jest počátkem náboženství 
vnitřního ... ,,586 ' 

Náboženskou zkušenost, kterou se Kovář snaží uchopit a popsat, 
staví proti "zvykovému náboženství", jež mu bylo důsledkem 

náboženské krize, a které odmítal. K náboženské zkušenosti nelze 
podle něj dojít pouze rozumem, poznáním, myšlením, ale ani ne citem. 
"Je přitom účastna celá lidská bytost se všemi schopnostmi, ale -
nejenom lidská bytost, ale zároveň skutečnost boží, která se při tom 
s lidskou duší setkává, člověku se zjevuje.,,58? 

I zde můžeme pozorovat Kovářem zastávanou myšlenku vývoje. 
Kovář sleduje projevy náboženské zkušenosti a poukazuje na její vliv 
na další vývoj náboženství. Rovněž v tzv. rozumovém uchopení této 
náboženské zkušenosti vidí Kovář vývoj (od mýtů, legend na "nižších 
stupních vývoje lidské mysli" k představám, obrazům, pojmům, slovům 
na "vyšších stupních", jak vyjadřoval svou zkušenost Ježíš, dále pak 
ke zpracováním těchto slov v nauku, jak vidí např. u apoštola Pavla, k 
vyznáním víry, až k dogmatům a teologii - logicky utříděné soustavě, 
důležité pro zajištění náboženské formy). Brání se však, že by 
náboženská zkušenost byla jen věcí rozumu. Všechna rozumová 
vyjádření vnímá Kovář jen jako obrazná a symbolická. Tak mu jsou i 
dogmata "druhem pojmových obrazů", a proto "považují-Ii se za 
nezaměnitelná a jejich slepé přijetí se pokládá za víru a podmínku 
spasení i věčného života, tak to je dogmatismus, intelektualismus a 
racionalismus v náboženství,,588. 

Obdobně se Kovář brání tzv. psychologismu (subjektivismu). Do 
vztahu se "závazností svědomí" staví svobodu svědomí, která podle 
něj platí i v myšlenkové formulaci náboženské zkušenosti. Tyto 
myšlenkové formulace jsou Kovářovi "pomůckami víry i víry jiných" a 
nemají cenu, jsouce "suchými rozumovými schématy, logickými 
hříčkami, jsou-Ii to abstrakce odloučené od náboženské zkušenosti", 
byť by byly "se.be více pěstovány theologiemi a v knihách". Pro jejich 
účinek je podle Kováře totiž opět nutný jejich vývoj "podle potřeb, 

586 Tamtéž, s. 5. ' 
587 Tamtéž, s. 6. 
588 Tamtéž, s. 7. 
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vzdělání jednotlivců a kultur,,,S89 což se týká prostých formulací 
Ježíšových. 

Obsah náboženské zkušenosti je dle Kováře vyjádřen i stránkou 
volní (životem - mravností, přičemž "mravnost na náboženské víře 
je ... nejpevnější"S90). Ovšem i zde vidí možná úskalí - její přebujení 
vede podle něj k legalismu a ritualismu. Podobně i stránka citová, 
umělecká, která je "v dalším vývoji náboženství živnou půdou 

intensivnosti a vřelosti náboženské Víry"S91, se v přebujelé formě 
projeví v pietismu, subjektivismu a přehnaném mysticismu. Nicméně 
tak jak jsou v náboženské zkušenosti obsaženy všechny tři složky, tak 
musí být ony zachovány i v dalším vývoji náboženství. V souladu 
s nimi pak má zůstat i "čtvrtá stránka", která "během vývoje 
přistupuje", a to je stránka sociální. Předjímá též nebezpečí 

v církevnictví a klerikalismu, pokud by církev využívala náboženství 
jako prostředku svého cíle. 

Kovářovým poukazům na různá . úskalí se nevyhne ani věda o 
náboženství a filozofie náboženství. Jejich předmětem zkoumání je 
náboženská forma, která vzniká, jak Kovář uvádí, vývojem 
náboženské zkušenosti. Jeho varovam před historismem, 
psychologismem, sociologismem, v případě, že se tyto vědy pokoušejí 
náboženství nahradit, kompenzuje Kovář konstatováním o jejich 
prospěšnosti pro náboženství, neboť, jak říká "na nich pak nejlépe 
mohou býti založeny theologie jednotlivých náboženských forem"s92 . 

. V diskursu s katolickou teologií přistupuje Kovář k dalším tématům. 
Charakterizuje zjevení jako náboženskou zkušenost, ovšem není mu 
"vnější", jak ho vnímá v katolické dogmatice, "nestalo se jen několika 
lidt?m od Boha vyvoleným, není něco jednou pro vždy hotového, nýbrž 
je to zjevení vnitřní, imanentní, může se státi každému člověku,třeba 
ne každému v stejném stupni, a je něčím stále pokračujícím ... Ze 
strany Boha jest tedy náboženská zkušenost zjevením, ze strany 
člověka jest vírou"s93. Víra neznamená pro Kováře subjektivní duševní 
pochod, ale je mu "spoluprácí Boha zjevujícího a člověka věřícího". 
"Spolupůsobením Boha a lidského nitra" vzniká, jak dále uvádí, 
náboženství jako projev náboženského vědomí člověka,vyznačujícího 
se náboženskou zkušeností, která je "jedinou cestou člověka k Bohu a 
Boha k člověku ... ". Pro Kováře je rovněž podstatné, že se její účinek 
projevuje i ·ke světu, k životů, ke kultuře, a tak "náboženství proniká 

589Tamtéž, s. 8. 
590 Tamtéž, s. 8. 
591 Tamtéž, s. 9. ' 
592 Tamtéž, s. 10. 
593 Tamtéž, s. 10. 
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všecky oblasti života. ,,594 V otázce Boží transcendence a imanence 
Kovář odmítá spekulativní formulace o Bohu. Podle něj "předmětem 
náboženské zkušenosti může býti jen Bůh ve vztahu k světu a 
člověku, nikoliv Bůh, jak je sám o sobě mimo svět, tam přesahuje i 
možnost obrazného poznání víry člověkovy,,595. Za nejdokonalejší 
zjevení Kovář považuje zjevení Boha v Ježíšovi. 

S ohledem na výše uvedený cíl, aby náboženství proniklo všecky 
oblasti života, apeluje Kovář na nutnost vytvoření nových formulací, 
které by "neodporovaly zaručenému poznání vědeckému, neboť jinak 
dnes víru nebudí a nesílí, nýbrž ji ubíjí"596. Jedná se podle něj o 
formulace obsahu víry v Boha, ideje Boha, formulací zjevení, slova 
Božího, obsaženého v Bibli, křesťanského náboženství, přičemž "pro 
každou další formulaci křesťanskou, má-Ii býti stejně nábožensky 

. účinnou, musí býti zásadou,· vraceti se k Ježíšově zkušenosti a 
zpřítomněním, znovuprožíváním jeho zkušenosti dávati obsahu víry 
formulaci dobově účinnou. Ježíšův duch musí býti vodítkem, ne 
formulace,,597. Zásadní je Kovářovi účinnost formulace, která se proto 
musí stále obměňovat, současně však musí vždy pramenit "z téhož 
pramene, jako formulace prvotní, z náboženské zkušenosti, zjevení 
Boha v dU9hu JeŽíŠově,,598. Totéž se týká i kultu. 

zde nalézáme propojení myšlenek všekřesťanského a 
všelidského náboženství (k němuž směřuje podle Kováře církev jako 
uchovatelka a živitelka náboženské zkušenosti Ježíšovy, 
uskutečňovatelka Ježíšova království Božího a jeho řádu lásky a 
bratrstvO, s ideou náboženství, které vychází vstříc současné době a 
kultuře, a s jeho pramm, aby tento úkol naplnila Církev 
československá "v duchu svého národa" a "pro potřeby svého 
národa".599 Proto zde Kovář uvádí i tzv. pojmové určení Církve 
československé církve a nabádá, aby i její nauka byla "pojmově 
obraznou formulací víry", ne "suchou logickou rozumovou spekulací". 
Je přitom zřejmé, že ani tyto formulace nemohou zůstat nezměnitelné, 
a "n'a vždy platné".6oo Musí odpovídat na otázky současnosti, a ne 
opakovat "dnes mrtvé formulace minulých náboženských zkušeností", 
přičemž samozřejmě ani "nemohou být v rozporu s nejlepšími 
výsledky poznání vědeckého". Jen tak bude podle Kováře docíleno 
závaznosti nauky, která nebude "vnější", ale "vnitřní". 'Proto je podle 

594 tamtéž, s. 10. 
595 tamtéž, s. ll. 
596 tamtéž, s. ll. 
597 Tamtéž, s. 12; srv. Farského ideu ducha Kristova, která zde rezonuje, rovněž i formulace 
zpřítomnění a znovuprožívání nalézáme u Farského. 
598 Tamtéž, s. 12.' 
599 Tamtéž, s. 12. 
600 Tamtéž, s. 13. 
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něj třeba "náboženskou zkušeností měřiti každou nauku a jen tu 
podržeti, která na náboženské zkušenosti staví a k náboženské 
zkušenosti přivádí".601 

Doplňme, že Kovářův důraz na náboženskou zkušenost 
korespondoval i se základním východiskem "Učení náboženství 
křesťanského" (dále "Učení") AI. Spisara a Fr. Kalouse, jak Kovář sám 
uvádí, když v této sněmovní předloze nalezl jako pramen náboženství 
a poznání Boha a jeho díla právě i jím akcentovanou náboženskou 
zkušenost. 602 Rovněž AI. Spisar zkonstatoval v dopise zaslaném Fr. 
Kovářovi: "Myslím, že nebude rozporu mezi námi.,,603 Oba teologové, 
AI. Spisar a Fr. Kovář, dostali možnast tříbit své názory i ve 
sněmavním naukavém výboru, kde byli zvaleni místopředsedy.604 
Když jako I. svazek Knihovny Křesťanské myšlenky vydal AI. Spisar 
své další úvahy pad názvem "Evangelium Ježíše Krista a naše doba", 
jež měly dle Spisara "Učení" daplnit, nepavažoval Kovář novau 
knižnici jako kankurenci jím vydávané edice Blahoslava Nábaženské 
revue. Právě na stránkách Nábaženské revue o Spisarově nové 
knižnici Kavář ve svých Rozhledech pa literatuře informoval a citoval 
její záměr: "Pomaci vytvářet moderní křesťanský názor světavý a 
živatní,,605, . při čemž "chápe tento. úko.l jako práCi ke srT)rru doby 
maderní s evangeliem JeŽíšavým." Tento společný záměr obou 
teolagů a knižnic se na konci al~ .přeci jen liší, nebať na rozdíl od 
Kavářavých snah nemá tento prVní svazek, z něhož cituje, ambici "býti 
vědeckým, chce slaužiti praktickému nábaženskému životu, 
především v čsl. církvi.,,606 Tak se jistě i v Kovářovýchačích mahly obě 
knižnice dabře doplňovat, a přitom vycházet z obdobných základů a 
sledovat podobné cíle . 

. Kavář svým nástinem základů tealogie Českoslavenské církve 
učinil současně další kroky k vymezení se proti katalicismu i 
protestantismu, ale i unitářství a humanismu, jimž se věnaval v dalších 
dílech, uveřejněných v následujících číslech I. ročníku Náboženské 
revue, jak je budeme sledovat. 

601 Tamtéž, s. 13. 

602 Kovář, Fr., Rozhledy po literatuře, in: NR roč. 1., Blahoslav 1929, č. 4, s. 187: Kovář zde 
současně uvádí, že: "Mnoho myšlenek, jež jsou v této knížce formulováný, je tu formulováno 
v čsl. církvi po prvé." 
603 Spisar, AI,. dopis Fr. Kovářovi z 3.9. 1929, A IV - 32, in. č. 79, ÚAM CČSH. 
604 Kovář, Fr., Rozhledy po životě církevním a náboženském, in: NR roč. 1., Blahoslav 1929, č. 
3, s. 140: Z československé církve: po smrti prvního předsedy, jímž by Dr. K. Statečný, byl 
zvolen předsedou . sněmovního naukového výboru patriarcha G.A. Procházka, 1. 
místopředsedou byl zvolen AI. Spisar a 2. místopředsedou Fr. Kovář. 
605 Spisar, AL, Evangelium Ježíše Krista a naše doba, Knihovna křesťanské myšlenky, 
Blahoslav, Praha' 1929, s. 3; srv. Kovář, Fr., Rozhledy po literatuře, in: NR roč. 1.,' Blqhoslav , 
1929, č. 4, s. 187. 
606 Tamtéž. 
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1.10.2. Další Kovářovy výtky proti římskokatolické teologii 

Kovář, podobně jako Farský607 a téměř celá zakladatelská generace 
CČS se ostře ohrazuje proti nauce o dvou řádech (ordo naturalis, ordo 
supernaturalis). Nelze je podle Kováře odůvodnit ani psychologicky, 
ani historicky, toto dualistické dělení je mu neskutečným, a proto "není 
tedy ve skutečnosti ani toho, co z toho rozlišení v katolickém systému, 
th~orii i praxi, bylo vyvozeno, či lépe, kvůli čemu ~ylo toto rozlišení 
vytvořeno,,608. 

Odmítá zvláště vymezení rozumu jen do tzv. řádu přirozeného, 

neboť tak je víra v tzv. řádu nadpřirozeném od rozumu naprosto 
odloučena. Kovář si je vědom, že "člověk nežije jen rozumovým 
poznáním ... , že je tu oblast iracionálna, do níž spadá i náboženství a 
náboženská víra". Současně však "k podstatě člověka a k dobru 
lidského života patří co největší uplatnění činnosti rozumové". 
Kovářovi je proto "nauková a theólogická práce prací rozumovou 
v oblasti náboženské, ale i ta musí být založena na skutečnosti, totiž 
náboženské zkušenosti,,609. Jako příliš intelektualistické se naopak jeví 
Kovářovi katolické pojetí víry, která "je pokládána za poznání, přijetí za 
pravdu, akt rozumu,,610. 

Kovář rozšiřuje své výtky i na učení o zdroji Božího zjevení. 
Nespokojuje se s Božím zjevením obsaženým v latinském překladu 
Bible a v tradici, jak učí římskokatolická církev, která je současně i 
garantem jedině správného výkladu. Kovář staví do popředí 

náboženskou zkušenost a rozumové poznání. Uvědomuje si však, že 
. se jimi k tzv. absolutní pravdě, dobru, spravedlnosti teprve blížíme, . 
"neboť jich na tomto světě nemáme". Za autoritu; "jednu z norem", 
tedy "ne výlučnou" považuje Kovář Bibli, jež je mU"knihou 
mimořádných náboženských zkušeností,,611. Kovář nevnímá zjevení 
jako objektivní, vnější a uzavřené. Brání se i důkazu proroctví a 
zázraků, které dle katolické nauky na fakt zjevení poukazují. 612 Své 
odmítání zázraků zdůvodňuje opět neslučitelností se současným 

vědeckým poznáním.613 . 

607 Farský, K."Naše Postyla I, Blahoslav, Praha 1925, s. 228, 229, 231. Farský požaduje víru 
"srovnanou s rozumem". 
608 Kovář, Fr., cit dílo (K základům, 1929), s. 59. 
609 Tamtéž, s. 59. 
610 Tamtéž, s. 60. 
611 Tamtéž .. 
612 Tamtéž, s. 54: , , 
613 Tamtéž, r. 60: "Zázraky a proroctví ztratily věřitelnost naprosto u každého, kdo' prošel 
školami založenými na vědeckém poznání světa." 
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Souhrnem Kovář činí katolicismus odpovědný za neutěšený 

náboženský a mravní stav společnosti. Důvodem k tomu je mu jeho 
zjištění, že "katolicism vydává za náboženství souhrn pravd zjevených 
a církví k věření předložených ... a lidé nemohou takového náboženství 
uznati, má to za následek buď nevěru, nebo ještě častěji úplný 
Indiferentismus, lhostejnost ke všemu náboženství .. ,,614. 

Kovář chtěl nejspíš svými teologickými formulacemi přispět i k práci 
naukového sněmovního výboru, o jehož přípravách na zasedání 
v srpnu 1929, včetně témat (stanovisko k Laussanské konferenci, 
návrh kréda od biskupa Stejskala, návrh nauky čsl. církve od prof. 
Kalouse a prof. Spisara, návrh nové ústavy, liturgické návrhy a otázky 
osnov a učebnic pro výuku náboženství) informuje v Rozhledech po 
životě náboženském a církevním ve druhém čísle I. ročníku NR.615 

1.10.3. Diskuse s J. L. Hromádkou, výtky proti barthiánům i 

protestantské liberální teologii 

Následující část Kovářova článku v dalším čísle Náboženské 
revue je jeho reakcí na kritiku J. L. Hromádky, uveJejněnou 

v Křesťanské revui.616 Kovář si vybírá dvě_ Hromádkovi výtky: na které 
odpovídá bezprostředně. Jedná., se o kritiku části tzv. pojmového 
určení církve, kde se hovoří o naplnění snažení mravního a poznání 
vědeckého duchem Kristovým a o poukaz na nepřítomnost odkazu 
Farského v prvním čísle Náboženské revue. 

K odkazu Farského se Kovář přiznává, vždyť jak uvádí, všichni 
-současní ideoví vůdci církve byli jeho spolupracovníky. Hromádku
ujišťuje, že i současně "jdeme jeho cestou a v jeho duchu tak, jak by 
on šel, kdyby zde dnes byl.,,617 

Co se pojmového určení týče, Hromádka kladl otázku, proc Je 
zmíněno jen vědecké poznání a ne také umělecké tvoření, právní život 

-a sociální činnost. Nicméně i přesto, jak soudí, je "úkol církve vyšší 
než naplňovat současný život· mravní a kulturní- náboženským 

614 Tamtéž, str. 61-
615 NR- roč. I, Blahoslav, Praha 1929, číslo 2, Rozhledy po životě nábožÉmském a církevním, 
Z církve československé, s. 85: Kovář zde dává podnět i k diskusi o zařazení čsl. církve 
vekumeně (-na základě zprávy z laUsannské i stockholmské konference, které ji zařadily 
mezi neřímské katolické církve vEvropě, o čemž Kovář pochybuje, že by v církvi bylo 
schváleno) a rovněž podnět k diskusi o změně ústavy ohledně systému 
episkopálníhojpresbyterníhojkongregačního, kdy na místo volání "chceme laickou církev" 
by spíše mělo znít (na základě starokřesťanskémyšlenky o královském kněžstvu) volání po 
duchovní církvi, aby nebyli laici i duchovní "laiky" ve věcech náboženství, křesťanství, církve. 
616 Hromádka, J.; L.. O duchovní směr v církvi československé, in: Křesťanská revue; roč. Ilo, 
1929. 
617 NR roč. I, Blahoslav, Praha 1929, č. 2, Rozhledy po literatuře, str. 92. 
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přízvukem,,618. Kovář se brání Hromádkově označení "náboženský 
přízvuk" a dokládá, že onen "vyšší úkol" je v definici obsažen, a to 
formulací o duchu Kristově. Co se dalšího týče, mohlo by v definici být 
obsaženo, ale uvedena byla ta oblast, u níž, jak Kovář vyznává "jsme 
cítili zvláštní potřebu zdůraznění, ale ostatní nebylo vyloučeno,,619. 

Odpověď na další Hromádkovu kritiku Kovář zahrnul do svého 
článku v části věnované protestantismu. Kovář zde nejprve seznamuje 
čtenáře s počátky protestantismu, s postavami a základními tezemi 
Luthera, Zwingliho a Calvina, naznačuje další vývoj luterství v ortodoxii 
a pietismu a zmiňuje se o reformovaném protestantismu. V hodnocení 
svobodného/liberálního protestantismu neopomene upozornit na 
zásadní změnu, k nlZ došlo od původního reformačního 

protestantismu "v duchu rozumové práce filosofické a vědeckého 
způsobu myšlení. .. v oblasti myšlení náboženského a 
theologického,,62o. Otřesení nauky ve slovní inspiraci Písma vedlo 
časem podle Kováře k vytvoření systému tzv. přirozeného 

náboženství, jež bylo degradováno Kantem. Proto bylo křesťanství 
ceněno již jen pro svůj etický obsah. Původce dalšího "radikálního 
kroku, který vedl k odsouzení křesťanství a vůbec všeho náboženství 
(viz Straus5..;· Feuerbach, Stiner)" 621 spatřoval Kovář v "teistipké ideji 
Boha v evolucionistické metafysice a ,filosofii dějin německého 

idealismu a v naturalistické filos~fii přírodní, vedoucí k panteismu" a 
TObingenské škole, založené na Hegelově filozofii. Ve svém přehledu 
nemohl opomenout ani Schleiermachera a Ritschla, jejichž vliv spolu 
s dalšími si Kovář uvědomoval: "Až do dnešního dne je možno 
sledovati v liberálním protestantismu německém theologické a 
náboženské myslitele typů, vytvořených . Kantem, Hegelem a 

, Schleiermacherem.,,622 

V souhrnu hodnocení liberální teologie Kovář oceňuje její přínos 
"pro vědecké, filosofické, psychologické, historické, filologické, a 
sociologické poznání náboženství a křesťanství". Rovněž idea spojení 
,křesťanství se současným světovým názorem byla' Kovářovi blízká. 
Kovářova kritika však směřovala k přílišnému "podlehnutí filosofii a 
vědě", neboť tak "začala již ztráceti křesťanství a málem již i vůbec 
náboženství,,623. ' 

618 Tamtéž. 
619 Tamtéž. 
620 Kovář, Fr., K základům, in: NR roč. I, Blahoslav, Praha 1929, č. 3, s. 101. 
621 Tamtéž, s. 101. , 
622 Tamtéž, s. 102. I 

623 Tamtéž. 

'">'", , .... , 

113 



Jako "diametrálně protichůdnou liberálnímu protestantismu", která 
se "obrátila i proti ortodoxnímu protestantismu", 624 představuje Kovář 
školu tvořenou kolem K. Bartha. Představuje i jeho spolupracovníky E. 
Brunnera a F. Gogartena, sdružené kolem časopisu Zwischen den 
Zeiten, a jejich doposud vydaná díla. K zastáncům Bartha na domácí 
půdě řadí Kovář J. L. Hromádku a časopis Křesťanská revue. Kovář 
nastiňuje základní východiska a principy dialektické teologie 
především pomocí citací z Barthovy dogmatiky. Důvodem 

k podrobnému představení bartianismu je mu obava, že i: "v mladé 
generaci evangelické bývá prohlašován za' jedinou záchranu 
křesťanství..", a že i mladí duchovní čsl. církve cítí potřebu se s ním 
vypořádat, byť jej znají jen velmi povrchně.625 

Podrobný nástin proto podává i z obavy, že "theologie v pojetí 
barthovském je zástupci tohoto směru namnoze ztotožňována 

s křesťanstvím a stavěna v protivu s kulturou, která je považována 
jako dílo zkaženého lidství za něco špatného vzhledem ke zjevení,,626. 
Tato propast stavěná barthovskou' teologií se Kováře silně dotýká, 
neboť mu jde o "záchranu víry ve zmatku současného myšlení a žití" a 
proto ji není možné "ztěžovati ztotožněním víry, křesťanství, 

náboženství, s určitými theologickými formulacemi,,627. KovářQvi vadí, 
že "takto chápané křesťanství, totožné s theologií, odvádí od veškeré 
kultury a života, počítaje v to i mravnost, takže proud světa jde mimo 
ně, ono pak do něho nezasahuje?'28. 

Kovář nemůže přijmout ani další tezi, která křesťanství staví do 
protikladu s ostatními náboženstvími. Odmítá rozdělení křesťanství 

jako "zjevení", od ostatních náboženství, označených jen jako 
. "náboženství". Brání se víře "v absolutní pravdu zjevenou objektivně a 
jen jednou, v Kristu", kterou vidí spíše jako ,ískrze slovo boží 
působením Ducha sv. vždy znova zjevovanou jednotlivci v pravé 
víře,,629. 

Kovář sdílí s barthiány, nutnost překonání naturalismu, 
. racionalismu, subjektivismu, historismu, psychologismu a 
sociologismu liberálního protestantismu. Připouští, .že barthovská 
teologie může být i dobrým korektorem pietismu,· relativismu a 
podněcovatelem teologické práce. Její dialektická řeč je mu dokladem 
správnosti jím prosazované symbolické řeči teologie. Souhlasí i 
s myšlenkou víry jako Božího daru, ovšem apeluje i na spolupráci 

624 Tamtéž, s. 104. 
625 Tamtéž, s. 108, 109. 
626 Tamtéž. 
627 Tamtéž, s. 109, 110. 
628 Tamtéž. 
629 Tamtéž. 
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člověka (nejen fides qua, nýbrž i fides quae). Pro Kováře "naprostá 
transcedence boží není Ve shodě s Ježíšovým evangeliem ... Nemizí 
proto svrchovanost boží, nemohou však také mizet schopnosti a síly 
lidské. A těm je Bůh poznatelný jen tehdy, je-Ii ve vědomí člověka.,,630 
Vyčítá proto barthiánům, že hledají absolutní autoritu "v naprostém 
. protikladu lidské zkušenosti, na linii abstraktně metafysicko paradoxní 
a mizí jí linie osobně nábožensko zkušenostní,,631. 

z výš uvedených důvodů proto jen těžko může s barthianismem jít 
'Celý protestantismus, o to méně pak československá církev, (sice ji 
explicitně nejmenuje, ale z popisu "nové náboženské společnosti, 

která vyrostla z jiných předpokladů i potřeb pro jiné cíle,,632, je zřejmé, 
že myslí na ni, případně jí podobné). 

Kovář si je vědom, že na jeho stanovisko barthián nikdy 
nepřistoupí, a proto je mu i přirozený Hromádkův nesouhlas ve výše 
zmiňovaném článku v Křesťanské revui, který proti Kovářově 

"náboženské zkušenosti" staví "pr,avdu, o níž ve skutečnosti jde". 
Kovář oponuje. Nesdílet myšlenku zjevení Boha v duši člověka 

v náboženské zkušenosti lze dle jeho názoru jen v případě vyznávání 
zázračného, v minulosti učiněného zjevení, jež je uloženo v Bibli, což 
by však znamenalo, že od té doby je každá náboženská zkúšenost 
iluzí. A dodává, že měřítkem náboženské zkušenosti je náboženská 
zkušenost Ježíšova. Je si vědom, 'že není totožné "objektivní zjevení 
se Boha v lidské duši a subjektivní uvědomění si a po případě 

vyjádření toho zjevení,,633, jež je pak nutně neadekvátní a relativní. O 
to více se to týká teologie, neboť ta již "formuluje druhotně". S touto 
subjektivní vírou, byť formovanou nejvyššími vzory, se však jedinec 

, musí spokojit., "Je to těžší", jak uznává Kovář, "a pro lidi méně 
uspokojující než přijetí hotové víry, ale odpovídá to-jedině skutečnosti, 
pravdě a vede k osobnímu přesvědčení a ovšem i stálému hledání, 
nespokojování se s domněle nalezenou pravou vírou, byť byla 
vydávána za jedině zjevenou"634. 

Proto je třeba stále nových formulací náboženské zkušenosti i 
problémů "jež vyrostly z náboženských zkušeností reformátorů, pokud 
pro nás dnes jsou nábožensky účinné ... ,,635 Barthovská teologie je 
však podle Kováře neformuluje nově, ale jen vyostřuje, "postupuje 
touž racionalistickou spekulací a projevuje tytéž mystické sklony, proti 

630 Tamtéž. 

631 Tamtéž, s. 109: Kovář souhlasí, že podmínkou náboženské víry je (na rozdíl od poznání 
vědeckého a myšlení filozofického a metafyzického) "zaujetí osobního stanoviska", avšak 
tomu, jak Kovář dodává, vyhovuje jeho pojetí náboženské zkušenosti. 
632 Tamtéž,s. 110. 
633 Tamtéž, s. 112. , 
634 Tamtéž, s. 112. ' 
635 Tamtéž, s. 113. 
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nimž vytáhla v boj. A aby ony staré formulace zachránila, raději se 
vydává nebezpečí dvojpravdy, jedné kulturní a druhé křesťanské,,636. 

Závěrečná Kovářova kritická poznámka vůči barthianismu směřuje 
k jeho snahám vyplývajícím ze strachu před subjektivismem. Tak se 

. totiž podle Kováře blíží ke katolickému objektivismu. Kovář sám 
přiznává, že katolický modernismus, z něhož vyrostl, zase čerpal 

v mnohém z liberálního protestantismu. Budoucnost proto vidí 
"v synthese katolického objektivismu a protestantského subjektivismu". 

'A, dále "v synthese mezi objektivismem' Cl- subjektivismem, 
individualismem a kolektivismem, jednotlivcem a společností s jejich 
právy i povinnostmi. ,,637 

Kovář uzavírá: "Zásluhou protestantismu zůstane ona změna 
katolického kvantitativního pojímání náboženství v kvalitativní chápání 
náboženství. Oproti tomu tragédií protestantismu je vznikání nových 
denominací na základě jiného smýšlení o nauce, církevním zřízení; či 
proceduře. ,,638 

1.10.4. Styčné plochy a střety s humanismem a unitarianismem 

Unitarinaismu, s ohledem na americký unitarianismus, a 
humanismu jako "Iogickému . pokračování a domyšlení základních 
principu unitarismu a zároveň uplatnění americké filosofie, 
pragmatismu, v oblasti náboženské a křesťanství,"639 se Kovář věnuje 
v poslední části svých "Základů" ve čtvrtém a současně posledním 
čísle I. ročníku Náboženské revue.640 

Kovář svůj pohled zaměřuje nejprve na humanistické pojetí 
Boha.641 Snaží se vyvrátit, že humanismus by byl ateismem. 
Poukazuje na to, že mu je jen nepřijatelný osobní Bůh a "někdy se 
zdá, že uznávají jen boží imanenci, ale ne transcedenci,,642. Kovář se 
snaží tento postoj alespoň částečně obhájit: "Někdy se zdá, jako by 
humanistická idea Boha byla jen protestem proti přílišnému 

636 Tamtéž. 
637 Tamtéž. 
638 Tamtéž. 

639 Kovář, Fr., K základům, in: NR roč. I, Blahoslav, Praha 1929, č. 4, s. 147. 

640 Tamtéž; Rozhledy po literatuře, s. 189: Kovář zde upozorňuje na recenzi na-překlad knihy 
C. W. Reese: Humanism, uveřejněnou v Rozhledech po literatuře v tomtéž čísle NR, byť k ní 
má výhrady, charakterizuje ji jako výraz "člověkostředného filosoficko-náboženského 
snažení". Není z ní ani příliš jasný pohled na náboženství a církev; ten je dle Kováře možný 
spíše na základě článků a diskusí v humanistických a unitářských časopisech, z nichž v článku 
cituje. 
641 Tamtéž; Kovář představuje humanistické pojetí Boha na základě jedné z humanistických 
promluv E. S. Hodgina. 
642 Tamtéž, s. 153. 
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antropomorfismu", nicméně, jak sám dodává, "jindy však pronikne 
. pojetí, které nelze zváttheistickým,,643. Kovář dále poukazuje i na 

nejednotnost humanismu ve vztahu ke křesťanství. Pro jedny je již 
uzavřenou kapitolou, zvláště římský katolicismus, ale i protestantství, 
které je nazýváno "zkažením křesťanství". Humanismus je pak vnímán 
jako nové náboženství, které nastoupí na místo křesťanství.644 

Důkazem těchto tvrzení jsou Humanistické promluvy, vydané v r. 
1927, z nichž Kovář cituje. Obsahují formulace o křesťanství a jeho 
nutném konci a nutném nástupu universálního náboženství, 
naboženství sjednocených národů, které se mnohým bude zdát spíše 
"nenáboženstvím". Tyto myšlenky nápadně připomínají Kovářovy ideje 
z počátku dvacátých let, ani nyní se Kovář neskrývá se svými 
sympatiemi k některým z nich. Připojuje ovšem ještě myšlenky 
humanistů hlásících se ke křesťanství, aby se v závěru ostře vymezil 
právě proti myšlence nahrazení křesťanství: "Křesťanství má věčné 
hodnoty, ty zůstanou i pro budoucí lidstvo; potřebují jen nové 
formulace, shodné s vývojem ostatním. Křesťanství dosud nebylo 
uskutečněno, tím méně je třeba 'je nahrazovati.,,645Zásadní posun 
v Kovářově myšlení, který jsme sledovali po jeho tzv. pozitivistické 
krizi v letech 1.922 - 24, je zde tak explicitně formulován. 

Mnoho styčných bodů nalézá Kovář s unitarianismem: "Čsl. církev 
je ve své nauce o Bohu a v rTl_~ohých prvcích svého snažení velmi 
blízká unitářství. Nikdy v její nauce nebyla Trojice chápána jako 3 
osoby boží v jediné podstatě boží. Kristus není v ní ctěn v kultu jako 
Bůh, rovněž ne Duch svatý,,,646 Kovář se ve svém srovnání opírá o 
Československý katechismus Dr. Farského a prof. Kalouse a o Učení 
náboženství křesťanského prof. Kalouse a Dr. Spisara. Nalézá zde 
sice formulace o Bohu, který "žije sám v sobě trójjediným životem jako 
původce, slovo a duch pravdy," ovšem Kovář interpretuje toto 
vyjádření takto: "Pokud tedy je tu ještě nějaká stopa učení o Trojici, je 
chápána psychologicky. Jinak idea Boha je zcela unitářská v nauce i 
kU,ltu."647 Kovář připojuje další ideje, jež jsou podle n~j unitářské, i když 

643 Tamtéž, s. 154. 
644 Tamtéž, s. 154/155. 
645 Tamtéž, str. 159. 
646 Tamtéž, str. 157. 
647 Tamtéž, str. 157; srv. Spisar. AI., Kalous Fr., Učení náboženství křesťanského pro věřící 
církve československé, Praha, Blahoslav 1931; srv. Spisar AI., cit. dílo (Ideový vývoj, 1936), s. 
244 - 246: Spisar si byl vědom problematiky pojmu osobního a trojosobního boha, a 
zdůvodňuje, "jelikož nezáleží na slovech, ale na obsahu jejich, vyhnuli jsme se termínu 
"osobní" Bůh, ale zdůraznili zato, co ... je podstatou osobnosti Boží na rozdíl od osobnosti 
lidské." V protikladu k názorům, že je možno uvědomit si pouze Boží činnost v náboženské 
zkušenosti, věnoval Spisar přeci jen i "myšlení o Bohu samém v Sobě, jsa přesvědčen, že 
z činnosti boží' možno logicky přesně, a pokud vůbec možno o Bohu mluvit a n'lysl,it, tedy, i 
analogicky správně usuzovat na Boha samého v jeho podstatě." Pokusil se tak o zdůraznění 
Boží transcendence (ale i imanence). Rovněž se pokusil vyrovnat se i "se starocírkevní 
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. ne jen výlučně unitářské. Řadí sem svobodu svědomí, sociální pokrok, 
víru v pokrok a zdokonalování, postavení se "na půdu přirozena", 
kladení důrazu více na život než na vybudovanou nauku, optimismus, 
radostné nadšení, demokracii, bratrství, zásadu, aby víra a 
náboženská nauka nebyly v rozporu se zaručenými výsledky věd, 

. porozumění pro kulturní činnost, zvl. filosofii a vědu, svobodomyslnost, 
touhu po všelidském dorozumění ad.648 Dospívá proto k poznání, že 
"celý duch církve čsl. je velmi blízek duchu unitářství,,,649 což dokládá i 
připomínkou pořádání Pražského kongresu pro pokrok v náboženství, 
konaného v r. 1927. ' 

Na rozdíl od souznějícího stanoviska s unitarianismem se Kovář 
nemohl plně ztotožnit s humanismem, který vnímal jako extrémní 
vyvrcholení unitarianismu. Byť, jak bylo výše uvedeno, sympatizoval i 
s některými humanistickými· ideály, jasně se vyslovil, že "přes to 
nemůže býti stanovisko humanismu stanoviskem naším,,650. V jisté 
ambivalentnosti jeho postoje uvedl na závěr ještě některá 

humanistická stanoviska, která by mohla být pro čsl. církev inspirující, 
současně však poukázal na možná úskalí. Tak se ztotožnil 
s humanismem kupř. v myšlence, že nemáme v držení absolutní 
pravdu, avšak na rozdíl od humanismu, který se domnívá,.- že ji 
můžeme vytvořit, Kovář věří, že se k ní. pouze blížíme. Podobně se 
Kovář vymezuje i proti humanist!pké myšlence, že lidstvo je posledním 
cílem a vše je v jeho rukách. Náboženství musí být dle Kováře 

teocentrické, byť· pro člověka, ale ne antropocentrické. "Humanism 
tam, kde se odchyluje od theismu, je na scestí", podtrhuje Kovář, 
současně však vede k promyšlení teismu, aby byl "zbaven všeho, čím 
může narážeti u lidí vědecky vychovaných amyslících,,651. Proto vybízí 
k vědecké metodě práce v myšlení o boží ima·nenci. Velký úkol zde 
má "psychologie náboženství a v ní dokonalé poznání náboženské 
zkušenosti. " 

Ve výše naznačených úkolech má podle Kováře "theologie čsl. 

církve ...... veliké pole působnosti,,652. Jejím úkolem je vymezit se proti 
beznáboženské kultuře na jedné straně a vysvobození lidí z pout 
kato.licicmu i protestantismu na' straně druhé. Současně má "nově 
formulovat věčné hodnoty křesťanství". Musí se též vyvarovat 
"extrémů bartianismu" na jedné straně (s jeho transcendentním 

theologickou naukou o Trojici, formulovat ji tak, aby náboženský obsah starého dogmatu, 
pokud je zdůvodněn evangeliem,· zůstal zachován, ale aby byl formulován formami myšlení 
dnešního člověka, podobně jako se ve staré theologické formulaci odrážejí formy myšlení 
prvních století po Kristu." 
648 Tamtéž, str. 157, 158. 
649 Tamtéž, s. 158. 
650 Tamtéž, s. 158. 
651 Tamtéž, s. 159: 
652 Tamtéž. 
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vzdáleným Bohem -Tvůrcem), kde člověk nemá váhy, a na' druhé 
straně ale i humanismem, kde je člověk zbožněn. Vždyť člověk je 
"spolutvůrcem, spolupracujícím s podmínkami, jež jsou imanentní ve 
světě a člověkově životě individuálním i kolektivním, aniž by tam 
ovšem samy mohly vzniknouti,,653. 

2. Období Kovářovy izolace v letech 1930 - 1935 

Počátek Kovářova pádu lze sledovat již v souvislosti se smrtí 
patriarchy Dr. K. Farského, do jejíhož dne (12. 6. 1927)654 bylo 
"Kovářovo postavení v ústředí pevné". 655 Kovář byl snad Farským 
krátce před jeho smrtí označen i jako nejschopnější a nejvhodnější 
kandidát na úřad patriarchy.656 Jak,ovšem Kovář sám uvádí, mnohé se 
změnilo po smrti patriarchy Farského a po volbě jeho nástupce, 
dosavadního biskupa G. A. Procházky.65? (Jeho protikandidátem ve 
volbě se stal na druhém místě AI. Spisar.658) Další dva roky po 
Procházkově volbě se Kovářova pozice zhoršovala.659 Mimo jiné měla 
Farského smrt vliv i na "menší porozumění pro Kovářovy vydavatelské 
činy v ÚR CČS(H)"660. Kovář popisuje své pocity osamění, jeho "pád 
započal v okamžiku, kdy na často nesmyslnou, absurdní a zlem 
podbarvenou kritiku svých aktivit pro církev reagoval ostrou a někdy 
sarkasmem a ironií podbarvenou obranou. Mezi ty, kdo mu nebyli 
nakloněni, se postupně zařadil i druhý patriarcha církve.,,661 Naproti 
tomu ani Kovář nereflektoval novou Ústřední radu, ani nového 
patriarchu pozitivně, naopak, nahlížel je kriticky, patriarchu pak 
s hlubokým despektem, a to nejen kvůli jeho osobním kvalitám, které u 
něj Kovář nenalézal, ale i kvůli dopadu na vnitřní, ale i vnější situaci 
církve.662 "Procházka i Kovář se stali hlavními představiteli procesu, 

653 Tamtéž. 

654 o dva měsíce později, 12.8. 1927, zemřel i systematický teolog Karel Statečný. 
655 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 97. 
656 Tamtéž. , 

657 Kovář, Fr., Dílo jeho pera, in: Sborník Dra Karla Farského, Praha 192'8, s. 106 -122, srv. 
Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 97. 
658 Hrdličkaí Jar., cit. dílo (2007), s. 103. 
659 Tamtéž, s. 104. 
660 Tamtéž, s. 89. 
661 Tamtéž, s. 105; srv. tamtéž, s. 104, cit. dle Kovář, Fr., Deník z 31. 12. 1928, RAFK: Kovář 
zde popisuje až nenávistnost jeho kritiků, zmiňuje se i o usnesení sdružení moravských 
duchovních, kteří se proti němu a koleji postavili, reflektuje i vidění laiků, v jejichž očích je 
člověkem "nemožných přísných požadavků". , 
662 Tamtéž, s. lOS, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 23. 8. 1928, RAFK: " V patriarchovi samém je 
velmi málo náboženského, není ani stínem prvého patriarchy Dr. Karla Farského, před 
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'který od roku 1928 postupně rozdělil CČS(H)."663 Do opozice proti 
Procházkovi se dostal i AI. Spisar.664 

V červnu r. 1929 byl na Valné hromadě Jednoty duchovenstva 
CČS Kovář společně s AI. Spisarem a A. Janešem (třetím 
neúspěšným kandidátem na patriarchu) zvolen do jejího výboru. 
Jednotě, která se postavila proti vedení církve i novému patriarchovi, 
Kovář navrhl hledání společné platformy další spolupráce s 
ústředím.665 Nicméně "zápas vedení církve s rostoucí opozicí stále 

~ více otřásal Kovářovou pozicí"666. V září, kdy měl mít Kovář společně 
s AI. Spisarem referát o církvi, ho Spisar vybízel k opatrnosti.667 

Oběma stranám, které chtěly mít Kováře na své straně, se však snažil 
bránit neutrálním postojem pod heslem služby věci, a ne osobám.66B 

Na obou stranách totiž Kovář nalézal pro něj neakceptovatelné 
postoje, což v něm opět vyvolávalo pocity osamění.669 Rozhodl se 
soustředit se proto raději na svou přednáškovou a literární činnost a 
vedení koleje a na své členství ve výboru Jednoty duchovenstva 
rezignoval.67o Ani to však nepomohlo oddálit jeho dočasné odstranění. 

2.1. 10. výročí Církve československé 

Jubileum 10. výročí církv~ _ přerušilo vydavatelskou přestávku 

v edici Blahoslav, v níž při této příležitosti vyšla práce F. M. Hníka pod 
názvem "Za lepší církví. ,,671 Rovněž Kovář se v duchu svého 
dosavadního úsilí a práce pro ideové základy CČS vyjadřuje 
k nadcházejícímu 10. výročí církve. Stává se mu příležitostí nejen 
k připomenutí některých pro něj významných momentů vzniku 
církve672, ale zvláště příležitostí k další výzvě k ideové práci církve. 

rokem zde v koleji zesnulého. Jeho zvolením za patriarchu prestiž církve velmi utrpěla a je to 
P'ltrno nejen v její vnitřní situaci, ale i v tom, jak její požadavky jsou se strany státu i 
veřejnosti nahlíženy." . 
663 Tamtéž, s. 107. 
664 Tamtéž, s. 111, 115, ad. 
665 Tamtéž, s. 116. 
666 Tamtéž, s. 119. , 

667 Spisar, AI., dopis Fr. Kovářovi z 3.9. 1929, Korespondence Fr. Kováře A IV - 32, inv. č. 79, 
ÚAM CČSH: Spisar o společném referátu píše: "Tak se mi zdá, že překáží." 
668 Tamtéž;-cit. dle Kovář, Fr., Deník z 31. 12 . 1929, RAFK. 
669 Tamtéž; s. 119 a s. 120, cit. dle Kovář, Fr., Deník z 31. 12. 1929, RAFK. 
670 Tamtéž, s. 119: V té době opozice vstoupila s patriarchou a vedením církve do sporu o 
novou Ústavu CČS(H) - AI. Spisar se snažil posílit presbyterní prvky církve a omezit volbu 

. biskupů jen na šest let. 
671 Hník, F., M., Za lepší církví, Praha, Blahoslav 1930. 
672 Kovář, Fr.,' ROzhledy po životě náboženském a církevním, Z československé tírkve, in: NR 
roč. I, Blahoslav, Praha 1929, č. 4, s.180, 181: Kovář zde rovněž vyslovil myšlenku, že 
nevznikla -Ii by církev v r. 1920, "už by se to patrně později nestalo". 
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o přípravách 10. výročí informuje ve svých "Rozhledech" 
v posledním čísle I. ročníku Náboženské revue. Kriticky do vlastních 
řad píše, že při vzniku církve stály náboženské a ideové důvody· 
v pozadí, zatímco další důvody (národní, politické, sociální, historické) 
snad sehrávaly větší roli. Kovář varuje, že však již tyto důvody církvi 
"nestačí k jejímu udržení, má-Ii církev býti opravdu náboženskou a 
mravní společností"s73. Díky své práci s mládeží může Kovář hrdě 
přiznat, že právě tohoto si je mládež čsl. církve vědoma, "že si 
uvědomuje že je rozdíl mezi církví a spolkem ... a je odhodlána učiniti 
vše, aby čsl. církev i do důsledků organizaČních provedla, že je 
vskutku křesťanským náboženským organismem, nikoliv spolkem"s74. 

Vkládal do mladé generace značné naděje, neboť v ní viděl pro čsl. 
církev - díky svému podílu na její výchově i její ochotě ke studiu a 
práci - možnost naplnění svých představo CČH, které jsme sledovali, 
a pro něž neúnavně pracoval. Dokladem toho je jeho radostné 
konstatování: "Mladá generace také studiem náboženského a 
církevního života v minulosti a přítomnosti chce býti vybavena pro 
péči, aby život čsl. církve, ať ideový, ať organizační, vyvaroval se chyb 
a špatných zkušeností jinde učiněných nebo činěných. A mladá 
generace především ví, že hlavní věcí je vlastní náboženský a mravní 
život a má nejlepší vůli toto své poznání uváděti ve skutek."s75 
Očekával naplnění svých nad~jí. v mladé generaci záhy, byť, jak si 
uvědomoval, vliv mladé generace nebyl v církvi ještě příliš vidět. 

Ovšem tu právě očekával změnu: "Nutno si na prahu jubilejního roku 
uvědomiti, že v příštím desetiletí její činnost se uplatní a dodá nových 
rysů tvářnosti církve čsl."S7S Z výše uvedeného je zřejmý i důvod 
Kovářovy angažovanosti v práci s mládeží i jeho houževnatosti při 

výchově bohoslovců v dejvické koleji. 

2.1.1. Náboženští vůdcové 

Otázkou náboženských vůdců - jejich potřeby a současně 

nedostatku - se Kovář zabý\{al několik let. Věděl, že prave pro 
výchovu bohoslovců a pro vzdělávání mládeže CČS je téma 
náboženských a církevních vzorů důležité. Proto ve Věstníku mládeže 
CČS II. v roce 1929 publikuje článek "Náboženští vbdcové", rok před 
tím v Č~ském zápase článek "Náboženská osobnost", _který uvodil 

673 Tamtéž. 
674 Tamtéž, s: 180. 
675 Tamtéž, s. 180/181. 
676 Tamtéž, s. 181. 
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řadu navazujících článků.677 Téma mu bylo významným i pro celek 
církve, jak vyplývá již z jeho spisku "Království Boží na zemi" (1920). 
Jeho stálou aktuálnost vyjadřuje v souvislosti s 10. výročím církve,
k němuž byl pověřen678 přednést na výroční synodě čsl. duchovenstva 
8. 10. 1930 svůj referát, který zahájil slovy: "Teď po deseti letech jsem 
konstatoval stejnou situaci jako před 10. lety. Máme sice "desátníky, 
setníky i tisícníky", kteří pečují o pořádek a kázeň skupin. Ale máme 
také vůdce, kteří by šli daleko před celkem, ozářeni slávou a silou 
boží?,,679 

Obdobně se skrytá kritika tehdejšího vedení církve objevuje 
v závěru jeho referátu. Kovář se však nejprve po krátkém nástinu 
historického vzniku CČS a jeho důvodů opětovně vyrovná s kritickými 
názory J. L. Hromádky. Obhajuje proti němu vznik čsl. církve i jeho 
příčiny, byť kriticky do vlastních řad přiznává částečnou oprávněnost 
výtek: "Poslední podmínky a příčiny vzniku čsl. církve sahají k duchu 
božímu, třeba nebyly uvědomovány a třeba doprovodné zjevy mají i 
jiný vzhled - jsou rázu národního, -politického, sociálního, historického, 
mravního a ovšem i dobově mělce pokrokářského.,,680 

S ohledem na Kovářův předešlý myšlenkový vývoj nás nepřekvapí 
jeho naděje, že existencí čsl. církve je dána možnost, "aby náš národ 
tvořil nábožensky po svém, v souhlase se svou náboženskou 
minulostí, bez rozporu s dobou a kulturou a bez překážek, jež 
zakrývaly Ježíše a cestu k jeho království Božímu,,681. Pro naplnění 
této naděje vidí Kovář jako nezbytné, aby "společnou prací za vedení 

677 Kovář, Fr., Náboženská osobnost, in: ČZ 1928, roč. XI., č. 13., s. 1: náboženskou osobností 
je "člověk, který žije uvědomělý mravný život, založený na životním a světovém názoru 

,náboženském". Srv. Kovář, Fr., Poznej sama sebe, in: ČZ 1928, roč. XI., č. 15., s. 1.: člověk 
musí být k náboženské osobnosti vychován a potřebuje též poznat sebe sama. Srv. Kovář, 
Fr., Lidská přirozenost, in: ČZ 1928, roč. XI., č. 17., s. 1: Kdo poznává sám sebe, objevuje i 
svou lidskou přirozenost, společnou všem lidem, úkolem náboženské osobnosti je "vykoupit 
se výchovou ze zajetí živočišné stránky své přirozenosti", po vzoru Ježíše z Nazareta. Srv. 
Kpvář, Fr., Pud sebezachování, in: ČZ 1928, roč. XI., č. 19., s. 1. Srv., Kovář, Fr., Pud pohlavní, 
in: ČZ 1928, roč. XI., č. 21., s. 1. Srv. Kovář, Fr., Pud sdružovací, in: ČZ 1928, roč. XI., č. 25., s. 
1. Srv. Kovář, Fr., Sebevláda, in: ČZ 1928, roč. XI., č. 28., s. 1. Srv. Kovář, Fr., Nadosobní cíle, 
in: ČZ 1928., roč. XI., č. 30., s. 1. Srv. Kovář, Fr., Církve vychovatelka, in: ČZ 1928., roč. XI., č. 
32.,' s. 1. Srv. Kovář, Fr., Svědomí, in: ČZ 1928, roč. XI., č. 36., s. 1. Srv. Kovář, Fr., láska 
k sobě, in: ČZ 1928, roč. XI., č. 36., s. 1. Srv. Kovář, Fr., Vlastnosti povahy, in: ČZ 1928, roč. 
XL,' č. 41., s. 1. Srv. Kovář, Fr., Spravedlnost, in: ČZ 1928, roč. XI, č. 50, s. 1. Srv. Kovář, Fr., 
láska, in: ČZ 1928, roč. XI., č. 51., s. 1- 2. 
678 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 120: O referát byl Jednotou duchovenstva požádán 
patriarcha Procházka, který však Kováře krátce před synodou požádalo zastoupení. Kovář 
napsal i článek "Na prahu jubilejního roku" in ČZ, roč. 13, 1930, č. 2. 
679 Kovář, Fr., cit. dílo (Deset let CČS, 1930), s. 4. Srv. Kovář, Fr., Před deseti lety, in: ČZ 1928, 
roč. XI., č. 23., s. 4: Kovářovi byl takovým vůdcem 1. patriarcha Farský, jehož 1. výročí smrti 
v článku připomněl. Srv. Kovář, Fr., Obrácení l. N. Tolstého, in: ČZ 1928, roč. XI., č. 34., s. 1-
2: Svým způsbbem byl takovým vůdcem i l. N. Tolstoj. ' 
680 Tamtéž, s. 32. 
681 Tamtéž, s. 32. 
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svých vůdců především u sebe každý uskutečňovali Ježíšovo 
království boží na zemi, a pak k tomu vedli i ty, kteří jejich vůdcovství 
rádi přijmou." Závěrečné Kovářovo volání má až prorocký charakter:
"Síla a moc boží v naší církvi se zrodí, až budou v jejím čele stát 
vůdcové, duchovní, rozumějící křesťanské pravdě, bohoslovecky 
vzdělaní a osobně zbožní a věrní.,,682 

Kovář byl v průběhu své řeči požádán, aby ji ukončil a referát vydal 
tiskem. Avšak Kovářovi zvláště záleželo na závěru referátu, kde podle 

, ~vých slov "pronesl několik kritických slov" o tehdejším stavu církve.683 

Dále již neupravený text vyšel tiskem pod názvem" 1 O let CČS" a byl 
hned rozebrán. Proto byl záhy vydán i ve druhém vydání. Reakce 
vedení církve na sebe nedala dlouho čekat. Hned v úvodu 2. vydání, 
jako i v ČZ, Kovář vysvětloval svou kritiku. Jako kompenzace Kovářovi 
loajality bylo viděno jeho přijetí volby ve výboru Jednoty duchovenstva, 
z něhož před časem odstoupil, tentokrát však vedení výboru bylo již 
v rukou osob blízkých patriarchovi Procházkovi.684 

2.1.2. Přijetí Kovářovy brožury k 10. výročí CČS v české ekumeně 

Kladná reakce na Kovářovu brožuru vyšla z pera evangelického 
historika F. M. Bartoše v Kostnických jiskrách pod názvem "Krize 
v CČS". Souhlasně s KovářerTl' V ní Bartoš hodnotí současnou situaci 
v CČS vědom si potřeby osobností pro její vedení. Nezakrývá však ani 
pochybnosti o dalším. směřování církve pod vedením současného 
patriarchy Procházky.685 Rovněž v kruzích římskokatolické církve 
nalézala brožura odezvu, při čemž ji spíše doprovázely pocity 
zadostiučinění.686 - Jistě nejen proto byl pródej Kovářovy brožury 
'Ústřední radou CČS zastaven. 

682 Tamtéž, s. 56: Kovář cituje dle neuvedeného pramene; srv. Hrdiička, Jar., cit. dílo (2007), 
s. 251, cit. dle: Dubský, A., Cesta ke světlu, Praha 1930, díl 2, 316 ad.: Dubský poukazuje na 
Farského jako vůdce, který povolává hrdinu románu, jenž po odchodu z kláštera hledal nové 
náboženství, k velkým činům. Idea všelidského náboženství, jež bude mít kolébku v Čechách 
a centrem se stane Sázava. Ideálem autora románu je sice nové nál:!oženství, jemuž rozumí 
všichni z rozličných zemí a národů, avšak na rozdíl od Kováře je Dubskému tímto všelidským 
náboženstvím "náboženství arijské". 
683 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007),s. 121, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 28 - 3L 12. 1930, RAFK. 
Srv. Kovář, Fr., cit. dílo (Deset let, 1930): v předmluvě Kovář vysvětluje důvody kritiky, kterou 
chápe jako konstruktivní. 
684 Tamtéž, s. 121: na valné hromadě Jednoty duchovenstva 30. 4. 1930 došlo k převratu a 
dosavadní výbor pod vlivem Spisarovým musel rezignovat. 
685 Bartoš, F., M., Krize CČS, in: KostnickéJiskry, roč. 12, 1930, Č. 36; srv. Hrdlička, Jar., cit. 
dílo (2007), s. 121: "Bartoše a Kováře spojoval i kladný vztah k patriarchovi Farskému." 
686 Hrdlička, Jar:, cit. dílo (2007), s. 122, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 28. - 31. 12. 1930, RAFK: 
"Katolíci prý z ní četli i z kazatelny." 
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2.1.3. Reflexe vztahu s ostatními církvemi při 10. výročí CČS 

Ve své retrospekci deseti let života církve pokusil se Kovář též o 
zmapování vztahů CČS s ostatními církvemi. Ve své přednášce zmínil 
napjatý počáteční vztah s římskokatolickou církví z důvodu "nutné 
obrany" proti "útokům s její strany", ale i ze strany CČS.687 Souhrnně 
označil počáteční činnost CČS za "protiřímskou a protiklerikální,,688. 
Jako druhý moment ve vztazích s ostatními církvemi nastínil kontakty 
navázané ze strany CČS v jejích prvních letech kvůli dosažení 

~ ~apoštolské sukcese. Zmínka je zde o soukromých jednáních 
s církvemi starokatolickou, americkou protestantskou episkopální, 
anglikánskou, novokatolickou francouzskou a oficiálních jednáních 
s pravoslavnou církví srbskou.689 V domácí ekumeně to byla 
českobratrská evangelická, o níž se vyjádřil, že s ní byla CČS 
v dobrém poměru.690Kovář neopomněl zmínit ani ekumenické 
konference: ve Stockholmu (v r. 1925), jíž se účastnil patriarcha 
Farský, a v Lausanne (v r. 1927), k níž připravil v r. 1929 naukový 
výbor stanoviska CČS. Připomněl též spolupořadatelství kongresu 
IARF, konaného v r. 1927 v Praze, díky čemuž, podle jeho slov, CČS 
"ukázala před světovou veřejností, ke kterému směru náleží,,691. 
Vzpomenul též na účast CČS na pražském mírovém kongresu v r. 
1928 ve vztahu k členství CČS ve Svazu pro pěstování mezinárodního 
přátelství prostřednictvím církví.692 . V závěru této retrospekce 
ekumenického života CČS· deklaroval Kovář ekumenického ducha 
CČS, která "je ochotna ke spolupráci se všemi církvemi a 
náboženskými společnostmi na díle Božím,,693. Aby ale nebyl tento 
výrok vykládán mylně, doplnil, že tato ochota k ekumenické spolupráci 
neruší současně nic "ze svérázu a směru" CČS.694 

2.1.4. Kovářova reflexe T. G. Masaryka ve vztahu k CČS 

. Desáté výročí Církve československé v r. 1939 připadlo na stejný 
rok s osmdesátými narozeninami T. G. Masaryka. Kovář proto píše do 

. prvního čísla ll. ročníku Nábo~enské revue k oběma jubileím článek 
"Masaryk a církve československá", jímž současně odpovídá na 
o~ázku mnohdy předestíraného vztahu CČS k Mas~rykovi. Kovářovi je 
Masaryk do jisté míry vzorem, avšak nahlíží ho kriticky, plně 

687 Kovář, Fr., Deset let československé církve 1920 -1930, Praha 1930, s. 48. 
688 Tamtéž. 
689 Tamtéž. 
690 Tamtéž. 
691 Tamtéž. 
692 Tamtéž. ' 
693 Tamtéž. 
694 Tamtéž. 
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v intencích svého staršího kolegy AI. Spisara. Cituje ze Spisarovi 
publikace "President T. G. Masaryk, náboženský člověk a myslitel", ze 
závěrečné kapitoly známé heslo: "Masaryk - toť program čsl. církve", 
Kovář se shoduje se Spisarem, že čsl. církev "musí mnoho čerpati 
z Masaryka", ale současně též souhlasí, že "Masarykův program musí 
býti doplněn a na některých místech opraven"695. Na konkrétních 
příkladech Kovář dokládá podobnost pohledu Masaryka a CČS na 
náboženský stav společnosti přičemž, podobně jako před ním již 
Spisar, uzavírá: "Vytkl - li jsem dosud několik dokladů toho, že čsl. 

'církev jde cestou Masarykovou, mohu uvésti dafší doklady o tom, že 
čsl. církev na tom nepřestává, nýbrž že jeho myšlenky také domýšlí, 
opravuje a nad ně jde."696 A Kovář vypočítává, v čem s Masarykem 
není možno souhlasit. Přesto na závěr zhodnotí vzájemnou blízkost 
s Masarykem více než lze vidět u jiných církví: "Nemyslím, že by která 
z našich církví měla jako celek tak jednotný a blízký poměr 

k Masarykovi jako právě církev československá.,,697 

2.1.5. Augustin jako vzor náboženského vůdce 

Na rok 1930 připadlo rovněž 1500. výročí smrti Augustina, : které 
Kovář připomněl rovněž ve II. ročníku Náboženské revue. Představuje 
jej jako vzorového náboženského vůdce, "opravdovou osobnost pro 
duchovní život církve". Své hodnocení podpírá po nástinu jeho života 
a díla slovy: "Mladá církev československá potřebuje více než jiné 
společnosti tvůrčích osobností druhu a ducha 
Augustinova ... Potřebujeme osobností, které by celými svými bytostmi 
hledali pravdu jako Augustin, soustředili v sobě zápas proudů, stavěli 
se s nimi před tvář boží, změřili je duchem, božím i Ježíšovým, 

. královstvím božím, a tvořili nové duchovní hodnoty náboženské a 
mravní, po případě dávali nový výraz věčným hodnotám.,,698 

, V článku zaznívá i Kovářovo vyznání, z něhož I~e vypozorovat jeho 
nelehkou situaci: "Je sice možno tvůrčí osobnost přehlasovati, lze ji 

.osamotniti, vyloučiti, že se zd~ bez vlivu, ale to je jen zdánlivé. Což 
nedělali totéž israelským prorokům? A přece zvítězí nakonec moc 

695 Kovář, Fr., Masaryk a československá církev, in: NR , roč. II, Blahoslav, Praha 1930, s. S., 
cit. dle: Spisar, AI., President T.G: Masaryk, náboženský člověk a myslitel. -
696 Tamtéž, s. 7. 
697 Tamtéž, s. 10. 

698 Kovář, Fr., Svatý Augustin, in: NR roč. II, Blahoslav 1930, s. 69. Srv. Trtík, Zd., Je možná 
synthesa náboženství a kultury? ln: NR 1939, roč. XI., č. 1,s. 40: Trtík zde vyhodnocuje 
Kovářův článek z hlediska tématu syntéza, které zde nalézá, byť ho Kovář neuvádí explicitně. 
Podle Trtíká "místem ,tvůrčího procesu synthesy se tu stává lidský duch a' otázka, zda a 
pokud je možna synthesa náboženství a kultury, se tu stává zřetelně otázkou psychologickou 
a noetickoutl. 
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duchovní. Toho jest si každá náboženská osobnost vědoma, a proto 
se nedá v své tvůrčí práci žádným zápasem odvrátiti ani rušiti.,,699 

2.2. Kovářův odchod na ministerstvo 

Ministerstvo školství a národní osvěty vyjádřilo již na Jare 1930 
svou nevoli s pokračováním uznání Kovářovy dovolené7oo, kterou mu 
prodloužilo pouze do září téhož roku. Ústřední rada CČS o dovolenou 

, pro Kováře požádala v březnu i v září t.r. K zárijóvé žádosti se připojil 
svým přípisem i sám Kovář a rovněž tehdejší děkan fakulty prof. F. 
Hrejsa. Ministerstvo vyhovělo žádosti do února 1931. V září 1930 však 
Ústřední rada čsl. církve vypsala současně konkurz na místo ředitele 
koleje. Kovář zde přestal konat přednášky 10. 10. 1930. Krátce poté· 
musel vyklidit i byt.1°1 Současně byl zbaven i redigování edice 
Blahoslav i Náboženské revue, jejíž vedení (do návratu Kováře v r. 
1936) převzali biskup R. J. Stejskal a AI. Spisar.702 Poté, co se Kovář 
na sklonku roku 1930 z ministerstva dozvěděl o krachu vyjednaných 
stolic na Husově fakultě, kam toužil nastoupit, ocitl se v situaci 
nezajištěnosti, do níž ho vedení církve - zbavením funkce ředitele 

koleje i dalších funkcí703 a i zřejmě zásahem v jeho neprospěcli pro 
obsazení stolice na Husovu fakultě -, uvrhlo. Byť toužil po práci pro 
církev, která mu však byla -znemožněna, rozhodl se vrátit na 
ministerstvo. po přerušení dovolené tam nastoupil opět od 1. 1. 
1931.704 V Českém zápase vyšla zpráva o Kovářově odvolání jako o 
jeho rezignaci. S tím Kovář nemohl souhlasit a pociťoval to jako 
křivdu. 705 K "podezřelému odstranění" Kováře jako ředitele koleje a 
současně s~ svou obavou o demokratického ducha správy ,CČS _se 
vyjádřil hned na počátku r. 1931 i Kovářův přít~I, evangelický historik 
F., M. Bartoš?06 Kovář byl za Bartošem vyjádřÉmo~ podporu rád.707 

699 Tamtéž, s. 70. 
:00 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 127: Důvodem neochoty MŠNO byla nemožnost 
"odůvodnění veřejných ohledů a vědeckých zájmů" v souvislosti se stále nerealizovanou 
fakultou, či Kovářovým působením na stávající Husově fakultě, které rovněž bylo opět 

. oddáleno. Jeho vědecké působní při výuce na koleji bylo pro MŠNO z hlediska uznání 
dovolené sporné. 
70~ Tamtéž, s.128, 129: Místo novému řediteli bylo patriarchou přislíbeno již od 1. 11. 1930, 
a' proto musel Kovář přijmout náhradní ubytování, než se o rok později nastěhoval do 
nového bytu Na Cibulce, kde pak zůstal dlouhá léta. 
702 Tamtéž, s. 92; srv. s. 202: "Spisarova i Kozákova kritika přispěla vedle neshody 
s patriarchou Procházkou do značné míry k odstranění Kováře z místa ředitele." Nelibě nesli 
Kovářovy promluvy ke studentům, kritizujíce ho "za ateismus". 
703 Kovář, Fr., in: Korespondence Fr. Kováře, AIV - 32 - S, ÚAM CČSH. Kromě vy jmenovaných
funkcí, byl zbaven i funkce ve zkušební komisi. 
704 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 130. 
70S Kovář, Ff., ir;l: Korespondence Fr. Kováře, A IV - 33, ÚAM CČSH. , 
706 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 123; srv. Bartoš, F., M., Boj o demokratickou 'ústavu CČS, 
in: Nová doba 1931, roč. 37, č. 87, s. 5.; srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 134: Bartoš se 
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Patriarcha Procházka se bránil podáním žaloby.-?o8 Spor nakonec 
skončil smírem.70g 

o dvacet let později, v jubilejním roce 1950, napsal k tomuto 
postupu tehdejšího ústředí F. M. Hník: "Bylo povážlivou známkou 
zatemnění mysli u vedoucích mužů v církvi, když nechali dr. Kováře 
odejíti zpět do ministerstva od nedokončené brázdy v koleji, kde ho 
nikdo nemohl přiměřeně nahradit.,,71o 

2.3. Exkurz V. Druhé zasedání 1. sněmu CČS v r. 1931 

Stěžejním výsledkem třídenního 2. zasedání 1. sněmu CČS (28. -
30. 3. 1931) bylo přijetí dvou zásadních dokumentů: Učení 

náboženství křesťanského pro věřící církve československé (dále 
Učení) a Ústavy církve československé. Komentář k Učení poskytl ve 
svém spise AI. Spisar, jenž ho jako referent naukového výboru 
přednesl i na sněmu. Nelze si nepovšimnout jeho snahy vymezení čsl. 
církve jak vůči různým filozofickým systémům, tak i vůči učení 

jednotlivých křesťanských tradic, zvláště katolické. Jím uváděné 

argumenty s~ nápadně podobají Kovářovým akcer)tům, 

formulovaným v jeho článku K základům. 

Již v počátku Spisarovy' -apologie vůči katolické nauce (o 
náboženství jako "vrcholu rozumové spekulace filosofické", či o 
zjevení náboženství jako "jednou pro vždy hotové pravdě, uzavřené 
v Písmu a v ústním podání"), tak i vůči učení reformace (o zjevení 
v Písmě jako "mrtvé liteře"), nalézáme v otázce o náboženském 
poznání důraz na náboženskou zkušenost a snahu o vybalancování 
tzv. objektivního i subjektivního, a to spojením zjevení Oako 
působnosti Boží) a víry (co by spolupůsobení lidského)." Obdobné 
vymezení se týká i pojmu víry. V odmítnutí katolické interpretace víry, 
kterou Spisar definuje jako "lidsky zprostředkovanou", přiklání se k 
'"evangelické testimonium spiritus sancti. internum - vnitřnímu 

svědectví Ducha Božího v nás", avšak s výhradou vázání víry na 
"zevní slovo Písma".711 Písmo' samo je pak "svědectví o náboženské 

, , 

vYjadřoval k výVOji CČS i v dalších článcích. Jako nutný krok k dalšímu vývoji CČS viděl 
demokratizaci církve. Tomuto procesu stál podle něj překážkou právě patriarcha Procházka. 
707 Hrdlička Jar., cit. dílo (2007), s. 138, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 28. - 31.12. 1930: "I 
evangelíci mají zájem na tom, aby u nás začaly jiné poměry." 
708 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 131: Soudní žalobu podal Procházka i na vydavatele 
časopisu Štít, který článek přetiskl. Svou reakci na článek pak uveřejnil v Českém zápase pod 
názvem: Krise v CČS?, in: ČZ 1931, roč. 14, č. 11. 
709 Tamtéž, s. Bl, 132: F. M. Bartoš vnímal smír jako svůj "ústup hrubé přesile", cit. dle: 
Bartoš, F., M.,poznámky z 2.12.1930, ANM, fond Fr. M. Bartoš, karton 49, slbžka 2197., 
710 Hník, F., M.~ Fr. Kovář - akademický učitel, in: NR 1950, s. 10. 
7ll Spisar, AI. cit. dílo (Ideový vývoj CČS, 1936), s. 252. 
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zkušenosti"~ Na rozdíl od evangelické církve neodmítá CČS tradici, 
ovšem "nepřeceňuje ji po způsobu církví katolických." Měří ji Duchem 
Božím v Kristu, jemuž se cele podřizuje. 

V rozporu s katolickým pojetím zjevení jako "čehosi časově místně 
omezeného a ohraničeného" nazírá Spisar zjevení jako "moc vnitřní a 
stále živou, tj. působící". A ani "vnitřní zjevení" mu není "sdělením celé 
hotové pravdy, najednou a provždy dané, v určitých spisech nebo 
vázané na určité osoby". Zjevení je mu ne "hotově danou pravdou", 

, , ale "zmocněním se ducha našeho směrem k pravdě a dobru". Tak se 
vymezuje vůči katolíkům i "historickým církvím evangelickým", jakož i 
filozofii a vědě.712 Odmítá i přesvědčení o zjevení ze "zevních 
přírodních zjevů jako zázraků, ale ze závaznosti pravdy a mravního 
dobra." Hráz staví pak i vůči naturalistickým systémům, které "neznají 
Boha jako činitele sebevědomého a sebeurčujícího čili svobodného, 
Boha osobního". Nesouhlasí ani s deismem (který přijímá Boží 
existenci, ale odmítá Boží zjevení). Stanovisko CČS je tak podle 
Spisara "přísně teistické" v rovnováze Boží transcendence i imanence. 
Odmítá současně dualismus (který chápe svět jako "absolutní, vedle 
Boha"), i monismus (v němž splývá Bůh se světem). 

Rovněž myšlenka vývoje je přítomna. Promítá se i do Ideje 
"neustálého tvoření světa", která není's myšlenkou a zákonem vývoje 
v rozporu. Stejně jako není p~usobení Boží v rozporu se zákony světa, 
"do nichž nezasahuje, nýbrž je tvoří a udržuje". Nevylučuje se ani 
spolupůsobnost člověka, jenž je svobodný, ovšem "v rámci svobody a 
vůle Boží". Úkolem člověka je tak "usjednocování se s Bohem", což 
neznamená splynutí s Bohem, ale je úkolem "poznávat pravdu a konat 
dobro". Člověk si má "uvědomovat působení Boží v sobě a s Bohem 
spolupůsobit" (podřízením svého myšlení a své vůle Bohu), to je podle 
Spisara ,:synergismus s Bohem, jenž znamená ... mravní '. povinnost 
konat vůli Boží, která chce člověka dokonalého, ale ne bez člověka a 
jeho spolupůsobení"713. 

Též apel na potřebu nových formulací zde přichází ke slovu a to 
v nauce o Trojici. Dodejme, že i novou formulací kréd, která na 2. 
zasedání 1. sněmu byla rovněž přijata?14 Spisar "oproti starocírkevním 
názorům o Bohu" odmítá učení o Trojici jako o třech osobách, o níž' 
tvrdí, že se jedná o vyjádření na "podkladě filosofie, theologie a kultury 

712 Tamtéž, s. 252, 253. 
713 Tamtéž, s. 254, 255. 
714 Tamtéž, s. 251: Sněm přijal návrh biskupa R. Stejskala Vyznání víry CČS pro dospělé a' 
Spisarovo Vyznání víry pro dítky a ve škole; srv. 263: biskup Stejskal "vysvětlil a zdůvodnil 
potřebu formulace kreda pro církev československou, jež odchylujíc se od starocírkevní 
formulace 'dogmatické nemůže přijmout staré znění symbolů, nýbrž musí si' formulovat své 
vyznání na základě svého UčenL" Kredo bylo sestaveno jak pro CČS doma, tak' "zvláště pro 
cizinu, která se značně zajímá o naši církev a především chce znáti naši nauku". 
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prvních století po Kristu". Proto je podle něj "pro nás nesrozumitelna, 
je mrtva pro náš náboženský a mravní život,,715. Odmítá také tradiční 
znenr christologického dogmatu, neboť, jak explicitně píše, 
"nemůžeme přijmout víru v Ježíše Krista jako vtěleného Boha ... JeŽíŠ 
jest CČS synem Božím ve smyslu ethickém, či mravním".716 Proto 
Spisar upřednostňuje i titul "člověk Boží", jímŽ chce vyjádřit, že Ježíš 
je člověkem "nábožensky a mravně nejvýš dokonalým, poněvadž 

poznáním Boha a životem podle Boha s Bohem co nejúžeji 
sjednoceného,,717. Přiznává však Ježíšovi "prvky věčné a nepomíjející, 

, jež se nedají nikdy ničím nahradit; mají ve své podstatě cenu 
absolutní". Tak staví hráz vůči názoru, že by Ježíš byl snad jen 
"obyčejným člověkem". Upozorňuje však ale i na "legendy a pověsti", 
zvláště o Ježíšově narození, smrti a oslavení, jimiž je promísen 
vevangeliích Ježíšův život. Rovněž i tzv. tělesné zmrtvýchvstání 
vnímá Spisar jako "dobově podmíněnou formou víry v život věčný". 
Shrnuje: "Nechávajíce padnout formu, přijímáme obsah.,,718 

Obdobně "podléhá vývoji -a empirické zkušenosti" i "obsah 
mravnosti", avšak ne "mravní vědomí", které je člověku dáno. Spisar 
se staví proti mravnosti bez Boha, které podle něj schází "zdůvodnění 
a nemá sankc~". Ukazuje mravní zákon, jakož i pravdu, jako flám 
dané, které naší "přirozenosti nejsou cizí", naopak, byť musí člověk 
vyvinout úsilí, aby "jemu svo~ živočišnou přirozenost podrobil". Tak je 
Spisarovi mravnost "heteronomní", ale i "autonomní", "objektivní, ale i 
subjektivní" neboť "člověk musí jednat podle svého přesvědčení a 
svého svědomí", ovšem s nadřazeností vůle Boží jako stanoviska 
objektivního, která je nejvyšší normou, "jak nám ji zjevil Ježíš Kristus." 
Ježíšova mravnost je "vrcholem mravního hodnocení s věčným 
ideálem lásky KBohu a k bližnímu ... ,,719 Ták Spisar odmítá mravní 
subjektivismus a relativismus. S ohledem na 1. zasedání 1. sněmu 
přijaté tzv. pojmové určení církve, vyplývá Spisarovi jako úkol pro CČS 
též "o mravní výši Husově a jiných našich reformátorů nejen mluvit, ale 
ji i uskutečňovat,,720. 

V souvislosti s nově formulovanou naukou o Bohu a vztahu Boha a 
člověka, staví Spisar na "základ psychologický", zbavený "všeho 
magického a kouzelného" i modlitbu a svátosti.721 Zvláště v pojetí. 
svátostí se Spisar opět vymezuje vůči katolickému pojetí. Oproti 

715 Tamtéž, s. 255: Spisar proto přichází s formulací "trojjediného působení Božího ve světě 
jako Tvůrce, Zjevitele a posvětitele." 
716 Tamtéž, s. 256. 
717 Tamtéž. 
718 Tamtéž, s. 257. 
719 Tamtéž; s. ;257,258. 
720 Tamtéž, s. 258. 
721 Tamtéž. 
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katolickému opera sem per operanda hovoří o nutnosti lidského 
spolupůsobení s Boží milostí. Brání se rovněž proti vnímání svátostí 
jako podstaty křesťanství. Charakterizuje svátosti jako "posvátné 
úkony, kterými věřící v různých okolnostech životních naznačují a 
posilují své sjednocení s Bohem.,,722 Rozvádí pak rozdíly s katolickým 
učením v pojetí svátostí křtu (s akcentem "neustálého zápasu 
mravního" odmítá víru v odpuštění dědičného hříchu), večeře Páně 
(odmítajice oběť, "třebas konáme obřad zpřítomnění", života i díla 
Ježíše Krista, přičemž večeře Páně je i "sjednocením s Kristem 

, v přijímání chleba a vína", odmítá učení o svatosti oltářní, v níž je 
"pravé tělo a pravá krev Ježíše Krista pod způsobami chleba a vína a 
nekrvavá oběť Nového zákona, totožná s krvavou obětí na kříži") a 
svěcení kněžstva (zde zdůrazňuje rovnost duchovních v právech, ale 
zvláště povinnostech, odmítaje "nadpráví" nad laiky nabyté 
svěcením.)723 

Co se týče eklesiologie, je si Spisar vědom, že v Učení je obsažen 
jen základ, který vidí především na principech svobody svědomí a 
demokracie v církvi.724 Volá proto k jejímu dopracování, jako i 
k dalšímu budování nauky, jejíž kostrou nazývá své Učení. 

Neopomene zdůraznit, že však na této kostře, těle, musí být ,,9uší 
církve ... zbožnost a mravnost". Je si vědom, že bude třeba do shody 
s Učením uvést i obřady a bC?,h~služebné modlitby, tj."liturgii i správu a 
zřízení církve". Stále však bude mít třeba na mysli "základní a stěžejní 
zásady", které církev přijala již při svém vzniku, totiž "svobodu 
svědomí a volný vývoj náboženský,,725. V Učení je ale jasně tato 
svoboda interpretována zásadou svědomitosti, vnímanou jako "mravní 
odpovědnost před Bohem a církví v duchu Ježíše Krista," přičemž je 
zde deklarována' i snaha o "vytvoření jednotn'ého svědomí CČS,,726. 

V ohlasech na uskutečněný sněm zaznamenal Spisar výtku, že se 
sněm "nevyslovil k otázkám dnů posledních, otázkám hýbajícím 
myslemi a srdcem doby nejnovější"727. Výtce se bránil mimo jiné i 

'tvrzením, že "není snad veřejné otázky, k níž' by církve nezaujala 
stanoviska, ať jsou to otázky týkající se naší nám bližší společnosti 
národní a státní, nebo otázky mezicírkevnía mezinárodní.,,728 
Dokladem toho je Spisarův výčet stanovisek, která církve zaujímala, ' 
, , , , 

722 Tamtéž, s. 259. 
723 Tamtéž, s. 259, 260, 261. 
724 Tamtéž, s. 261. 
725 Tamtéž, s. 262. 

726 Učení náboženství křesťanského pro věřící církve československé, Ústř. rada CČS, Praha, 
1931, s. 47; srv. Spisar, AI., cit. dílo (Ideový vývoj, 1936) s. 271: AI. Spisar se snaží o vyjádření 
rovnováhy mezi individuální svobodou a tzv. kolektivem, jímž je církev, kterou by jednotlivec 
měl mít na mysli dříve než sebe. 
727 Tamtéž, s.'267. 
728 Tamtéž. 
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ale potvrzení nadále udržovaných "styků s církvemi 
zahraničními".729 Pokračování i v práci ekumenické potvrzuje i 
Kovářův návrh na odpověď pokračujícímu výboru Konference pro víru 
a řád. 

2.3.1. Kovářova odpověď CČS pokračujícímu výboru Konference pro 

víru a řád 

Byť se Kovář 2. zasedání 1. sněmu CČS neúčastnil, zazněl na 
sněmu jeho návrh odpovědi, přijatý naukovým sněmovním výborem za 
CČS pro pokračující výbor Konference pro víru a řád.73o Vyzdvihuje 
zde "ducha bratrství", v němž bylo na konferenci v Lausanne r. 1927 
jednáno, jako i "dobrou vůli všech hledati jednotu křesfanstva,,731. S 
vědomím nejednoduchosti takového úkolu označuje konferenci jako 
první krok k jeho uskutečnění. Kovářem označený výsledek se jeví být 
i dnes, po bezmála osmdesáti letech, vysoce aktuální: ukonč!3ní 

vzájemného odsuzování církví a následně "snaha vzájemně si 
porozuměti a se oceniti a společně pracovati v evangelisaci nejen 
v oblasti mlslJnI, ale také doma, ve světě a prostředí 

nenáboženském,,732. Kovář zde také jasně definoval své pojetí jednoty. 
Podle něj nespočívá "v uniformitě myšlenek, mínění a církevního 
zřízení, nýbrž v duchu, lásce, následování Krista, životě"733. Přesto 
však, "nechtějíce dosavadní různost rozmnožovati", nechce se 
vyslovovat k jednotlivým bodům programU, které chce raději přenechat 
"další práci sbližovací a dalšímu studiu problémů, doufajíc v pomoc 
boží". Proto Kovář i za čsl. církev deklaruje ochotu a připravenost ke 
spolupráci se všemi církvemi i k jejich poznávání, "abychom i my byli 
jinými poznáni,,734. 

AI. Spisar ani Jar. Hrdlička se ve své práci nezmiňují, byl-Ii Kovářův 
návrh odpovědi v r. 1931 pokračujcímu výboru Konferenci pro víru a 
řád odeslán. F. M. Hník rozpoznal důležitost této Kovářovy odpovědi 

729 Tamtéž. 

730 Kovář, Fr., Z církve československé, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: 
NR 1929, roč. 1., č. 3., s. 140; Srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 422, 251: uvádí rovněž v 
celém znění. 
731 Tamtéž, Srv. Kovář, Fr., Návrh odpovědi pokračovacímu výboru konference v Lausanne, 
in: Spisar, AI. cit. dílo (Ideový vývoj, 1936), s. 422. 
732 Tamtéž. 
733 Tamtéž. I 

734 Tamtéž. 
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s ohledem na vývoj ekumenického směřování CČS.735 Obdobně jako 
H. Fabr, který ve svém příspěvku na Teologické konferenci 
svobodných církví v r. 1936 v Arnhemu pochválil Ústřední radu CČS 
za její dopis pokračovacímu výboru laussanského hnutí, který, jak 
ocenil, "pomohl Světovému svazu (pro svobodné křesťanství, pozn. H. 
T.) v orientaci k všekřesťanskému hnutí ekumenickému,,736. Ovšem H. 
Fabr hovoří o dopisu z července 1935. Nabízí se domněnka, že byla 
Kovářova odpověď tedy odeslána až po jeho rehabilitaci v ÚR CČS 
vr.1935. 

2.4. Vstup CČS do IARF - Světového svazu svobodného křesťanství 

a náboženské svobody 

Alois Spisar nazývá církve v Laussane a Stockholmu jako 
"dogmatické". CČS se stýká s nimi, jako i tzv. dogmaticky svobodnými, 
aniž by zatajovala své "dogmaticky svobodné stanovisko".737 CČS řadí 
k církvím "svobodným, jichž učení nebude nikdy rázu a povahy 
dogmatické ve smyslu rozhodnutí neomylných a nezměnitelných,,738. 
V tomto důrazu souzní i s názorem Kovářovým. Důvodem zařazení 
CČS mezi církve "svobodné" je zvláště výše zmíněná zásada svobody 
svědomí a volný vývoj náboženský?39 Do světového svazu 
svobodného křesťanství a náboženské svobody (IARF) vstoupila čsl. 
církev740 tři roky po uskutečněné Pražské konferenci pro pokrok v 
náboženství741 , z roku 1930, "kdy byl svaz založen.742 

Český zápas v r. 1932 přináší na svých stránkách informaci pro své 
čtenáře o jeho založení (9. 7. 1930 v holandském Arnhemu jako 
pokračovatele Mezinárodního kongresu pro pokrok v náboženství), 
účelu (organizovat po celém světě rozšířené hnutí pro náboženskou 
svobodu uvnitř i mimo křesťanství), cílech (užší spolupráci 
svobodných církví, užší jednotě historických svobodných církví, 
skupin, obcí i jednotlivců, přátelských stycích s dalšími svobodnými 

735 Hník, F., M., Církev v čase rozhodování, Praha 1956, s. 133. 
736 F. M. Hník, Theologická konference v Arnhemu, in: NR CČS 1936, r. VliL, č. 4, s. 281. 
737 Spisar, AI. cit. dílo (Ideový vývoj, 1936), s. 239. . 
738 Tamtéž, s. 263, 271. 
;39 Tamtéž, s. 262. 
740 Tamtéž, s. 239. 

741 Kovář Fr., cit dílo (Dva náboženské sjezdy, in: Naše dílo, 1927), s. 146: Kovář si činil naději, 
že se pražský kongres stane pokračováním 5. světového kongresu pro svobodné křesťanství 
a náboženský pokrok, konaný v Berlíně 1910; srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 94: 
"Pražský kongres se stal pokračováním předválečných světových kongresů pro svobodné 
křesťanství a náboženský pokrok konaných postupně v Londýně (1901), Amsterdamu (1903), 
Bostonu (1907), Berlíně, jehož se zúčastnil i T. G. Masaryk (1910), Paříži (1913), a po první 
světové válce v menším rozsahu v Bostonu (1920) a Leidenu (1922)." 
742 SvětoVý svaz svobodného křesťanství a náboženské svobody byl zalbže,n 9. 7 .. 1930 
v Arnhemu v Holandsku. Srv. www.geocities.com/~iarf/shorthistory.html: ve stručnosti 

předkládá historii jednotlivých zasedání a konferencí IARF. 
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skupinami po celém světě), členech (církvích, ale' i společností a 
sdružení), včetně informace o sekretariátu (v Utrechtu), radě Oedním 
z devíti viceprezidentů se stal biskup čsl. církve Stejskal) -a 
nadcházející konferenci včetně možnosti odebírat čtvrtletník. 743 

Impulsem pro širší seznámení členů čsl. církve se Světovým 
svazem prostřednictvím Českého zápasu v r. 1932 byla zřejmě 
návštěva generálního sekretáře Mezinárodního (světového) svazu pro 
šíření svobodného křesťanství a náboženskou svobodu Dr. van Holka 
v témže roce v čsl. církvi na pozvání Ústřední-'rady CČS?44 

V srpnu r. 1934 se konal v Kodani XI. mezinárodní kongres pro 
pokrok v náboženství. Na kongres byli Ústřední radou delegováni 
patriarcha Procházka, biskup R. Stejskal, F. M. Hník, V. Kloubek?45 
Zúčastnili se ho i Dr. M. Novák a O. Rutrle?46 Po skončení kongresu 
informoval Český zápas po třikrát vždy na titulních stránkách o 
výsledcích kongresu.747 

2.4.1. Zastupování CČS na mezinárodních církevních konferencích a 

kongresech 

Z výše uvedeného je zřejmé, že Kovář nezastupoval svou církev na 
konferencích a kongresech- mezinárodních grémií až do své 

743 Svobodné církve, s nimiž CČS spolupracuje, in: ČZ 1932, roč. XV., č. 20, s. 162 - 163: 
v článku je uveden seznam všech 19 členů Svazu ze 14 zemí; srv. Zahraniční styky CČS, in: ČZ, 
roč. XV., č. 18, s. 148: článek podává informaci o publikaci Svazu svobodných církví 
s ústředním tématem "Duch a pravda", do níž měl svým článkem ,,0 humanistické tradici ve 
svobodně náboženském hnutí v Československu přispět též patriarcha Procházka. 
744 Hník, F. M., Návštěva profesora dra van Holka, in: ČZ 1932, roč. XV., č. 16, s. 130: Hník 
informuje O programu Dr. Van Holka, obsahu veřejných přednášek včetně informace, že 
patriarcha Procházka uvedl Dr. van Holka též k prezidentu T. G. Masarykovi. Na jedné 
z veřejných přednášek vystoupil i Dr. Spisar na téma "proč je CČS církví svobodnou". 
745 in: Účast na XI. kongresu pro pokrok v náboženství v Kodani, in: ČZ 1934, roč. XVII., č. 21, 
s. 168; srv. in: Účast čsl. církve na XI. kongresu pro pokrok v ,náboženství v Kodani, in: ČZ 
1934, roč. XVII., č. 30, s. 237: článek obsahuje i zprávu o plánovaných projevech patriarchy 
Procházky přenášených rozhlasem v Kodani, mezinárodní teologické školy v Kodani, která 
kongresu předcházela, se měl se SVOtf přednáškou účastnit také dr. Spisar; srv. Zastoupení 
čsl. církve na mezinárodním kongresu pro pokrok v náboženství, in: ČZ 1934, roč. XVII., č. 33, 
,s. 261: den před zahájením kongresu opakovaná zpráva, k níž, je přidána informace, že 
'patriarcha Procházka bude přijat společně s arcibiskupem Nezávislé církve na Filipínách a 
prezidentem Svazu Cornishem u dánského krále. Doplněn je rovněž seznam zástupců CČS, 
kteří se v té době účastnili v Kodani letních teologických kurzů: Dr. Novák, Rutrle, Šustr, Vít. 
746 Hrdlička, cit dílo (2007), s; 230, pozn. 990. 
747 Obecná církev křesťanská (katolická) není dosud uskutečněna, in: ČZ 1934, roč. 17, č. 34, 
s. 269: Myšlenky H. J. Rosingtonaz Mezinárodního kongresu pro pokrok v náboženství 
v Kodani; Poselství 11. Kongresu svobodného křesťanství, ín: ČZ 1934, roč. XVII., č. 35, s. 
277; Vliv skutečného života na náboženství, in: ČZ 1934, roč. XVII., č. 36, s. 285: Myšlenky 
Ch. Norleva ~ Mezinárodního kongresu pro pokrok v náboženství v Kodani.' , 
ČZ 1934, roč: 17, č. 33, Zastoupení čsl. církve na mezinárodním kongresu pro pokrok 
v náboženství. 
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rehabilitace v r. 1935, kdy se práci v zahraniční ekumeně začal opět 
věnovat. Náhradu za něj v této oblasti nalezl patriarcha v mladém Dr. 
F. M. Hníkovi, jehož po jeho návratu z USA (1930 -1931) jmenoval od 
1. srpna 1931 sekretářem pro zahraniční styky.748 Dále schválila 3. 
února 1932 Ústřední rada CČS, aby byl i Dr. Spisar "přibrán vedle 
dosud určených delegátů do všech zahraničních konferencí , jichž se 
zúčastní čsl. církev.,,749 Z mladých duchovních se účastnili konferencí 
Kovářovi stoupenci O. Rutrle a M. Novák. V nejvyšších gremiích pak 
zasedali patriarcha Procházka a biskup Stejskal. 750 

2.5. Kovářova práce v opozici k ústředí CČS v době jeho odchodu a 

působení na ministerstvu 

Již na sklonku roku 1930, krátce po svém zbavení všech funkcí 
v CČS, se Kovář sešel společně s AI. Spisarem, F. Plechatým a 
dalšími v bytě faráře E. Dlouhého - Pokorného. Na společné schůzce 
27. 11. 1930 zde probírali situaci v církvi. "Schůzka se odehrála ve 
znamení přibližování všech hlavních skupin opozice vůči ústředí církve 
a radikalizace cílů.,,751 Zúčastnění jednali také o převzetí Husovy 
ligy.752 Kovář se do opozice zapojil, po vyhrocení jeho vztahu s novým 
vedením církve, které charakterizoval jako vedení, jenž má "vžitý starý 
římskokatolický pojem církve a ten chce uskutečnit násilnickou 
oligarchií; zcela proti ideji čsl. církve demokratické, se svobodou 
svědomí,,753. Kovář se však nespokojoval s pouhou kritikou, stále měl 
před sebou vidinu uskutečňovaných idejí v CČS. Proto také chtěl 
k vedení církve kritickou Husovu ligu přeměnit na "časopis pozitivní 
práce nábožensko mravně výchovné",' doplněný "kritikou jen jako 
doprovodem nepodstatným"754. Opoziční HUSQVU ligu viděl Kovář jako 
velmi potřebnou, vedle ní však chtěl vydávat 'ještě "čistě kladný list, 

748 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 144 ; srv. s. 160, pozn. 712: Hník se stal zřejmě i 
konzultantem pro Procházkův habilitační text: Křesťanský humanism a československá 
církev, Praha 1932, ve druhé kapitole (O zabezpečení míru) a třetí kapitole: Spolupráce čsl. 
církve s křesťanskými církvemi, společnostmi a konferencemi na foru mezinárodním. 
749 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007) s. 146, cit. dle: Zápis ze schůze ÚR CČS z 3. 2. 1932, Kniha 
,zápisů ÚR CČSH, ÚAM CČSH. , 
'750 Svobodné církve, s nimiž CČS spolupracuje, in: ČZ 1932, roČ. XV., č. 20, s. 162 - 163: 
Biskup Stejskal zastupoval CČS ve výboru Světového svazu svobodných církví jako jeden 
z devíti viceprezidentů. 
751 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s., 136. 
752 Tamtéž, s. 136; srv. s. 135: Časopis Husova liga byl od počátků svého kriticky opozičního 
působení vnímán ústředím CČS(H) jako jemu nepřátelský." V lednu a v únoru 1929 se touto 
věcí zabývala ÚR CČS a přijala příslušná opatření vedoucí k eliminaci jeho vlivu v CČS. 
Obdobně jednala ÚR CČS i o dalším opozičním časopisu Jednoty duchovenstva "Svoboda 
svědomí", v jehož vedení měl silnou pozici A. Spisar. ' 
753 Tamtéž, S. 137, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 28 - 31. 12. 1930, RAFK. 
754 Tamtéž, s. 138, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 28 - 31. 12. 1930; RAFK. 
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snad Nový zápas, list pro duchovní obrození v čsl. církvi.,,755 Kovář 
tak stanul na cestě viditelné opozice vůči vedení čsl. církve v čele 
s patriarchou Procházkou, ovšem, jak dokládají i jeho deníky z let 
1930 -1933, s vědomím zodpovědnosti vůči budoucnosti CČS.756 Její 
současnou podobu však viděl velmi kriticky?57 Patriarchou 
Procházkou byl vnímán jako "hlavní opozičníosobnost."758 

Opozice k vedení však neznamenala Kovářovu nečinnost v církvi, 
byť v klíčových pozicích již nepůsobil.759 Jak sám uvedl, rád vyhověl 
žádostem o pokračování své práce s čsl. mládeží, přijímal pozvání 
k přednáškám na Vinohradech i jinde76o, publikoval v časopisu Idea, 
v Husově lize a v dalších periodikách. V porovnání s předchozí 
činností to však byl jen zlomek toho, co zastával, a proto, jak uvedl: 
"Nyní žiji v úřadu, rodině a svém duševním růstu.,,761 Záhy však bude 
opět působit aktivněji pro budoucí rozkvět své církve. 

2.5.1. Kovářova práce na -ministerstvu, pokračování práce s mládeží 

a publikační a přednášková činnost do r. 1933 

Na ministerstvp Kovář opět nastoupil 1. 1. 1931, aby zde prqžil 
následujících pět let. Mnozí se na něj obraceli, tak jako i v předešlých 
letech, s prosbou o příml.uyy.762 Kovář se stal členem censurního 
filmového sboru při ministerstvu vnitra, filmového poradního sboru při 

755 Tamtéž. ' 

756 Tamtéž, s. 139; srv. s. 140, cit. dle Kovář, Fr., červený z~pisník, RAFK: "Nehájím CČS(H) 
proto, čím je, nýbrž proto, čím může a má být jako nutný nástroj lidského pokroku. " ; srv. 
Adámek, Fr, cit. dílo (1948), s.36, 37. 
757 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 141, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 22. 2. 1932, RAFK: "CČS 
dnes vplula do konzervativních vod jako jiné církve. Vznikla přece jako církve revoluční, ale 
dnes je krotká jako ostatní, reakční jako jiné." 
758 Tamtéž, s. 141, 144. 
759 Tamtéž, s. 150, dle: Kovář, Fr., Deník z 16. 4. 1932, RAFK: Kovář se nechal zvolit alespoň 
do rady starších n. o. CČS Praha - Smíchov. "Tlak z ÚR CČS(H) vedl rozptýlenou a nově se 
uskupující opozici k houževnaté snaze zachytit se ve strukturách církve a nenechat se 

, vytlačit za její okraje." , 
, 760 Tamtéž, s. 161: v r. 1932 přednášel Kovář v rámci cyklu přednášek "Úkol církví v ideové 

krizi dneška" na pozvání Výboru rad starších n. o. CČS na téma: "Mravní kořeny krize dnešní 
doby.'! Na pozvání Výboru rad starších Velké Prahy přednášel na téma-"Myšlenkové směry 
v dnešních církvích" v cyklu S dalšími teology CČS - R. Urbanem, A. Spisarem a F. M. Hníkem. 
Oba naposledy jmenovaní "patřili k teologům patriarchova okruhu". Srv. s. 202, cit. dle: 
Kovář, Fr., Deník z 23. 1. 1935, RAFK: obdobnou přednášku o duchovních proudech v ČSR 
vykonal Kovář v Novém Městě n. Metujína pozvání Městského osvětového svazu z podnětu 
faráře Dlatly. 
761 Tamtéž" s. 141, cit. dle: Kovář, Fr., dopis A. Procházkovi z 3. 2. 1:932, ÚAM CČSH, 
neinventarizovaný fond Fr. Kovář. " 
762 Korespondence Fr. Kováře, A IV - '32, inv. č. 9, 69 .. UAM CČSH. 
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ministerstvu obchodu a rovnez redaktorem České' osvěty, kterou 
v letech 1933 - 1936 i řídil. 763 

V práci výchovné a pedagogické pokračoval na státní knihovnické 
škole. V červnu 1931 přednášel na II. sjezdu mládeže v Praze; 
(přednáška byla otištěna v časopise Idea: ;,Mládež v církvích světa", 
kde publikoval i řadu dalších článků, týkajících se převážně 

výchovy.764 Své články vydával i v časopise Rozsévae65. Kovář se 
stal i členem jeho redakční rady, byť ne na dlouho?66 

, , 

V roce 1933 přispěl do Památníku k otevření Husova sboru CČS 
v Praze (příspěvek: "Nová církev: Království Božímu blíž"). O rok 
později napsal pro Encyklopedii československé mládeže pro školu a 
dům, kniha VL, heslo náboženství.767 

Boj mezi opozicí a ústředím církve se přenesl i do mládežového 
hnutí CČS.768 Předělem se stal 3. celocírkevní sjezd Ústředního svazu 
Jednot mládeže CČS v r. 1933, který se vyznačoval "intenzifikací 
zápasu o ovládnutí mládežO\iých organizací mezi ústředím církve a 
opozicí i bojem v mládežové organizaci o ovládnutí jejího tisku a 
řízení. Mládežové hnutí i celá církev se ocitly ve vážné krizi,,769. 

2.5.2. Kovářova činnost ve Společnosti Dr. Karla Farského 

763 Kaňák, M., Významné životní jubileum, in: NR 1958, roč. 29, č. 4, s. 150. 
764 V roce 1931 zde publikoval článek "Na cestě k duchu", v r. 1932· článek "Máme 
Vychovávat dorost nábožensky?" Současně v r. 1932 Kovář publikoval i v časopise mládeže 
CČS. v témže roce byl otištěn i článek "Církev československá a mládež" v Českém zápase., 
V r. 1933 publikoval dále články "Vůdce generací", "Ježíšův obraz v průběhu staletL", v r. 
1934 "Mojžíš a jeho dílo", "Výchova a výuka náboženství"" v r. 1935, "Pravá a nepravá 
výchova". . 
765 Kovář zde začal publikovat od prvního čísla v r. 1931 článkem "Jubileum", in: Rozsévač, 

. časopis mládeže CČS, roč. 1, Č. 1, 1931, s. 19. Následovaly články "Od protireformace do 
světové války", "Náboženská situace před válkou a za války", V r. 1932 články "Reformní 

, hnutí v římském katolictVí", "Pravdě blíž", "Hvězdné nebe nade mnou" a "Dobrý vůdce", 
, uveřejnil zde i recenzi "Nová česká kniha o Ježíšovi". Více k časopisu Rozsévač in: Hrdlička, 

Jar., cit. dílo (2007), s. 142 -145. 
766 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 142, 143, cit dle: Kovář, Fr. Deník zL 4. 1932, RAFK: 
Kovář si zde poznamenal, že ÚR CČS chce Rozsévač cenzurovat a jeho Vypudit z redakční' 
rady. Odstoupil společně s dalšími členy 28. 10. 1932. 
767 V roce 1934 Vydává také v časopise Československý les článek: "Les a strom 
v náboženském životě lidstva". 
768 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 193, 196, 198, 200. 
769 Tamtéž" s. 198j srv. s. 107: J. Hrdlička poukazuje na to, že se o sldžité "hledání cest 
pokračování radikálně modernistického úsilí o reformu církve a české společnosti" jednalo i 
po tzv. pravoslavní krizi až do r. 1938. 
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V roce 1932 byl Kovář společně s některými dalšími kritiky vedení 
církve pozván Dr. Hartlem770 (1885 - 1944), vrchním odborovým 
radou Ministerstva zahraničí, jenž byl svobodným zednářem a laikem 
CČS, k práci na heslech do doplňků Ottova naučného slovníku. Ve 
skutečnosti však hlavním smyslem schůzky bylo vytvoření "volného 
pracovního spojení některých členů církve, ne spolku,,771. Nesl název 
Pracovní sdružení laiků i duchovních CČS. Na svém následujícím 
setkání odsoudil Kovář z diletantismu Práškův spis Vznik Čsl. církve a 
patriarcha G. A. Procházka. Odhalil jeho snahu přeznačit dějiny mladé 
církve ve smyslu vynesení současného patriarchy Procházky a též 
Práška a Stibora jako zachránců pokrokového směru církve i proti 
Farskému.772 Proto se sdružení rozhodlo, že bude pečovat o odkaz 
Dr. Farského.773 Díky přihlášení se k Farskému a tak i k počátkům 
CČS "začínalo získávat podporu ve své církvi i mezi protestantskými 
pedagogy Husovy fakulty, profesory F. M. Bartošem, J.L. Hromádkou 
či F. Žilkou.,,774 Tak se zrodila myšlenka založení Společnosti Dr. Karla 
Farského.775 Měla se stát "ohniskem obrody v církvi."776 

770 Tamtéž, s. 150, dle: Čechurová,).,. Čeští svobodní zednáři ve XX. Století, Praha 2002, s. 
243 a násled., 449. Dr. Hartl' dokázal v SKF jako opoziční organizaci ústředí církve 
"prosazovat mravní hodnoty spjaté s hnutím svobodných zednářů, demokratickou diskuzi, 
ekumenismus a toleranci." 

771 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 151. 
772 Tamtéž, s. 152, 149, cit. dle Kovář, Fr., Deník z 17. 3. 1932, RAFK, srv. Prášek, Ferd., Vznik 
Čsl. církve a patriarcha G. A. Procházka, Praha 1932. 
773 Tamtéž, s. 152, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 25. 5. 1932,RAFK. 
774 Tamtéž, s. 152: "Ti v něm viděli sílu, jež mohla do jisté ~íry ovlivnit snahy ústředí CČS(H) 
po vlastním bohovědném učilišti. Žilka ... postihl některé negativní jevy ve vedení CČS(H) a 
vyjádřil obavy z jejího možného rozdělení." Srv. s. 158: Hromádka, ale i Bartoš vystupovali 
v dobovém církevním i mimocírkevním tisku jako otevření kritici Procházkova vedení 
CČS(H), ... Žilka si udržoval od dění kritičtější odstup. Srv. 153: 15. 4. 1932 vyšel v Křesťanské 
revue první kritický článek J. L. Hromádky ze série článků ,o CČS. Srv. Hromádka, J. L., 
Československá církev, in: Křesťanská revue, roč. 5, č.' 7 - 10, 1932. Na články reagoval 
Procházka spisem "V boji za pravdu. Připomínky k Hromádkovým kritikám CČS" v Křesťanské 

. revue 1932, Praha 1933. Reakci uveřejnil ve stejném roce i v ČZ, roč. 16, č. 1. Srv. s. 158. "Do 
opačného postavení vůči opozici se dostali z FF UK evangelíci prof. J. B. Kozák a Dr. J. B. 

, Čapek pOdporující stále viditelněji patriarchovy snahy o založení. bohovědného učiliště CČS:" 
, Srv. s. 147: J. B. Kozák se na přednáŠce 8. 12. 1931, při níž zop'akoval některé Hromádkovy 

výhrady vůči CČS, zavázal k pomoci vedení církve ke vstupu na Husovu fakultu. Srv. s. 163: 
Zřízením vlastní Vysoké bohoslovecké školy CČS, která byla otevřena ve stud. roce 1932/33, 
se dostala ÚR CČS do konfliktu s Husovou fakultou. "Nacházelo ale jistou politickou podporu' 
stran snažících se získat voličstvo z CČS(H)." Srv. s. 190: zvláště díky Spisarovi a Hníkovi došlo 
k domluvě vedení CČS s Husovou fakultou, kam se CČS rozhodla vrátit. 
775 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 159, 153: myšlenka se Zrodila na 4. schůzce sdružení 22. 
6. 1932, na níž přijal účast i J. L. Hromádka. Jako první vyslovil návrh na založení SKF JUDr. 
O. Jehlička. který se stal po založení SKF i členem výboru. Srv. s. 167: F. 'M.,Bartoš v únoru 
1933 přislíbil podporu SKF "na stránkách periodik ČCE, především Kostnických jisker ... " 
776 Tamtéž, s. 173, dle: Kovář, Fr., Deník z 9.2.1933, RAFK. 
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Ustavující schůze Společnosti Dr. Karla Farského (dále jen SF) se 
konala 21. května 1933.777 Kovář zde· pronesl programovou a 
důvodovou přednášku "Úkol, směra cíl Společnosti Dr. K. Farského", 
která v knihovně Společnosti Farského vyšla i tiskem.778 Kovář měl od 
počátku její existence mnoho přednášek.779 Od roku 1934 vycházely 
Zprávy Společnosti Farského, "v nichž se· přešlo ke kritice poměrů 
v československé církvi,,78o. V r. 1935 začala SKF vydávat též Nový 
zápas?81 

2.5.3. Podpora Kováře mládežovými organizacemi CČS - boj o 

Modrou knihu 

Mladá generace pracovníků s mládeží společně s několika členy 
SKF vydala v roce 1934 tzv. Modrou knihu, v níž Kovář nastínil 
v článku "Ideová base hnutí mládeže CČS" práci s mládeží. Hlavním 
mottem jeho článku se stalo přesvědčení, že osvěta, umění, zábava, 
musí být řízena křesťanským hlediskem.782 Kovářův důraz plyne 
z jeho obavy z trendu pozitivistické výchovy mládeže, která ovšem 
"nestačí pro pravdu ani pro život." Proti této "naturalisticko -
pozitivisticko - materialistickému názoru na svět a život" by podle 
Kováře výchova v církvi i mimo ni ."měla respektovat věčné principy 
křesťanství.,,783 Celkově byl sborník souborem představo budoucnosti 
mládeže i církve a rovněž dokladem o srůstání mládežového hnutí a 
SKF. Proto se "následující boj o Modrou knihu a prosazení jejích 
myšlenek stal projevem zápasu SKF a části mládežových organizací o 

777 Tamtéž, s. 175, 176: na ustavující valnou hromadu SKF byl pozván i zástupce ústředí CČS . 
. Srv. s. 176: Zpráva o vzniku SKF prošla řadou periodik, rozšířila se tak ve veřejnosti. Kovářova 
brožura byla odnesena na Husovu fakultu i ústředí CČS. 
778 Jako druhá publikace Knihovny SF vyšel Kovářův: "Ježíš v obraze věků". 
779 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 179: Na první pravidelné schůzi SKF v červnu 1933 
přednášel Kovář na téma: ,,0 životě, díle a významu Dr. K. Farského". Akce se zúčastnilo 
"přibližně sto osob převážně z řad církevní inteligence." Srv.s. 191: O rok později se akcí SKF 
účastnilo již jen několik desítek lidí. Kovář přednášek i mimo SKF, kupř. v Náchodě pěti stům 

. učitelům z celého kraje na téma "Církve a výchova". 
780 Kaňák; M., Významné životní jubileum, in: NR 1958, roč. 29, Č. 4, s. 150; srv. Adámek, Fr., 
cit. dílo (1948), s. 41; srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 192: Nové periodikum začalo 
vycházet na Kovářův návrh. J. Hrdlička upozorňuje na "naprosto věcný a seriózní obsah" 
Zpráv SKF. Byla zde vedena polemika s patriarchou Procházkou a dalšími ústředí. Kritika byla 
"uměřená a vedená s nadhledem", a snad i proto nalézala "v církvi kladnou odezvu". Srv. s. 
198: do konce r. 1934 vydala SKF deset čísel Zpráv SKF. 
781 Tamtéž, s. 201, cit. dle: Ková, Fr., Deník z 16. 1. 1935, RAFK: Název navrhl Kovář jako 
protiklad k Českému zápasu, názvem chtěl vyjádřit "zápas Cl novou křesťanskou společnost". 
Proto dostal Nová zápas ještě přízvisko "List pro náboženský život". 
782 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 198: "Podobný text chtěl (Kovář, pozn. 'H. T.) připravit i 
pro dospělé účastníky budoucího sněmu církve." 
783 Tamtéž, s. 217, cit. dle: Kovář, Fr., Deník ze 7. a 8. 10. 1934. 
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vliv v hnutí mládeže i CČS(H)."784 Patriarcha Procházka proti Modré 
knize, SKF i Kovářovi vystoupil na schůzi Ústředního svazu Jednot 
v březnu 1935. -O několik dní později si vynutili přední zástupci 
mládežových organizací, tzv. Šestka785, na patriarchovi Procházkovi 
pozvání Kováře ke společnému setkání. "Patriarcha se v rozhovoru 
otevřeně přihlásil ke Kováři a SKF,,?86 Poté, co Modrou knihu na 4. 
celocírkevním sjezdu Ústředního svazu Jednot mládeže CČS v červnu 
1935 schválila většina, do vedení se dostali osobnosti z okruhu SKF a 
Kovář byl zvolen předsedou Ústředního svazu mládeže 
československé církve.787 " 

2.6. Kovářova rehabilitace, jeho návrat k intenzivní práci v CČS a vstup na 

Husovu fakultu 

Úplné satisfakce se Kovářovi dostalo na jednání ÚR CČS v dubnu 
1935. Zde byla o spolupráci rovněž požádána SKF.788 "Průlomovým" 
se pro Kováře stalo pak čerVnové jednání r. 1935 Ústřední rady. Byl 
zde povolán jako expert mezi členy navržené zkušební komise CČS 
pro Husovu fakultu.789 Do nové ÚR se probojoval JUDr. Dvořák, člen 
SKF, který ve schiJzi přečetl prohlášení, že nová ÚR má právo měnit 
usnesení staré ÚR.790 Došlo k převratu SKF v ÚR CČS,791 která se 
proměnila i díky nové Ústavě CČS?92 

784 Tamtéž, s. 198, s. 199, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 23. 12. 1934 a3. 1. 1935: Dr. M. Novák 
jako jeden z představitelů mládeže CČS Modrou knihu podporoval. Podle Kováře díky 
Novákovi vyslovila své sympatie se SFK i řada mladých duchovních. Srv. s. 202: Obdobně 
patřil mezi Kovářovy mladší stoupence i Otto Rutrle. ,Srv. s. 199: Kovářův vliv na mladé 
odmítavě hodnotil Spisar a ústředí. Srv. s. 203, 206: ke dvěma výše zmíněným přibyli z tzv. 
Šestky ještě: v. Šinták, J. a O. Hradilovi a A. Vinklárek. Celá Šestka působila také ve výboru 

'Jednoty duchovenstva, který v březnu 1935 usnesl návrh Kováře na fakultu. V září 1935 
vstoupila Šestka do SKF. 
785 Viz pozn. č. 609. 
786 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 206. 
787 Korespondence Fr. Kováře, A IV - 32 - S, ÚAM CČSH. 
788 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 206; srv. s. 224: Podle A. Hartla v jeho Důvodové zprávě 
k návrhu výboru na likvidaci SKF v r. 1938, vedení církve postupně přijímalo řadu návrhů ze 

, SKF. 
789 Tamtéž, s. 207: Kovář měl zkoušet Nový Zákon, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 21. 2. 1935, 
RAFK: "Již v únoru téhož roku doporučil Kovář jako vysokoškolský expert ústředí církve žádat 
pro konfesní skupinu CČS(H) na Husově fakultě vlastní zkušební, případně i studijní řád." Srv. 
Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 257: Kovář se stal od r. 1935 též členem diecézní rady , 
pražské diecéze. 
790 Tamtéž, s. 208, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 5. 6. 1935, RAFK. 
79l Tamtéž, s. 208; srv. 189, 190, 203, 208, 209: Královéhradecký biskup Kordule již delší čas 
SKF podporoval a za Kováře, s nímž se i setkal, v ÚR intervenoval. 
792 Kovář, Fr., Z církve československé, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: 
NR 1936, ~oč. VIII, s. 41: Kovář zde referuje o nové Ústavě CČS, přijaté na !iněmu v r. 1931, 
uvedené v' život po schválení ministerstvem v r. 1935, na základě níž byli laičtí zástupci v ÚR 
voleni diecézními shromážděními, která se konala po schválení Ústavy ve všech čtyřech 
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2.6.1. Kovářův program pro CČS po jeho rehabilitaci v r. 1935 

SKF na žádost ÚR přeložila k přijetí předpoklady a podněty 
spolupráce, které obsahují "programové projevy pro celkovou činnost 
církevní i pro různé úseky této činnosti. Jsou rozděleny na ideové, 
správní, výchovné, hospodářské a tiskové. Ideové směřují především 
k tomu, aby čsl. církev zachovala živý duchovní obsah a schopnost 
vývoje. Správní požadují zachování a roZ\(Oi principu demokracie ve 
správě církve. Tiskové zdůrazňují svobodu projevu a myšlenkové 
soutěže,,793, jak o tom Kovář informuje i vč. 7. a 8. časopisu Nový 
zápas, v jehož redaktorském kruhu pracoval a publikoval své články. 

Prvky tohoto "programového základu nové práce v církvi" Kovář 
nastínil již v článcích uveřejněných v prvních třech číslech Nového 
zápasu ("K novému typu křesťanství", "Všecky složky života spějí 

k syntéze" a "Svobodně přijatá závaznost"). Je z nich zřejmé, že hleděl 
k budoucnosti CČS s již dřívé deklarovanou nadějí. Zatímco v prvních 
dvou článcích ukázal, že "ve všech složkách současného života se 
spěje k nové kladné synthese, také ke křesťanství nového typU"794, ve 
třetím článku poukazuje na potřebnost spojení s demokracií, jež je mu 
"ukázkou tvořící se novodobé synthesy .,. v životě státním, např. 

v pojetí Masarykově"795,. také v československé církvi. Představuje 
svou vizi "církve budoucnosti", která spojí "ve vyšší jednotku" 
individualismus a kolektivismus, subjektivismus a objektivismus, a tak 
"nabude vlivu na duše a stane se vůdkyní ke království božímu.,,796 Po 
prožitých zkušenostech minulých let zdůrazňuje, že jsou však rozdíly 
mezi uniformitou a jednotou: " ... nemusí být uniformity v názorech, ale 
jednotný duch království božího." Platí to i .pro rovinu náboženskou, 
kde "nemůže být nikdo nucen, aby přijímal. určitou teologickou 
formulaci jako jedině platnou věčnou pravdu". Svůj postoj Kovář 

dokládá příkladem Písma, jež rovněž "není jedinou formulací absolutní 
zjevené pravdy, ač ovšem je nejčistším svědectvím zjevení"797. 
Hodnocení čsl. církve jako takové, která tuto cestu, byť "zvolna", ale 

diecézích. Kromě 4 biskupů a 4 laiků v ÚR podle nové Ústavy zasedl i zástupce 
vysokoškolského sboru čsl. církve (AI. Spisar) a zástupce ÚFV (Plechatý). Kovář zde informuje 
i o dalších změnách, které Ústava přinesla. Hodnotí je "významné Zdokonalení církevního· 
zřízení". 

793 Nový zápas, Praha 1935, roč. 1, Č. 7, 8, s. 100, na s. 103 - 106 je uveřejněno celé znění 
návrhu SKF, přijatého beze změny Ústřední radou CČS. 
794 Kovář, Fr., K Novému typu křesťanství; Všecky složky života spějí k syntéze; Svobodně 
přijatá závaznost in: Nový zápas, Praha 1935, roč. 1, Č. 3, s. 35. 
795 Tamtéž, s. 35. c 

796 Tamtéž, s. 37. 
797 Tamtéž, s. 36. 
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zároveň "vytrvale" již nastoupila, znovu utvrzuje Kováře v optimismu, 
co se týče budoucnosti CČS. 

Na závěr se Kovář odvolává se na výsledky sněmu z r. 1931. Klade 
důraz na vymezení se vůči ostatním směrům i na vůli k "nové 
formulaci křesťanských pravd", k syntéze "podstatných složek 
Ježíšova evangelia a "zaručených výsledků vědeckého bádání". 
Zdůrazňuje přijatý princip svobody svědomí a náboženského vývoje, 
neboť se tak "nauka nemuze stát dogmatem ve smyslu 
nezměnitelnosti a absolutní závaznosti formulace dnes vyhovující." 
Navíc ve svém zřízení má již církev "prvky moderní demokracie" a 
také v životě bohoslužebném je "na dobré cestě k synthese. Nemá 
obětí ani žádných magicky působících úkonů, jako katolicism, ale 
neomezuje se také na pouhé kázání a prostý zpěv, jako protestantism. 
Bohoslužebný život čsl. církve je na prahu vývoje ... ,,798 CČS je tak 
podle Kováře "v samých počátcích své lepší budoucnosti,,799. 

Dodejme, že Kovář své vjze v létě 1935 konzultoval a uvažoval o 
budoucnosti církve i jejího vedení s mnoha duchovními i laiky 
v CČS.800 

2.6.2. Kovářovo získání mimořádné profesury a jeho vstup na 

Husovu fakultu 

Kovář byl Ústřední radou v dubnu 1935 navržen i k mimořádné 
profesuře na Husově fakultě.801 Patriarcha Procházka mu slíbil i 
dorovnání rozdílu mezi jeho dosavadní mzdou a platem, který měl jako 
mimořádný profesor d ostávat. 802 jeho kandidaturu 'na udělení 
mimořádné profesury pro Nový Zákon potvrdil i profesorský sbor 

, HusovY fakulty.803 Po schválení v ministerské radě ČSR v říjnu 1935 

798 Tamtéž, s. 37. 
799 Tamtéž, s. 37. , 
800 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 214, 215, 216: Někteřípožadovali odstranění patriarchy 
Procházky, jako kupř. zástupci Jednoty i Šestky. 
801 Hník, F. M., cit. dílo (in: NR 1950): ÚR CČS navrhla Kováře k profesuře 6. 4. 1935; srv. 
Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 210; srv. 203: Vláda ČSR vydala 25. 1. 1935 nařízení ke 
změně Statutu Husovy fakulty. Změna zajišťovala pro CČS, čtyři stolice. Návrh poprvé 

, v ústředí CČS formuloval královéhradecký biskup Kordule. ' 
802 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 212: Jednalo se o 1075,- korun měsíčně. 
803 Tamtéž, s. 211: v červn'u 1935 připravovala podklady pro návrh- Kováře na jmenování' 
mimořádným profesorem též komise na Husově fakultě, návrh formuloval Prof. Žilka, který 
Kováře doporučil pro novozákonní obor. Schůze profesorského sboru Husovy fakulty návrh 
jednomyslně schválila. Srv. s. 212~ cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 17. 6. 1935, RAFK: Kovář si 
zaznamenal, že by pro vědu o náboženství byl zřejmě navržen jako řádný profesor, ale byl by 
"na vedlejší koleji" a jak si dále poznamenal "a o to jim jde, aby měli rozhodující obory ve 
svých rukou", z čehož vyplývá určité napětí, které Kovář pociťoval. srV. s. 211. Kovář byl 
ministerstvem požádán o přijetí mimořádné stolice, neboť Státní systematizační komisi bylo 
předloženo 29 žádostí o systematizace, komise proto Kovářovi "zaručila jmenování řádným 
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schválil jmenování Kováře mimořádným profesorem novozákonní 
vědy pro CČS na Husově fakultě 7. listopadu 1935 prezident T. G. 
Masaryk.804 Jmenování obdržel společně s AI. Spisarem.805 Přísahu 
do rukou děkana Husovy fakulty složil 29. 11. 1935. O den později 
předal svůj úřad na ministerstvu a byl na svou žádost zbaven i členství 
v poradních sborech (filmovém a pro filmovou cenzuru) i svého úřadu 
učitelského a zkušebního na Státní škole knihovnické. Aby se mohl 
plně věnovat fakultě, vzdal se v dubnu 1936 i členství v předsednictví 
SKF.806 

Přednášky na Husově fakultě začal Kovář konat 10. 12. 1935. O 
den dříve přednesl svoji vstupní přednášku na téma Idea království 
Božího. Zvolil je, jak v úvodu říká, i pro své přednášky studijního roku 
vedle přednášek z Uvedení do studia Nového zákona. Oprávněnost 
tématu ideje království Božího posuzuje z hlediska Novozákonní vědy, 
která "svými pracemi v posledních letech vrhla nové světlo na pojem 
království Božího u Ježíše a v prvotním křesfanství,,807. Návratem 
k Novému Zákonu se Kovář vrátil ke své "prvé lásce", ovšem opět 
s přesvědčením, že tím prospěje své církvi pro její uskutečnění 

syntézy náboženství se současnou kulturou.808 Ve svém životopise 
dokonce předchozí .studium vědy o náboženství označuje ve vztahu k~ 
studiu Nového Zákona jako "okliku", která ho "sice později, ale o to 
bezpečněji opět přivedlél., k ústřednímu a vrcholnému bodu všeho 
náboženského i teologického zájmu, k Ježíšovi, jeho osobě a dílu, 
k studiu Nového Zákona,,809. 

2.6.3 .. Míra aktivní práce církví ve společnosti jako měřítko rozlišení v 

ekumeně 

Ve své vstupní přednášce na Husově fakultě, kterou Kovář nazval 
Idea království Božího, zúročil svou dosavadní reflexi ekumenického 
vývoje v Evropě i ve světě. Napříč ekumenic~ým spektrem se pokusil 
rozlišit dvě skupiny církví, přičemž kritériem rozlišení se mu stala jejich 
míra aktivní práce ve ,společnosti, slovy Kováře, míra Jejich 
uskutečňování "království Božího na zemi". Ve svém hodnocení církví 

profesorem do jednoho roku od přijetí mimořádným profesorem", jím se však Kovář stal až 
v r.1938. 
804 Tamtéž, s. 212: jmenovací dekret vystavený k 20. ll. 1935 si Kovář-převzal 28. ll. 1935. 
805 Hník, F. M., cit. dílo (in: NR 1950). 

806 Hrdlička, Jar., cit. dlo (2007), s. 222, 225, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 26. 4. 1936, RAFK. 
807 Kovář, Fr., Idea království Božího, in: NR 1936, roč. VIII, s. 1. 
808 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 203, cit. dle: Kovář. Fr., Deník z 25. 2. 1935, RAFK: /lNový 
zákon by znamenal návrat k mé prvé lásce a v tomto oboru je největší práce pro CČS, když se 
definuje jako církev, která chce naplnit duchem Kristovým současné kulturní snažení." 
809 Tamtéž, s. 210, cit. dle: Kovář, Fr., Curriculum vitae z 15. 4. 1935, NA, fond MŠK - osobní 
spis Fr. Kováře, karton 93. 
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vyšel z konferencí pro "Život a dílo", konanou ve Stockhlomu (1925) a 
"Víru a řád", konanou' v Laussanne (1927). Rozpoznává zde 1) 
skupinu anglosaských a reformovaných církví, která podle -jeho 
hodnocení "chápala království Boží jako něco určeného pro tuto zemi 
a stanovili za úkol církví práci pro království Boží na zemi,,81o, 2) 
skupinu luterských církví, která naopak chápala "království Boží 
eschatologicky, jako konečný stav po druhém příchodu Kristově,,811. 
Právě tato teologická východiska se podle Kováře promítla i do 
představy úkolů církví. 

Podle údajného označení těchto dvou přístupů již na samotné 
stockholmské konferenci, nazývá Kovář první z nich "optimisticko -
aktivistický", druhý pak "eschatologicko - pasivistický".812 V Laussanne 
k nim přistoupil ještě třetí přístup, nesený církvemi pravoslavnými, 
jejichž pojetí vidí Kovář obdobně jako u církve římskokatolické. 

Výsledky konferencí, jejich celková usnesení, hodnotí Kovář jako 
"velmi blízká pojetí luterskému,,813. 

Aby rozdíl obou přístupů dostatečně vynikl, cituje Kovář L. Ragaze 
z knihy: "Od Krista k Marxovi, od Marxe ke Kristu" v překladu J. Šimsi 
a F. Linharta, vydaném v Praze 1935. Snaží se umísťit mezi oba, 
přístupy i pojetí CČS. V jejím zařazení vychází z posledního zasedání 
sněmu (v r. 1931) a jím přijatého "Učení", a konstatuje, že se CČS 
přihlásila, "pokud jde 'c~o- stanovisko k ideji království Božího, 
k optimisticko - aktivistickému typu, třeba ve formě značně mírné,,814. 

Kovář si následně klade otázku, zda lze různost přístupů nalézt již 
v Novém zákoně, kde je idea Božího království zakotvena. Výsledky 
takového studia jsou Kovářovi i "měřítkem pro soud !lad určitými 

myšlenkovými proudy a snahovými tende,"!cemi naší doby .. .',815 Má 
zde na mysli fašismus, etatismus, nacionálismus rasy v hitlerovské 

,ideologii, materialismus komunismu, coby modly království tohoto 
světa stojící proti království Božímu, navíc vybavené mocí a 

810 Kovář, Fr., cit. dílo (Idea král. Božího in: NR 1936), s. 2. 
8ll Tamtéž, s. 3. 
812 Tamtéž, s. 5. 
813 Tamtéž, s. 6. , 
814 Tamtéž, s. 7. Srv. Kovář. Fr., Je třeba více ohledů na vVsledky novozákonní vědy, in: 
Rozhledy po teologii, in NR 1939, roč. XL, č. 2, s. 103: Kovář zde vysvětlUje obě krajní 
stanoviska pojetí království Božího jako veličiny budoucí, kterou nazývá eschatologickou, jež 
nepočítá s "přičiněním lidským", a pojetí království Božího jako dokonalého sociálního a 
společenského řádu na zemi, uskutečněného vývojem, "či revolucí lidského úsilí". Kovář 
staví argument odmítnutí obou pojetí na výsledcích novozákonního bádání, na nichž 
formuluje definici, jež je mu současně pojetím čsl. církve: "Království Boží v duchu Ježíšově je 
veličina již zde na zemi přítomná ve svých počátcích a zde na zemi jednou v celé své 
dokonalQsti uskutečnitelná, a to Bohem, nikoliv však bez lidského přičinění a lidské 
spolupráce." 
815 Tamtéž, s. 8. 
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technickými vymoženostmi oproti "zbraním ducha" království Božího. 
Nicméně, jak Kovář ubezpečuje, "zbraněmi ducha" lze zvítězit, bude-Ii 
pro ně čerpána síla "z moci evangelia, z Ježíšova radostného 
poselství o království Božím, které není z tohoto světa, ale je pro tento 
svět,,816. Takto aktuálně zakončil Kovář svou přednášku, aby naznačil 
praktický dosah studia otázky Ideje království Božího v Novém 
zákoně. 

V návaznosti na vstupní přednášku, kterou uveřejnil v Náboženské 
revue i v Českém zápase,817 publikoval v Náboženské revue v r. 1936 
článek "Símě království Božího". Obhajuje zde mírné formy 
"optimisticko - aktivistického přístupu" CČS. Obrací se k Ježíšovým 
podobenstvím jako zdroji "neocenitelného poučení o Ježíšově ideji 
království Božího, jeho dění, ceně a zákonech,,818. Vykládá 
podobenství o rozsévači a podobenství o zrnu samočinně rostoucím 
(Mk 4,4-8; 4,26_29).819 Z rozboru vyvozuje závěr, že "synergismus 
semene a půdy je podobenstvím synergismu Boha a lidské duše, 
činnosti obou je potřebí pro království BoŽí".82o Proti případné skepsi 
připojuje povzbuzení: "Velikou útěchou a posilou každému rozsévači 
semene království Božího" je "tento zákon vzniku růstu království 
Božího v srdcích i společnostech lidských,,821. 

2.6.4. Kovářova další přednášková a publikační činnost a dosažení 

titulu řádného profesora 

Byť usiloval Kovář o svou řádnou profesuru již v r. 1936, dočkal se 
svého jmenování řádným profesorem novozákonní vědy pro CČS až 
k 31.1.' 1938 s účinností od 1. 1. 1938.822 Návrh ÚR CČS'na Kovářovo 
jmenování řádným profesorem byl totiž v r. 1936 odmítnut 
profesorským sborem Husovy fakulty s odůvodněním nutnosti doložit 
kvalifikaci novozákonního oboru odbornou literaturou.823 

816 Tamtéž, s. 8. , 

817 Kovář, Fr., Idea království Božího, in: NR 1936, roč. VIII, s. l' ad.; in: ČZ 1936, roč. XIX. 
818 Kovář, Fr, Símě království Božího, in NR, roč. VIII, 1936, s. 289. 
819 -Tamtéž: dle Kováře byla obě podobenství původně za sebou,- což dokládá stručným 
textovým, literárním a historickým rozborem textu 
820 Tamtéž, s. 291. 
821 Tamtéž. 

822 Hník. F. M., cit. dílo (in: NR 1950), s. 10 -12: jmenování převzal od prezidenta Beneše; 
srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 235. 
823 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 235, cit. dle: Kovář, Fr., Deník ze 7. 5., 1936, RAFK., srv. 
Kovář, Fr., Deník z 9. 5. 1936, RAFK: Profesorský sbor Husovy fakulty se usnesl na řádného 
profesora navrhnout Kovářova přítele historika F.M. Bartoše. 
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Kovář proto V Náboženské revui, kterou od 1. 1. 1936 opět vedl824, 
publikoval články, které jsou již plně dokladem jeho novozákonní 
práce. Vedle výše zmíněného článku "Símě království Božího", zde 
v roce 1936 vydal článek "Jan Křtitel", "Zlomky nového evangelia?", a 
první část své práce "Synoptická evangelia", (s jejímž vydáváním 
pokračoval v NR v r. 1937), jež v roce 1938 vyšla také v Knihovně NR. 
O její vznik se Kovář zasadil v červnu 1938, kdy předložil ÚR žádost o 
vydávání Knihovny Náboženské revue pro odborné studie, pro něž 
byla plocha NR nedostačující.825 

Téma oprávněnosti aktivního přístupu k uskutečňování království 
Božího Kovář dále uvedl v publikaci "Idea království Božího 
v křesfanství,,826, která vyšla po otištění v ČZ v r. 1937 i knižně v edici 
Živá církev, sv. 1. řada 2. Edici Živá církev Kovář založil jako ,;Akci 
církevní spolupráce". V její 1. řadě (v r. 1936) vyšla Kovářova práce 
"Náš poměr ke katolictví" a o rok později jako č. 2, sv. 3 i Kovářův 
separátní přetisk článku z ČZ "Zmrtvýchvstání". . 

K 10. výročí úmrtí prvního patriarchy církve připomněl Kovář Dr. 
Karla Farského v r. 1937 na stránkách Českého zápasu ("Dr. Karel 
Farský") i v anglickém textu "Dr. Charles Farský" v anglickém portrétu. 
církve - sborníku, vydaném pod názvem IIThe Czechoslovak 
Church".827 Při té příležitosti připomněl rovněž vznik Společnosti Dr. K. 
Farského, která v červnu '1 938 ukončila svou činnost. 828 

Dodejme, že Kovář též přednášel v církvi na různá témata· na 
"shromážděních, synodách, setkání mládežových svazů.,,829 Kromě 
článků psal opět i své rubriky v Náboženské revui (Archiv k dějinám 
čsl. církve, Rozhledy o životě náboženském a církevním, Kulturní 
hlídka, Ze života myšlenkového, Rozhledy po písemnictví, Různé). 

824 Tamtéž, s. 220; srv. 221, cit. dle: Kovář, Fr., Deník ze 7,. 1. 1936, RAFK: Kovář vybídl ke 
spojení časopisů Svoboda svědomí a Idea v Náboženské revue. Valná hromada Jednoty 
návrh odsouhlasila, ale nerealizovala. 
825 Tamtéž, s. 236; srv. s. 243: recenze na Synoptická evangelia napsali AI .spisar, Fr. Žilka, A. 

Novotný. 
826 Srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 229: brožuru recenzovali F. Linhart a AI. Spisar. 
827 Hník. F. M., Kovář, Fr., Spisar, AL, The Czechoslovak Chúrch. Concerning its Substance, 
Theology and Founder, ÚR CČS, 1937" Kovář zde má příspěvek o patriarchovi Farském. Jeho 
portrét končí citací Farského o smyslu lidského života, která tkví v užitečnosti druhým; srv. s·. 
100, 101: "For to live means to be uselful. And man lives only to the extent of his uselfulnes. 
The fulness of life means to lay down one's life for Christ, i. e. for those ideals that He 
teaches - for love of mankind." . 
828 in: Odkaz Společnosti ThDr, Karla Farského, Praha 1938 ; srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo 
(2007), s. 223, cit. dle: Kovář, Fr., Životopis, RAFK: k červnu 1938 si Kovář zaznamenal 
usnesení o likvidaci SKF; srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 224':Z8nikem SKF se tak 
neuskutečnil ani plán vydávání spisů prvního patriarchy. 
829 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 235. 
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3. Kovářova apologie CČS ve vztahu ke katolicismu a protestantismu před 

2. sv. válkou 
- -

Kovář zahájil svou další apologii CČS k jejímu 15. výročí v r. 1935. 
Jedná se o apologii, která měla zasáhnout především německy 
mluvící křesťany, neboť vyšla v tomto jazyce pod názvem "Die 
Tschechoslowakische Kirche" v Prager Rundschau. Kovář svým 
retrospektivním pohledem na vznik a patnáctiletý vývoj čsl. církve se 
snažil o vyvrácení mýtů, které zaznamenal, že o ní byly vytvořeny, co 
se jejího vzniku i teologie týče. Proto hned od počátku, kdy 
neopomenul udat početní nárůst věřících CČS, jejíž členstvo se blížilo 
v té době jednomu miliónu věřících, klade ve svém portrétu důraz na 
náboženské a ideové důvody vzniku čsl. církve.83o 

V Kovářově průřezu českých náboženských dějin jasně vysvítá 
linie, kterou Kovář vede až k CČS co by jejímu logickému vyústění. 
CČS se v Kovářově pohledu stává dědičkou a nositelkou odkazu níže 
sumarizovaných nábožensko - dějinných milníků: 

1) Slovanské misie Cyrila a Metoděje. (Z Kovářova hodnocení 
latinské misie jako misie šířené "z politických důvodů cizáky 
v nesrozumitelné řeči, včetně bohoslužeb" lze usuzovat, že má Kovář 
v případě důrazu na slovanskou misii tedy na mysli především české, 
tj. srozumitelné bohoslužby a Písmo.)831 

2) Reformních požadavků středověkého katolicismu832 

v československém národě, vzniklých v Kovářově interpretci z "touhy 
po křesťanství v pravém duchu Evangelia.,,833 Specifické místo zde 
patří M. J. Husovi, který byl podle Kováře personifikován s oněmi 
reformními požadavky, a proto se po svém upálení stal rTiartyrem 
v očích národa. Podle Kováře má tedy boj národa za české 

křesťanství počátek v husitství, které nazývá "třpytivou periodou české 
národní síly".834 

3) Osvícenství, jež vedlo k oživení idejí české reformace. (Kovář 
zmiňuje i toleranční patent, který nicméně nedovoloval hlásit se ke 
"staré náboženské minulosti Čech.") 

830Kovář, Fr., Die Tshechóslowakische Kirche in: prager Rundschauí Sonderabdruck, číslo a 
rok nespecifikováno (1935), s.l72. 

831 Tamtéž; Kovář zmiňuje i cyrilometodějství konce 19. století, které podle něj nemělo na 
vznik CČS přímý vliv. V souvislosti se slovanským křesťanstvím dále zmiňuje hledání pomoci 
u Srbské pravoslavné církve ve věci svěcení biskupů. 
832 Tamtéž, s. 173; vyjmenovává zde františkány, bogomily, valdenské, albigenské, chiliasty a 
wicklefismus. , , 
833 tamtéž, s. 173: 1I •••• Sehnsucht nach einem Christentum im wahren Geist' der Evangeliem./I 
834 tamtéž, str. 173, 174: 1I ••• Glanzperiode der tschechischen Volkskraft .. /I 
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4) Náhlovského reformního programu v revolučním roce 1848. 
(Kovář zde současně' zmiňuje moment "emancipace kulturního, 
duchovního, sociálního a národního života od vlivů církve , ,,835 která se 
spojila se státní mocí; stát i církev pak stály proti českému národnímu 
vývoji.) 

5) Vyústění národního a sociálního problému836 a reakce českých 
intelektuálů, kteří oproti římskokatolické církvi převzali nové 
myšlenkové proudy (racionalismus, materialismus, pozitivismus, 
socialismus) s vírou, že věda, či filozofie nahradí náboženství. 

6) Modernistického hnutí českého katolického kléru837 ještě před 1. 
světovou válkou, která problémy prohloubila. (Kovář zde zmiňuje i 
situaci po 1. sv. válce z hlediska propasti mezi touhou českého národa 
po politické samostatnosti, proti níž stál vyšší klérus oproti nižšímu.) 

7) Situace po pádu monarchie a vyhlášení Československé 
republiky až do vyhlášení CČS. (Kovář zde cituje reformní program 
Jednoty katolického duchovenstva, včetně jeho zkrácení pro jednání v 
Římě v létě 1919, popisuje práci Ohniska, cituje slova Dr. Farského 
z jeho přednášky pronesené v dubnu 1919 v Příbrami - zdůrazňuje 

jeho slova o přemíře vzájemně si odporujícího (ve světovém názoru" 
v svobodě svědomí, v římském imperialismu, v bohoslužebném 
rituálu) a dále již neúnosného. Zmiňuje Právo národa a Klub 
reformních kněží i s jeho výzvou k českým bohoslužbám o Vánocích r. 
1919, včetně momentu založení CČS.) 

Kovářovým zájmem v druhé polovině portrétu, kde se věnuje 

životu mladé čsl. církve838, je prokázat, že CČS je novým 
náboženským typem, odlišným od římskokatolické i protestantských 
církví. Ukazuje to na struktuře církve, která obsahuje prvky 
episkopální, synodální, presbyteriální a prvky moderní demokracie, a 
proto tvoří nový typ církevní organizace, "v níž vůdci slouží a vedení 
spolupracují".839 A prokazuje to i představením učení čsl. církve.84o 

Zde zvláště zdůrazňuje Spisarovo "Učení náboženství křesťanského". 

835 tamtéž, str. 174: 1I ••• Emanzipierung des kulturellen, sittlichen, sozialen und national 
Lebens von den EinflUssen der Kirche ... " , 
836 Tamtéž; Kovář odůvodňuje sociální a národní problém přítomností německých biskupů, 
sociálně a ekonomicky silných reprezentantů církve, oproti ekonomicky slabým Čechům. 
83? Tamtéž; Kovář zde zmiňuje i požadavek revize Husova procesu. -
838 Tamtéž; Kovář zde popisuje cestu k registraci čsl. církve státem, tvorbu Ústavy (sjezd v r. 
1921, sněm v r. 1924, v r. 1931). 
839 Tamtéž, str. 180. 

840 Tamtéž; Kovář popisuje nejprve usilování církve o apoštolskou sukcesi, až do "vítězství 
pokrokového křídla" pod vedením Dr. Farského na sněmu' v r. 1924, po němž se 
konier~ativní křídlo pod vedením Gorazda Pavlíka oddělilo a založild českou pravoslavnou 
církev. I Následkem rozhodnutí. sněmu pak církev sama začala světit biskupy podle 
IIprvokřesťanského vzoru". 
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Kovář 'oceňuje, že "s tímto učením se odlišovala československá 

církev nejen od ateismu, vědy a filozofie, ale také od katolicismu a 
historických protestantských církví,,841. Kovář neopomene též zdůraznit 
práci čsl. církve na nových formulacích křesťanské pravdy, aby se 
staly "účinnou součástí moderního světového názoru". Podle Kováře 
tak došlo k "syntéze podstatných prvků Ježíšova evangelia s výsledky 
vědeckého bádání.,,842 Tak Kovář reflektuje naplnění svých 
modernistických tužeb. 

Kovář dále vymezuje čsl. církev skrze její učení i vůči panteismu, 
dualismu, monismu i triteismu (CČS je přísně monoteistická). Jako dva 
základní principy, na nichž CČS stojí, jmenuje Kovář opět svobodu 
svědomí a svobodný náboženský vývoj. Klasifikace CČS jako tzv. 
nedogmatické církve mu potvrzuje, že CČS tvoří i v učení· nový 
církevní typ.843 Konečně i kult je Kovářovi důkazem odlišnosti CČS; 
oproti katolickému i protestantskému pojetí bohoslužby podtrhuje 
zvláště význam společných bohoslužeb. 

Po výčtu práce CČS - výuka náboženství (katecheté) a vzdělávání 
duchovních (na Husově teologické fakultě), mládež a její organizace, 
sociální práce, tisk, vztah církve se státem (financování), výstavba 
nových sborů - se Kovář zmiňuje i o spolupráci s ostatními církvemi.' 
Jako nejužší hodnotí spolupráci s Českobratrskou evangelickou církví 
a s unitáři. Za významhou považuje i účast CČS na kongresu ve 
Stockholmu (1925), Laussane (1927), v Praze (1927) a na mírovém 
kongresu v Praze (1929). Aktuálně se zmiňuje též o úzké spolupráci 
se svobodnými církvemi a spolupráci v Alianci pro péči mezinárodního 
přátelství skrze zprostředkování církví. 

Na závěr portrétu CČS představuje .prvního patriarchu Dr. K. 
Farského a jeho nástupce Dr. G. Procházku ,a vyslovuje přání, aby 
církev po těchto patnácti letech organizační a hospodářské 

konsolidace a upevnění základů nauky byla v nadcházejícím čase 
plná tvůrčího myšlení, tvoření a chtění.844 

Kovář ve snaze předs~avit CČS jako nový typ křesťanské církve, v 
její struktuře, učení i kultu, odlišný od římskokatolické církve i církví 
protestantských; vydal v témže roce i pro čes~é prostředí ve Svobodě 
svědomí článek s výmluvným názvem '"Církev nekatolická a 

841 Tamtéž, s. 182: "Mit dieser Lehre sonderte sich die tschechoslowakische Kirche nicht nur 
vom Atheismus, von der Wissenschaft und der Philosophie, sondern auch vom 
Katholizismus und den historischen protesantischen Kkchen." 
.842 Tamtéž, s. 182: " .. eine Synthese zwischen den wesentlichen Elementen des Evangelium 
JesLl un,d den verbiirgten Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung ... "' 
843 Tamtéž, s. 182. 
844 Tamtéž, s. 185. 
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neprotestantskáuS45. Jak je ale zřejmé již z německého portrétu CČS, 
z části věnované ekumenické spolupráci; neznamenalo toto vymezení 
se izolaci vekumenickém světě. Jednalo se o definování vlastní 
identity, včetně negace stávajících principů a učení římského 

katolicismu i odmítnutí tehdejšího teologického smerovanl 
protestantismu (především bartianismu), 'současně však též o hledání 
styčných bodů (Českobratrská církev, unitáři) a možnou spolupráci s 
církvemi, zvláště v oblasti tzv. praktického křesťanství ("Život a díloU

), 

především pak církvemi věroučně spřízněnými (tzv. svobodné církve). 
Z dnešního pohledu bychom tento přístup mohli nazvat jako "selektivní 
ekumenismus", ale z pohledu doby formování ekumenické spolupráce 
v Evropě ve dvacátých a třicátých letech 20. století můžeme hodnotit 
Kovářův postoj do značné míry jako pokrokový - v jeho době 

ekumenicky otevřený, Nevyhneme se však současně hodnocení jeho 
snahy - prosadit CČS jako "nový typ křesťanské církve" - jako do 
značné míry elitářské. Tento Kovářův postoj lze ale pochopit z jeho 
předchozího myšlenkového vývoje. 

Myšlenka "nového nábožensko/církevního útvaru" provázela 
Kováře několik let. V r. 1936 ji lze demonstrovat kupř. i na Kovářově 
odmítnutí možnosti, po spojení protestantismu a katolicismu 
v Německu, jak byl některými s ohledem na společné nebezpečí 

uvažován. Kovářovým ,~Tgumentem je "úplná odlišnost" a "naprostá . 
protichůdnost" obou. Překonání diametrální odlišnosti katolicismu a 
protestantismu by mohlo podle Kováře nastat jen v případě, kdyby 
jeden přešel v druhý, anebo, "kdyby byl vytvořen útvar třetí spojující 
kladné hodnoty obou ve vyšší jednotu, která by však už nebyla ani 
katolicismem ani protestantismem."s46 

Důvodem k hledání nového církevního typu, který se Kovář 

pokoušel naplňovat v CČS, v níž kladl všechny své naděje a věnoval 
jejímu růstu, zvláště ideovému, téměř veškeré své úsilí, byla jeho 
touha, která se stala i jeho úkolem, který si uložil, ve zkratce řečeno, 
zachránit náboženství pro současného člověka. To je i důvod k téměř 
až antagonismu vůči římskokatolické církvi, který Kovář projevuje, 

845 Kovář, Fr., Církev nekatolická a neprotestanstká, in: Svoboda svědomí 1935, roč. VIII. Srv . 
. Trtík, Zd., Je možna synthesa náboženství a kultury, in: N'R, roč. X!., Č. 1., s. 42: Trtík na 
základě Kovářových slov v tomto článku o přijaté nauce čsl. církve, která ve snaze o 
srozumitelnou formulaci náboženské zkušenosti usiluje o syntézu "podstatných složék 
Ježíšova evangelia a zaručených výsledků vědeckého bádání" hodnotí Kovářovo pojetí 
syntézy jako snahu "o soulad a harmonii in theoria", na rozdíl od posunu pojetí syntézy, jak 
ji vnímal v Kovářově článku in: Nový zápas, roč.!., Č. 1., s. S, kde Kovář podle Trtíka syntézou 
již jasně rozumí sloučení. Ovšem ne sloučení křesťanského náboženství a kultury jako 
protikladů, ani o sloučení protipólů křesťanství (katolicismu a protestantismu). "Ze syntézy 
jakd programu,stává se syntéza jako výsledek historického vývoje." , , 
846 Kovář, Fr., K poměru katolicismem a protestantismem, in: Rozhledy po životě 
náboženském a církevním, in:NR 1936, s. 107. 
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nicméně opět je nutné zmínit, že ve dvacátých a třicátých letech 20. 
století byl tento vztah - oboustranný, jak je zřejmé i z následující 
kapitoly. Je však třeba dodat, že Kovář měl především své ideové 
důvody k nemožnosti spolupráce s římskokatolickou církví; jejich 
sumář rovněž následuje. 

3.1. Boj o M. J. Husa 

Nejen v portrétu čsl. církve z r. 1935 poukázal Kovář z hlediska 
vývoje CČS na význam M. J. Husa a husitství. Připomeňme, že jsme 
se důležitosti této otázky dotkli již v záznamu o formování čsl. církve, 
kdy byl význam M. J. Husa a husitství znovu objeven jako pevný 
milník na další cestě CČS, ale i ČCE. (Ještě však před prvním 
provoláním obou církví při jejich zrodu byl zahájen "boj o Husa" sílící 
po vystavění Šalounova pomníku M. J. Husa na Staroměstském 
náměstí v r. 1915.) Po obnovení Husova památného dne v r. 1925 se 
zvedla již silná vlna nevofe v římskokatolické církvi, jež vyústila v r. 
1927 k vydání papežského listu Pia XI. českým biskupům, 

demonstrujícím proti zasvěcení 6. července památce M. J. Husa. 
Dokladem tohoto boje je kupř. i ve své době známá kniha "Válka 
Čechů s Němci" E. Rádla, vydaná v r. 1928, či v té době vycházející 
"Učení M. J. Husa" VI. Kybala, na nějž reaguje i jezuitský profesor B. 
Spáčil, aby "rozvinul a zdůvodnil ... nekompromisní názor ... katolíků na 
Mistra Jana,,847. O všech těchto a mnohých dalších reakcích na 
Husovu otázku, včetně pojednání o Husovi samém, píše F. M. Bartoš 
v r. 1935 (tedy v témž roce jako bylo vydání Kovářova portrétu) knihu s 
názvem"O Husa a o Husovi". Důvodem je autorovi obava, že "lomoz, 
jaký provází v katolickém tisku poslední ty !Jtoky, mohl by snad působit 
zmatek mezi těmi, kdo nemají kdy zkoumat podrobně jejích tvrzení". 
To ho vede k přesvědčení, že je proto přímo jeho povinností, 
"abychom zase jednou shrnuli důvody úcty a lásky, kterou chováme 
k M. Janovi, a pověděli spravedlivým katolíkům, proč ho milujeme a 
ctíme.,,848 

O rok později, v r. 1936, pak F. M. Bartoš přednášel na řečnickém 
semman, pořádaném ústředím čsl. eyangelíků a vedením 
československé církve, kterého se účastnil se -·svou přednáškou i 

847 Bartoš, F. M., O HUSa a o Husovi, Knihovna svazu národního osvobození, Praha 1935, sv. 
104, s.109. 
848 Tamtéž, s. 11; o rok později vydává Bartoš též Listy Mistra Jana Husa, vyd. Husův sbor 
v Táboře, 1936; viz kupř. i spisek Loubal, Fr., Husité na koncilu v Basileji r. 1433, Brno, 1933, 
vydaný k 500. výročí Basilejských kompaktát, s. 16: "Rok 1934 bude rokem vzpomínek, kam 
se dospělo před 500 lety diplomatizováním s tak obratným nepřítelem husitským, jako byli 
kardinálové a jejich spojenci. Porozumí tomu národ československý aspoň nyní? - Nevěřím, 

že porozumí, dostatečně porozumí." 
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Kovář.849 Společně s Dr. Frintou editoval Kovář i sborník těchto 
přednášek pod názvem "Náš duchovní zápas". Dr. Frinta nazval 
v úvodu tohoto sborníku celé dění počínaje jubilejní oslavou v r. 1915 
"novou vlnou české reformace a na ní navázanou národní revolucí, 
jež ... vyvrcholila právě r. 1925 po obnovení svátku M. J. Husi jeho 
oslavou za přítomnosti presidenta . Osvoboditele, což přimělo 
papežského nuncia Marmaggiho k demonstrativnímu odjezdu 
z kacířské Prahy, kde mezitím (r. 1921) klesl početřímských katolíků 
na 58%, vzrostlo procento evangelíků skoro na 5 a objevilo se 
československých "odpadlíků"13% obYvatelstva hlavního města, 
dohromady tedy 18% novodobých "kališníků" ... " Frinta naznačil 

v úvodu dále vývoj tzv. "politického katolicismu" v Československu. 
Závěr ukazuje na alarmující situaci, kterou v otázce Husa vnímal: 
"Usiluje se - bez ohledu na fakta a pravdu - o přehodnocení všech 
dosavadních hodnot, tj. reakce útočí na celé frontě našeho 
duchovního vývoje od Husa po Masaryka. Tento "duchovní zápas" je 
právě tématem našich přednášek ... ,,850 

3.2. Důvody Kovářova odmítnutí spolupráce s římskokatolickou církví a 

podpora spolupráce církví tzv. nekatolických 

Kovářovo odmítnutí katolicismu má své kořeny hluboko v dobách' 
jeho modernistického zápalu, kdy pracoval v radikálním 
modernistickém křídle, v Ohnisku. Mnohé ze svých výtek vůči 

katolicismu tehdy zaznamenal i do jedné ze svých prvotin "Království 
Boží na zemi", která vyšla v r. 1920 a 1921. Kovář po patnácti letech 
opakuje na řečickém semináři ve svém příspěvku "Náš poměr ke 
katolictví" z této své brožury důvody, čím katolická církev "nám 
nestačí". 

Na prvním místě svého opakovaného výčtu z r. 1920 uvádí učení, 
jemuž se věnuje nejobsáhleji. Staví se proti nepomíjitelnosti dogmat, 
která často "odporují zaručeným výsledkům věd, zdravému rozumu i 
životní zkušenosti"851, GOž je pro Kováře nepřípustné. Ve svém 
radikálním modernistickém zápalu nařknul římskokatolickou církev i 
z jí vyžadované "slepé víry". Pramenem jeh~ obvinění bylo poznání, 
že "církev nezná pravé svobody bádání, dobrý katolík nesmí bez 

849 Tamtéž, srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 219: na řečnický seminář pod názvem Bludy 
a legendy v našich dějinách pozvala Kováře Kostnická jednota. Na semináři vystoupil kromě 
F. M. Bartoše a Fr. Kováře též v. Šinták s přednáškou Bílá hora, J. B. Čapek s přednáškou 
Otázka souvislosti našeho národního obrození s českou reformací, St. Čapek s přednáškou 
V přítomném boji o duši národa s katolicismem a novopohanstvím. 
850 Ko~ář, Fr., ,Náš poměr ke katolictví, in: Kol. autorů, Náš duchovnl zápas, edit. Frinta, A., 

Kovář,'Fr., Praha 1936. 
851 Tamtéž, s. 14. 
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hříchu čisti, co by chtěl, nesmí se ani zabývati v mysli něčím, co by 
způsobilo odůvodněné rozumové pochybnosti proti pravdám, které 
církev k věření předkládá"852. Tak církev spoutává zdravý rozum, což 
se projevuje i v odmítnutí vývoje filozofie od dob scholastiky, kterou 
jedině uznává. 

Na druhém místě Kovář uvádí zbožnost. Tady pramení jeho výtky 
snad ještě z gymnaziálních dob a z doby před jeho studiem na 
teologické fakultě, když zde Kovář obviňuje katolickou církve z "vnější 
zbožnosti", proti níž staví zbožnost "vnitřní~ a přisuzuje proto katolické 
církvi vinu za to, že tak "byl ubit veškerý náboženský duch v našem 
Iidu"853.) Z vnějškovosti, z níž Kovář katolickou církev obviňuje, 
pramení podle Kováře i mravní laxnost v praxi. Kromě toho též názor 
katolicismu "na ženu a manželství, nesnášenlivost k cizímu mínění a 
cizí pravdě vůbec, nemůže uspokojit mravních požadavků dnešního 
člověka,,854, připojuje dále k tématu mravnost. Další téma, jemuž se 
věnuje, je zřízení. Zde poukazuje Kovář oproti všude vládnoucí 
demokracii na "katolický - absolutismus a autokracii", kdy "zvláště 

kněžím, nedovoluje se ani, aby použili svých nejzákladnějších práv 
občanských"855. Kritizuje rovněž klerikalismus. Konečně na závěr 
udává i důvody národní, "uváží-Ii (český člověk), čím byla (katolická 
církev) pro národ v minulosti~ v době husitské, proti reformačn í, 
rakouské, a jak i nyní jako nepřítel škodí republice v poměrech 
vnitřních i zahraničníCtl856 . 

Obšírnost své citace odůvodňuje Kovář tvrzením, že vlastně 

vyjadřuje "takřka obecně poměr členů· nekatolických církví ke 
katolictví,,857. Z toho vyplývá, že výtky, formulované v době svého 
radikálního modernismu sdílel Kovář i v této době858 a domníval se, že 
jsou platformou i pro společné stanovisko nekatolických církví. Či, jak 
vyplývá z jeho dále formulované obavy, měly by být. Kovářův výčet 
pro něj stále platných důvodů pro odmítnutí katolické církve, které jsou 
i jeho důvodem pro odmítavý postoj ke spolupráci s římskokatolickou 
církví, je totiž reakcí na měnící se postoj "ze strany nekatolíků", kde se 
začaly objevovat hlasy na přehodnocení poměru ke katolictví 

852 Tamtéž, s. 14/15.' 
853 Tamtéž, s. 15. 
854 Tamtéž, s. 15. 
~55 Tamtéž, s. 15. 
856 Tamtéž, s. 15. 
857 Tamtéž, s. 16. 
858 Srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 229: pro Kováře byl i v polovině třicátých let 
teologickým východiskem katolický modernismus. Dokladem toho je kupř. i Kovářova 
přednáška z 8. 4. 1936 pro synodu duchovenstva o liturgii, v níž požadoval "tyrrelovsky 
v životě církve shodu lex orandi a lex credendi" (cit. dle: Kovář, Fr.' De,ník ze 6. 4. A 15. 5. 
1936,RAFK.); Srv. Tamtéž, s .. 229: Kovář "po smrti Farského hodnotil liturgickou tvořivost 
v CČS jako ustrnulou a liberalizující se. 
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z důvodU vzrůstající tendence spolupráce církví i vzhledem k růstu 
"novopohanství", ale i z důvodu vzrůstajícího významu katolictví ve 
světě, jak Kovář s obavou zaznamenal.859 

Proto se ve své další části přednášky rozhodl vyvrátit argument 
potřebné spolupráce s římskokatolickou církví kvůli jejímu rozmachu. 
Ptá se po důvodech tohoto rozmachu, je - li "dán vnitřní podstatou a 
silou katolictví samého či příznivými vnějšími okolnostmi?,,860 A 
poukazem na politickou moc katolické církve, danou propojeností se 
stranou lidovou a příklady, jak si církev'a,strana navzájem pomáhají, 
se snaží doložit její vliv, který tak ovšem nestojí podle Kováře na 
vnitřní síle, ale vnějších okolnostech, konkrétně politických.861 

Ubezpečuje proto z hlediska jím zastávaného pojetí vývoje epoch 
(doba náboženská byla vystřídána dobou národnostní, ta dobou 
sociální a nyní je doba politická), že je vzmach katolicismu přechodný,' 
neboť i tato doba politická bude vystřídána jinou dobou a tím pomine i 
zdroj rozmachu katolictví. 862 

Na základě svého výkladu Kovář varuje nekatolické církve před 
pokušením nastoupit cestu ke svému rozmachu skrze politickou 
stranu. Doporučuje cestu zesílené a prohloubené činnosti 

náboženské, mravní a kulturní. Věří, že tak "dosáhneme svou mocí 
duchovní většího vlivu na uspořádání světa, než přímou činností 

politickou,,863. Nevzdává ·se však politického vlivu zcela: "Komu jde . 
opravdově o to, aby vůle Boží byla plněna na zemi tak, jako v nebi, 
nemůže mlčet, jedná - li se proti vůli Boží v životě veřejném, národním 
politickém, kulturním, společenském.,,864 Jedná se ale spíše o činnost 
advokační a prorockou, kterou mají církve dle Kováře plnit. Vyzývá 
církevní časopisy, aby soudily veřejný život ve jménu pravdy, 
spravedlnosti, práva, dobra a lásky. Tak-nebudou moci zůstat církve 
opomíjeny, byť nebudou politicky organizovány. Kovář také neupírá 
možnost politické angažovanosti jednotlivcům . Stanou-Ii se členy 

politických stran, musí v nich pak ale uplatňovat své křesťanské 

zásady. I církve by mohly vést dialog s poslanci, kteří jsou jejich údy. 

859 Kovář, Fr., cit. dílo (Náš poměr ke katolictví in: Náš dúchovní zápas, 1936), s. 16; srv. 
Kovář, Fr., Z církve římskokatolické, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: NR 
1936, roč. VliL, s. 43: Revizi vztahu "pokrokových složek" ke katolictví prosazovali někteří 
s ohledem na volbu prezidenta Beneše, o jehož "zvolení rozhodly ... katolické strany ... /I, tj. se 
"katolicismus rozhodl pro demokracii./I 
~60 Tamtéž. 

861 Tamtéž; srv. Kovář,Fr., Z církve římskokatolické, in: Rozhledy po životě náboženském a 
církevním, in: NR 1936, roč. VliL, s. 43, 44: Kovář zde ukazuje politickou moc katolicismu. 
Zmiňuje se i o katolickém sjezdu v červnu 1935, který byl hodnocen jako renesance jednoty 
a moci katolíků v Československu a cituje poznámky Overmanse o legitimitě katolicismu 
politického i náboženského. Kovář zde rovněž uvádí výčet nově uzavřených konkordátů. 
862Tamtéž, s. ,18. 
863 Tamtéž, s. 18. 
864 Tamtéž, s. 18. 
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Připouští' jejich spolupráci při společných postupech. Konečně církve 
by před volbami měly· dát najevo svůj názor i na uspořádání věcí 
veřejných v duchu křesťanském a dotazovat se politických stran, jak 
budou ochotny uplatňovat svou politickou moc v duchu zásad 
křesťanských. Tak modifikuje Kovář zásadu Československé církve 
naplňovat duchem Kristovým též život politický.865 

Druhým zdrojem rozmachu katolictví je Kovářovi držení "starých 
opor" v době, kterou charakterizuje jako přechodnou. Katolická církev 
zdůrazňuje právě jako kontrast k přechodnosti svůj pevný, staletími 
osvědčený řád, svou věčnou pravdu jako "záchranu světa: záchranu 
myšlenkovou - svou věčnou filosofií Tomáše Akvinského, záchranu 
mravní - svými věčnými mravními zásadami pro život soukromý, 
rodinný i veřejný, záchranu sociální - svým společenským řádem, 
záchranu organisační - svou světovou autoritou a systémem 
hierarchickým", cituje Kovář z Heilerova spisu "Der Katholizismus".866 
Kovář klasifikuje tyto "záchrany" jako příčinu, proč se ke katolicismu 
přimykají lidé donedávna svobodomyslní, proč matrikoví členové 

posílají své děti do klášterních škol a intelektuálové hodnotí katolictví 
jako pokrok. 

Kovář je současně přesvědčen o strategické ofenzivě, kterou 
katolická církve pro svou záchranu vede, tzv. katolické akci, jež podle 
Kováře proniká i do Čech. Dokladuje to výpověďmi, na základě nichž 
"největší mužové našeho národa vlastně smýšleli katolicky, že doba 
české reformace byla dobou úpadku, že doba "Temna" nebyla 
temnem, a že naše národní obrození je činem katolíků,,867. V 
protikladu k tomu vybízí Kovář "nekatolické církve", aby ukázaly světu, 
že ona jediná záchrana je v prvcích křesťanských, všem křesťanským 
církvím společným. S ohledem na svůj postoj nepřijatelnosti katolické 
církve upozorňuje, že však křesťanství a katolictví není totéž. 
(Katolictví je podle Kováře navíc porušeno středověkým a jiným 
dobovým nánosem.) Proto jsou výslovně "nekatolické církve povinny 
světu svým životem ukázati lepší a dokonalejší křesťanství, než je 
katolictví, a tím mu ukázati cestu k novému řádu.,,868 Tento nový řád 
světa záleží na duchovních společnostech, jakými jsou církve,kam se 
postaví a kam .své členstvo vedou.,,869 Nekatolické církve mají proto i 
ukazovat, že jsou silou skutečného pokroku, na rozdíl od katolictví, 
které podle Kováře o pokroku mluví, ale ve skutečnosti je silou 

865 Tamtéž, s. 19. 
866 Tamtéž, s. 19/20. 
867 Tamtéž, s. 20. 
86& Tamtéž, s.; 21. , 
869 Kovář, Fr., Z církve římskokatolické, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: 
NR 1936, roč. VIII., s. 45. 
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reakce.87o Kovář má na mysli" fašisticko-katolický politicko:... duchovní 
imperalism", neboť jak se obává, "tento vliv střetá se na půdě naší 
republiky s vlivem imperialismu komunistického a hitlerovského.,,871 

V závěrečném shrnutí vybízí proto Kovář nekatolické církve k síle a 
zvláště rychlosti, aby mohl pominout' rozmach katolicismu, jenž je 
podle něj, s ohledem na přechodné příčiny, nevyhnutelný. Potvrzuje, 
že rozmach katolicismu nepramení z duchovní síly. Dokladem toho je 
Kovářovi náboženská tvorba, kterou přirovnává k "vadnoucím a 
neživým listům odumírající větve na stromě"872, stále trvající rozdíl 
v teorii a praxi co se mravnosti týče a nesnášenlivost ke všemu 
nekatolickému. Tento argument dotvrzuje podle Kováře i neúčast 
katolické církve na Stockholmské konferenci v r. 1925. Podle Kováře 
"katolictví by připustilo spolupráci jen tehdy, kdyby byla prostředkem 
k jeho vítězství a ovládnutí toho, s kým by se dalo do zdánlivé 
spolupráce,,873. Kovářovo ostré varování je reakcí na návrh možné 
unie katolické církve s CČS, která by se podle Kovářova soudu takto 
vyvíjela. Nejdůležitější překážou však Kovářovi je "naprosto odlišná 
ideologie CČS, a proto "v ní nenajdeme nikoho, kdo by i jen na chvíli 
uvažoval o možnosti spolupráce s katolictvím na uplatnění 

křesťanských řádů v dl1ešním světě,,874. 

Proto Kovář znovu vyzývá k náboženskému a mravnímu překonání 
katolicismu pravdivějšfm a mravnějším křesťanstvím. Současně ale, 
vyzývá k vzetí si příkladu právě z katolicismu pro něj nezbytných 
prvků. Jedná se v prvé řadě o podtržení významu učení, nauky, 
teologie. (Kovář si je vědom nejednoduchosti vyvážení svobody 
svědomí a objektivní závazností pravdy v CČS, varuje před naprostým 
subjektivismem, plynoucím z nespoutaného individualismu.) Druhým 
bodem je mu zdůraznění významu výchovy a školy. (Upozorňuje zde 
na '. nedostatečnost času pro vyučování náboženství ve školách a 
vyzývá k promyšlení otázky vzniku soukromých škol, kam, jak je vidět 
na katolických školách, posílají své děti i nekatoličtí rodiče, vědomi si 
významu mravní výchovy dítěte. Vzorem zde má být Komenský.) 
Dalším příkladem hodným k následování je mu i získávat vynikající a 
rozhodující osobnosti 'veřejného života. (Podle Kováře jsou tyto 
osobnosti často již členy nekatolických církví, ale církve o ně projevují 

870 Kovář, Fr., cit. dílo (Náš poměr ke katolictví in: Náš duchovní zápas, 1936), s. 21/22. 
,871 Kovář, Fr., Z církve ~ímskokatolické, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním', in: 

NR 1936, roč. VliL, s: 45: Kovář hodnotí poválečnou konkordátní politiku, kdy právě široký 
pruh států (Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Německo, Československo ("aspoň" modus 
vivendi), Jugoslavie, Itálie, označovaný některými jako "limes Romanus proti bolševismu") je 
Kovářovi právě územím, kde má být "fašisticko - katolický politicko - duchovní imperialism" 
uplatňován. 

872 KQvář, Fr., cit. dílo (Náš poměr ke katolictví in: Náš duchovní zápas, 1,936), s.,22. 
873 Tamtéž. 
874 Tamtéž, s. 23. 
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pramálo zájmu. Proto zde navrhuje strategii, aby byl nekatolickými 
církvemi vytvořen "sbor nejlepších lidí", kteří by se dovedli spojit "ke 
službě vysokému cíli na odpovědných a rozhodujících 
místech ... v kolektivum duchovní moci. ,,875) Konečně by nekatolické 
církve měly klást důraz též na význam organizovaného aktivismu. 
(Kovář poukazuje na úspěšnost akcí, které nejsou ve shodě s Boží 
vůlí, jakých výsledků pak bude podle něj dosahovat akce, odpovídají -
li cíle vůli Boží! Varuje před "přenecháváním všeho na Pánu Bohu", 
neboť "vůle Boží se ve světě uskutečňuje skrze lidi a bez lidí se 
nestává skutečností,,876.) 

Závěr Kovářovy přednášky patřil jeho ekumenické koncepci 
budoucí spolupráce "nekatolických církví". 

3.2.1. Kovářova idea ekumenické rady církví v ČSR a společné fakulty 

nekatolických církví 

Kovářova ekumenická koncepce, jak ji částečně uveřejnil v závěru 
své přednášky Náš poměr ke katolictví, vycházela z naznačených 
důvodů potřebné spolupráce "nekatolických církví". Připomněl 

konferenci ve Stockholmu v. r. 1925 a připravovanou konferenci 
v Oxfordu v r. 1937 a, .. "Yzval v závěru své přednášky ke spolupráci 
nekatolické církve, tím spíše pak ke spolupráci v Československu .. 
Předpokladem dobré spolupráce je mu víra, že mezi nekatolickými 
církvemi "není. příčin k nesnášenlivosti". Rovněž "společnéi~eje, 

společné zájmy a potřeby, společný cíl mohou nás všecky spojovat a 
vést k činům",877 jak věřil. Na základě těchto úvah představil ideu, 
ktera byla naplněna v Československu až v r. 1955(!) založením 
Ekumenické rady církví v ČSR. Kovář 'téměř dvacet let před jejím 
založením volá po vytvoření organizačního orgánu, složeného 
z ústředních zástupců všech nekatolických církví, který by pracoval a 
řídil společnou práci. Uvědomuje si rovněž" že společná práce nemůže 
stát na negaci katolicismu a obraně proti katolického rozmachu. 
Pravým důvodem spolupráce má být proto víra "v naši pravdu a 
potřebu sloužit Boží věci na světě", v přesvědčení, že "křesťanské 
principy mohou býti pevnými pilíři nového ~uchovního řádu světa, po 
němž celý svět touží a který nedočkavé národy chtějí zavésti 

. diktaturami, a že je vůlí Boží, abychom i my. svým křesťanským 

875 TClmtéž, s. 24. 
876 Tamtéž, s. 24. 
877 Tamtéž, s. 24. 
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myšlením a životem novému, lepšímu řádu co nejúčinněji 

pomáhali"s7s. 

Kovář v témže roce prezentoval i svůj názor na uspořádání studia 
bohoslovců. I v této otázce razil ekumenickou myšlenku "vybudování 
státní vysoké školy bohoslovecké' pro nekatolické církve, se 
samostatnými bohosloveckými fakultami jednotlivých církví, spojenými 
rektorátem, knihovnou apod."s79 

4. Kovářova reflexe mezinárodní ekumenické scény v letech 1935 -

1938 

Po své rehabilitaci a převratu v ústředí CČS byl Kovář zpět povolán 
i k vypracovávání odpovědí a stanovisek pro ekumenické konference 
a k zastupování CČS v ekumenických grémiích. Pravidelně opět 
uveřejňoval informace o církvích doma i v zahraničí ve svých 
Rozhledech v Náboženské revui, kterou opět vedl. Není bez 
zajímavosti, že v redakčním úvodu jejího jubilejního X. ročníku, kde se 
pokouší shrnout nejdůležitější momenty posledních devíti let, a jenž je 
současně částečně i Kovářovým vyznáním víry, dotvrzuje, že "v duchu 
křesťanského universalismu spolupracujeme na díle křesťanství i 
s ostatními církvemi vekumenickém hnutí stockholmském . i 
laussanském a v Alianci pro přátelství mezi národy prostřednictvím 
církví".(Na domácí půdě zde Kovář uvedl spolupráci s "reformačními 
církvemi", zdůrazňuje společnou výchovu bohoslovců na Husově 

fakultě.) Není zde ale nic řečeno o Světovém svazu svobodného 
křesťanství a náboženskou svobody, s nímž CČS právě v těchto 
letech velice úzce spolupracovala, včetně Kováře, kte'rý se podílel jak 
na stanoviscích pro tento Světový svaz,' tak byl i na jeho konference 
delegován. 

4.1. Kovářovy eklesiologické předpoklady ekumenické práce a nové 

podněty pro ekumenickou spolupráci zvláště tzv. svobodných církví 

V únoru 1936 byl Kovář delegován ~ účasti na 2. teologické 
konferenci svobodných církví v Arnhemu (Holandsko), svolané 
,Světovým svazem svobodného křesťanství a n,áboženské svobody. 

878 Tamtéž, s. 24. 

879 Kovář, Fr., Z církve československé, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: 
NR 1936, roč. VIII., s. 42: Kovář klasifikoval zřízení soukromé Vysoké školy bohovědné jako 
zbytečné odstoupení od programu, na němž spolupracoval od svého, počátku působení na 
místě ředitele v Koleji až do r. 1930. Zřízení 4 profesorských stolic na Husově fakultě chápal 
nyní jako i tehdy jako jednu z etap k vytyčenému cíli samostatné fakulty ve svazku s dalšími. 
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Konference se nakonec z důvodu nemoci neúčastnil,88o nicmene 
podílel se společně s dalšími na zpracování odpovědi pro dotazník 
sekretariátu konference. Odpověď je přehledným sumářem o nauce, 
životě, a směřování CČS. Kovář se podílel na textu s AI. Spisarem a 
V. Šintákem v části nazvané "Svobodné křesťanství v minulosti a 
přítomnosti Československa,,881. Sám pak zpracovával i část pod 
názvem Svobodné křesťanství v poměru k církvi a státu z hlediska 
CČS.882 

V odpovědi představuje Československou církev podle svého 
měřítka - uskutečňování království Božího na zemi - jako v tomto úsilí 
aktivní. Dále ji líčí jako nadnárodní, nadstátní a také jako všelidské 
společenství, jehož cíl - ne z tohoto světa, ale pro tento svět - je "ve 
svých počátcích a formě pozemské uskutečňován již nyní v této 
universální církvi Kristově,,883. V jeho pochopení jsou církve, tedy i 
CČS, "jen speciálními formami křesťanské církve universální,,884. 
Tento Kovářův eklesiologický model je založen na předsvědčení, že 
množství církví existuje kvůli "jednostranné a slabé lidské 
přirozenosti", která nedovede ve vší plnosti (náboženské a mravní) 
pochopit a uchopit Ježíšovo evangelium v jedné jediné církevní formě. 
Současně však Kovář uvádí i argument "Boží vůle", z níž v dějinách 
vznikají "nové formy církve" této Kristovy církve.885 Oprávněností jejich 
vzniku Kovář argume:,ntuje i vznik CČS. Ta je dána "svobodou od 
dogmatických, sociologických i historických pout starších církevních 
forem", v níž plní "duchem Kristovým nejlepší současná snažení 
lidského ducha i lidské společnosti,,886. Za zvláštní poslání své církve 
Kovář považuje, že může tento cíl uskutečňovat v československém 
národě "v duchu tradic naší národní a náboženské minulosti,,887. 

Tak jako církve, mají svá specifická poslání i národy. Důraz klade 
K()vář na jejich vzájemnou službu a pokojné spolužití.888 Řeší i vztah 
církve a státu; mají být na sobě nezávislí, ale současně koexistovat 

880 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 232: Kovářovu př~dnášku "Církevní pospolitost a stát" 
proslovil na konferenci F. M. Hník. 
881 Kovář, Fr., Svobodné křesťanství v minulosti a přftomnosti Československa, in: NR CČS 
1936, roč. VIII., č. 4, s. 180: Kovář doplnil text V. Šintáka v části věnované minulosti, AI. 
Spisar zpracoval část věnovanou přítomnosti. , 
882. Kovář, Fr., Svobodné křesťanství v poměru k církvi a státu s hlediska čsl. církve, in: NR CČS 
1936, roč. VIII., č. 4, s. 192 - 195 

- 883 Tamtéž, s. 192. 
884 Tamtéž. 

885 Tamtéž; srv. Kovář, Fr., Do desátého ročníku, in: NR 1936, roč. X., č. 1, s. 2: "Církev je 
jedna, ale má různé formy, určené prostředím, místem a časem." 
886 Tamtéž: Kovářovi je pojmové určení čsl. církve vyjádřením "uskutečňování království 
Božího na zemi". 
887 l;amtéž: ,Kovář v závěru pOjmového určení čsl. církve uvádí explicltně " hnutí husitské a 
českobratrské". 

888 Tamtéž: do pokojného spolužití zahrnuje Kovář vedle národů i rasy. 
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v dobrých -vztazích.889 Ideální je, pokud mají církev i stát' stejný cíl 
("království Boží na zemi"). Ovšem v případě sekularizace (kdy se 
cílem státu- stává spíše "království tohoto světa") by měl stát církvím 
zaručit svobodu, nezávislost a samosprávu. Církev naopak musí 
uznávat stát jako politickou a právní moc, byť není křesťanská. 

Současně ale církev nemůže "uznat nad sebou diktaturu státu ve 
věcech, kde jde o království Boží a jeho spravedlnost,,89o, aniž by to 
však pro církev znamenalo stát se mocí světskou, politickou. Naopak 
ani stát nemá podléhat tendencím stávat se i mocí duchovní.891 

Kovářovým modelem vztahu církve a státu je tedy rozdělení duchovní 
a světské moci, "svobodná církev ve svobodném státě, ... na sobě 
navzájem nezávislé, ale jedna druhou podporuje,,892. 

Současné tendence státu podléhat touze i po moci duchovní se 
mají podle Kováře stát podnětem k intenzivnější ekumenické práci, 
kterou charakterizuje jako "spolupráci všech církví a skupin universální 
církve Kristovy na díle uskutečňování království Božího na zemi 
v bratrském společenství, při všech jejich různostech, daných místem, 
dějinami, poměry, konfesemi, speciálními úkoly apod"893. Kovářovi je 
ekumenická práce, kterou vidí i jako "spojení duchovní moci", potřebná 
i k vytvoření "duchovních základů všelidské solidarity", k přetvoření 
"soudobé společnosti duchem Kristovým", a tak i k vytvoření 
"společného mravníh~ přesvědčení národů" a podkladu "pro vytvoření _ 
mezinárodního právního řádu pro styky států a národů a pro zajištění 
světového míru v pokojném spolužití států a národů,,894. Kovářova 
ambice zajištění celosvětového míru, kterou vkládal do ekumenické 
spolupráce, jistě souvisela i s jeho obavou nacionalistických tendencí 
a nacismu, jejichž vývoj sledoval. Současně zde ještě rezonuje jeho 
idea všelidského a všekřesťanského spojení, k němuž měla být 
impulsem a mostem CČS jako nová náboženská forma. Nyní však již 

889 Tamtéž; srv. Kovář, Fr. Rozhledy po písemnictví, in: NR CČS 1936, roč. VliL, s. 214 - 218: 
Kovář zde čtenáře seznamuje s Anglikánskou církví v~etně jejího vztahu s Parlamentem a 
králem; srv. s. 216: "Poměr mezi církví a státem bude hlavním předmětem jednání světové 
konference o životě a díle příštího roku (r. 1937 pozn. H. T.) v Oxfordu ... o otázce bude 
jednáno také na letošní konferenci v Arnhemu ... " Srv. Hník, F. M., Teologická Konference 
v Arnhemu, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: NR 1936, roč. VIII, č. 4, s. 
283: Kovářův názor se shoduje s vyjádřením Dr. Bleekera, který na konferenci v Arnhemu 
vystoupil. ' . 
890 Tamtéž, s. 193, 194: Kovář zde má na mysli kupř. právo církve "upozorňovat veřejnost, že 

- politika, hospodářství a kultura jsou ... pouze prostředky pro vyšší duchovní cíl a musí se 
proto podřídit." 
891 Tamtéž, s. 194: Kovář mezi tendence, které chtějí ze státu učinit i moc duchovní řadí: 
materialismus, nacionalismus, etatismus, které nazývá "novodobými modlami". 
892 Tamtéž, s. 193: Kovář varuje před pokušením církve "stát se královstvím tohoto světa", tj. 
stát se rovněž mocí světskou a politickou a užívat násilí a nucení. Její zbraní má zůstat moc 
pravdy, dobra a lásky. 
893 Tamtéž, s. 194. 
894 Tamtéž, s. 194, 195. 
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je tato představa transformována do ideji ekumenické spolupráce 
všech církví, při čemž průkopnicemi onoho úsilí pro blaho a mír celého 
lidstva má být již ne sama CČS, ale "svobodné církve", a to proto, že 
nejsou "zatíženy pouty, jež kladou tradice ostatním církvím", mohou si 
proto dovolit být "avantgardou a nesmlouvavými a průbojnými 

podněcovatelkami v úsilí o uskutečňování království Božího na 
zemi"895. 

Charakteristiku CČS jako církve svobodné podepřel Kovář 
historickým přehledem českých dějin: Jako předpoklad svobodného 
křesťanství je zde vytyčena linie, počínaje Cyrilem s Metodějem s 
jejich pokusem "vybudovat církev slovanskou" se slovanskou liturgií, 
přes domácí recepci všech opravných a reformních hnutí západní 
Evropy - od Katharů a Valdenských přes vicklefismsus. Dále v linii 
uvádí "universitní hnutí" s "hnutím lidovým, podporovaným kazateli", 
M. J. Husa a hnutí husitské. V něm je spatřován v 1. článku Čtyř 
pražských artikul "první krok k uskutečňování křesťanské svobody,,896. 
Pokračoval připomenutím Jednoty bratrské a Petra Chelčického, jehož 
"nauka znamenala další krok v boji za svobodu křesťanského 

náboženství,,897. Zaznamenal následné spojení Jednoty s církví 
podobojí, které hájily "svobodu náboženskou, která uskutečňuje i 
náboženskou snášenlivost,,898. Do výčtu zahrnul i přijetí vlivů 
francouzské revoluc~ _a osvfcenství na "národní obrození Čechů 
Slováků", dále prvrií "program reforem katolicismu" r. 1848, katolický 
modernismus na konci 19 a poč. 20. stol., který chtěl "smíření 

katolicismu s vědou a filosofií,,899. Pozitivně zhodnotil i T. G. Masaryka, 
který při kritice katolicismu "kladně hodnotil náboženství nezjevené, 
nedogmatické křesťanství, očištěné rozumem a osvojené 
svobodně ... ,,900. Připomněl rozpory nižšího a vyššího kléru v době I. 
světové války, vznik Československé republiky, v níž volali katoličtí 
kněží po "znárodnění, zdemokratizování a' sociálnímu přetvoření,,901 
římskokatolické církve. V závěru svého výčtu nakonec dospěl až 
k prohlášení čsl. církve. Jako první její ,zásadu zde uvedl svobodu 
svědomí. 

V porovnání s dějinným vývojem "Československého národa", 
v němž jsou spatřovány četné předpoklady pro svobodné křesťanství, 
si však autoři článku uvědomují, že v minulosti,. kde jako hlavní 

895 Tamtéž, s. 195. 
896 Kovář, Fr., cit. dílo (SVObodné křesťanství v minulosti a přítomnosti Československa, in: 
NR 1936), s. 182. 
897 Tamtéž, s. 183. 
898 Tamtéž. 
899 TamtéL 
900 Tamtéž, s. 184. 
901 Tamtéž. 
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principy svobodného křesťanství vidí "především náboženskou 
svobodu a nedogmatickou praktickou zbožnost i humanitní ideály ... ", 
byla "svoboda křesťanství chápána poněkud jinak, než ... dnes,,902. 

Současná podoba svobodného křesťanství v CČS, jak to ve 
zbývající části článku zformuloval AL Spisar, stojí na normě ducha 
Kristova s cílem jím naplnit vědecké bádání i mravní snažení doby tak, 
aby současný člověk porozuměl opět evangeliu Kristovu. Přitom 

"znamená učení církve československé dobový, tedy dočasný a 
měnitelný výklad evangelia Ježíšova nejen slovy té které doby, nýbrž i 
způsobem myšlení a formami dneška podle potřeb vědeckého 

poznání a mravního (sociálního) snažení".903 Cílem je obnovená 
možnost současného člověka opět "čerpat náboženskou složku svého 
dnešního světového a životního názoru, tj. aby Ježíš svým evangeliem 
vedl i dnešního člověka k Bohu, k náboženství a k mravnosti,,904. Tak 
by měla být překonána náboženská a mravní krize současnosti, 

"kterou trpí současné křesťanství ať v církvích historických, ať mimo 
církve" a současně by CČS měla napomoci budovat "novodobý 
světový a životní názor, založený zase na náboženství křesťanském a 
na vědě", ovšem na "vědě moderní" a křesťanství, lIne ve smyslu 
starých historických církví, nýbrž v duchu evangelia a v duchu Ježíše 
Krista,,905. Kromě vědeckých a mravních snah chápe CČS v duchu 
Kristově i snahy so~~ální, politické, národní, všechny snahy moderní 
doby, včetně všech forem politických. Jako "ideální formu lidské 
společnosti" vnímá "kvalitativní demokracii", je si však vědoma 
možnosti i jiných systémů, všechny formy však mají "být prodchnuty a 
ovlivňovány duchem Kristovým,,906 . 

. 4.1.1. Teologická konference svobodných církví v Arnhemu v r. 1936 

Teologické konference v Arnhemu na téma Cíle a budoucnost 
svobodného křesťanství, svolané Světovým svazem pro svobodné 
křesťanství a náboženskou svobodu se v r. 1936 za CČS zúčastnil F. 
M. Hník, který zde z~ nemocného Kováře přečetl i jeho referát na 
téma Církev, pospolitost a stát. Na stránkách Náboženské revue pak 

902 Spisar, AI., cit. dílo (Svobodné křesťanství v minulosti' a přítomnosti Československa, in: 
NR 1936), s. 184. 

- 903 Tamtéž, s. 185: Učení CČS zde Spisar definuje jako ne ve smyslu katolickém, tj. nen(pro ni 
neomylné a nezměnitelné, přesto církev učení má, hlásá, "poučuje a přesvědčuje členstvo o 
něm". 
904 Tamtéž. 

905 Tamtéž: V duchu Ježíše Krista mají si také činit ti, kteří se nemohou ztotožnit s církevním 
výkladem, výklad svůj - na základě svobody svědomí. Ovšem v duchu Kristově, jak "se nám 
'dochoval ,v Písmu, starokřesťanském podání, v podání husiťském, českobratrském a 
v reformačním snažení pozdějším i nejnovějším." 
906 Tamtéž, s. 186. 
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Hník zhodnotil i celkový průběh konference, jíž se účastnilo šedesát 
zástupců z jedenácti zemí Evropy a Ameriky. Uvedl, že odpověď CČS 
na dotazník zaslaný sekretariátem Světového svazu (na níž pracoval i 
Kovář), byla hodnocena jako nejlepší.907 

S ohledem na další připravovanou Konferenci o životě a díle v r. 
1937 v Oxfordu rozhodl se i Světový svaz pro svobodné křesťanství a 
náboženskou svobodu uspořádat 13. Mezinárodní kongres pro pokrok 
v náboženství uspořádat v Oxfordu s tím, aby se zabýval otázkami, 
které stojí "ve středu ostatních 'Církví křesťanského světa,,908. 
Arnhemská konferece měla tak sloužit tomuto kongresu jako příprava. 
Jak vyplývá i ze sumáře uveřejněných prostředků, bylo potřeba najít 
společný směr a cíl svobodných církví a současně jejich místo mezi 
formující se celosvětovou ekumenickou scénou a jejich jednotlivými 
aktéry. Jak je zřejmé i za závěrečné deklarace konference, dospělo 
svobodné křesťanství, ovlivněné v minulosti racionalismem a 
humanismem nyní k potřebě "hlubší víry ve vedení Boha, našeho 
Otce, v osobním a sociálním životě a v jeho přítomnost v přírodě a 
dějinách," současně ale i víry "v hodnotu člověka a cenu lidské 
osobnosti", což souviselo s vyznamm některých referentů o 
omezování svobod, protidemokratických tendencích a využíváním 
člověka jako prostředku k cílům jiných lidí proti jeho vůli, a do třetice 
víry "v možnost posp~litého života v duchu Kristově". Pro splnění takto 
formulované "podmínky konečného poselství pro naši dobu" je nutný 
výzkum vyjmenovaných problémů, týkající se všech oblastí života 
církve. 909 Na závěr zazněl i apel za. občanskou a náboženskou 
svobodu a k "posílení principů demokracie a mezinárodní 
spravedlnosti" a výzva k účasti na 13. světovém kongresu 
v Oxfordu.910 

V hodnocení konference F. M. Hník· konstatoval oprávněnost 
členství a spolupráce CČS se Světovým svazem pro svobodné 
křesťanství náboženskou svobodu a až "podivuhodnou blízkost" CČS 
"v teologických zájmech celkové církevní výstavbě ... 

907 Hník, F. M., Teologická Konference v Arnhemu,in: Rozhledy po životě náboženském a 
církevním, in: NR 1936, roč. VIII, Č. 4, s. 279: Nejlepší hodnocení si' odpověď CČS získala díky 
přesným údajům o CČS, ale i díky statusu odpovědi, který schválila ÚR, čímž se vyjádření 
stalo oficiálním stanoviskem celé církve. ' 
908 Tamtéž. 

- 909 Tamtéž, s. 286: dalšího výzkumu je třeba u: "filosofických základů náboženského poznání 
a zjevení; novéhd porozumění Bibli ve světle moderního poznání, aby se stala vodítkem 
dnešního života; theologie Ducha Svatého, vycházející z náboženské zkušenosti a vedoucí 
k novému poznání boží imanence u transcendence; opravdového uplatnění mravních zásad' 
křesťanských ve veřejném životě; obnovy církevního života v bohoslužbě, náboženské 
výchově a duchovenské péči." 
,910,Tamtéž; srv. NR 1937, roč. IX, v níž Hník, Kovář i Novák ve svých příspěvcích hovoří 012. 
Mezinárodním kongresu. Uvedení čísla kongresu jako 12. v Hníkově'článku z r. 1936 je tedy. 
zřejmě tiskovou chybou. 
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svobodomyslným skupinám jinde ve světě," z nichž přímO' zmiňuje 
"důraz na praktické křesťanství a snahu po racionální teologii, 
aplikující evangelium na živé potřeby dnešní doby,,911. Současně 
apeluje na svou církev k poskytování dalších informací o svých 
"náboženských cílech a skutečném duchovním profilu", vědom si též 
možnosti přispívat i k "orientaci Světového svazu pro svobodné 
křesťanství, ať už se jedná o otázky církevní nauky, kázně, či 

bohoslužby nebo o vyjasněný poměr k ostatnímu křesťanskému 

světu"912. Je však třeba, aby se "teologické problémy, jimiž se dnes 
křesťanské církve zabývají", staly "živYmi otázkami všech duchovních i 
laických pracovníků v církvi čsl.,,913. 

Jeho apel o nutnosti informovat o CČS vyslyšela ÚR CČS, když v r. 
1937 vydala v angličtině informační brožuru s názvem "The 
czechoslovak Church", tvořenou příspěvky F. M. Hníka, AI. Spisara a 
Fr. Kováře s předmluvou patriarchy Procházky.914 

4.2. Mezinárodní ekumenické konference a kongresy v r. 1937 

v Kovářově reflexi 

Rok 1937, bohatý na mezinárodní ekumenické konference a 
kongresy, reflektové:!! ,Kovář na stránkách Náboženské revue, kde., 
nejprve v souhrnu čtenáře seznámil s programem a záměry všech 
uvedených mezinárodních jednání.915 Připojil zde i svou úvahu stran 
četnosti konferencí, pořádaných v jediném létě. Přičítal tuto 
"mimořádnou činnost církví" "mimořádné době", v níž se "národy a 
státy nejen odvracejí od křesťanství, ale přímo obracejí proti 
křesťanství,,916. Neopomněl zdůraznit, že jediná římskokatolická církev 
se konferencí nezúčastní, neboť jr to nedovoluje "její vědomí 
neomylné samospasitelnosti a soběstačnosti,,917. Kovářův soud zmírnil 
M. Novák, když ve své zprávě z Konference Život a dílo v Oxfordu, jíž 
se za mládež čsl. církve účastnil, sice absenci římskokatolické církve 
potvrdil, ovšem současně i uvedl, že "mnozí z jejích osvícených duchů 

911 Tamtéž, s. 287. 
912 Tamtéž. 

_ 913 Tamtéž. 
914 Hník, F. M., Kovář Fr., Spisar, AI., The czechoslovak Church, Praha 1937: Kovář Ve svém 
příspěvku o Farském uved, podobně jako k 10. výročí CČS, rovněž informace o vztazích CČS 
s ostatními církvemi v době snah o získání apoštolské sukcese. Zmínil se zde též o Farského' 
setkání s arcibiskupem S6derblomem na stockholmské konferenci. 
915 Kovář, Fr., Letošní církevní konference, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, 

, in:, NR 1937, roč. IX., č. 3, s. 171-179. 
916'Tamtéž, s. 171. 
917 Tamtéž. 
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se zúčastnili činně přípravných prací, ovšem neoficielně,,918. Po 
návratu z konferencí zhodnotil M. Novák jejich výsledky v 
Náboženské revue vedle statí F. M. Hníka, který se konferencí rovněž 
aktivně zúčastnil.919 

4.2.1. 13. ekumenická konference život a dílo v Oxfordu v r. 1937 

Ve Stockholmu započatá ekumenická iniciativa "Život a dílo", 
kterou Kovář od počátku sledoval92o; zintenzivnila svou činnost, když 
díky badatelskému oddělení Ekumenické rady, zřízené v Ženevě 
pokračovacím výborem stockholmské konference, pracovalo tři roky 
před zasedáním několik set spolupracovníků z různých církví na 
otázkách, jimiž se měla konference zabývat.921 Hlavním bylo téma: 
Církev, národ a stát; bylo diskutováno s pěti podtématy.922 Kovář, 
který byl společně s patriarchou Procházkou na konferenci 
delegován923, očekával od konference přínos "pro budoucí vývoj 
světa" ve všech otázkách, které se na konferenci měly projednávat, a 
k nimž měla zaujmout své stanovisko, a to k "poměru církve k národu, 
státu, hospodářství, výchově, válce, mezinárodnímu a mezistátnímu 
životu,,924. Podle výčtu delegátů, jak jej ve své zprávě z konference 
podává M. Novák, však Kovář na konferenci nebyl. Novák zde uvedl 
jako oficiální zástupce Československé církve, kteří se konference., 
zúčastnili, patriarchu Procházku, F. M. Hníka a sebe co by zástupce 
Ekumenické rady mládeže křesťanských církví Československa.925 

Kovářovu neúčast dokládá i absence jeho zprávy z konference, 
kterou, vedle informace i o dalších konferencích, napsal do Rozhledů 
v Náboženské revue r. 1937 M. Novák. K němu se svým rozborem 
oxfordské konference Život a dílo ~ hlediska sociálně - etického 
připojil o rok později na stránkách Naboženské revue pod názvem 
"Ekumenické křesťanství a otázky veřejného života" F. M. Hník, jenž 

918 Novák, M., Církevní konference v Oxfordu v červe'1ci a srpnu 1937, in: Rozhledy po životě 
náboženském a církevním, in: NR 1937, roč. IX., č. 5., s. 300. 
919 Novák, M., cit. dílo (Církevní konference v Oxfordu v červenci a srpnu 1937, in: NR 1937), 
s.300-316. 
920 Srv. Kovář, Fr., cit. dílo (Z myšlenek všeobecné křesťanské konference i životě a díle ve 
Stockholmu 1925, in: Církve a otázky dneška, 1925). , 
921 Kovář, Fr., cit. dílo (Letošní církevní konference, in: NR 1937), s. 171. 
922 Tamtéž: Téma bylo jednání v pěti sekcích: Církev a národ; Církev a stát; Církev, národ a 

stát v poměru k životu a řádu hospodářskému; Církev, národ a stát v poměru k vYchově; 
Jedna obecná církev a svět národů. Srv. Novák, M. cit. dílo (Církevní konference v Oxfordu 
v červenci a srpnu 1937, in: NR 1937), s. 303 - 304: Novák zde uvádí stručný souhrn práce 
jednotlivých skupin, poslední jmenovaná se zabývala rovněž tématem Válka a mír. 
923 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 232; uvedeno dle: Dopis ÚR CČS Fr. Kovářovi z 15. 2. 
1936, čj. 1112/36, RAFK. 

, 92~ Kovář"Fr., cit. dílo (Letošní církevní konference, in: NR 1937), s. 173. 
925 Novák, M., cit. dílo (Církevní konference v Oxfordu v červenci a srpnu 1937, in: NR 1937),. . . 

s.306. 
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svůj článek formuloval jako výsledky konference proÚR CČS,' ale i pro 
diskusi v Československé církvi.926 

Novák ve svém hodnocení oxfordské konference kvitoval 
angažovanost církví pro palčivé otázky současnosti. "Novodobý 
koncil", jak konferenci označil, se mu stal znamením, že "církve už 
nevidí své působení omezeno jen na svoji oblast a proto nemusíme 
v našem případě ani mluvit o církvích, nýbrž spíše o křesťanstvu, které 
znovu objevilo svůj úkol, poznalo své povinnosti a vylézá ze svých 
pohodlných církevních krunýřů, aby kolektivně na sebe přijalo svůj díl 
odpovědnosti za světové dění,,927. Rovněž kvitoval, že výsledky 
konference nebyly určeny jen pro intelektuální elitu, ale snahou bylo, 
aby přinesly "světlo milionům prostých lidí, jimž se má dostati jasných 
odpovědí na ožehavé otázky,,928. Konference se vyjádřila ke všem 
tématům, jež si předsevzala. V závěrečném Poselství Oxfordské 
konference křesťanským církvím, které uveřejnil Novák v českém 
překladu na stránkách Náboženské revue929 jasně rezonuje neklidná 
politická situace v mnoha zemích, zvláště pak obava z nacismu a 
možné války.93o 

4.2.2. 6. mezinárodní konference mládeže svobodných církví 

v Oxfordu 

Kovář se dlouhodobě věnoval práci s mládeží, na níž jak hnutí 
Život a dílo, tak Světový svaz svobodných církví a náboženské 
svobody kladly velký důraz. Od nadcházející konference Kovář také 
očekával "vážné podněty" pro práci mládeže CČS.931 Ve své anonci 
konference seznámil Kovář čtenáře stručně' i s'Leydenskou 
mezinárodní kanceláří (L.I.B.), mezinárodním sdružením svobodně 
křesťanské mládeže, založeným v r. 1923 a reorganizovaným v r. 
1934, a uvedl M. Nováka jako člena výboru L.I.B., který se účastnil i 5. 
mezinárodní konference mládeže svobodných církví v Americe. M. 
Novák se účastnil i této 6. mezinárodní konference v Oxfordu na téma 

926 Hník, F. M. Ekumenické křesťanství a otázky veřejného života, in NR 1938, s. 4 -17, 65 -
77, 134 - 145; 196 - 206, 270 - 280, 344 - 364:, Hník seznamuje v článku s výsledky 
pracovních skupin k tématům: církve ve vztahu k lidské pospolitosti, zvláště národnímu 
společenství; vztah církve a státu; postoj církví k hospodářskému řádu; křesťanská výchova; 
poměr církve k mezinárodnímu světu. Témata hodnotí, dále z pozice svobodného 
křesťanství. Na závěr zaujímá své stanovisko i k závěrečnému poselství. 
927 Novák, M., cit. dílo (Církevní konference v Oxfordu v červenci a srpnu 1937, in: NR 1937), 
s.300. 
928 Tamtéž, s. 302. 
929 Tamtéž, s. 306 - 310. 

, 93? Tamtéž: Objevuje se zde výrazně také téma hospodářské tl sociální nespravedlnosti a 
téma výchovy a mládeže.Jednota je zde deklarována jako "prožitá skutečnost". 
931 Kovář, Fr., cit. dílo (Letošní církevní konference, in: NR 1937), s. 175. 
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Svobodné křesťanství v měnícím se světě, kde byl do výboru znovu 
zvolen. V hlavních přednáškách. "Zdroje svobodně křesťanské 

zkušenosti" Dr. Holka z Manchester College, "Měnící se mravní vzory" 
prof. Dr. L. J. van Holka a "Církev jako orgán svobodného křesťanství" 
Dr. F. Buriho z Bernu, zazněly akcenty, které jsme sledovali i u 
Kováře. V první přednášce, v níž byla vyzdvižena jako zdroj 
náboženská zkušenost, tj. Duch boží, zazněl i apel vyjádřit ortodoxní 
nauku o vtělení Boha v člověka "ve slovech a pojmech, které by byly 
více v souhlase s dnešním stavem poznání a s potřebami dneška,,932. 
Základem přednášky Dr. Buriho pak byla idea království Božího, téma, 
jemuž se Kovář rovněž věnoval. 

4.2.3. 12. mezinárodní kongres pro svobodné křesťanství v Oxfordu 

Kovář se neúčastnil ani 12. mezinárodního kongresu pro svobodné 
křesťanství v Oxfordu, na němž Československou církev zastupoval 
patriarcha Procházka a F. M. Hník, který se po rezignaci patriarchy 
z výkonného výboru Světového svazu pro svobodné křesťanství a 
náboženskou svobodu stal za CČS jeho členem.933 Nicméně společně 
s AI. Spisarem. F.~. _ Hníkem a J. Halbhuberem pracoval Kovář op~~, 
na odpovědích do dotazníku rozeslaného předem sekretariátem 
Světového svazu. Kovář tyto odpovědi v Náboženské revue, na rozdíl 
od předešlého roku, v němž v Náboženské revue zveřejnil dotazník i 
odpovědi pro konferenci v Arnhemu, již nezveřejnil. Lze se domnívat, 
že odpovědi byly obdobou zveřejněných odpovědí na konferenci 
v Arnhemu, neboť ta byla označena za přípravu na Oxford. 

Kovář uveřejnil v Náboženské revue před kongresem opět jeho 
program a téma, jenž znělo "Svobodné křesťanství je to, čeho svět 
potřebuje". V překladu uveřejnil Kovář "pro jeho závažnost" i celé 
provolání Světového svazu pro svobodné křesťanství a náboženskou 
svobodu. Ze středu tohoto provolání, které hodnotí poselství hnutí 
svobodného křesťanství jako "poselství nejvyššího významu pro ~ 
dnešní svět", jehož "dalekosáhlé změny ... sebou přinášejí duchovní a 
duševní revoluci lidstva, v níž ... hodnoty, víra, svobod~ a odpovědnost, 
jsou ve vážném nebezpečí," zaznívá potřeba proto "vyložit naši 
společnou víru v jejím základním významu pr6 svět, který je v nejtěžší 
krisi, a získávat pro ni,,934. Na kongresu měly zaznít hlavní tři 

932 Novák, M., cit. dílo (Církevní konference v Oxfordu v červenci a srpnu 1937, in: NR 1937), 

s.311. 
, 9~3 Tamtéž, s. 314: Patriarcha Procházka kázal i při děkovných bdhoslužbách kongresu, jeho 

promluva byla účastníkům i vytištěna. 
934 Kovář, Fr., cit. dílo (Letošní církevní konference, in: NR 1937), s. 176. 
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přednášky na témata Náš náboženský úkol, Náš sociální úkol, 
Budoucnost svobodného křesťanství. Hlavní práce kongresu pak měla 
být vykonána v diskusních skupinách (teologické, eklesiologické, 
nábožensko-pedagogické, sociální). Kovář od kongresu očekával 

"důležitou duchovní pomoc".935 

Na téma Ekumenismus a ekumenické křesťanství referoval na 
kongresu v eklesiologické skupině F. M. Hník. Cílem jeho přednášky 
bylo přimět svobodné křesťanství k překonání předsudků k tzv. 
"pravověrným zpátečníkům" a k přiblížení se k ekumenickému hnutí, 
jehož se většina členů Světového svazu neúčastnila, oproti CČS, která 
měla své zastoupení v obou hnutích. Z konferencí Život a dílo a Víra a 
zřízení Hník kvitoval na jedné straně vyjití církví z izolace a otevřenost 
v postojích ke světu, včetně ožehavých otázek, na druhou stranu 
vyzdvihl právě ve vztahu ke svobodnému křesťanství zdůraznění 

nemožnosti redukce církve jen na "instituci lidskou, která by se 
vyčerpávala jen svou dějinnou působností ve společnosti,,936. 

V závěrečném poselství z kongresu, které je současně vyznáním (v 
lásku a spravedlnost Boží; v cenu každého člověka, z níž pramení 
právo na svobodu svědomí i povinnost bratrství všech; ve vrcholný 
význam života a učení Ježíšova a v trvalý vliv jeho ducha), zní nám i 
z dalších slov o uskutečňování království Božího na zemi známé 
Kovářovy akcenty.-'- -

Kovář se k výsledkům kongresu vrátil o půl roku později v 
Náboženské revue, kde seznámil čtenáře díky vydané Ročence IARF 
1938 s prací diskusních skupin i resolucemi, které z kongresu 
vzešly.937 Materiál nijak nekomentoval, ale lze př~dpokládat, že ho 

- -
zvláště teologická témata, která byl~ určena kongresem k dalšímu 
zpracování na teologické konferenci, zaujala a motivovala k účasti na 
teologické konferenci svobodných církví v Beutvelde. 

4.2.4. Ekumenická konference Víra a řád v Edinburgu 

Kovářova odpověď lausannskému hnutí byla čtena JIZ při 2. 
zasedání sněmu CČS v r. 1931. Kovář referuje, že pokračovací výbor 
odpovědi církví publikoval pod názvem Convictions v r. 1934. Mimo to 
přípravný výbor konference sestavil komisi, jejíž práce, při níž 

935 Tamtéž, s. 177. 
936 Hník, F. M., Ekumenismus a svobodné křesťanství, in: NR 1937, roč. IX, č. 5, s. 283, 286. 
937 Kovář, Fr., Oxfordský kongres svobodného křesťanství, in: Rozhledy po životě 

, náboženském a církevním, in: NR 1938, roč. X., č. 1, s. 49 '- 53: Kovář zde uveřejňuje 
výsledky diskusní skupiny teologické, eklesiologické, výchovné a sociální, přikládá i přijaté 
resoluce výchovné a sociální skupiny. 
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zkoumala nejen rozdíly mezi církvemi, ale i to, co je spojuje, byla před 
konferencí rovněž vydána. Kovář vyslovil přání, aby do zahájení 
konference vyšly i zprávy dalších komisí Církve a svět; Kněžský úřad 
církve a svátosti; Jednota církve v životě a bohoslužbě. I této 
konferenci přiznával Kovář "nemalý význam". A to zvláště proto, že se 
"dotýká oblasti ducha, kde nejdřív musí být připraven nový řád věcí, 
než se stane skutečností v životě církví". Proto měla podle Kováře 
konference "hlavní význam pro theology všech církví,,938. 

Za Československou církev se konference zúčastnil jediný delegát, a 
to biskup Stejskal, který poukázal v závěru své zprávy z konference na 
"mrtvý bod", na němž se církve ocitly, neboť kromě rezoluce O milosti, 
na níž se delegáti dokázali shodnout, si "každá skupina církvi 
podržela své,,939. Ani do budoucna nevidí biskup Stejskal naději na 
možnou změnu. Tak se "krásný a vznešený ideál jednoty víry" ocitl "ve 
více než daleké budoucnosti, i když nechceme říci, znajíce dogmatiky 
církvi - v neuskutečnitelnu". Biskup Stejskal přirovnal situaci k situaci 
ve Společnosti národů. "Církve zde stanovily totiž dogmaticky svou 
mez, za níž dále nepůjdou a také nemohou,,94o. 

4.2.5. Teologická konference svobodných křesťanů v Beutvelde 

v r. 1938 

Rovněž v r. 1938 byl Kovář delegován941 společně s O. Rutrlem na 
další teologickou konferenci svobodných křesťanů do Beutvelde (v 
Holandsku), svolanou k tématu "Budoucnost svobodného křesťanství". 
Program konference označil Kovář jako "lákavý pro všechny duchovní 
pracovníky v svobodném křesťanstvL,,942 Ovšem této konference se 
společně s o. Rutrlem již Kovář zúčastnil.· 

Ve zpětné reflexi Kovář hodnotí počátky svobodného křesťanství, o 
němž na počátku 20. století nebylo pochybností o jeho slibné 
budoucnosti. "Tehdy bylo v četných kruzích obecné přesvědčení, že 
svobodné křesťanství je jediná forma náboženství, která má 

938 Kovář, Fr., (cit. dílo), (Letošní církevní konference, in: NR 1937), s. 179. 
939 Stejskal, R., Světová konference Víra a řád, in: Rozhledy po životě ekumenickém a 
církevním, in: NR 1937, č. 6, s. 356. 
940 Tamtéž, s. 357. 

941 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 233, uvedeno dle: Dopis ÚR CČS Fr. Kovářovi ze 17. 2. 
1938. Čj. 1577/38, RAFK ad. (pozn. 999). 
942 Kovář, Fr., Theologická konference svobodných křesťanů, in: Rozhledy po životě 

, náboženském a církevním, in: NR 1938, roč. X., č. 2, s. 103; srv. s. 104: zde Kovář 

vyjmenovává všechna témata přednášek včetně jmen přednášejících. Oznamuje rovněž, ž.e 
O. Rutrle promluví o problému zesvětštělého světa v práci duchovního. 
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budoucnost.,,943 Kovář oceňuje, že po první světové válce, kdy'hrozilo, 
že svobodné křesťanství zcela zanikne, nakonec překonalo krizi. 
Kovář v něj proto stále vkládal své naděje. 

Z jednání konference Kovář přinesl i nástin přednášek, které 
absolvoval. Staly se mu inspirací944, ale i potvrzením jeho teologických 
postojů. Tak kupř. v přednášce Dr. Hermelinka z Marburku zaznělo 
odmítnutí dialektické teologie i kritika hlasatele spiritualismu S. 
Franka.945 Jako "významnou" hodnotil Kovář přednášku prof. J. L. 
Adamse z Chicaga o poměru zjevení a náboženské zkušenosti (kterou 
zařadil do kategorie psychologicko - filozofické). Adams apeloval na 
spolupráci svobodných církví na nauce o zjevení a tak i souhrnné 
věrouce. Kovář z následné diskuse k přednášce zhodnotil potřebu 

dalšího ;,ujasňování" v otázce poměru zjevení a náboženské 
zkušenosti. Sám byl konfrontován s touto potřebou, když vyznal, že se 
"obecně uznávalo, že zjevení boží není uzavřeno v bibli, že je také 
v přírodě a v dějinách. Kovář proto viděl do budoucna "těžkou a 
odpovědnou práci", -která "čeká theologii i filosofii svobodného 
křesťanství právě v kladení těchto noetických základů pro principy 
svobodného křesťanství,,946. 

Na přednášku o povinnostech duchovního jako vůdce mládeže 
reagoval Kovář, jako nedávný vůdce mládeže v CČS, s jistým 
stupněm zadostiučinění. To, co světové svobodné křesťansNí

v otázce péče o mládež "teprve začíná promýšlet, tO ... československá 
církev nejen promyslila, ale ... ve skutek uvedla svou systematickou 
pecI o mládež škole odrostlou,,947. K náboženským obcím 
Československé církve proto. znovu směřuje svůj apel na aktivní 
přístup k mládeži podle směru vytyčeného ústředím. 

S ohledem na Kovářovo studium· Noyého zákona, jemuž se v té 
době již intenzivně věnoval (od r. 1937 vydával kupř. v NR na 
pokračování svou budoucí publikaci Synoptická evangelia a psal i řadu 
článků k novozákonním tématům). byly pro něj jistě zajímavé i 
přednášky týkající se Bible. V přednášce prof. Nového zákona H. J. 
Mc. Lachlana z Manchestru zazněly i některé z jeho tezL 
Východiskem přednášky se stala snaha nalézt cestu mezi vědeckým 

. přístupem· k Písmu a pojetím Bible jako "svaté knihy",· vůdkyně 
k duchovnímu životu. Lachlan odmítl ve své přednášce dogmatismus, 

943 Kovář, Fr., Theologická konference v Beutvelde, in: Rozhledy po teologii, in: NR 1938,roč. 
X., č. 4, s. 222. 
944 Tamtéž, s. 232: Kovář zde vyjadřuje vděčnost, že se mohl účastnit konference, která mu . 
přinesla "mnoho nových podnětů". 
945 Tamtéž, s. 222: "Frank stavěl na rozdíl od reformace ducha proti Písmu,,,.ducha proti 

, církvi a ... ducha proti nauce o Bohu a Kristu." 
946 Tamtéž, s. 224. 
947 Tamtéž, s. 225. 
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za protipól svobodného křesťanství označil církevní nauku o inkarnaci 
a barthismus, který uvedl v protikladu teologie Channingovy. Kovář 
kvitoval -koreferát k této přednášce pronesený doc. Burim z Bernu, 
který vyzýval k rozdílnému metodologickému uchopení Bible 
v závislosti na jejím zařazení, a to bud' jako dokumentu obecných dějin 
náboženství, anebo jako nadpřirozeného pramene zjevení. Kovář se 
nepřímo ztotožnil ve svém hodnocení tohoto koreferátu s tezemi z 
diskuse, že "nelze zjevení boží omezovat na bibli. I příroda a dějiny 
zjevují Boha, ale rozhodující zjevení boží je v Kristu. Bible je 
jedinečnou památkou božího zjEwemí. Ale bible není jediným 
pramenem duchovní obnovy moderního člověka,,948. 

Kovář se stručně zmínil též o náboženském socialismu, který byl 
na konferenci představen (i dům, v němž se konference konala, patřil 

holandským náboženským socialistům, kteří v té době v Holandsku 
působili již 40 let), s odkazem, že v Československu je obdobná 
skupina, sdružená kolem časopisu Nová cesta, vedena prof. Dr. 
Linhartem. 

Přednáška O poměru svobodného křesťanství k ekumenickému 
hnutí Dr. H. de Vose, byla doplněním brožury Dr. Bleekera, vydané 
sekretariátem Světové svazu, kterou Kovář přeložil a uveřejnil na 
stránkách Náboženské revue. De Vos se zasazoval o směřování 
svobodného křesťanství ke svému uznání v rámci ekumenického hnutí
jako samostatné formy křesťanství. Jeho apel vycházel z obavy, že 
bude svobodné křesťanství na základě zamýšlené věroučné báze 
Světové rady církví vyloučeno z ekumenického hnutí. Proto i rozluce 
přijatá v Bentveldu vyzývá k ještě dalšímu jednání, aby "církve, které 
dosavadní navrženou basi nemohou přijmout, nejen mohly 
spolupracovat ve výborech, ale aby mohly být přijaty i jako plnoprávní 

'. členové do Světové rady,,949. 

Jakou zajímavou a důležitou označil Kovář přednášku prof. C. J. 
Bleekera na téma "Fenomenologické vylíčení přítomného stavu 
theologické diskuse ve svobodném křesťanství", v níž se přednášející 
věnoval především potřebě formulace nauky svobodného křesťanství, 
v protikladu k některým "starším názorům" naprostého individualismu 

. a svobody' víry. Bleeker si uvědomoval,: že formulace nauky je nutná . 
jak pro ochranu náboženství, které se bez formy ocitá v nebezpečí, tak 
pro potřebu svobodného křesťanství formulovat svou náboženskou 
zvěst, a konečně i pro ekumenické rozhovory. V diskusi k přednášce 
pak všichni, dl~ Kovářova svědectví, "odmítali dogmata ,a 

948 Tamtéž, s. 227. 
, :49 Bleeker. , C. J., cit. dílo (Uberal Christianity and the Oecumenical Movement, Utrecht, 

i1938 v překladu od: Kovář, Fr., Svobodné křesťanství a ekumenické hnutí, in: NR 1938), s. 
243. 
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dogmatismus"95o. Kovář v reakci na Bleekerova slova představil na 
konferenci, "jak československá církev má celý problém správně 

vyřešen,,951. Poukázal na sněmem čsl. církve v r. 1931 přijatou nauku, 
která "ale není dogmatickou". Kovář vyzdvihl, že nauka 
Československé církve "nově a dnešnímu člověku srozumitelně 
vyjadřuje věčné pravdy křesťanstvív duchu Ježíšově." Současně však 
podtrhl, že CČS "formulaci nauky nepokládá za nezaměnitelnou, nýbrž 
pokládá za nutné, aby byla stále nově, lépe přesněji vyjadřována". Co 
se autority týče, zdůraznil Kovář "nezávaznost dogmat, ukládaných 
svědomí ve jménu absolutní pravdy zjevené v bibli", či "ve jménu 
neomylné autority církve", autoritu mají "pravdivostí svého obsahu.,,952 
Kovář svým vystoupením docílil, že vedle přednášky Bleekera mělo 
být vydáno i krédo Československé církve a hlavní principy její nauky. 

Tématem dalších přednášek a diskusí (prof. Holka a prof. J. S. 
Bixtera) se stalo hledání východisek z krize, a to nejen svobodného 
křesťanství. Dominovala snaha o větší zapojení svobodného 
křesťanství "do všech oblastí života".953 Současně s vědomím podílu -
církví na sekularizaci, které nyní čelí, zdůraznil Bixter též potřebu 
"volání Boží skutečnosti do naší lidské skutečnosti,,954. Obdobný apel 
zazněl i v závěrečné rezoluci, kde se hovoří o "nebezpečném 

zesvětštění života v osobních, sociálních a národních životech955. 
Svobodné křesťan.~tví chtělo být brzdou k dalšímu odkřesťanštění. a 
hrází proti "sobectví vosobním životě, oportunismu v jednání a 
zhrubnutí v politickém životě" i "netrpělivému šovinismu". Jako účinnou 
zbraň stanovila resoluce pro církve potřebu "rozumět světu, v němž 
svědčí" 956. Kovář ve svém hodnocení konference přisuzuje čsl. církvi, 
která již "vykonala v různých oblastech svého života tolik", roli 
pomocnice "ostatním skupinám i jednotlivcům - svobodného 

. křesťanství". Je přesvědčen o "správnosti cesty čsl. církve", a proto 
také může "ukazovat cesty a spolupracovat na dalším opravdovém 
pokroku svobodného náboženství,,957. 

950 Kovář, Fr., cit. dílo (Theologická konference v Bentveldu, in: NR 1938), s. 230 . 
. 951 Tamtéž; srv . s. 233: Kovář opakuje své ujištění o "správnosti cesty čsl. církve" i 

v závěrečném hodnocení konference. ' 
952 Tamtéž. 

953 Tamtéž, s. 231: slova prof. Bixtera se doplňují s důrazem Prof. Dr. van Hoika, který 
přednášel na konferenci o možné obnově svobodného křesťanství. Volal po začátku 

"obnovou mravně náboženských sil západní kultury", přičemž však "tato obnova ... musí se 
projevit také v oblasti sociálního, hospodářského a politického života", která musí být 
současně spjatá též s "vnitřní obnovou lidu". 
954 Tamtéž, s. 231. 

, ,955 Tamtéž, s. 232. 
,956 Tamtéž. 
957 Tamtéž, s. 233. 
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4.3. Kovářova víra v uskutečnění obnovy křesťanství ve svobodném 

křesťanství 

Nejen z množství myšlenek, které Kovář uveřejnil z teologické 
konference svobodných církví v Beutvelde, je zřejmé, že věřil 

v naplnění vize obnoveného křesťanství v duchu současné vědy a 
kultury ve svobodném křesťanství, které si kladlo obdobné cíle. 

Kovářovu angažovanost a víru ve svobodné křesťanství dobře 

dokládá i jeho volba poslední notic~y v Náboženské revui v r. 1938 
v Č. 2 v rubrice Různé pod názvem "Nová reformace", kde uveřejnil 

citát Josefa de Maistre, jenž po zhodnocení současné krize dospěl 
k názoru, že "každý opravdový filosof musí voliti mezi dvěma 

hypotézami: bud' se vytvoří nové náboženství, nebo bude nějakým 
neobvyklým způsobem omlazeno křesťanství,,958. Kovář, který dříve 
pracoval pro novou formu náboženství, viděl v této době již cíl "omladit 
křesťanství" ve svobodném křesťanství. Proto seznamoval na 
stránkách Náboženské revue nejen s tématy a výsledky konferencí, _ 
ale i myšlenkami tehdejších osobností svobodného křesťanství. 

Viceprezident Svazu svobodného křesťanství prof. Dr. L. van Holk, 
který řídil jednání i přednášel na konferenci v Beutvelede,959 navštívil 
tři měsíce před jejím zahájením, v dubnu 1938, Československo a 
vykonal na Husově fakultě tři přednášky. Kovář, který je tlumočil,

považoval za důležité seznámit s myšlenkami prof. Holka, jehož 
nazval "přítelem naší církve,,960 i mimopražské, a proto uveřejnil na 
stránkách Náboženské revue jejich obsah. 

Holk se ve svých přednáškách věnoval základním teologickým 
tématům: zjevení (přímé, nepřímé, které člověk "přijímá úsudkem 
víry"), víra (ověření víry nalézá Holk v rozumu, který může "kontrolovat 
pravdivost úsudku víry", "církev a bible mohou kontrolovat a potvrdit 
jen pravověrnost...úsudku víry", přičemž rozumem se vylučuje vše 
protirozumové, avšak "nikoliv mimor~zumové"). Na základě svého 
rozboru stanovil Holk úkol teologie: "Vést víru a vědění v soulad, 
usilovat o proporcipnální shodu evidence zjevení, tradice a rozumu~" 
Noetickým předpokladem teologie je Holkovi anthropocentičnost, 

theocentričnost je mu "vytouženým C?ílem". Na závěr zvolil téma 
důstojnosti člověka, jejíž ohrožení viděl jak dialektické teologii -(Holk 
nesouhlasí s protikladným nazíráním Boha 9 člověka u Bartha), tak 
v politických mocenských zápasech té doby. Zdroj víry v důstojnost 

958 Meistre, Joseph de, citát v překladu od: Kovář, Fr., Nová reformace, in: NR 1938, roč. X.i 
č. 2, s. 128. 
959 Kovář, Fr., cit. dílo (Theologická konference svobodných křesťanů in: NR 1938), s. 104; 

, ,srv. Kovář. Fr., cit. dílo (Theologická konference v Bentveldu, ir'l: NR 1938), s. 230 - 231. 
1960 Kovář, Fr., Přednášky prof. Dr. L. van Holka na Husově fakultě, in: Rozhledy po theologii, 
in: NR 1938, roč. X., č: 3, s. 174. 
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člověka vidí v Božím určení člověka podílu na Božím království, jehož 
"dosud nejme účastni, ale věříme, že jsme k účasti na něm "povoláni". 
Toto "účastenství se uskutečňuje ... skrze svobodu".- Nejčistším 

výrazem tohoto uskutečnění je Ježíš Kristus, jenž se tak stává 
normou. "Křesťanství 20. století je kristonomické". "Plnost lidství 
v Kristu" je pak současně i "ověřením víry v Boha". Podle Holka víra 
v Boha potvrzuje víru v člověka a naopak. Tak i církevní život musí 
uskutečňovat víru v člověka. Víru pak je třeba osvědčovat v životě, 
"Krista je třeba vyznávat ve světě", církev si musí být vědoma světa a 
to prakticky, tedy "sloužit Bohu ve světě ke království Božímu". Po 
závěrečném apelu, že "ve 20. stol. nelze mluvit o křesťanství, není-Ii 
orientováno sociálně a demokraticky", uzavřel Holk své přednášky 
poukazem na báseň Luzifer (J. van der Vondela), vrcholící výzvou: 
"Ctěme Boha v Adamovi!,,961 

Kovář v dalším čísle X. ročníku Theologické revue vydal i překlad 
brožury Uberal Christianity and the Oecumenical Movement od další 
z postav svobodného křesťanství, jednoho ze sekretářů Světového

svazu, Dr. C. J. Bleekera, jehož slova z konference v Bentveldě jsme 
sledovali výše. V brožuře se věnuje otázce vztahu svobodného 
křesťanství a ekumenické~o hnutí, mezi nimiž vidí mnohá spojení. 
S obavou, že namísto spolupráce a pospolitosti, jež byla v zájmu 
ekumenického hn.,utí na počátku, se snaží dnes ekumenické. hn..~t~ 
"formulovat jednu a jedinou zvěst, která by sjednotila všechny 
křesťany,,962, předkládá Bleeker možné návrhy řešení vzájemného 
vztahu obou hnutí. Bleekerova představa je založena na 
eklesiologickém modelu (hluboké) jednoty v mnohosti (forem, konfesí). 
Ve své argumentaci je veden obavou o "předčasnou nebo 
Jednostrannou formulaci této jednoty, která by žádala absolutní 
autoritu, rušila rozmanitost, jež je dána dějinami a kterou vyžaduje 
idea náboženství". Obhajuje rovněž právo jednotlivých konfesí "na 
nezávislost a na svobodu růstu a působení".963 Portréty svobodného 
křesťanství a ekumenického hnutí Bleeker uzavírá kostatováním 
o potřebnosti spolupráce obou. Svobodné křesťanství musí nalézt svůj 
vztah k historické,mu křesťanství· a. místa v křesťanské círk~i, 

ekumenické hnutí potřebuje spolupráci jako hráz proti konfesionalismu 
a proti orientaci mimo svět. Kromě tohp obě hnutí, jak Bleeker uvádí 
též v článku Ročenky IARF z r. 1938, který Kovář rovněž překládá, 
"zápasí s týmiž problémy", totiž snaho!J "prohlásit stanovisko 
k evangeliu a k historickému dogmatu na jedné straně ("Víra a řád") a 
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k modernímu' světu na straně druhé ("Život a dílo,,).,,964 Bleeker 
poukazuje i na benefit, který by ekumenické hnutí díky svobodnému 
křesťanství získalo i v cílech jím stanovených, totiž "statečné věrnosti 
k jeho původní ideji", díky víře svobodného křesťanství "v přítomné 
zjevení Boha v lidském srdci" a "otevřenosti a citlivosti pro kulturní 
situaci".965 Cílem jeho brožury bylo, v souladu s Bentveldskou rezolucí, 
volající po dalším jednání ohledně věroučné báze Světové rady církví, 
přimět ekumenické hnutí "aby šlo hloub do problémů jednoty a 
různosti, než se dosud dělo". Bleeker obhajuje právo svobodného 
křesťanství, jež je mu samostatnym "vyznáním", na jeho "místo 
v jednotě". Současně je však právě svobodné křesťanství dokladem, 
že "různosti v křesťanském pojetí pravdy a křesťanské ideje církve 
jsou nepopiratelné". Žádá proto, aby jednota byla postavena na 
"širokých bratrských liniích". 966 

4.4. Příprava založení Světové rady církví v recepci Československé církve _ 

Již Konference o životě a díle konaná v Oxfordu v r. 1937 vyslovila 
souhlas se zřízením Světové rady církví, aby obě ekumenická hnutí 
(Život a dílo; Víra a řád) byla přivedena k větší součinnosti a mohla tak 
ještě účinněji působit ve světě.967 Obě hnutí si vzájemně uvědomila 
svou větší provázanost, než jak se jevila snad původně. Rovněž 

konference Víra a řád, konaná v témže roce v Edinburgu, se k návrhu 
připojila. Stanovila současně věroučnou bázi, na základě níž by se 
společná· ekumenická práce dále měla odehrávat. Ta vycházela 
z tradičního christologického dogmatu. 

Návrh věroučné báze, který vývolal mezi tzv. svobodnými církvemi 
- s ohledem na jejich věrouku - negátivní reakci, potvrdila Mezinárodní 

964 Bleeker, C. J., článek in: Year Book IARF 1938, Utrecht, 1937 v překladu od: Kovář, Fr., 
Svobodné křesťanství a ekumenické hnutí, in: NR ,1938, roč. X., č. 1, s. 54: Ideou svobodného 
křesťanství je "nová reformace: oživený význam velké pravdy evangelia a také harmonie 
náboženské víry a moderní kultury". 
965 Bleeker, C. J., cit. díloiLiberal Christianity and the Oecumenical Movement, Utrecht, 1938 
v překladu od: Kovář, Fr., Svobodné křesťanství a ekumenické hnutí, in: NR 1938), s. 242; srv. 
Bleeker, C. J., cit. dílo (in: Year Book IARF 1938 v překladu od: Kovář, Fr., Svobodné 
křesťanství a ekumenické hnutí, in: NR 1938), S. 54: Zde Bleeker stanovuje jako cíl a 
současně "cenný příspěvek" svobodného křesťanství, vycházejícího z "nové reformace", 
"nové vyšetření 'hodnot starého dogmatu". 
966 Tamtéž. 

967 Hník, F. M., Ekumenické křesťanství a otázky veřejného života, in: NR 1938, roč. X., č. 6, s. 
362; srv. Novák, M. cit: dílo (Církevní konference v Oxfordu v červenci a srpnu 1937, in:'NR 
1937), s. 310: překlad z poselství konference, kde se o zřízení Světové rady hovoří; srv. s. 
304: Novák zde referuje o průběhu jednání, kde byl návrh na založení Světové rady církví 

, ,přeložen; srv. s. 301: Novák se krátce po konferenci sdílf s nadějí, že po Oxfordu 1937 "dojde 
i kještě užší spolupráci,a to i mezi ekumenickým hnutím a svobodnými církvemi, neboť už 

dnes se nikdo nepokouší o sjednocení všech na jednom vyznání..." 
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konference pro otázky ekumenické spolupráce, svolaná do Utrechtu 
v r. 1938, která jednomyslně přijala, že Světová rada církví má být 
"obecenstvím církví, které přijímají našeho Pána Ježíše Krista jako 
Boha a Spasitele". Pro tzv. svobodné církve, které deklarovaly svůj 
zájem na ekumenickém hnutí, byla tato báze nepřijatelná. Snažily se 
proto, byť byly podle neoficiálních zdrojů informovány, že by neměly 
být při vstupu do připravované zastřešující organizace posuzovány 
podle své pravověrnosti,968ověřovat si cesty své možné účasti na práci 
Světové rady církví. 

4.4.1. Možnosti zapojení CČS do ekumenické práce ve Světové radě 

církví 

Československá církev, podobně jako i další tzv. svobodné církve, 
hodnotila vývoj směřující ke vzniku Světové rady církví, kde budou 
církve sdruženy na základě věroučné báze, kterou považovala za pro. 
sebe nepřípustný návrat k starokřesťanské dogmatice, jako velmi 
nepříznivý. V tomto smyslu předložila již dříve vedoucí radě 

konference Víra a řád dogmatické otázky, v nichž se stavěla kriticky 
k formuli, která jí bránila ve -vstupu, byť ta ve své odpovědi opakovala " 
pozvání a výzvy, aby CČSneopouštěla její řady.969 

CČS si uvědomovala důležitost ekumenického hnutí, do něhož se 
od jeho počátků zapojila a svůj postoj i nadále zastávala, jak dokládá 
kupř. i vyjádření F. M. Hníka v reflexi oxfordské konference Život a 
dílo: "Spolupráce v ekumenickém hnutí má pro církev 
československou mimořádný význam. S hlediska ideové iniciativy jí 
ekumenická orientace napomáhá k bezp'rostřednímu styku 
s nejlepšími myšlenkovými i mravními snahami křesťanského světa 
protestantského, pravoslavného, anglokatolického i církví svobodných. 
S hlediska apologetického v ní posiluje vědomí sounáležitosti 
s obecnou církví. (Tím dochází k vyvrácení předsudku, který ji 
představoval jako provinciální sektu, odloučenou od všekřesťanského 
dění sjednocovacítlO.) S hlediska propagačního jí umožňuje, aby svqu 

968 Tamtéž, s. 363. 
969 Bleeker. C. J., Uberal Christianity and the Oecumenical Movement, Utrecht, 1938 
v překladu od: Kovář, Fr., Svobodné křesťanství a ekumenické hnutí, in: Rozhledy po životě 
náboženském a církevním, in NR 1938, roč. X., č. 4, s. 239; srv. Hník, F; M., cit. dílo 
(Ekumenismus a svobodné křesťanství in: NR 1937), s. 284: Hník zde uvádí, že CČS má 
"kladnější poměr k jednotlivým odvětvím ekumenického hnutí, než většina členských skupin 

, ,Světového svazu." Kromě spOlupráce s hnutím Život a' dílo a Světovou aliancí pro 
; mezinárodní přátelství prostřednictvím církví vyjmenovává Hník členství CČS i v 
"Pokračovacím výboru Světové konference o Víře a Zřízení". 
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duchovní podstatu vysvětlila povolaným zástupcům ostatních 
církví. ,,970 

Proto ještě před utrechtskou mezinárodní konferencí přijala ÚR 
CČS rezoluci, v níž upozorňuje představitele ekumenických snah na 
nebezpečí, které by vzešlo ekumenickému hnutí, pokud by z pohledu 
CČS zúžilo věroučnou základnu podtržením starých věroučných 
symbolů. Současně Ústřední rada připojila vyjádření naděje, že "hnutí 
pro život a dílo se též v budoucnosti omezí na nábožensko mravní 
základnu víry v Ježíše Krista jako Syna Božího ve smyslu Písma,,971. 

Po mezinárodní konferenci v Utrechtu pohasly naděje CČS stát se 
členkou budoucí Světové rady církví, neboť i přes neoficiální ujištění o 
tom, že nebude souzena "pravověrnost žádné církevní společnosti", 
bylo pro CČSvěcí cti, aby "se neucházela o členství v instituci, která 
od ní za to žádá nezaplatitelnou cenu víry,,972. Uchylovala se ale 
k naději, že snad bude i nadále moci spolupracovat s komisí SRC pro 
otázky Života a díla,_do níž se mělo transformovat stejnojmenné hnutí._ 
Tuto naději v ní posilovalo vědomí o vyjádření předsedy Utrechtské 
konference směrem k britským unitářům, kterým bylo vysvětleno, že 

970 Tamtéž, s. 358,359., _, _ 
971 Hník, F. M., cit. dil~- (Ekumenické křesťanství, in: NR 1938), s. 363, cit. dle Bleeker.- C. J., 
cit. dílo (Uberal Christianity and the Oecumenical Movement, Utrecht, 1938 v překladu od: 
Kovář, Fr., Svobodné křesťanství a ekumenické hnutí, in: NR 1938), s. 240: Kovářův překlad 
Bleekera v citaci resoluce ÚR CČS zde končí větou o starých naukových symbolech, tj. před 
Hníkem citovaným návrhem nové formulace, která v Kovářově překladu není uvedena; srv. 
Hník, F. M., O bohosloveckou základnu ekumenického hnutí, in: Rozhledy po životě 

, náboženském a církevním in: NR 1937, Č, 6, s. 357 - 360: Hník zde varuje pře přijetím 
navrhované báze s obavou, aby "nadvláda dog,matiků neochromila ekumenického hnutí". Za 
možnou bázi zde navrhuje modlitbu Páně, jak Se předpokládalo, že na její bázi spolupracují 
křesťané stockholmského hnutí. Srv. Novák, M., Pátá konference Leydenské mezinárodní 
kanceláře v Leersumu in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: NR 1938, roč. X., 
č. 5, s. 310: Novák zde referuje o své přednášce, v níž se rovněž na tomto mládežovém 
setkání vyslovil k uvažované věroučné bázi SRC Jako o IIkroku zpět", jímž budou "svobodné 
církve z přímé spolupráce vyloučeny". Srv. Vyšohlíd, V., Cambridge a Manchester in: NR 
1946, č. 5., s. 313: Zpětně je zde uvedena informace, že CČS reagovala na nabídku stát se 
členkou SRC, pokud by'došlo ke změně báze, jež by měla znít: "Společenství církví, ktéré 
přijímají Ježíše Krista jako pána a Spasitele." 
972 Hník, F. M., cit. dílo (Ekumenické křesťanství, in:, NR 1938), s. 363: Hník zde protichůdnost 
dogmatické základny CČS a SRC dokládá citací důvodové zprávy naukového sněmovního 
výboru CČS k Učení, kde je explicitně odmítnuta víra ve tři různé osoby v Bohu, jako i víra "v 
Ježíše Krista jakožto vtěleného Boha, skutečnou druhou božskou osobu, syna' Božího ve 
smyslu metafyzickém ". Srv. Bleeker, C. J. v překladu od Kovář, Fr., Svobodné křesťanství a 
ekumenické hnutí in: Rozhledy po životě náboženském a církevním in: NR 1939, roč. XI., č. 4, 
s. 243: Bleeker referuje, že CČS a angličtí unitáři odpověděli záporně na pozvání do Světové 
rady z důvodů, "že čestnost jim zakazuje přijmout dobře známou basi Světové rady (božství 
Kristovo)". Bleeker informuje členy Světového svazu svobodného křesťanství o tom, že Svaz 
již "nemůže učinit dalších kroků II a může jen čekat, bude-Ii 'po~ván k zastoupení ve Světové 
radě svým pozorovatelem. Současně hovoří o "reorientaci", jíž prochází Světový svaz 
svobodného křesťanství v potřebě nové formulace své víry a nově vybudované organizace. 
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v komisi, která se bude zabývat otázkami Života a díla, budou' moci 
bez ohledu na další pracovat tak jako v minulosti i nadále.973 

I přes omyl Utrechtské konference, jak návrh F. M. Hník označil, 
zhodnotil celkově "ekumenické křesťanství" jako "jednu 
z nejnadějnějších duchovních sil současného věku". To byl též důvod, 
proč si i CČS měla s "ekumenickým křesťanstvím" zachovat svůj 
"bezprostřední styk,,974. 

Deklarovaná touha po spolup(á~i s ekumenickým hnutím i nadále 
byla vyjádřena též v rezoluci Mezinárodní teologické konference 
v Bentveldu v r. 1938, pořádané Světovým svazem pro svobodné 
křesťanství a náboženskou svobodu, jehož byla CČS členem a na 
konferenci měla i své zastoupení. S lítostí, že podmínky členství 

v SRC vylučují mnohé, vyslovila konference naději, že "o základech 
bude ještě jednou vážně jednáno, a že budou rozšířeny tak, aby 
církve, které dosavadní navrženou basi nemohou přijmout, nejen 
mohly spolupracovat ve výborech, ale aby mohly být přijaty i jako 
plnoprávní členové do Světové rady,,975. 

Kovář reflektuje podrobněji tuto situaci až v r. 1940, kdy připomíná 
znění base i důvod nepřijetí nabídky ke vstupu do Světové rady ze 
strany CČS. Na základě zpráv ze švýcarského tisku informuje o 
setkání "čtyř. ,teologických směrů v církvích" (ve Švýcarsku), 
uskutečněném v říjnu 1939, kde podle jeho slov "většina přítomných 
odmítla basi světové rady, a to nejen stoupenci svobodného 
protestantismu, ale i stoupenci teologického středu,,976. Na podkladě 
argumentů švýcarského církevního tisku Kovář rovněž odmítá znění 

, base Světové rady, která "víru ... zatemňuje, neboť ji směšuje se 
, , 

starými spornými otázkami a slouž,í proto církvi špatně." Dovolává se 
souhlasu se svým stanoviskem členů "české církve" a vyjadřuje naději 
"duchovní moci a obrody křesťanství a života", jímž se jednou projeví 
svobodné křesťanství, které "v celém světě smýšlí stejně".977 

4.5. Kovářovo odmítnutí nacionalismu nacismu a podpora demokracie' 

před Mnichovskou zradou 

973 Tamtéž, s. 364 a pozn. 9. 
974 Tamtéž, s. 364. 

975 Bleeker. C. J., cit. dílo (Uberal Christianity and the Oecumenical Movement, Utrecht, 1938 
v překladu od: Kovář, Fr., Svobodné křesťanství a ekumenické hnutí, in 1938), s. 243. 
976 Kovář, Fr., Svobodné křesťanství a ekumenické Hnutí, in: ,Rozhledy po životě 

I náboženském a církevním, in: NR 1940, roč. XII., č. 1, s. 56. 
977 Tamtéž, s. 58. 
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Již v říjnu 1935 přednášel Kovář na setkání pořádaném Svazem 
Čechů a Židů v ČSR k otázce Rasových zákonů v Německu a 
demokracie. Jeho přednáška na téma Rasismus a Československá 
církev proti extrémnímu nacionalismu nacismu "je dokladem jeho 
demokratického a nábožensky tolerantního myšlení"978. 

Vývoj v Německu sledoval Kovář dlouhodoběji, jak dokládají i jeho 
články publikované v Náboženské revui, kde v r. 1936 seznamuje 
čtenáře s hnutím německých křesťanů, kteří podlehli hitlerismu a na 
druhé straně s odělující se vyznavačskou církví.979 Situaci v r. 1936 
hodnotí jako "velký duchovní zápas, který je v Německu veden" a 
prorocky dodává, že "dosah jeho výsledku nezůstane omezen pouze 
na Německo,,98o. 

Kovářův postoj vůči Německu byl známý díky knize R. Urbana o 
Československé církvi981 i v samotném Německu. V podrobné recenzi 
na Urbanovu knihu, v níž je Spisarem vyčítána Urbanovi zvláště 

neznalost prostředí_, nepochopení nauky CČS a kritika CČS i jejích 
osobností, obhajuje Spisar Kováře z nařčení, že je národnostním 
fanatikem a nepřítelem Němců.982 Kovář byl nepřímo konfrontován R. 
Urbanem i na konferenci v Bentveldu, kde jej Urbanův článk zasihl "na 
uvítanou" v Deutsche AlIgerneine Zeitung. Urban v něm prohlašoval, 
že "v čsl. církvi není nic' křesťanského, že je komunistickou buňkou 
v Československu,- a že se účastní ekumenické práce"'-a 

978 Hrdlička, Jar., cit.dílo (2007), s. 219, 218: Vedle Kováře vystoupili na setkání také rabín 
Richard Feder, J. L. Hromádka, S. Braito a novinář A. Fuchs. Setkání se zúčastnilo několik tisíc 
lidí. 
979 Kovář, Fr., K situaci v Německu in: NR 1936, roč. VIII, č. 1, s. 45; srv. č. 2, s. 108-112; srv. 
kupř._též: Kovář, Fr., Jak to vypadá v Německu, in: NR 1938, roč. X., č. 1, s. 55-59: Kovář zde 
popisuje situaci v Německu z pozice vlády, IJberální teologie, evangelického svazu církví, 
Německých křesťanů, Německého hnutí víry a novopohanstvL Končí statistikou bohoslovců 
v Německu, která mezi lety 1933-1937 vykazuje úbytek počtu bohoslovců na jednu třetinu. 
980 Kovář, Fr., K situaci v Německu in: NR 1936, roč. VIII, č. 1, s. 46. 
981 Urban, R., Die slavisch-nationalkirchlichen Bestrebungen in der Tschechoslowakei mit 
besonderer Beríicksichtigung der tschechoslow"lkischer und der orthodoxen Kirche, Leipzig, 
Markert und Petters Verlag, 1938; srv. Mulert, H., Ekklesia, referát in: Christliche Welt z 20. 
11. 1937 in: Různé in: NR 1938, roč. X., č. 1, s. 63: Kovář zde informuje o referátu o novém 
svazku Ekklesia, v němž se píše o CČS. 
982 Spisar, AI., Německý spis o čs. církvi, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: 
NR 1938, roč. X., č. 3, s. 183; srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 253-254, cit. dle Kovář, Fr., 
o základních motivech našeho domácího odboje; z cyklu přednášek na téma Zač jsme 
bojovali, uspoř. Sdružením žen CČS 34. 4. 1947. ÚAM CČSH, neinvebtariz. fond Fr. Kováře: 
Kovář se o Urbanpovi domníval, že byl nacistickým agentem, jehož úkolem 'bylo sebrat 
podrobné informace o CČS. přikládá mu za vinu, že informacemi o CČS vyzbrojil okupantské 
úřady; srv. Hrdlička Jar., cit. dílo (2007), s. 254: Hrdlička poukazuje na zkreslenost 
Kovářových údajů o Urbanovi a uvádí, že se s ním již v době války seznámil DR. Novák, který 
s ním udržoval styky i nadále, na což navázala i další generace teologů CČSH. Na základě 
Urbanovi dodaných materiálů - zvláště patriarchou Novákem - vyšla v r. 1973 "podstatně 
přepracovaná a doplněná práce o dějinách CČS(H}.,."; srv. Urban, R., Die 
Tschechoslovakische hussitische Kirche, HIM, Marburg/Lahn/ 1973. Publikace se dočkala 
řady recenzí - seznam recenzí in: Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 254-255. 
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mezinárodních' konferencí jen proto, že čsl. vláda chce také touto 
cestou klamat západní velmoci,,983. Naopak přímo na konferenci se 
setkával Kovář s podporou "republice i boji". Musel však současně 
čelit propagandě, která šířila kupř. ve všech říšskoněmeckých 

novinách, že se Husových oslav na Staroměstském náměstí po prvé 
účastnili římskokatoličtí biskupové i kardinál Kašpar, a že "nenávist 
k Německu prý jde u českého národa tak daleko, že i katolíci se 
spojují s husity,,984. Členové konference rovněž sdíleli obavu, že pokud 
by podlehlo Čekoslovensko, nebude možno "už nikde zastavit expanzi 
násilí a bezpráví".985 Přáli proto zástupcům CČS i zástupci 'čsl. unitářů, 
aby vytrvali, odolali a zvítezili. V závěru konference se pak celé 
shromáždění modlilo za posilu všech bratří v Československu a jejich 
"spravedlivé úsilí o mír a pravdu pro celý svět,,986. Oba zástupci 
Československé církve (Kovář a Rutrle) připojili svou modlitbu za 
ochranu "před ztrátou národní a náboženské svobody" u hrobu J. A. 
Komenského v Naardenu, kde při zpáteční cestě položili za svou 
církev věnec. Kovář popisuje pohnutí, jehož se jim na tomto místě 
dostalo a vedlo je k uvědomění, že národní a náboženská svoboda je 
božím darem a "že je vůle boží bránit ji a všecko pro ni nasadit,,987. 

S vědomím ohrožení německým nacismem, stavěl Kovář proti 
němu myšlenku demokracie, a to demokracie "stále více 
zdokonalované v duchu řádů Ježíšova království Božího a jeho nové 
spravedlnosti,,988': ÚVědomoval si, že je potřeba myšlenku demokr~~ie 
šířit i mezi mladou generací. Tak vystoupil s Masarykovým heslem 
"Ježíš, ne Caesar,,989 i na sjezdu mládeže CČS v Jindřichově Hradci 
v červnu 1938.990 "Projev je dokladem řečníkova důrazu na jednotu 

983 Kovář, Fr., cit. dílo (Theologická konference v Bentveldu, in: NR 1938), s. 233: Kovář dále 
popisuje, jak se postarali o uvedení zatímní odpovědi v německých novinách a domluvili plán 
na další odpovědi; srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 252 - 255:v kapitole "Německý 
historik Rudolf Urban a CČS(H)" Hrdlička uvádí, že v dubnu 1938 pověřila ÚR ředitele Koleje 
Zemana zjištěním údajů o historikovi Urbanovi na policejním ředitelství v Praze. 
984 Tamtéž, s. 233. 
985 Tamtéž. 
986 Tamtéž, s. 234. 
987 Tamtéž; srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 238: Kovář podpořil obranu státu i 
finančními dary. 
988 Kovář, Fr., Do desátého ročníku, in: NR 1936, rQč. X., č. 1., s. 3. 
989 Kovář,se zabýval Masarykovými myšlenkami průběžně, psalo jeho dílech v NR, i kupř. 
k dalšímu výročí T. G. Masaryka v r. 1935, kdy uveřejnil článek "Masaryk a demokracie" in: 
Česká osvěta 1935; srv. recenze na jeho knihy v NR; srv. Kovář, Fr., Za T. G. Masarykem -
prezidentem Osvoboditelem, in NR 1937, č. 5, s. 258 - 267: článek je souhrnem 
Masarykových myšlenek a postojů po jeho smrti. 
990 Adámek, Fr., cit. dílo (1948), s. 48: Kovář v závěru svého projevu citací S. K. Neumanna 
vybízí k chrabrosti. Adámek dokládá: "Mládež CČS byla připravena. Ovoce uzrálo za okupace 
a v revoluci, kdy se zúčastnila boje za osvobození vlasti značnou měrou." Poukazuje rovněž 
na smrt mnohých. Srv. Hrdlička. Jar., cit. dílo (2007), s. 252: "I< aktivní odbojové činnosti se 
rozhodlo okolo jedné stovky duchovních CČS ... Odbojových aktivit proti nacistům se účastnila 
i řada laiků. Hrdlička jmenuje odsouzené členy CČS k smrti, počet odsouzených, názvy 
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demokratických politických i církevních sil ve státě a udržení existence 
Československa. Je i klíčem k pochopení Kovářovy práce pro církev 
v období druhé republiky a Protektorátu.,,991 

Dokladem Kovářova demokratického ducha je i vyznání členů SKF 
při ukončení činnosti spolku v r.1938, kteří o Kovářovi napsali, že byl 
"demokratickým vůdce", prokazující se ne autoritativností, ale 
autoritou. Kladně je hodnocen Kovářův postup při společném 

rozhodování, i jeho odbornost, kterou "neodstrašoval", jako i jeho 
široký rozhled a pochopení "pro kulturní touhy mladší generace".992 

odbojových organizací, v nichž duchovní i laici CČS působili. Srv. s. 292, uvedeno dle: Novák, 
M., CČS za okupace, nedatovaný strojopis, ÚAM CČSH, fond ÚNS. M. Novák:"Z 293 aktivních 
duchovních (ČS se během války 57 podílelo na odbojové činnosti, 28 i nich prošlo 
koncentračním táborem či vězením a 7 v koncentračních táborech zahynulo. Mnozí další 
duchovní i laici CČS zahynuli za okupace při odbojové činnosti. Mezi členy CČS patřil i nacisty 
smrtelně zraněný student medicíny Jan Opletal." 
991 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 237; srv. Adámek, Fr., cit. dílo (1948), s 47 ad.; srv. dle: 
Kovář, Fr., Mládež CČS do služeb vlasti, rukopis proslovu na sjezdu 6. 6. 1938 v Jindřichově 
Hradci, ÚAM CČSH, neinventarizovaný fond Fr. Kovář. , 
992 Hartl., A., Důvodová zpráva k návrhu výboru na likvidaci SKF, in: Odkaz Společnosti ThDr. 
K. Farského, Praha 1938, s. 47. 
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IV. Kovář v obodí mnichovské zrady, Protektorátu a v roce 1945 

1. Pomnichovská destrukce v pohledu Kováře jako východisko pro 

obnovené křesťanství prostřednictvím Církve československé 

Mnichov, který otřásl všemi pilíři, politickými, hodnotovými, 
morálními, na nichž stály národy a státy včetně Československa, jakož 
i vztahy mezi nimi, zasáhl i Československou církev. Nastolil 
"v dějinách CČS(H) fakt zásadní diskontinuity vývoje.,,993 Kovář vyjádřil 
ve specielním úvodníku' říjnové Náboženské revue v r. 1938 danou 
skutečnost slovy -o "zcela jiném světě, než před měsícem.' PFišla 
vichřice a rozmetala, co bylo nehnuté více než tisíc let".994 Byl si 
současně vědom, že destrukční proces stále trvá a poroste i směrem 
dovnitř. 

Pozoruhodné je Kovářovo zdůvodnění těchto destrukčních změn, 
které charakterizuje jako "hněv boží" za "hříchy naše" 
v sebeobviňujícím konstatování, že "jsme proti vůli boží chtěli mít a 
násilím, i pomocí smluv s cizími mocnostmi, udržovat stále jen stát 
Čechoslováků; místo státu národnostního stále jen stát národní,,995. 
Současně si je vědom, že málokdo bude vinu hledat v sobě, ale "v 
jednotlivcích, v politických stranách, v myšlenkových směrech, v 
sociálních skupinách, v kulturních organizacích", kde podle Kováře 
"nebyla, nebo aspoň cele nebyla" a stejně tak i náprava nebude podle 
Kováře hledána na pravém místě, alé "v nepravých lidech, skupinách, 
směrech a heslech.,,996 A přitom musí být hledáno "jen k~álovství boží 
a ostatní bude přidáno". Kovář explicitně uvádí, že však království boží 
není královstvím tohoto světa, stejně jako domnělé právo není božím 
právem, domnělá spravedlnost není boží spravedlností, a ani naše 

993 Hrdlička, Jar., cit. dno (2007), s. 238. 
994 Kovář, Fr., Do nového, lepšího života, in: NR 1938, roč. X., č, 5, s. 257. 
995 Tamtéž, s. 258. 
996 Tamtéž. 
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"domnělá osobní, stavovská, třídní, národní, konfesní pravda není 
pravdou boží,,997, která jediná vítězí. 

S touto náboženskou jistotou Kovář čelil početním ztrátám 
náboženských obcí Československé církve998, československých škol, 
kde se vyučovalo i náboženství CČS, územním ztrátám i předvídaným 
ekonomickým ztrátám. Téměř až v určitém paradoxu se snažil nalézt 
v těchto změnách pro svou církev pozitiva. První nalezl v počtu 
věřících, jichž, jak vypočítal, mělo nyní být (při o třetinu sníženém 
počtu obyvatel) v průměru více.' To Kovářovi skýtalo pro církev větší 
možnosti. Nabádal k nepromarnění tohoto času a k zintenzivnění 
církevní práce. Varoval před svody, všechny členy církve chtěl přimět 
k vytrvalosti; dobu připodobnil k prvotnímu křesťanství. Zárukou všem 
mělo být vědomí principů, které nebyly otřeseny, "neboť žádný z nich 
neodporuje boží vůli,,999. Proto nebylo podle Kováře třeba "na pravdě 
naší církve", kterou ztotožnil s pravdou boží, "nic měnit", byť všude 
kolem ke změnám dochází.1000 

Úvodníkem, který nazval "Do nového, lepšího života", chtěl vlít 
naději všem, kdo propadali strachu. Podle něj nebylo třeba bát se 
budoucnosti, kterou viděl jako lepší než dosavadní, neboť "národ 
vchází do nového života v státě, který už nebude služebníkem 
politických stran,,1001. Kovář očekával, že "v novém státě vzroste 
význam všech"duchovních sil,,1002. To bude znamenat i' i,vzrůst 
významu náboženství, křesťanství, církví,,1oo3. Pro církev z toho 
Kovářovi vyplynuly opět specifické úkoly. Viděl ji jako možné "ohnisko 
a centrum úsilí o duchovní základy naší národní svobody, úsilí o život 
v Bohu na Ježíšově cestě zápasu o vítězství království božího 
v našem národě,,1oo4. K úspěšnému splnění tohoto úkolu volal po 
opětovném shromáždění všech schopných a "boží pravdě oddaných" 
vůdců, duchovních i laických.1oo5 Pod jejich vedením měla církev 

997 Tamtéž. 

998 Tamtéž; srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 240: ze 260 náboženských obcí jich po 
Mnichovu zůstalo 31 mimo hranice republiky. Srv. Kaňák, M., Církev československá 
husitská v boji proti nacismu, in: TR 1975, roč. IVL, č. 2, s. 30: v době Protektorátu ubylo 
ještě dalších 9 obcí na Slovensku. Srv. Hrlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 248: Diecézní rady na 
Moravě se připravovaly na omezení činnosti CČS na Slovensku již na konci r. 1938 kvůli 
vyhlášenr autonomie Slovenskej krajiny ústavním zákonem č. 209 / 1938 Sb. Duchovní ze 
Slovenska byli převáděnr do Čech a na Moravu. 
999 Tamtéž, s.'259, 260. 
1000 Tamtéž,·s. 259. 
1001 Tamtéž, s. 261. 

1002 Tamtéž; srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007),s. 244, cit. dle: Kovář, Fr., Víra v Boha v Novém 
zákoně, rukopis přednášky z 2. 3. 1939 v NO CČS - Vinohrady, ÚAM CČSH, 
neinventarizovaný fond Fr. Kovář: "Druhá republika má být křesťanskou." 
1003,Tamtéž. 
1004 Tamtéž. 
1005 Tamtéž, s. 260, 261. 
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vykročit vstříc svému 20. výročí i církevnímu sněmu. Tvrdé rány 
"božího soudu" jí měly být "účinnou výchovou do nového lepšího 
života,,1006. 

Obdobně posiloval i studenty na fakultě, jak se dochovalo z jejich 
svědectví: "Posiloval nás, abychom nepřestali věřit ve své ideály, 
znovu si je ověřovali a o jejich vítězství byli přesvědčeni. Kladl důraz 
na uvědomování lidu, neboť ani mezi svými příslušníky nemáme 
všechny takové, kteří by cítili potřebu žít těmi ideály, které postavila 
československá církev.,,1007 

Měsíc po mnichovské zradě se setkal Kovář a AI. Spisar 
s biskupem Gorazdem. V Horních Počernicích u Prahy společně 

jednali o "možnosti k jistému sblížení církví", ovšem to nakonec nebylo 
patriarchou Procházkou podpořeno. 1008 Ústředí církve se následně 
snažilo o uznání svých náboženských obcí, které se po Mnichovu 
ocitly za hranicemi. Autorem žádostí za ÚR CČS byl Kovář. 1oo9 Za 
nedlouho poté však přišel jako "vojenský epilog Mnichova,,1010 
Protektorát Čechy a Morava. 

2. Kovář v období Protektorátu 

2.1. Kovářova angažovanost v církvi a jeho aktivizace církve 

2.1.1. Úkol pro CČS být křesťanskou, národní a novodobou církví 

Po Mnichově 1938 započali svou práci cenzoři a v dubnu 1939 
z Kovářova článku v NR odstraňují slova o budoucnosti našeho 
národa. 1011 Jedná se s největší pravděpodobností o Kovářův úvodník 
dubnové Náboženské revue pod názvem V Protektorátu.1012 Kovář 
zde podobně jako v úvodníku v r. 1938, kdy se vyjadřoval k Mnichovu, 
skládá naději, i přes nepříznivost politické situace, v národ a 

1006 Tamtéž, s. 261~ 
1007 Adámek, Fr., cit. dílo (1948), s. 46. Srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 244, cit. dle: 
Kovář, Fr. Víra vBoha v Novém zákoně, rukopis přednášky z 2. 3. 1939 vn. o. CČS Praha -
Vinohrady, ÚAM CČSH, neinventarizovaný fond Fr. Kovář: "Druhá republika má být 
křesťanskou ... Uvědomovací, prohlubovací činnost by měla zasáhnout každého člena církve." 
1008 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 240; srv. s. 23.9: Patriarcha Procházka prosil arcibiskupa 
z Cantenbury o věnování pozornosti otázce Československa po Mnichovu. Došly mu i 
telegramy od vedené amerických unitářské asociace v Bostnu. 
1009 Tamtéž, s. 244, cit. dle: Kovářův koncept dopisu z 15. 1. 1939 ministerstvu pro církevní 
záležitosti v Berlíně; srv. též s. 245: Kovář byl pověřen úR kjednání s německými úřady; srv. 
s. 245: ÚR žádala o uznání CČS v Německu, Polsku a Maďarsku; srv. s. 248: Po jednání 
biskupa Stejskala na Slovensku s J. Tisem, doporučil biskup Stejskal 15. 3. 1539 příslušníkům 
CČS na Slovensku, aby se přehlašovali do tamní luterské církve. 
1010 Tamtéž, s. 245. , 

1011 Adámek, Fr., cit. dílo (1948), s. 48. 

1012 Kovář, Fr., V Protektorátu, in: NR 1939, roč. XI., č. 1, s. 65 - 69. 
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Československou církev. Svébytnost českého národa vidí Kovář 
v oblasti kulturní, kterou vnímá pro národ jako stěžejní, připomíná i 
případy, kdy "národ, soustředěný jen na pěstování kulturních hodnot 
národních a nerozptylovaný něčím jiným" - zde má Kovář na mysli 
zvláště politiku - "dosáhl výsledků věčné ceny pro všecko lidstvo, 
třeba při tom nebyl státně politicky nezávislý,,1013. Naopak církev nesmí 
být "analogií kulturní společnosti", byt' Kovář přiznává, že počátky 
církve provázely "snahy povahy obecně kulturní a sociální, někdy i 
politicko - národní,,1014. Ty však podle Kováře "nepatří k podstatě naší 
církve jako církve křesťanské, národní a novodobé.,,1015 Zdúrazňuje 
náboženské motivy vzniku církve a teologickou práci církve sahající až 
ke kořenům křesťanství - k náboženské zkušenosti Ježíšově. Proto 
volá Kovář po "očištění církve" a "splnění úkolu" v českém národě -
"křesťanském působení v národě," které musí být však současně 
"národně české".1016 

Kovář se důrazem na spojení křesťanství a národního češství v čsl. 
církvi chtěl bránit i tehdejším "oficiálním kruhům vládním,,1017, které 
prohlásily o tradici svatováclavské, že "má prolnout život druhé 

1013 Tamtéž, s. 66. 
1014 Tamtéž, s. 67. 
1015 Tamtéž. Srv. Kovář, Fr., Ježíšova osobnost a originalita, in: NR 1939, roč. XI., č. 1, s. 28 -
31: Kovář vidí vzor oddělení "živého pokrmu od jedu" v)e~íšovi, který ho uskutečnil. Podle 
jeho vzoru cestou vpřed je Kovářovi nutno "vybrat z okolního světa všecko vitální a 
odmítnout zbytek jako smetí". V tom tkví originalita Ježíše, ale i Shakepeara, Handla, Bacha. 
V tom jistě Kovář viděl i cestu k jedinečnosti čsl. církve. Srv. Trtík, Zd., Je možna synthesa 
náboženství a kultury? ln: NR 1939, roč. XL, č. 1, s. 43: Trtík zde odmítá kulturu jako kořeny 
náboženství, těmi je náboženská zkušenost, projevující se a živená "v pravdivé a jasné 
zbožnosti v duchu Kristově". 
1016 Tamtéž, s. 66 - 68: "Universálnost křesťanství a svébytnost národní nejen mohou, ale 
musí být v sou!adu, jako byly v působení Ježíšově a jako jsou vždy v pravém ,křesťanství 
v duchu Ježíšově." Srv. Kovář, Fr., Dvacet let církve čs., in: Rozhledy po životě náboženském 
a církevním, in: NR 1939, roč., XL, č. 6., s. 380. Srv. Havlenová- Kuhnová, 1., Kovář, Fr., 
Rozhovor o nové církvi, separátní tisk k 20. výročí Československé církve, 1940: Kovář zde 
v úvahách o postavení CČM uprostřed nacistické Evropy řeší na vzoru Ježíšově, jehož poslání 
bylo "nejen všelidské, ale i národně sebezáchovné" vztah náboženství a kultury., Národní 
kultura nesmí udusit ani omezit "to věčné, co tvoří podstatu křesťanství v duchu Ježíšově", 
které naopak má proniknout každou národní kulturu a spojit ji "s kulturami národů ostatních 
v universální kulturu všelidskou." V tomto smyslu je Kovářovi i CČM současně církví národní i 
universální. 
1017 Kovář, Fr., Kníže Václav Svatý, in: NR 1939; č. 1, s. 1. Srv~ Kovář, Fr., Různé, in: NR 1939, 
roč. XL, č. 1, s. 62: Kovář zde cituje slova ministerského předsedy Berana, který v lednu 1939 
vyhlásil tradici svatováclavskou a cyrilometodějskou jako "duchovní a mravní hodnoty věčné 
ceny". Současně však zaručil náboženskou svobodu. Synodní radu ČCE pak Beran ujistil 0-

zachování plné náboženské rovnoprávnosti a snášenlivosti. Kovář seznamuje s těmito 
informacemi proti "šeptané a hlavně po venkově šířené propagandě, že v druhé republice 
bude dovolena jen církev římskokatolická a že ostatní budou rozpuštěny jako by šlo o 
politické strany nebo o nějaké spolky ... " Srv. tamtéž, s. 63: Kovář v komentáři 1. čísla nového 
katolického časopisu Výhledy uvádí k prohlášení, že "život druhé republiky bude prolnut 
tradicí svatováclavskou", které zde opět cituje, že "k národní historii patří sv. V'áclav i Jan ' 
Hus i Jednota bratrská i Komenský i Masaryk, katolictví, protestantství i úsilí o novodobé 
křesťanství v čsl. církvi. 
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republiky". Aby Kovář dokázal, že "nelze svatováclavskou tradici jako 
výraz ideálu národního a současně křesťanského chápat 
konfesně, ... nýbrž jen v obecně křesťanském, nekonfesijním smyslu" 
přetiskuje svou přednášku z března 1929, kterou proslovil 
k svatováclavskému miléniu v semináři pokrokového souručenství 

v sále české techniky v Praze.1018 Přednáškou bojoval proti katolickým 
snahám ztotožnit svatováclavskou ideu katolictví s ideou češství. 

Současně odsuzoval i zneužívání světců jako "prostředku k udržení a 
posílení katolicismu nejen jako náboženství, ale i jako politické 
moci,,1019.' , " 

Snad i proto Kovář aktivizuje čsl. církev, aby mohla vést národ, úkol 
svěřený podle Kováře výhradně jí jako "české církvi křesťanské, 

národní a novodobé,,102o. Stejného označení pro ni Kovář užívá i 
v článku k 20. výročí její existence, kde však ještě přidává, že je 
"novým, osobitým typem církve, odlišným od dosavadních typů", "není 
ani římskokatolická ani protestantská, ale ve které žije a mocně působí 
vše to, co je v katolictví a v protestantství skutečně Boží a Kristovo, ve 
které však nad to žije a mocně působí i vše to, čeho není v starých 
historických formách církevních a co je dáno skutečným pokrokem 
lidského úsilí nové doby, pokud je to ve shodě s Boží vůlí", čímž má 
Kovář na mysli vědecké bádání, sociální úsilí, ale i "uplatnění národní 
svébytnosti,,1021. Neznamená to ale,. že by se· církev uzavírala 
"sektářsky do sebe,,.1022 Úkolem pro čsl.~' ~írkev i pro národ je 1) 

1018 Tamtéž, s. 1. 
1019 Tamtéž, s. 10. 

1020 Kovář, Fr., cit. dílo (V Protektorátu, in: NR 1939), s. 68. Srv. Kovář, Fr., Národní církev 
syrská, in: Roz~ledy po životě náboženském a církevním, in: NR 1940, roč. XII." č. 1, s. 62: 
Kovář zde vyzdvihuje spojení "náboženství a národnosti", díky němuž se podle Kováře v Sýrii 
uchovalo křesťanství. 
1021 Kovář, Fr., cit. dílo (Dvacet let církve čs., in: NR 1939), s. 377: Kovář zde poukazuje na 
důvody odlišnosti čsl. církve od římského katolicismu, který podle něj svou autoritu staví na 
"historické fikci...flad to povahy primitivně magické" (apoštolské posloupnosti). Pqukazuje i 
na důvody odlišnosti s protestantismem, neboť čsl. církev jako "novodobá církev" nemůže 
"svou normativnost zakládat na liteře, výraze, formulaci, slově Písma sv. (Zde Kovář promítá 
své novozákonní zkoumání, v němž dospěl k odhalení i lidského vlivu na "svědectví o Božím 
slově.") Tak zůstává zárukou a normou pouze Ježíš Kristus sám, o němž máme svědectví 
v NZ, byť opět /Iv myšlenkových a výrazových formách tehdejší doby". Proto je třeba "metod 
věřícího, úctyhodného, ale i kritického bádání v Písmě". Tím by mělo být dósaženo 
objektivity (extrémem objektivity je římský katolicismus s "neomylnými pravdami") a 
současně by tak měla - být vyloučena i subjektivnost (extrémem subjektivismu je 
protestantismus odůvodňující Písmem každou objektivní pravdu "s nárokem zakládat na ní 
novou pravou církev"). Srv. Kovář, Fr., Svobodné křesťanství a Bible, in: NR 1940, roč., XII., č. 
S., s. 261- 270: Kovář se zde vyrovnává s pohledy na Písmo nejprve v římském katolicismu a 
protestantismu a po té v čsl. církvi - ve svobodném křesťanství. 
1022 Tamtéž, s. 379: Kovář dokládá spolupráci s ostatními církvemi, "neboť věří v obecnou 
církev Kristovu, mající různé' fo(my, dané podmínkami historickými, místními i dobovými". ' 
Zmiňuje účast čsl. církve na práci ekumenické, za zvláště .úzkou označuje Kovář spolupráci se 
svobodnými církvemi ve světě ,"doma pak s českobratrskou církví evangelickou". 
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"převýchova Iidí,,1023 od pozitivistického a materialistického názoru 

k vědomíBoží svrchovanosti, 2) následování Ježíše, v němž "přišlo na 
svět boží Království a má se od té doby na světě stávat skutečností ve 
všech lidech, ... na cestě božího synovství, v nové kvalitě života, 
v nové spravedlnosti, jejíž podstatou je láska.,,1024 A konečně 3) je 
potřeba mravní obroda, v níž se uskutečňuje cíl lidské existence, jímž 
je "společenství lásky, v rodinách, v národech, třídách, v lidstvu,,1025. 
Naznačenou cestu Kovář vysledoval vevangeliích a v učení čsl. 

církve. Vyzývá proto k zanechání všeho ostatního a k uskutečnění 
"českokřesfanské" práce nejen slovy, ale především činy. Nepříznivé 
okolnosti interpretuje opět jako "výchovnou ruku Páně", která má 
Československou církev k tomuto úkolu přimět. 1026 

Apelační a současně vzdělávací charakter měla i Kovářova brožura 
k 20. výročí církve pod názvem: Co jest církev českomoravská. 1027 

2.1.2. Norma Ducha Kristova pro naplnění úkolu CČS 

Pod normu ducha Kristova stavěl Kovář život, teologii a směřování 
CČS. Jak tuto normu interpretoval, lze vysledovat z rozhovoru s I. 
Havlenovou - Kuhnovou, který vyšel v Českém zápase, ale i 
v samostatné brožurce ve zvláštním přetisk,u rovněž k 20. výročí CČS, 
v němž sumarizoval své základní myšlenky o církvi a jejím charakteru. 
V reakci na právě vydaný Spisarův "Úvod do věrouky v duchu české 
církve", zdůrazňující stálý vývoj věrouky a náboženskou zkušenost, 
směřovala tazatelka svůj dotaz k možnému nebezpečí "myšlenkového 
štěpení ... , jako je tomu v protestantismu ... ,,1028. . Kovář odlišil 

protestantismus a CČS podle způsobu interpretace Písma. Zatímco 
protestantismu přisoudil subjektivní výklad, jímž lze odůvodhit téměř 
vše, a proto podle něj na základě slov Písma, jež jsou pokládána za 

1023 Kovář, Fr., ci,t. dílo (V Protektorátu, in: NR 1939), s. 68. Srv. Dvacet let církve čs., in: 
Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: NR 1939, roč., XL, Č. 6, s. 379: Zde již Kovář 
dosvědčuje, kol.ik toho čsl. církev "v převýchově svého členstva" udělala. Měřítkem jsou mu 
nově přivedení "k Ježíši Kristu a k Bohu, kolik jich udržuje a živí v nové zbožnosti a 
v uvědomělé mravnosti, individuální i sociální, neokázalé sice, ale zato tím hlubší a 
vroucnější." 

1024 Kovář, Fr., cit. dílo (V Protektorátu, in: NR 1939), s. 68. 
1025 Tamtéž, s. 68,69. 
1026 Tamtéž, s. 69. Srv. Kovář, Fr., recenze na knihu J. Laichtera, V žáru vzpoury, in: NR 1939; 
roč. XI. Č. 1, s. 61: Kovář knihu doporučuje s ohledem na její povzbuzující obsah. Na knize 
cení její obraz staré i mladé generace válečných let, která se vzbouřila "proti ubíjejícím 
válečným poměrům nejprve v myšlenkách a pak i ve skutcích." 
1027 Kovář, Fr., Co jest církev českomoravská, ÚR CČM, Praha 1940. Srv. RutrleOtto, Co jest 
církev českomoravská -recenze, in: Rozhledy po písemnictví, in: NR 1940, roč. XII., Č. 3, s. 
179 -181: doporučení brožury, která oslovuje jak ty, jenž chce získat, tak členy církve. 
1028 Havlenová - Kuhnová I., Kovář, Fr., cit. dílo (Rozhovor o nové církví, in: separátní tisk, 
1940) 
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slovo Boží, dochází k novým štěpením, je v CČS měřítkem duch 
Kristův jako objektivní norma, a ne slova Písma. Vědomé umožnění 
pronikání Ducha Kristova naopak vede k vnitřní jednotě, aniž by byla 
ohrožena svoboda svědomí a právo individuality, což se děje "v 
církvích dogmatických".1029 "Vnitřní jednota celku při vší rozmanitosti 
jednotlivců,,103o je Kovářovi možná po vzoru jím přijaté novozákonní 
jednoty v rozmanitosti. 

V Kovářově interpretaci křesťanství podle ducha Kristova resonuje i 
jeho myšlenka všelidského sbratření. To, co je podstatou křesťanství 
v duchu Kristově, je mu totiž současně všelidským a současně též 
věčným a Božím.1031 Nicméně "to věčné" i u Ježíše, jako i u dalších, 
kteří "to věčné, co platí pro všecky časy a národy", tj. co "tvoří ducha 
Kristova", přenesli "na půdu kultury řecké", je vysloveno 
"myšlenkovými a výrazovými prostředky národa", k němuž Ježíš i další 
patřili. 1032Kovář tak argumentuje nerozlučnost kultury a náboženství. 
Uvědomoval si nebezpečí zploštění, či omezení náboženství "národní 
kulturní tvorbou", a proto kladl důraz na opačný výsledek, totiž aby to 
věčné, co je podstatou ducha Kristova, "každou národní kulturu 
pronikalo a spojovalo s kulturami národů ostatních v universální 
kulturu všelidskou".1033 V tomto smyslu mu byla CČS církví národní a 
současně universální. 

Norma ducha Kristova pro něj dostatečně zajišťuje i plynulý vývoj 
věrouky, a proto se nemusí bát ani ti, kteří žádají jistoty. Vývoj věrouky 
mu byl nutný pro "její zdokonalování, ... hlubší 
zdůvodňování, ... pomáhá "správnosti víry", "cílí k objektivnosti", 
zatímco "víra má prvek subjektivnosti".1034 Upozornil na nebezpečí 
spiritismu, je-Ii víra chápána pouze jako cit, neboť v náboženství jde 
též o pravdu. Kovář obhajoval proti "pouhému citu" i teologii -
věrouku. 1035 Byl mu důležitý "soulad poznání, citu a vůle" s důrazem 
na "rozumový prvek v náboženství", či jinak, "soulad mezi 
náboženstvím a vědou, rozumem a vírou, zbožností a mravností".1036 
V reakci na otázku netečnosti a náboženské lhostejnosti zdůraznil sílu 
živého společenství, které "navozuje zbožnost a víru,,1037. Výše 
uvedené důrazy byly Kovářovi základem křesťanství v duchu Kristově. 

1029 Tamtéž, s. 5, 6. 
1030 Tamtéž, s. 6. 
1031 Tamtéž, s. 10. 
1032 Tamtéž, s. 10. 
1033 Tamtéž, s. 11. 
1034 Tamtéž, s. 8. 
1035 Tamtéž, s. 12. 
1036 Tamtéž, s. 9. 
1037 Tamtéž, s. 14. 
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2.1.3. Kovářova angažovanost v úkolech církve 

Ještě před změnou jména církve se Kovář touto otázkou zabýval. 
Již v r. 1939 viděl v důsledku zrušení ústavy CČS na Slovensku 
nemožnost dalšího trvání jejího jména. Poukazoval při té příležitosti na 
nevhodnost "pojmenování z kategorie pojmů politických, . národních, 
státních, sociálních, historických, kulturních, nýbrž" viděl oprávněnost 
v pojmenování "jedině z kategorie pojmů povahy náboženské".1038 
Vědom si toho, že změna jména je věcí církevního sněmu, který se 
ovšem měl sejít až v r. 1940, předjímal, že bude jméno církve 
upraveno opatřením vlády Protektorátu. Současně však ubezpečoval 
pouhou přechodností takového rozhodnutí. Definitivnost rozhodnutí je 
věcí sněmu, jeho veřejnoprávní nabytí pak věcí schválení vlády, jak 
ujišťoval. Již předem však varoval sněm, že "každý jiný název církve 
než náboženský může být spíše ke škodě než k prospěchu církve a 
jejího poslání,,1039. 

V květnu 1939 se Kovář stal členem Ústřední rady CČS, jíž byl 
pověřen, aby CČS zastupoval v Národním souručenství. 1 040 O rok 
později byl jmenován do Kulturní rady Národního souručenství. 1041 
V zastoupení církve pod novým názvem - Církve českomoravské 
(CČM), se účastnil mnoha politických i ekumenických jednání.1042 

Týden před zavřením vysokých škol měl Kovář v rozhlase 
přednášku o Komenském. Varoval před ulpěním na hmotných věcech, 
které pokud by byly člověku vyrvány, ať dbá člověk na zachování 
sebe. Pokud by však nemohl zachovat ani sebe, "ať se raději sám 

1038 Kovář, Fr., cit. dílo (V Protektorátu, in: NR 1939), s. 67: Kovář vnímal i jméno 
Československé církve jako jméno označující "státní a národní příslušnost; ale nikoliv 
náboženské vyznání". 
1039 Tamtéž, s. 67; srv. Srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 246: kromě úpravy jména církve 
probíhaly i další úpravy jmen, kupř. u periodik; srv. s. 247: Církev byla (bez rozhodnutí 
sněmu) - po dohodě ústředí církve a vedoucího církevního oddělení Úřad~ říšského 
protektora - přejmenována na Církev českomoravská. Název českomoravská církev byl 
úřadně zaregistrován 22. 4. 1940. Od června 1940 bylo zakázáno užívat názvu Církev 
československá. Srv. Kovář, Fr., Tměna názvu církve československé, in: Různé, in: NR 1940, 
roč. XII., č. 3., s. 189: Kovář konstatoval změnu církevní ústavy ve věci změny jména církve a 
zaručenost právní kontinuity církve. , 
1040 Tamtéž, s. 69:' Kovář označuje Národní souručenství jako v té době jediného politického 
mluvčího národa a poukazuje na jeho provolání o výstavbě národa na třech pilířích: národní 
pospolitosti, sociální spravedlnosti a mravnosti ci výchově v duchu národním a křesťanském. 
Úkol stavět tento třetí pilíř přináleží podle Kováře CČS. 
1041 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 257, 258. 
1042 Tamtéž, s. 260: Kovář zastupoval sám ÚR CČMa Husovu fakultu kupř. na jednání Ústředí 
veřejných zaměstnanců, kde odsouhlasil opatření zřízení stavovských organizací mimo jiné i 
pro vysokoškolské učitele s podskupinou i profesorů teologie, kde by byli zástupci z každé 
církve. Srv. s. 250: K ekumenickým, ale i odbojovým kontaktům docházelo kupř. i na půdě' 
Pracovní skupiny umělců a architektů CČM, kterou založili někdejší spolupracovníci Kováře 
z dob SKF A. Hartl a M. Kouřil. 
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sebe zřekne a zachová se pro Boha. Boha nezradit. Toť přímo výzva 
k ilegální činnosti", jak porozuměli mnozí posluchači. 1 043 

V červnu 1940 byl Kovář informován, tak jako ostatní profesoři 

uzavřených vysokých škol, o jeho okamžitém poslání na "dovolenou 
s čekatelným,,1044. Dopad mělo toto rozhodnutí MŠNO' i na jeho 
členství v Ústřední radě, kde zastupoval Husovu fakultu. ÚR CČM 
Kovářovu rezignaci přijala s dodatkem o spolupráci "v jiné formě" .1045 
úR CČM ho jmenovala ideovým a organizačním referentem. 1046 

2.2. Kovářova pedagogická a publikační činnost za 2. světové války 

V roce svého jmenování řádným profesorem zahájil Kovář 

podzimní přednášky počátkem listopadu 1938.1047 Podle svědectví 
jeho žáků se nevyhýbal hovořit o začínající tragédii českých dějin a 
přitom v nich posiloval vědomí, že se nejedná o konečný stav, ale 
provizorium, kdy je potřeba nepřestat věřit ve své ideály.1048 

Na počátku protektorátu vyšel díky Kovářovi jako 2. svazek 
knihovny Náboženské revue F. M. Hníkovi jeho spis .,Otázky 
veřejného života s hlediska ekumenického křesťanství", v němž Hník 
odmítá rasismus. 1049 Ještě před uzavřením vysokých škol, přijala 
Ústřední rada Kovářův návrh na schválení Hníka mimořádným 
profesorem v oboru křesťanské sociologie.105o 

Na fakultě se Kovář rozloučil přednáškou "Ekklesia v Novém 
Zákoně", jež vyšla i v ročence Husovy fakulty k desátému výročí její 
existence.1051 Po uzavření vysokých škol 17.11. 1939 se z pověření 

1043 Adámek, ~it. dílo (1948), s •. 48, 49. 
1044 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 267. 
1045 Tamtéž, s. 267; cit dle: Zápis ze schůze ÚR CČM z 22. 8. 1940, čj. 1120, Kniha zápisů ze 
schůzí ÚR CČM, ÚAM CČSH. 
1046 Tamtéž, s. 468; cit. dle: Kovář, Fr., Dopis A. Procházkovi z 21. 12. 1940: Koyář se zde 
zmiňuje rovněž o nesnadné finanční situaci, do níž se kvůli nařízené dovolené dostal. 
1047 Tamtéž, s. 243. 
1048 Adámek, Fr., cit. dílo (1948), s. 46. 
1049 Hník, F. M., Otázky veřejného života s hlediská ekumenického křesťanství, Praha 1939, s. 
11. , , 
1050 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 243, uvedeno dle: Zápis ze schůze ÚR CČS z 6. 9.'1939, čj. 
7258, 7680, Kniha zápisů ze schůzí ÚR CČS, ÚAM CČSH. Srv. s. 242 - 243: Hníkovi byl dán v 
dubnu 1938 MŠNO souhlas k přednáškám v Oxfordu na Manchester College, kam byl 
v lednu 1938 pozván k přednáškám ze sociologie. V červnu 1939 žádal Hník o možnost 
prodloužení pobytu ještě v měsíci srpnu a září 1939. Zahraniční agendu ÚR CČS po něm 
převzalO. Rutrle. Srv. s. 242, pozn. 1041: Hník působil v Oxfordu, odkud podával církvi 
informace, až do 1. 9. 1941. "Pak byl povolán na ministerstvo zahraničních věcí exilové 
československé vlády. V oddělení pro kulturní styky vedl propagandu směřující k osvobození 
Československa." , 
1051 Adámek, Fr., cit. dílo (1948), s. 49. Srv. Novák, M .. Ročenka Husovy fakulty 1938/39, in: 
Rozhledy po písemnictví, in: NR 1939, roč. XI., č. 4., s. 248 - 250: Novák zde seznamuje 
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patriarchy Procházky podílel na plánovaném zřízení vysoké soukromé 
bohoslovecké školy CČM. Neúspěšnost jednání o jejím schválení 
nakonec vedla k její realizaci ve spojení s kolejí CČM, kde byla, jako 
již dříve, realizována výuka bohoslovců. Některé kurzy byly vedeny i 
pod hlavičkou biblických hodin v pražských sborech církve.1052 

Ve školním roce 1941/42 přednášel Kovář evangelium Markovo. 
Téhož roku vyšel jeho "Výklad evangelia Markova", který zveřejňoval i 
ve Svobodě svědomí, též celý tiskem, ovšem vzhledem k censorským 
zásahům je předloze bližší až druhé poválečné vydání z r. ,1946. 1053 

Od roku 1941 do r. 1944 doplňuje Kovář na stránkách časopisu 
Svoboda svědomí Výklad Markova evangelia exegetickým rozborem 
prvních dvou kapitol Lukášova evangelia, který vyšel knižně v r. 
1945.1054 V témže roce vyšly i Kovářovy Základy theologie. 1055 Ve 
školním roce 1942/43 pokračoval výkládem Novozákonních událostí, 
které vyšly ve dvou dílech v r. 1944 a ve druhém vydání pak rovněž po 
válce v r. 1946.1056 V roce 1943/44 se Kovář v přednáškách soustředil 
na evangelium Janovo, jehož výklad vyšel jako rukopis ze 
stenografického záznamu péčí kroužku účastníků biblických hodin 
v Praze na Vinohradech v r. 1944 jako rukopis pro potřeby CČM, po 
válce se v r. 1946 dočkal i tento výklad svého druhého vydání. oV roce 
1944 do dubna 1945 vykládal pak Druhý list Korintským.1057 Svědectví 
o přednáškách podal jejich účastník, Fr~ntišek Adámek: "Při těchto 

přednáškách jsme často s obavou o něj naslouchali jeho aplikaci 

pomocí stručného výtahu s jednotlivými přednáškami, včetně Kovářovy přednášky Ekklesia 
v Novém Zákoně. Kovář v přednášce uvedl mezi novodobými hnutími, které objevily 
podobně jako současná teologie význam církve pro křesťanský život, vedle hnutí liturgických 
též hnutí ekumenická. 
1052 Hrdlička, J,ar., cit. dílo (2007), s. 265: "V rámci těchto poloilegálních aktivit a~ do poloviny 
roku 1944 pokračovaly i zkoušky bohoslovců." Srv. Adámek, Fr., cit. dílo (2007),s. 49: výuka 
probíhala v n.o. Praha 11- Vinohrady. 
1053 Kovář, Fr., Výklad Markova evangelia, Praha 1946, Blahoslav, s. III: Kovář označuje 
zvláště: poslední třetinu knihy", kde zasáhla "na několika místech rušivě censura ve službách 
německé okupace." Proto sám Kovář poukazuje na větší blízkost 2. vydání VýkladlJ Markova 
evangelia k originálu. Srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 284, 285: Markovo evangelium 
bylo ohodnoceno pochvalnými recenzemi Fr. Linharta, AI. Spisara, V. Hýbla, i později byl 
výklad kladně hodnocen. Srv. Bednář, Fr., Vědecké dílo prof. Dr. Frant. Kováře, in: Hus 1941, 
roč. LIli., č. 10: označuje Kovářův Výklad Markova evangelia jako "na dlouhou dobu stěžejní 
dílo Církve českomoravské". , 
1054 Kovář, Fr., Počátek evangelia Lukášova, Praha 1945, Blahoslav, s. S, 8: Kovář pro četbu 
předpokládá znalost jeho práce Synoptická evangelia, Praha 1938, Knihovna NR CČS, 
Blahoslav, sv. I. Srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 284, uvedeno dle: Kovář, Fr., Evangelium 
Lukášovo, biblické hodiny v kostele knížete Václava sv. Na Zderaze 1944/45, ÚAM CČSH, 
neinventarizovaný fond Fr. Kovář. 
1055 Kovář, Fr., Základy novozákonní theologie in: NR 1946, roč. XVII, č. 2, s. 122: Vyšlo 
v Hradci r. 1945 jako rozmnožený rukopis pro potřebu CČS. 
1056 Adámek, Fr., cit. dílo (2007), s. 49; srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 283. 
1057 Adámek, Fr., cit. dílo (20Q7), s. 49; srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 283: Hrdlička' 
uvádí i 1. list do Korintu, uvedeno dle Kovář, Fr., Výklad 1. Listu do Korintu, biblické hodiny 
na Královských Vinohradech 1944/45, ÚAM CČSH, neinventarizovaný fond Fr. Kovář. 
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Nového Zákona na současnou dobu církve, národa i lidstva, které byly 
nesmlouvavě zaměřeny k bohatosti křesťanství a ke vzpouře 

moderního člověka proti Bohu ... Nebylo také náhodou, že právě 

v nejtěžších dobách národa r. 1942 vydal "Výklad Otčenáše.,,1058 
(Krutost doby symbolizuje i poprava biskupa Gorazda v září 1942.1059) 

Kovářova aktivita ve vzdělávání bohoslovců se odrazila i v jeho 
zvolení místopředsedou Kuratoria duchovenské výchovy ÚR CČM, u 
jehož zrodu stál, a prostřednictvím něhož se mu věnoval.1060 Ústřední 
radou byl Kovář pověřen i k vypracování učebních osnov Starého a 
Nového zákona, dějin křesťanství i CČM, které měly posloužit pro 
nové učebnice namísto dosavadních, které na základě rozhodnutí 
ústřední rady měly být ve školním roce 1940 /41 staženy.1061 

Kovář se věnoval i práci popularizační; vydával své novozákonní 
studie, články a postřehy, ale i překlady, jimiž zprostředkovával 

čtenářům slrsl teologický rozhled z oboru Nového zákona, 
v Náboženské revue i Českém zápase.10~2 V jeho článcích často 
zaznívaly i některé myšlenky, které jsme mohli dříve již sledovat, 
(kupř. jeho akcent na uskutečňování království Božího na zemi, či jeho 
důraz na odlišení náboženství od kultury, jak jsme jej zaznamenali 

1058 Tamtéž, s. 49. Srv. Kovář, Fr., Výklad Otčenáše, in NR CČM 1942, roč. XIV. č. 4, s. 218 ad., 
Srv. Kovář, Fr., Výklad Otčenáše, Praha 1952._ ' 
1059 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 283: Gorazd Pavlík 'byl popraven 4. 9. 1942 v souvislosti 
s odhalením parašutistů v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje po jejich odhalení (po smrti R. 
Heydricha). Srv. s. 283, cit. dle: Kovář, Fr., cit. dílo (O základních motivech našeho domácího 
odboje, 1947): Kovář v souvislosti se zatčením a popravou biskupa Gorazda uvádí, že "začalo 
nové vyšetřování naší církve". Sám byl též vyslýchán. 
1060 Tamtéž, s. 265: ustavující schůze Kuratoria duchovenské výchovy CČM se uskutečnila 11. 
9. 1941. Srv. s. 265, pozn. 1141: Prostřednictví Kuratoria žádal Kovář kromě financí i o 
zavedení po~inných výtisků pro bohosloveckou knihovnu. Srv. s. 266: V r. 1,942 připravil 
Kovář směrnice k přijímání bohoslovců do 1. ročníku. 
1061 Tamtéž, s. 266, cit. dle: Zápisy ze schůzí ÚR CČM z 9. 11. 1939, čj. 9517; z 22. 6. 1940, čj. 
6998, 7710, 7826; z 12. 12. 1940, čj. 15358, Kniha zápisů ze schůzí ÚR CČM, ÚAM CČSH. 
1062 Srov. kupř: Kovář, Fr., Ježíšovo působení v Nazaretě, in: NR 1939, roč. XL, č. 4, s. 193 -
204; Tamtéž, ~agnifikat, č. 6, s. 321-325; Tamtéž, Ježíšova osobnost a origin~lita, Přišel 
Kristus na svět, aby zemřel? Kovářův překlad výňatku z knihy: Noel, c., The Life of Jesus in: č. 
1, s. 28-31, in: č. S, s. 293-295; Tamtéž, Bádání o apoštolu Pavlovi za posledních 50 let, 
Kovářův překlad: Cave, S., The Expository times in: č. 6,'s. 370-376: Kovář z The Expository 
times překládal často i v dalších letech; Kovář, Fr., O manželství a rodině v Novém zákoně, 
in: NR 1940, roč. XII., č. 2, s. 65-75, č. 3, s. 129-143, č. 4, s., 193-200; Tamtéž, Podobenství o 
dělnících na vinici in: č. 1, s. 1-7; Tamtéž, Význam vykopávek v Palestině pro poznání 
Starého zákona, Kovářův překlad: Bea, A., Stimmen der Zeit, in: č. S, s. 299-307, Tamtéž, O 
dnešním poznání řeckého novozákonního textu, in: č. 4, s. 244-247; Tamtéž, Historičnost 
Janova Evangelia, Kovářův překlad: Hirsch Em., Das vierte Evangelium in seiner 
ursprunglichen Gestalt (1936), in: roč. XIL, č. S, s. 303-307; Kovář, Fr., Království Boží proniká 
mocí, in: NR 1942, roč. XIV., č. 1, s. 14-20; Kovář, Fr., Jak vznikla naše evangelia, in: ČZ 1942, 
roč. XXV., č.21, s. 164-165; Kovář, Fr., Křesťanské hlásání, in: NR 1943, roč. xV., č. 4, 87-95; 
Kovář, Fr., Křesťanské svědectví, in: NR 1943, roč. XV., č. S, s. 122-130; Kovář, Fr., Kázání 
Božího slova, in: NR 1943, roč. XV., č. 6, s. 145-156: V posledních třech jmenovaných' 
článcích Kovář zdůrazňuje nutnost duchovního prožívání - prožitku náboženské zkušenosti a 
její uvedení v "životní jednání". Srv. Kovář, Fr. Boží vůle, in: NR 1944, roč. XVL, č. 1, s. 4-9; 
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v Kovářově pomnichovském apelu).1063 Kovářovi se stal Nový zákon 
"základem a východiskem" nejen, jak píše, "teologické práce i 
náboženské praxe ve školách a v kostelích,,1064, ale základem a 
východiskem většiny jeho postojů, včetně ekumenických. 

Doplňme ještě, že se z těchto válečných let dochovala četná 

Kovářova korespondence s Dr. A. Spisarem, který Kováře často ve 
svých dopisech prosí o návštěvu, aby s ním mohl vše potřebné 

probrat. Obsahově se korespondence týká nejvíce článků a publikací 
pro NR, částečně také práce naukového výboru.1065 " 

2.3. Kovářův pohled na unionistické a sjednocovací snahy i směřování 

katolicismu a protestantismu v době Protektorátu 

Kovář se nadále věnoval sledování situace na poli ekumenickém i 
v době Protektorátu. Pokračoval ve sledování dění v jednotlivých 
církvích, zvláště církvi římskokatolické, kde se soustředil na její 
politické a misijní snažení, ale i na teologii. 1066 Pokračoval i v kritice 
dialektické protestantské teologie.1067 Podával zprávy kupř. i o teologii 

1063 Kovář, Fr., Poklad v hliněné nádobě, in: ČZ 1942,rQč. XXV., č. 31, s. 241-242: Kovář zde 
rovněž dospěl k naukovému stanovisku: "Z lidské stránky bible je patrno, že nesmírná moc 
náboženství a bible je původu Božího, nikoliv z nás." Srv. Kovář, Fr., Zvěstování evangelia, 
in: NR 1943, roč. XV., č. 3, s. 57-66: Kovář zde dospěl k vyjádření "specifické povahy 
křesťanského působení živým slovem". Tím se křesťanské působení liší "od obecně 
kulturního, lidovýchovného, etického, filosofického, vědeckého aj." 
1064 Kovář, Fr., Je třeba více ohledů na výsledky novozákonní vědy, in: NR 1939, roč. XI., č. 2, 
s.10 "':'104. _ 
1065 Spisar, AI., dopisy Fr. Kovářovi z let 1940-1943, in: A IV - 32, inv. č. 79, ÚAM CČSH. 
1066 Srv. kupř: Kovář, Fr., Někdy pomalu, jindy rychle in: Různé, in: NR 1939, ~()č. XI. č. 1, s. 
62,63: Kovář zde podává další informace o Modu vivendi, jímž bylo prohlášenor. 1928 
rozhraničení římskokatolických diecézí v ČSR, které se však stále neuskutečnilo. Srv. Tamtéž, 
Kovář, Fr., recenze Col, R., Biblická hermeneutika, in: Rozhledy po písemnictví, s. 57,58: 
V kritice publiki3ce Kovář dospěl k závěru, že "v římské církvi bible byla, je a b\lde knihou 
nábožensky neúčinnou, mrtvou ... " Srv. Kovář, Fr., Svobodné křesťanství a Bible, in: NR 1940, 
roč. XII., č. 5,5. 261-270: Kovář zde rozebírá poměr k Bibli nejprve v římském katolicismu. 
Srv. Kovář, Fr., Větší aktivita pravoslavných církví, in: Rozhledy po životě náboženském a 
církevním in: NR 1939, roč. XI., č. 3, s. 189-190: Kovář zde referuje o pravoslavné akci 
v Řecku namířené proti katolické církvi. Referuje o "sebevědomí pravoslavných církví 
v Řecku, Jugoslávii a Rumunsku"a výhledově i v Rusku, kam by zřejmě nebyÍi puštěni 
římskokatoličtí misionáři, kteří se již dlouho na cestu do Ruska připravovali. Srv. Kovář, Fr., 
Liturgické hnutí, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: NR 1941, roč. XIII., č.-3, 
s. 184-188: Kovář informuje o liturgickém hnutí i ve srovnání s jeho českým projevem. 
1067 Srv. kupř. Kovář, Fr., O dialektické teologii, in: Rozhledy po theologii, in: NR 1939, roč. XI. 
č. 2, s. 103-104: Kovář zde překládá z 10. Vydání příručky H. v. Schuberta: Grundzíige der 
Kirchengeschichte, které obstaral E. Dinkler (Thíibingen 1938) názory, s nimiž se sám 
ztotožňoval, totiž varování před nebezpečím, do něhož se kvůli dialektické teologii dostává 
evangelická teologie, přecéní-,Ii dogma a pohrdne-Ii kvůli obraně proti útokům na podstaty' 
víry historií a filozofií, s nimiž musí růst "správná. teologie" stále v napětí a v stálém 
vyrovnání. 
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· americké.106B Referoval o sjednocovacích snahách jednotlivých 
konfesí, jako kupř. metodistů v Americe,1069 či o Resoluci českého 
křesťanského studentstva o sjednocení církví,1070 které se týkalo 
sjednocení všech českých evangelických církví. 1071 

V popředí jeho zájmu však stála myšlenka sjednocení církví napříč 
konfesemi. Informovalo unionistických konferencích ve Vilně v Polsku, 
k nimž přirovnával porady o "možném sjednocení" římskokatolické a 
anglikánské církve, které se konaly před I. světovou válkou v Belgii. 
Ve Vilně, se několik let, jak uvádí Kovář, scházeli, zástupci 
římskokatolické a pravoslavných církví k rozhovorům o příčinách, 

které vedly k rozkolu, "jakož i o možnostech sjednocení,,1072. Vyzdvihl 
zásady, které na jednání byly formulovány, z nichž citoval slova o 
sjednocení jako "díle lásky k bližnímu, na němž může a má každý 
křesťan spolupracovat", o potřebě vzájemného poznávání pro 
odstranění staletých předsudků, o učení z minulosti, "abychom 
neopakovali chyby konfesní nenávisti", o touze "naučit se poznávat 
nejen to, co nás dělí, ale ještě více to, co nás spojuje", a přitom "hledět 
víc na obsah víry než na vnější formy, které jsou nepodstatné".1073 
Kovář hodnotí tyto zásady jako "velmi dobré a správné,"a věří, že 
pokud by se -"podle nich opravdu jednalo, došlo by se velmi záhy 
k sjednocení církví". Skepticky však dodává, že Řím se snaží, aby se 
"všechny církve podřídily papezl, čili aby se staly 
římskokatolickými". 1 074 Proto neskládal ve'vilenských rozhovorech, ani 
v jiných unionistických snahách velkou naději. 

V r. 1940 můžeme u Kováře zaznamenat mírný obrat, a to díky 
změně, kterou zaznamenal v některých pracích římskokatolických 

teologů, byť jak dodává, "neopouštějí stanovisko unionistické,,1075. 
Navíc se -začali účastnit i tehdejší práce teologů z různých církví na 

1068 Kovář, Fr., Nynější stav americké theologie, překlad stati H. H. Schreye in: Rozhledy po 
theologii, in. NR 1939, roč. XI., č. S, s. 295-314. 
1069 Kovář. Fr." Sjednocení metodistů v Americe, in: Rozhledy po životě nábo,ženském a 
církevním in: NR 1939, roč. XI., č. 3, s. 188. 
1070 Kovář. Fr., Resoluce českého křesťanského studentstva o sjednocení církví, in: Rozhledy 
po životě náboženském a církevním in: NR 1939, roč. XI.,'č. 4, s. 243-244. 
1071 Tamtéž, s. 244: Výslovně je zde jako poslední S. programový bod uvedeno hledání 
spolupráce s čes., , 
1072 Kovář, Fr., K'náboženským poměrům v Polsku, in: Rozhledy po životě náboženském a 
církevním in: NR 1939, roč. XI., č. 2, s. 107. 
1073 Tamtéž. 

1074 Tamtéž. Srv. Kovář, Fr., Hnutí ekumenické a unionistické, in: Rozhledy po životě 
náboženském a církevním, in: NR 1940, roč. XII., č. 2, s. 118-123. 
1075 Kovář, Fr., Hnutí ekumenické a unionistické, in:' Rozhledy po životě náboženském a 
církevním, in: NR 1940, roč., XII., Č. 2, s. 118: Kovář zde na úvod ukazuje tehdejší 
ekumenickou scénu, kterou rozděluje na dva tábory; unionistické snahy římskokatolické 
církve a ekumenické snahy "mimořímských" - zde opakuje vývoj ekumenického hnutí od' 
konferencí ve Stockholmu a Laussanne, přes spojení obou proudů v Edinburgu až po 
nastínění problematiky báze Světové rady. 
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společných publikacích, v nichž se vyjadřovali' k tématům církevní 
nauky, jak píše Kovář, aby zajistili svou nauku před neporozuměním. 
Právě v otázce vzájemného porozumění, založeném na poznávání a 
sebeprezentaci, zaznamenává Kovář na poli tehdejší ekumeny 
změnu. Referuje o množství publikacích, které v tomto směru 

vycházely a přispěly k "převratu" provedeném v posledních 
desetiletích, jehož následkem "spory ustoupily věcnému vylíčení, které 
se obrací na bratra, nikoliv na odpůrce v druhém táboře. Společné se 
zdůrazňuje, odlišné se konstatuje jako zatímní nepřekonatelná 
překážka sjednocení".1076 ' 

Kovář kladně hodnotí "jiného ducha" sjednocovacích snah. 
Namísto nabádání k přestupům oceňuje snahu o posilování "lásky 
k pravdě a svědomitost, v přesvědčení, že každé čestné úsilí o pravdu 
se blíží k jedné pravdě, určené pro všechny, a že přibližování se k té 
jedné pravdě spojuje také hledače pravdy všech táborů navzájem". 1 077 
Rovněž oceňuje absenci nátlaku, která současně chrání všechny před 
obavou vnucovaného. "Církevní sjednocení-musí přijít přes svědomí, 
ne proti svědomí.,,1078 Kvituje rovněž, že "novější sjednocovací hnutí 
výslovně zdůrazňuje právě věrnost k vlastnímu a ohleduplnost 
k cizímu mínění,,1079. 

Zralost doby k "porozumění pro křesťanskou pravdu v jejích 
různých podobách" již podle Kováře nastala, a proto si přeje, aby 
římští katolíci "neviděli rušení křesťanské jednoty národa, kde toho 
rušení není".1080 Vyjadřuje i naději, v případě upřímnosti ekumenických 
a unionistických snah, o jejich sblížení "Božím řízením na půdě 

Ježíšova evangelia a ducha Otčenáše,,1081 a rovněž rozpoznání větší 
důležitosti toho, co je společné, než to co je rozdělující. 1082 Vyjadřuje i 
víru o vedení církví "Boží Prozřetelností tímto směrem, kde bude jeden 
ovčinec, církve Kristova, a jeden Pastýř, Ježíš Kristus,,1083. Jednotou 
Kovář však rozhodně nemyslí "uniformní pravdu katolickou, 

1076 Tamtéž, s. 122. 
1077 Tamtéž. . 
1078 Tamtéž. 
1079 Tamtéž. , 
1080 Tamtéž, s. 123. 
1081 Tamtéž. 

1082 Tamtéž; srv. Kovář, Fr., Kulturní boj, in: Různé, in: NR 1940, roč., XII., č. 3, s. 190, přetisk 
z Lidových novin z 27.5. 1940. Nejedná se o Kovářův text, ale jeho přetištěním dává najevo 
jeho pozoruhodnost: autor se staví proti i tzv. kulturní boji (římskokatolické církve), 
zaměřenému na křesťanské školství a výchovu. Zní zde apel na jednotu, na práci v Národním 
souručenství "pro národ a vlast. A v této práci se nemůžeme zdržovat bojem o to, zda je 
lepší Čech katolík, evangelík, příslušník církve českomoravské nebo člověk bez vyznání. 
Jediné dělení si můžeme 'dovolit: jsou mezi námi lidé slušní a neslušní. Každé jiné dělení 
znamená hřích ... " 
1083 Tamtéž. 
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'nýbrž ... jednu pravdu křesťanskou,,1084, jak argumentuje v reakci na 
názor katolického teologa, který představoval římskokatolickou církve 
jako matku všech ostatních odloučených pravoslavných a 
protestantských "společností".1 085 

Pojetí jednoty, sdílené Kovářem, tlumočí rovnez Jim uveřejněný 
článek "Jednota v rozmanitosti" prof. Dr. Multera, redaktora Die 
Christliche Welt, z jehož stránek Kovář vždy hojně čerpal. Kovář uvádí 
článek slovy, že se jedná o vzorové vyjádření, které "nechce 
uniformitu,konfese ani zřízení, ale volá po jednotě při rozmaRitosti,,1086. 
Multerovo vyjádření je mu jistou protiváhou tzv. nové německé 

teologii1087, neboť hovoří o nutnosti hledat (i při rozmanitosti 
německých evangelíků i jiných evangelíků na pevnině, takže je mezi 
nimi v jedné církvi právě tak velká rozmanitost jako jinde mezi 
konfesemi), "obecenství s jinými křesťany i přes hranice vyznání, 
národů a zemí,,1088. 

2.4. Kovářovo odmítnutí spojení CČS s Německými křesťany 

Pověřenou osobou pro jednání o uznání CČS v Sudetech byl po 
Kovářovi již v r. 1939 pověřen duchovní Rudolf Ceh.1089 Ten začal 
vyvíjet iniciativu směrem ke spojení CČ~ ~ Německými křesťany.1090 
Farář Ceh přeložil do němčiny i Kovářovu publikaci "Co jest církev 
českomoravská", o jejíž překlad usilovalo "církevní ústředí pod 
Kovářovým vlivem", aby tak představilo dějiny, teologii a liturgii 
CČM.1091 "Texty měly být odeslány říšskému biskupu Ludwigu 

1084 Tamtéž, s. 122, 123. 
1085 Tamtéž, 's. 122. Srv, Kovář, Fr., Ekumenismus a unionismus, in: Různé, in: NR 1940, roč., 
XII., č. 3, s. 190: Kovář dodává dvě poznámky na základě posledního vydaného svazku sbírky 
Ekklesia, kde pravoslavné církve odmítají myšlenu unionismu ve smyslu návratu od římské 
církve a "hlásí se upřímně k ekumenismu". Kovář zde uvádí dvě kritické poznámky ze strany 
římskokatolick~ s poznámkou: "Tedy žádný ekumenismus, jen unionismus." , 
1086 Kovář, Fr., Jednota v rozmanitosti, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: 
NR 1941, roč. XIII., č. 1, s. 40. 
1087 Srv. Kovář, Fr., O nové německé teologii, in: Rozhledy po theologii, in: NR 1941, roč. 
XII!., č. 1, s. 29: v Kovářem parafrázované Grundmannově programové přednášce, 

pronesené na zahájení Institutu pro výzkum a odstranění židovských vlivů na, německý 
církevní život, jehož byl Grundmann vědeckým vedoucím, se proti myšlence člóvěka jako 
jednotlivce ze zástupu lidstva staví teze o národní určenosti člověka jako protikladu 
"mezinárodního židovství". Srv. Kovářem uveřejněný překlad článku E. Frantze, Sourodé 
náboženství, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: NR 1941, roč. XII!., č., 2, s. 
116-120: článek je opatrnou oposicí názoru o kořenech zbožnosti v národní povaze, rase, 
odmítnutí Starého Zákona a zavržení apoštola Pavla. ' 
1088 Tamtéž, s. 44. 

1089 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 256: Souběžně jednala o uznání i ústředí církve s MŠNO. 
1090 Tamtéž, s. 257: ÚR v prosinci 1939 Cehův návrh na spojení CČS s Německými křesťany 
"zatím" odmítla. 
1091 Tamtéž, s. 259. 
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Mullerovi, s nímž ústředí CČM díky Cehovi navázalo pravidelné 
kontakty. ,,1092 

Kovář sledoval situaci v Německu již několik let, kdy o ní přinášel 
čtenářům Náboženské revue mnohé poznatky. Na stránkách 
Náboženské revue pokračoval s informacemi i v době Protektorátu.1093 

Kromě informací však Kovář chtěl také nadále současně působit na 
ideovou orientaci své církve.1094 

V r. -, 1 ~41 uveřejnil Kovář v NR i článek O nové něm~c~é teologii. 
Představil v něm postupně spisy tzv. nové německé teologie, o níž 
hned v úvodu uvádí, že je zasazena "věrně na půdě národně 

sociálního světového názoru", jenž stojí na axiomu rasové 
podmíněnosti veškeré skutečnosti. 1095 Kovář k představení 
jednotlivých SpiSU (zvláště novozákonníka prof. Grundmanna) 
nepřipojuje svá hodnocení, jež jsou však naznačena v úvodu i závěru 
jeho článku. V průběhu článku nalézáme pouhé náznaky, kupř. když 
dvě z odborných děl prof. Grundmanna o:z;načuje rovněž jako stojící 
"ve službě úkolu národní theologie,,1096, či když explicitně uvádí, že 
z Grundmanových prací je patrno, že "stále více ukazuje Ježíše v jeho 
odlišnosti, ano. v protikladu k židovství,,1097 a po rozboru jedné z jeho 
největších knih, kde se tato myšlenka silně projevuje, připojí: "Četní 
'odborníci budou však nadále soudit jinak, majícíce k tomu vážné 
důvody. Zvláště není touto knihou řečeno' poslední slovo o Ježíšově 

1092 Tamtéž; srv. s. 269, cit dle: Ceh, R., dopis M. Novákovi 7. 4. 1941, ÚAM CČSH, fond ÚNS 
M. Novák: Ceh viděl ve spojení s Německými křesťany zastání proti "činnosti katolické akce, 
která se snaží církvi pomocí světského ramene uškodit, že prý je proti Říši." V témže dopise 
Cehnabádá Nováka, aby podal návrh ÚR proti křtění Židů. 
1093 Kovář, Fr., K církevním poměrům v Německu, in: Rozhledy po životě náboženském a 
církevním, i!1: NR 1939, roč. XI., č. 2, s. 105-106, Srv. Tamtéž, s. 107-111: ~ulturní hlídku 
Kovář věnoval "kulturním názorům a zjevům v německém národě, zvláště pokud mají vztah 
k životu náboženskému." Viz články: Kultura a politika, Žena v Říši, Výsledky rasových 
zákonů, péče o zdraví lidu. Srv. Kovář, Fr., Z německé církve evangelické, in: Rozhledy po 
životě náboženském a církevním, in: NR 1939, roč. XI., č. 3, s. 185-188: Kovář informuje o 
dokumentech" v nichž se projevuje snaha o "odstranění dosavadní roztříštěnos,ti" německé 
evangelické církve. Srv. Kovář, Fr., Z německé teologické literatury k náboženské situaci 
dneška, in: Rozhledy po theologii, in: NR 1940, roč. XII., č. 2, s. 114-117. Srv. Kovář, Fr., O 
nynějším poměru konfesí k Říši; Stát a církev v ŘíŠi, in: Rozhledy po životě náboženském a 
církevní, in: NR 1940, roč. XII., č. 5, s. 307-310. 
1094 Srv. Kovář, Fr., Z německé teologické literatury k náboženské situaci dneška, in; Rozhledy 
po theologii, in:' NR 1940, roč. XII., č. 2, s. 117: Kovář podněcuje zájem o článek i's ohledem 
na otázky, jež se týkají "obecně krise náboženství, křesťanství a theologie v prostředí 
moderní doby", i další'i pro čsl. církve zajímavé otázky. Srv. Kovář, Fr., Přehled německé 
theologické literatury za poslední desetiletí, in: Rozhledy po theologii, in: NR 1940, roč. XII., 
č. 3, s. 175-179: jedná se o přehled zvláště z kruhu teologů svobodného křesťanství, a proto 
jej Kovář doporučuje jako "užitečný i pro naše potřeby". Srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007),5. 
263. 
1095 Kovář, Fr., O nové německé teologii, in: Rozhledy po theologii, in: NR 1941, roč. XIII., Č. 1, 
S.27. 
1096 Tamtéž, s. 31, 34. 
1097 Tamtéž, s. 34. 
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rasovém původu.,,1098 V závěrečném hodnocení publikací nové 
německé teologie vyjádřil Kovář porozumění úsilí německých křesťanů 
ve snaze o formulování německé národní teologie jako zápasu proti 
"náboženské lhostejnosti a nevíře" a proti "starým nesprávným formám 
i obsahům víry".1099 V tom by se úsilí podobalo i úsilí CČM, ovšem 
Kovář v zápětí tuto paralelnost oslabuje konstatováním o "jiných 
poměrech u nás" ve srovnání s německým národním životem, z jehož 
podmínek a poměrů vyrůstá národní německá teologie. 110o Na závěr 
formuluje alespoň společný cíl, jímž je "spása v Ježíši Kristu, 
královstvrBoží na zemi, synovství Boží mezi lidmi, Otcovstvl Boží nad 
námi,,1101. 

Článkem O německé teologii Kovář reagoval na literaturu 
Německých křesťanů, zanechanou na ÚR CČM říšským biskupem L. 
MOllerem při jeho návštěvě patriarchy Procházky v září r. 1940.1102 

Kovář byl jako expert pověřen k vypracování této reakce. 1103 To byl 
zřejmě také jeden z důvodů, proč byl, též na doporučení R. Ceha, 
doporučen, aby se po boku Spisara společně s Novákem zúčastnil 
akce Institutu zur Erforschung des jOdischen Einflusses auf das 
deutsche kirchliche Leben spojené s hnutím Německých křesťanů. Jak 
Kovář po válc~ uvedl, nechtěl se konference zúčastnit z obavy před 
.zneužitím jeho přítomnosti k šíření dezinformace o shodě CČS 
s Německými křesťany, popř. i shodě českého a německého 

národa. 1104 

Účastí na konferenci, která se konala v březnu 1941 v Eisenachu, 
byl nakonec na vlastní žádost pověřen ústřední radou M. Novák, jenž 
se rozhodl jet raději sám, než aby se jí účastnil některý z oficiálních 
představitelů církve, "s nimiž by bylo možno dojednavat spolupráci", 

1098 Tamtéž, s. 36. 
1099 Tamtéž, s. 40. 
lIOO Tamtéž. 
lIOI Tamtéž. 

lI02 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 268; srv. 270, cit. dle .Novák, M., Zpráva CČS a Němečtí 
křesťané roku 1940-41, ÚAM CČSH, fond ÚNS - M. Novák: Novák cituje slova V~ Molkupa, od 
r. 1939 úředníka protokolu ÚR CČS, později člena ÚNS a KSČ, který tlumočil slova říšského 
biskupa ohledně soch SZ proroků J. Znoje ve sboru CČM na Vinohradech: "pryč s tím./I Srv. s. 
270-271: Molkup informoval Nováka po několik let, upozornil ho kupř. na korespondenci 
vedenou ústředím CČM s říšským biskupem Míillerem, poskytl mu kupř. též informace o 
autorství antisemitského článku v Českém zápase; srv~ (fj.), Starozákonictví, in: ČZ 1940, roč. 
XXII!., č. 41: (Molkup označil za autora ředitele kanceláří ústřední rady Fr. Plechatého.) 
lI03 Hrdlička, Jar., cit, dílo (2007), s. 268, 276; cit. dle: Kovář, Fr., cit. dílo (O základních 
motivech našeho domácího odboje, 1947). 
lI04 Tamtéž, s. 276; cit. dle: Kovář, Fr., cit. dílo (O základních motivech našeho domácího 
odboje, 1947): Kovář popisuje, jak organizátoři konference velice stáli o jeho přítomnost na 
ní, když se dozvěděli, že' bude právě on vypracovávat stanovisko k literatuře německých 
křesťanů. Líčí, jak ho urgovali, když neodpovídal na pozvání a nakonec, jak mu poslali I 

telegram se zaplacenou odpovědí se zprávou, že má zaplacenou cestu tam i zpět. 
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jak uvedl.1105 Na konferenci se sám pokusil 'vytvořit hráz proti 
spolupráci s Německými křesťany, či ji alespoň eliminovat na nejnižší 
možnou míru.1106 Ve zprávě o konferenci v Náboženské revui se 
Novák z obavy odkázal na Kovářův článek O nové německé teologii, 
aniž by uváděl z konference bližší informace.1107 Kovářův článek si 
vyžádaí i prof. Grundmann, jemuž Novák psal o dojmech 
z konference, včetně informace o Žilkově překladu a Kovářově článku 
v Náboženské revue, v němž Kovář rozebírá Grundmannovy spisy. 1108 

"V zákulisí po dohodě s M. Novákem však usiloval ,o udržení 
zásadního odstupu své církve od Deutsche Christen. Od sbližování jej 
odradily jejich rasistické teorie, podcenění vztahu Starého a Nového 
Zákona i Ježíšova Mesiášství, agresivní antižidovství i hypotézy o 
Kristově rasovém půVOdU."1109 Naopak Němečtí křesťané přestali mít 
podle Kováře zájem o CČS poté, co si přečetli překlad Kovářova 
článku o literatuře Německých křesťanů v Náboženské revui, jímž 
chtěl Kovář ukázat, že se"nechceme a nemůžeme stát jejich 
nástrojem".1110 Důsledkem tohoto vývoje' byl podle Kováře zájem 
Gestapa o něj. Po úmrtí patriarchy G. A. Procházky (9. 2. 1942) byly 
vztahy s Německými křesťany "prozíravě Kovářem z ÚR CČM 
udržovány na opatrné, pro Berlín teologicky informativní úrovni"11.11. 

1105 Tamtéž, s; 272; cit. dle: Novák, M., Zpráva CČS a Němečtí křesťané roku 1940 - 41, ÚAM 
CČSH, fond ÚNS - Dr. M. Novák. 
1106 Taméž, s. 272-274: Novák se prokázal na konferenci jako pozorovatel, tj. ne jako 
plnomocný zástupce CČS. Nemohl proto ani podepsat Německými křesťany připravený 
návrh ke spolupráci s CČS, zdárně bojkotoval i předpoklady k jeho uzavření: Požadovanému , , 

překladu Die Botschaft Gottes (upravený NZ ve smyslu eliminace židovského vlivu) zamezil 
zprávou o právě čerstvě rozšířeném Žilkově překladu, vyslání profesorů zase konstatováním 
o neznalosti němčiny v případě bohoslovců CČS. Pouze proti článkům a výměně literatury 
nenašel argument. Srv. Kovářův překlad Zásad nové duchovní péče, in: Rozhledy po 
theologii, in: t:JR 1941, roč. XIII., č. 5, s. 307: Jedná se o zásady vypracované psychologickým 
spolupracovníkem kroužku pro otázky německé duchovní péče, zřízeném' na pracovním 
sjezdu v Eisenachu. 
1107 Novák, M., Pracovní sjezd v Eisenachu, in: Rozhled po theologii, in: NR 194i, roč. XIII., č. 
3, s. 182-183. 
1108 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 275; cit. dle: dopis W. Grundmanna M. Novákpvi z 12. 3 .. 
1941, ÚAM CČSH, fond ÚNS - M. Novák. Srv. Kovář, Fr., O nové německé theologii, in: 
Rozhledy po theologii, in: NR 1940, roč. XIII., č. 1, s. 27-40. 
1109 Tamtéž, s. 264. 
1110 Tamtéž, s. 277, cit dle: Kovář, Fr., cit dílo (O základních motivech našeho domácího 
odboje, 1947). 
1111 Tamtéž, s. 278: "V záři 1942 například poslala říšskému biskupovi německý překlad Učení 
CČM." Odpověď, kterou nenapsal přímo říšský biskup Muller, je Hrdličkovi dokladem "ztráty 
zájmu o využití této církve pro cíle Deutsche Christen a Říše." Srv. Kovář, Fr., Drobné zprávy 
z církevního života, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in: NR 1940, roč. XII., č. 
5, s. 312: Kovář zde uveřejnil nařízení z 12. 8. 1940 o včlenění Německé evangelické církve 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do říšské evangelické církve. 
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2.5. Kovář v procesu volby na patriarchu 

9. února 1942 zemřel druhý patriarcha CČS Dr. G. A. Procházka. 
V den jeho pohřbu, 13. února t. r., byl na schůzi duchovních navržen 
za jeho zástupce Dr. Fr. Kovář. 1112 Ústřední rada CČM vyhlásila 14.3. 
1942 zahájení volby nového patriarchy.1113 Na prvním místě vyšel ze 
synod jednotlivých diecézí Kovář, jehož prosazovaly jako jednoho 
z kandidátů i diecézní rady.1114 Kovář, ani další navržení: J. Lomoz, R. 
J. Stejskal, F. Stibor však nepřipadali podle MŠNO v úvahu pro 
schválen~ německými úřady v Protektorátu. Jejich jména'proto nebyla 
na základě rozhodnutí Právní rady CČM, jak konstatovala ÚR CČM 
23. 5. 1942, německým úřadům oznámena. Volba tak byla 
odložena.1115 Rozhodnutím o zastavení volby gradoval spor mezi 
církevním ústředím a Jednotou duchovenstva CČM, jehož vrchol lze 
zaznamenat v letech 1943 - 44. Byl sporem o řízení církve v době 
Protektorátu, ale i v době, jež měla přijít po něm. 1116 

V době, kdy Kovář kandidoval (v r. 1942) na patriarchu, přestal psát 
v Náboženské revue své rubriky Různé a Rozhledy po životě 

1112 Adámek, FR., cit: dílo (1947), s. 49; Srv. Kovář, Fr., Jeho živý temperament, in: ČZ '1942, 
roč. XXV., č. 8, s. 59: Kovář se lučí s patriarchou Procházkou vzpomínkou na jeho poslední 

,setkání s ním těsně před jeho skonem a vzpomíná na jeho temperament v životě, 
v rozhodování, v myšlení. Právě rychlost úsudku staví cjo protikladu s hloubavým myšlením 
Farského, jehož způsob myšlení (a nejen to) Kovář preferoval. Srv. Kovář, Fr., K 15. výročí 
smrti dr. Karla Farského. Promluva prof. dr. Frant. Kováře v chrámě sv. Mikuláše 14. června 
1942, in: ČZ 1942, roč. XXV., č. 26, s. 201-202: z Kovářovy promluvy je zřetelný obdiv a úcta 
k Farskému. Srv. Bohoslužby na paměť 15. výročí úmrtí prvního patriarchy dr. Karla 
Farského, in: ČZ 1942, roč. XXV., č. 24, š. 187: Kovář promlouval "o díle Farského" i na 
vzpomínkové bohoslužbě 11. 6. 1942 v Praze - Dejvicích. Srv. Kovář, Fr., Soubor veškerých 
spisů dr. Karla Farského, in: NR 1942, Č. 3, s. 154-156: Kovář znovu otiskuje Návrh SKF na 
vydání sou~oru Farského spisů, přijatý v r. 1935, avšak nerealizovaný a vyzÝV,á ke spolupráci 
na jeho naplnění. 
1113 Hrdlička, Jar., cit.dílo (2007), s. 279; uvedeno dle: Zápis ze schůze 14. 3. 1942, čj. 3404, 
Kniha zápisů ze schůzí ÚR CČM,ÚAM CČSH. 
1114 Tamtéž, s. 280: Hrdlička uvádí návrhy jednotlivých synod a diecézních rad. Pouze 
Radvanická D,R Kováře nenavrhla. Cit. dle: Kovář, Fr., dopis A. Procházkovi z, 16. 3. 1942, 
ÚAM CČSH, neinventarizovaný fond Fr. Kováře: Kovář se příteli svěřuje s pomluvami, které 
jsou o jeho osobě v souvislosti s volbou šířeny a které dle jeho soudu ještě přijdou: 

"neznaboh, atd., čekám, že ještě přijde: vrah, zloděj, křivopřísežník." 
1115 Tamtéž, s. 281, srv. s. 279: JUDr. Dvořák působil současně jako místopředseda ÚR CČM i 
jako předseda ,Právní rady CČM. Ústředí často zaujímalo "k řadě důležitých aktů řízení 
církve" jiné postoje než Jednota duchovenstva CČM, což se projevilo "i během p~íprav volby 
nového patriarchy CČM." Srv. s. 281, cit. dle: ÚNS dopis MŠD z 13. 11. 1945, čj. 13160/45, 
ÚAM CČSH, fond ÚMS- M. Novák: podle Nováka měl JUDr. Dvořák "významný podíl na tom, 
že v rozporu s duchem ústavy Církev českomoravské ústřední rada v roce 1942 zastavila 
volbu patriarchy." Srv. s. 286, cit. dle: Kovář, Fr., Životopis, RAFK: Kovář projevil v den svých 
55. narozenin opět svou osamocenost umocněnou situací v církvi, kterou nahlížel kriticky: "V 
církvi diktatura Dvořáka." Reakcí na poznanou skutečnost je i Kovářů článek "Pastýři a 
stádce, vedoucí a vedení v církvi" in: Blahoslav. Rodinný kalendář CČM 1944, Praha 1943. 
1116 Tamtéž, s. 281; srv. s, 307: Mocenský zápas o vedení církve pokračoval v nových 
politických podmínkách. "Staré vedení církve bylo v době Protektorátu orientováno na 
struktury agrární strany, nové na KSČ. 
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náboženském a církevním, prostřednictvím nichž zprostředkovával 
mnohé informace o církvích v zahraničí i jejich teologii. Od 4. čísla 

Náboženské revue r. 1942 vymizely kromě článků a Rozhledů po 
písemnictví všechny ostatní rubriky.1117 Poslední válečné číslo 
Náboženské revue vyšlo v srpnu r. 1944.1118 Příčinou zmenšení 
obsahu, vyloučení rubrik a nakonec zastavení vydávání Náboženské 
revue byla nařízení "úřadů okupantů".1119 

Volba patriarchy byla nakonec provedena až po skončení 2. 
světové ,války, kdy byl Kovář jako jediný kandidát na volebním 
zasedání 2. řádného sněmu CČS 29. 6. 1946 jednohlasně zvolen 3. 
patriarchou CČS. 1120 

3. Rok 1945 v ekumenickém směřování CČS 

3.1. Kovářova pozice v době převratu v CČS 

V druhé polovině 2. sv. války vznikly v exilu dohody o politickém 
rozložení sil v Československu. "Posun středu politického systému 
obnoveného Československa k levici zviditelnil posuny, jež probíhaly i 
v působení politických stran v CČS.,,1121 Z rozhodnutí MŠO ze 14. 5 . 

. 1945 vznikla Ústřední národní správa (ÚNS) CČS. 1122 Již po deseti 

1117 Rubriky: Ze světa myšlenkového, Rozhledy po theologii, Rozhledy po životě 
náboženském a církevním, Kulturní hlídka,Různé. 
1118 Kovářem uveřejněný článek v posledním čísle NR (od r. 1942 publikoval méně i své 
články) byl nekrolog: Za prof. dr. Frant. Žilkou, in: NR 1944, roč. XVI.,č. 1, s. 21- 25: Kovář si 
prof. Žilky velice vážil. Popsal ho i jako příznivce CČM od jejích počátků; Důvod příznivého 
poměru k CČM viděl Kovář v blízkosti "stanovisek, cest a cílů" CČM svobodnému 
protestanÚsmu, který podle Kováře Žilka zastával. ' 
1119 Kovář, Fr., Do nového díla, in: NR 1946, roč. XVII., Č. 1, s. 1: Obsah musel být ód září v r. 
1942 zmenšen na polovinu a muselo být vyloučeno vše, co se týkalo života kolem. 
1120 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 313. 
1121 Tamtéž, ,s. 297; srv. s. 296: "Květen 1945 potvrdil tedy i v CČS(H), ~e republika, 
společnost i tato církev budou podstatně více levicové než před rokem 1938." 
1122 Tamtéž, s. 297, 302-303: Kovář byl 14. 5. 1945 jako jeden ze zástupců pražské diecézní 
rady přítomen sdělení o převzetí moci ÚNS CČS na církevním oddělení MŠO osobně. Proti 
vystupoval do té doby místopředseda ÚR a současně právní, stavení a finanční referent 
JUDr. Dvořák, který byl ÚNS nařčen z postupného omezování demokracie ve správě církve 
v době okupace. ÚNS jednala v počátku svého založení "s představiteli církevního exilu a 
biskupského sboru církve o rozdělení pravomocí." Srv. s. 304: Biskupům byla odňata právní, 
správní a výkonná pravomoc, ponechána byla pravomoc duchovenská ve smyslu vykonávání 
bohoslužeb, svátostí, učitelského úřadu a jednou za rok svolávání synody. 5. 6. 1945, kdy 
bylo biskupu Stiboru potvrzeno ministerským předsedou vedení církve ÚNS, byla podepsána 
mezi biskupem Stiborem a předsedou UNS Novákem dohoda, na základě níž měli být až do
nového ustavení ÚR CČS zváni virilní členové ÚR - biskupové a zástupce Husovy fakulty, 
biskup Stibor měl pastýřským listem, otištěném v 1. čísle obnoveného Českého zápasu 
vyhlásit volby v celé CČS, za něž měla být v co nejkratší lhůtě odpovědna ÚNS. Nebyl-Ii by , 
zvolen patriarcha, biskup Stibor by byl nadále správcem a ujal by se předsednictví v ÚR, I 

vopačném případě by se stal předsedou ÚR patriarcha. V případě 1'lepřítomnosti Stibor 
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dnech vydala v čele s Dr. M. Novákem počet ze své činnosti: vrátila 
opět název církve (CČS), převzala pravomoc ÚR, ponechala 
v platnosti usnesení ÚR a DR, pokud "neodporovala zájmům národa i 
státu", se stejnou podmínkou ponechala rady starších, jmenovala 
tajemníky diecézí s výhradní odpovědností ÚNS, jíž nyní odpovídali i 
faráři, . zrušila vikáře a pro udržení kontinuity života· církve zřídila 
poradní sbor "význačných členů církve,,1123. Mezi členy "širšího 
poradního sboru ÚNS" měl Kovář své zastánce i přátele, sám se však 
"převratu" neúčastnil. 1124 

Kovář, který se do iniciativ ÚNS přímo nezapojil, se v květnu 1945 
vrátil na fakultu. 1125 Pro r. 19451 46 byl zvolen proděkanem fakulty. 
V červnu 1946 nepřijal kandidaturu na děkana, naopak si vyžádal 
souhlas profesorského sboru na kandidaturu na patriarchu.1126 Podle 
Jar. Hrdličky se ÚNS stala "pro část jejích členů i Kováře odrazovým 
můstkem k vedoucím úřadům v církvi a tím i do církevně politické 
sféry. ,,1127 

3.2. Odsun Němců jako téma ÚNS CČS církevní spolupráce v r. 1945 

Synodní rada ČCE uvítala zřízení ÚNS a nabídla jí spolupráci. 
K informativní schůzce nad společnými otázkami pozvala ÚNS i 
vedení břevnovského kláštera.1128 Poť· zajištění pozic svolala ÚNS 
v říjnu 1945 poradu zástupců pěti církví ve věci stanoviska k odsunu 
Němců zČeskoslovenska. 1129 Arcibiskupský ordinát vyjádřil písemně, 
že se k iniciativě nepřidá. Setkání pokračovala do ztracena.1130 CČS 
odpověď na otázku odsunu Němců včlenila do sněmovního poselství 

pověřil Nováka jeho zastupováním s úřady a jednáním za církev navenek. Srv. s. 308: 
V polovině č~rvna 1945 většina dosavadních členů ÚR a diecézních rad ÚNS uZl'lala. 
1123 Tamtéž, s. 299: Zrušila i kárné řízení proti členům Jednoty duchovenstva, zahájené 
v dubnu 1944. Zrušilo i vnitřní církevní cenzuru zavedenou v červnu 1944. 
1124 Tamtéž, s. 293, cit. dle: Kovář, Fr., Životopis 21. 9. '1945, RAFK; srv. 299, 300: tajemníkem 
DR Praha byl ÚNS jmenován Kovářovi blízký A. Šimšík, členem širšího poradníhO sboru byl 
jemu rovněž blízký o. Rutrle, a dále Z. Trtfk, R. Hovádek, Horský, F. Plechatý a V. Vyšohlíd. 
1125 Tamtéž, s: 292, 293: MŠNO zrušilo dekret, jímž byli profesoři odvoláni ná dovolenou 
s čekatelným k 1. červnu 1945. 
1126 Tamtéž, s. 294: Děkanem se stal na r. 1946/47 Dr. Hník, navrátivší se z exilu, který byl 
vystřídán v r. 1947/48 J. L. Hromádkou, jenž se vrátil z USA v r. 1947. 
1127 Tamtéž, s. 312. 
1128 Tamtéž, s. 300. 
1129 Tamtéž, s. 309. 

1130 Tamtéž, s. 309, 310; srv. s. 310, pozn. 1323: Listina přítomných na poradě křesťanských 
církví v Československu b transferu Němců konané 31. 10. 1945, ÚAM CČSH, fond ÚNS - M. , 
Novák: přítomní byli zástupci: Jednoty českobratrské, BJB, Náboženské společnosti českých i 

unitářů, pravoslaví a synodní senior ČCE. 
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v iednu 1946.1131 Stanovisko vyjadřující se pro odsun bylo 
prostřednictvím F. M. Hníka zasláno Zatímnímu výboru SRC.1132 

3.3 .. Nová demokracie jako princip spojení všech národů 

Myšlenka spojení všeho lidstva se opět ozvala u Kováře po 
květnové revoluci r. 1945 v ideji "spolupráce všech národů a států 
k obecnému blahu, hmotnému i duchovnímu,,1133. Mělo k ní dojít (s 
ohledem' na polohu "v srdci Evropy, mezi Západem a Vychodem") na 
základě syntézy liberalismu Západu a kolektivismu Východu, díky níž 
se měly spojit osobní svobody, jak je reprezentuje západní 
demokracie, s kolektivní vázaností, hlásanou Východem. Tak měla 
vzniknout "nová forma demokracie", jež by mohla být požehnáním 
světové demokracii, ale i světovému svobodnému křesťanství, "jemuž 
patří budoucnost".1134 

Pro Československou církev, jako svobodnou církev, je podle 
Kováře služba - "v duchu Kristově" - demokracii "povinností 
nábožensko mravní". Demokratické zřízení církve je 
"samozřejmostí", samozřejmostí je rovněž, že "platí ve všech ob~rech 
života". Pod normou Ducha Kristova však není demokracie pouze 
politickou veličinou, ale i "mezinárodní,~ulturní, sociální".1135 

Zajímavé je Kovářovo rozčlenění proudů křesťanství ve vztahu s 
politicko - hospodářskými systémy. Zatímco svobodné křesťanství, 
jehož CČS byla součástí, přiřadil Kovář "křesťanství věku 
demokratického", římské katolictví zařadil do "křesťanství věku 

feudálního" a protestantskou ortodoxii, zvláště kalvínství, "křesťanství 
věku kapitalistického".1136 Tak měla CČS - jako svobodná křesťanská 

lm Poselství II. řádného sněmu církve československé, in: NR 1946, roč. XVII., č. 1, s. 61: 
Argumentace odsunu je postavena na 1) mravním a duchovním zdraví československého 
národa, co qy obrana proti nedůvěře a nenávisti, kterou německá menšina ~ůli zločinům 
Německého národa vyvolává; explicitně je zde uvedeno, že se nejedná ani <> pomstu, ani o 
národní zaujatost. Nicméně právě národní nenávist vůči jinému národu, což je v Poselství 
klasifikováno jako "nejtěžší morální zločin fašistického Německa na našem národě", má být 
odsunem překonána, "aby náš lid nabyl zase svého klidného a hněvu prostého postoje j 
německému národu", 2) ujištění, že stát po zkušenostech s německou menšinou jí nyní 
nemůže přiřknout politická práva, což by však se ovšem v lidu československém nesneslo s 
jeho demokratickým smýšlením a "korumpovalo by to naší vlastní veřejnou mravnost a 
národní ethiku." Na základě těchto argumentů Poselství klasifikuje odsun jako řešení nejen 
politické, ale i "mravně nutné a sebezáchovné. II Stanovisko vyslovuje dle svých slov z litOU hy 
po míru a pokoji v naší vlastL" 

','.;"; 

1132 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 310. 
1133 Kovář, Fr., Demokracie a křesťanství, in: Světová revoluce a křesťanství, Blahoslav, Praha 
1945. 
1134 Tamtéž. 
1135 Tamtéž. 
1136 Tamtéž. 



cítkev - opět měla sehrát v nadcházejícím "křesťanském věku 

demokratickém" klíčovou roli pro budoucnost lidstva. 
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'V. Kovářovo ekumenické směřování v době jeho úřádu 3. patriarchy 

. Církev československé husitské 

1. Ekumenický vývoj CČS v době konání 2. řádného sněmu CČS 

1.1. Zahajovací jednání 2. sněmu CČS 

Ve dnech oslav vzniku CČS v poválečném roce 1946 se 8. - 10. ledna 
sešel 2. sněm CČS ke svému zahajovacímu jednání.1I37 Sněm byl zahájen 
bohoslužbami v dejvickém sboru, při nichž kázal Kovář jako správce pražské 
diecéz~. 'Jeho kázání bylo přenášeno i čsl. rozhlasem. P~lovinu kázání 
věnoval líčení prvního apoštolského sněmu v Jeruzalémě, díky němuž se 
stávalo křesťanství světovým náboženstvím. Kovář kladl důraz především na 
způsob dosažení tohoto výsledku, v němž zdůraznil přesvědčení tehdejších 
sněmovm'ků, že to bylo ve shodě s Boží vůlí. Právě shodu s Boží vůlí 
zdůraznil Kovář jako kritérium rozhodování křesťanů i při všech dalších 
sněmech. Proto, jak dále rozvedl, prosili ducha Božího, který tak jako plnil 
Ježíše Krista, "plní a řídí církev jako pokračovatelku jeho díla ve službě 
Božího kralování na zemi. ,,1138 Po stručném: připomenutí výsledků prvého 
sjezdu CČS a minulého 1. sněmu v jeho dvou zasedáních nastínil Kovář, čím 
se bude zabývat tento 2. sněm, který bude muset "rozhodnout, kam se 
postavíme v třídění světa a co chceme jako církev učinit pro nový svět a nový 
řád, po němž všichni toužíme,,1139. Správné rozhodnutí bude jen to, které, jak 

Kovář v závěru znovu zdůraznil, bude ;,ve' shodě s Boží pravdou a vůlí, 

zjevenou v Ježíši Kristu, ve shodě s duchem JeŽíšovým.,,114o 

Kovářův apel obsažený v kázání zřetelně obsahuje christocentrický 
základ, který budeme moci sledovat i v dalších textech 2. řádného sněmu, na 
nichž se Kovář podílel. Rovněž idea uskutečňování Božího království na . 
zemi, ~erou jsme sledovali II něj již před 2. sv. válkou, zde n~chybí. V jeho 
poválečné rétorice již má ale i dimenzi sociálně - politickou. 

Slavnostní zahájení sněmu se konalo v týž den odpoledne v Obecním 
domě. Předseda Ústřední národní správy Dr. M. Novák pojal událost 
velkolepě~ na slavnostní zahájení pozval politiky, kulturní pracovníky i 
zástupce, církví. 1141 Sněm pozdravil svým dopisem předseda vlády a 

Československé strany sociálně demokratické Fierlinger, který za sebe na 
slavnostní ~hromáždění vyslal ministra financí, pozdrav zaslal, i ministr 

1137 Dni sněmu, in: ČZ 1946, roč. XXIX., Č. 2 - 3., s. ll.: 2. sněm byl zahájen bohoslužbami 

v dejvickém sboru, odpoledne probíhalo slavnostní zahájení ve Smetanově síni Obecního 
domu. 
1138 Kovář, Fr., S pomocí ducha Božmo. Kázání při bohoslužbě pro sněmovníky před 
zahájením II. řádného sněmu CČSH v Dejvicích dne 8. ledna 1946 o 9. hod., in: ČZ 1946, roč. 
XXIX., Č. 2 - 3., s. 9. 
1139 Tamtéž. 

1140 Tamtéž: Z Kovářova' kázání zaznívá christologický akcent: Srv. Lášek, BL, K problematice 

typologického vývoje CČSH in: ThR 1988, roč. XXI, č.1, s. 16 ad. 
1141 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 311; srv. ČZ 1946, roč. XXIX., Č. 2-3., s. 7-14. 
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školství a osvěty prof. Zd. Nejedlý.1142 Slavnostního zahájení se zúčastnili i 
další významní hosté. 

Kovář vedl 10. 1. 1946 sedmičlennou delegaci k prezidentu Benešovi, kde 
vyjádřil prezidentovi za CČS poděkování a přislíbil podporu jemu i vládě a 
všemu, "co směřuje k sociální přestavbě našeho života,,1143: Pozdrav zaslal 
sněm i předsedovi sněmovny, předsedovi vlády a OSN.1I44 

Sněm převedl pravomoce Ústřední národní správy na ÚR CČS, kde "řada 
členů ,ÚNS získala vynikající postavení a dokázala svou V1)li prosazovat i 
dále.,,1145 Kovář, jenž byl t.č. správcem pražské diecéze, ~e jako člen 
delegace ÚR CČS po boku svého přítele F. Plechatého, M. Nováka a V. 
Lorence měl zúčastnit jednání na Ministerstvu školství a národní osvěty, kde 
měla být za nové ústředí církve potvrzena rozhodnutí ÚNS ve věci otázky 
pohraniČÍ,1146 Správcovství diecéze a práce pro sněm zabraly Kovářovy 
mnohý čas, včetně času potřebného k psanÍ, 1147 Přesto od r. 1946 začal opět 
řídit Náboženskou revue, v daném roce v ní však nevydal jediný článek. 
Výjimkou byla recenze na spis "S druhého_břehu" J. L. Hromádky a O. 
Odložilíka.1148 Naproti tomu téměř v každém čísle Českého zápasu vyšel ve 
sněmovním roce 1946 Kovářův článek. Hned v prvním čísle píše o 
problematice rozdělení funkce pražského biskupa a patriarchyY49 Právě 

1142 Dni sněmu; Tylův Jan Hus pro sněm církve československé; Jubilejní ceny církve uděleny, 
in: ČZ 1946, roč. XXIX., Č. 2 - 3., s. 11.: Slavnc:tstní zasedání 2. sněmu CČS se konalo 
v Obecním domě; byly zde uděleny i jubilejní ceny CČS - cenu dr. A. Hartla za práci 
vědeckou a především teologickou předal Kovář AI. Spisarovi. V Národním divadle bylo týž 
den uvedeno představení M. J. Husa od J. K. Tyla. Srv. A. N., Poválečná situace, in: Rozhledy 
po životě náboženském a církevním, in: NR 1946, roč. XVII., Č. 1., s. 56: Nejedlý se vyslovil 
proti odluce státu a církve. 
1143 Předsednictvo sněmu u prezidenta republiky, in: ČZ 1946, roč. XXIX., Č. 2 - 3., s. 9. Srv. U 
hrobu prezidenta Osvoboditele, in: ČZ 1946, roč. XXIX., Č. 4, s. 15: předsednictvo sněmu, 
položilo yěnec na hrob T.G.M. v Lánech. Srv. Sněm prezidentu Osvobodi!eli, in: ČZ 1946, 
roř. XXIX.,' Č. 2 - 3, s. 7: Stuha věnce nesla nápis "Ježíš, ne César!" 
1144 Pozdrav předsedovi sněmovny; Pozdrav představiteli programu vlády Národní fronty; 
Sněm zdraví OSN, in: ČZ 1946, roč. XXIX., Č. 2 - 3., s. 9, 11. 
1145 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 311: "Přesun většiny osobností z ÚNS do ústředí 
znamenal i, přesun všech podstatných politických témat a proběhl zcela ~Iadce." Bývalí 
členové ÚNS měli v letech 1946 - 48 vliv na mladou generaci duchovních. 
1146 Tamtéž. s. 311., 312: Kovář se stal správcem pražské diecéze předevŠím díky podpoře 
členů ÚNS. Ve funkci setrval od 1. 12. 1945 do 28. 6. 1946, kdy jej vystřídal M. Novák, 
zvolený za pražského biskupa CČS. 
1147 Tamtéž, s, 312: Kovář nedodal slíbené rukopisy dvou textů. , 
1148 Kovář, Fr., recenze: Hromádka, J. L., Odložilík, O., S druhého břehu, in: NR 1946, roč. 
XVII., Č. 2., s. 126 - 128: Kovář nazval knihu pokračováním Masarykovy Světové revoluce. 
Ocenil rovněž v ní obsažené informace, které přispějí k lepšímu porozumění let válečných, 
ale i přítomnosti. Výběrem citací z knihy poukázal i na své souznění s Hromádkovou ideou o 
spolupráci napříč národy, v níž "duchovní a civilisační tradice 
československá ... tvořená ... mohutným přesvědčením, čistou vírou a vroucí láskou k chudým 
a slabým", má šanci" z nás udělat budovatele nového pořádku." 
1149 Kovář, Fr., K rozdělení úřadů, in: ČZ 1946, Č. 1., s 4: Kovář se vyslovil proti rozdělení 
úřadů pražského biskupa, a patriarchy s ohledem na malé kompetence, které by zůstaly, 
patriarchovi. Za jeho článkem vyšla Poznámka Fr. Roháče, který osvětlil, že dříve než došlo' 
k redakci čísla ČZ, kde je Kovářův článek uveřejněn, přijala ÚNS text návrhu na změnu čl. 69 
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příprava na volby na patriarchu brala Kovářovi mnoho času. Ke kandidatuře 
vyzvali Kováře jeho někdejší žáci z ÚNS již na podzim r. 1945. 

1.l.1. Ekumenické zacílení při zahájení 2. řádného sněmu CČS 

Sněm obdržel kromě výše zmíněných pozdravů předsedy vlády a 
ministra školství a osvěty a dalších gratulací z politických kruhů (od 
Československé sociálně demokratické strany, České strany národně sociální, 
ale i "'Svazu národní revoluce) gratulace též od Náboženskě společnosti 
Československých unitářů a Společnosti svobodného bratrství. Sněmovníci 
rozhodli o vyslání pozdravů ze sněmu kromě již zmíněných politických adres 
též Všeslovanskému výboru v Moskvě a "spřáteleným církvím světa": 

arcibiskupovi z Canterbury, Moskevskému patriarchovi, gen. sekretáři SRC a 
gen. sekretáři Světového svazu pro svobodné křesťanství. 1150 

V telegramu Všeslovanskému výboru v Moskvě byla vyslovena 
myšlenka "slovanské solidarity se všelidským obsahem", k níž byly 
vytvořeny podmínky vítězným bojem proti fašismu, "posvěceným tolika 
oběťmi, zvláště slovanských národů". CČS se v pozdravu zavázala 
k prohlubování vzájemného poznávání slovanských národů a k rozvoji 
bratrství "ve výstavbě sociálně spravedlivého a kulturně pokrokového 
světa,,1151. 

Arcibiskupovi z Cantenbury vyjádřil sněm vděčnost za podporu 
prezidenta Beneše a exilové vlády.1152 Moskevskému patriarchovi poděkoval 
sněm za oběti, přinesené církví podporou vlády a Rudé armády a jejímu 
příspěvku k vítězství nad nacismem. Pozdrav obsahuje i vyjádření naděje 
v"rozhojnění duchovních styků mezi Československem a Sovětským 
svazem~ď a naději, že tak obě církve "přispějí kještě většímu-sblížení obou 
našich sbratřených národů,,1153. 

Generálnímu sekretáři SRC vyjádřil sněm poděkování za pokrok v práci 
pro sblížení křesťanských církví. Závěrečné přání, aby ,se "lidstvo 
sjedriocovalo ne v liteře zákona, nýbrž v duchu a v pravdě Kristově" 1154 
vypovídá o stálé snaze CČS se k SRC připojit, avšak ne za současných 
podmínek (věroučné báze). K další spolupráci se CČS přihlásila v pozdravu 

Ústavy, kde se řeší kompetence patriarchy nově. Kovářův návrh, aby měl patriarcha dozor 
nad biskupy, zhodnotil Roháč jako "bezděčný ohlas katolicky hierarchického pojetí,' které 
nemůže mít analogon v církvi československé" Sněm v novelizované Ústavě rozdělení funkcí 
přijal a volbu biskupů a patriarchy časově omezil. 
1150 Všeslovanskému výboru v Moskvě; Sněm zdraví spřátelené církve světa, in: ČZ 1946, 
roč. XXIX., Č. 2 - 3., s. 11. 
1151 Tamtéž. 

1152 Sněm zdraví spřáte'lené církve světa, in: ČZ 1946, roč. XXIX., Č. 2 - 3., s. ll. 
1153 Tamtéž. 

1154 Tamtéž. 

206 



gen. sekretáři Světového svazu pro svobodné křesťanství. Vyjádřila i radost 
nad jeho očekávanou návštěvou Prahy na Husově fakultě. 

Z výše uvedených pozdravů je zřejmé tehdejší postavení CČS v rámci 
ekumeny. Ve snaze udržet si kontakty na Západě (arcibiskup z Canterbury) a 
rozvíjet kontakty na Východě pod heslem slovanského sbratření (moskevský 
patriarcha a všeslovanský výbor), chtěla CČS pokračovat v jednáních o 
přístupu k SRC, jsouc plnou členkou IARF, jež tvořilo již mnoho let její 
ekumenické zázemí. 

1.1.2. První kroky k naplňování ekumenické spolupráce vytyčené 

2. řádným sněmem CČS 

Postupné naplňování ekumenického programu 2. řádného sněmu CČS je 
možno vidět v návštěvě zástupce arcibiskupa z Canterbury biskupa 
z Herafordu lorda Dr. R. G. Parsonse v květnu 1946, kterého přijal jako 
správce pražské diecéze a profesor Husovy fakulty Dr. Kovář společně 
s místopředsedou ÚR CČS Plechatým, prof. Spisarem a prof. HrnKem, jenž 
ho v době návštěvy doprovázel. Biskup Parsons posloužil ve sboru CČS na 
Vinohradech kázáním při bohoslužbách, které vedl prof. Kovář společně 
s prof. Hníkem a místním farářem A. Šimšíkem.1155 

V interview pro ČZ byl biskup Parsons dotázán mimo jiné i na názor ke 
stanovisku CČS, uvedenému v Poselství 2. řádného sněmu CČS, o podpoře 
"socialistického státu z důvodů mravních".1156 Biskupova odpověd' byla 
blízká Kovářovu názoru, když odpověděl, že "sociální a politický pokrok 
bude vedlejším produktem věrnosti mravním a duchovním zásadám 
království BoŽího.,,115,7 Na rozdíl od Kováře však biskup Parsons explicitně 
uvedl, že se anglikánská církev nesnaží o uskutečnění ráje na zemi. Nicméně 
současně potvrdil, že otázky politické, sociální, hospodářské se stále častěji 
dostávají na jednání Národm'ho shromáždění anglikánské církve. 1 158 

Biskup Parsons odpověděl i na otázku k tématu jednoty a, ekumenické 
spolupráce. Ta mu byla položena s předjímkou toho, že CČS se bojí o 
ztroskotání ekumenismu, bude-li se stavět,na věroučných otázkách, a proto 

1155 Redakce, ČZ, Vítáme vzácného hosta, in: ČZ 1946, roč. XXIX, Č, 18., s. 92: Zpráva o 
návštěvě zástupce arcibiskupa z Cantebury biskupa z Herafordu Dr. R. G. Parsonse, který po 
přijetí prezidentem a zástupci vlády ČSR obdržení čestného doktorátu na Husově fakultě, 
kázal i při bohoslužbách CČS v Praze- Vinohradech, které sloužil Prof. Kovář společně s Prof. 
Hníkem a farářem Šimšíkem. (Kázáním a Večeři Páně posloužil biskup Parsons i při 
bohoslužbách u ČCE). 
1156 Interview s lordem biskupem z Herefordu, in: ČZ 1946, roč. XXIX, roč. XXIX, Č. 19, s. 101: 
Biskup' Parsons byl dotazován i na názor církví v Británii na Mnichov a situaci 
Československa. 
1157 Tamtéž. , 

1158 Tamtéž: členové Národního shromáždění anglikánské církve jsou (podle intervi 
biskupové, duchovenstvo a laikové. 



prosazuje křesťanskou jednotu na základě ,Jednoty mravní vůle v duchu 
Kristově. ,,1159 Biskup nastíněnou tezi nepotvrdil. Podle něho Angličané míní, 

že "konečným cílem má být úplná korporativní jednota", které "nemůže být 
dosaženo bez jednoty v učení o základních věcech křesťanské víry".1160 

Současně však připustil, že na počátku není hned možné o takovou jednotu 
usilovat. Kvitoval proto praktickou spolupráci křest'anů a Vyzval k společné 
obraně křesťanských hodnot Gako kupř. ochrany práv jednotlivce jako 
Božího stvoření). Vyslovil se současně o potřebě vzájemného poznávání 
církví, hovořil i o dalším přátelství a porozumění mezi oběma národy.1161 

, , . . 

V obdobném duchu se neslo jeho kázání ve sboru CČS na Vinohradech. I 

zde vyjádřil své přesvědčení, že křesťané musí být vírou v Ježíše Krista 
vedeni k mezinárodnímu přátelství a tak současně přispívat i k duchovní 

jednotě národa. 

Jednota byla základním tématem jeho kázání. Pro její růst se biskup 

Parsons zmínil o čtyřech předpokladech s vědomím, že bude ještě dlouho 
trvat, než se právě na nich církve sjednotí. ,Z anglikánské perspektivy bylo 

prvním předpokladem přesvědčení o Bibli jako konečné autoritě ve věcech 
víra a mravů, druhým poznání, že Bible obsahuje závazná svědectví o Božích 
skutcích pro osvobození člověka zjeho hříchu, třetím uznání vykupitelského 
milosti Boží, projevené voběti Ježíše Krista, na níž se církve účaStní 
prostřednictvím svátosti křtu a večeře Páně, ' a čtvrtým vědomí, že 
"k dosažení plné jednoty církve bude -nutno přijmout jednotný řád 

duchovenské služby, který by byl opatřen společnou autoritou církve 
Kristovy" 1162. Cestou kjednotě má být praktické křesťanství konané pro 

blaho lidstva, při němž se církve k sobě navzájem přiblíží. V závěru kázání 

se proto biskup modlil za pomoc CČS křesťanům ve Velké Británii i jinde a 
současně zdůrazňoval ochotu učit se z toho nejlepšího v křesťanském světě .. 
Neboť -cesta ke stále větší jednotě obecné církve vede "ve vzrůstu vzájemné 
lásky a ve výměně křesťanských služeb od národa k národu ... ,,1163 , 

CČS začala usilovat také o prohloubení přátelských vztahů s Polskou 
národní církví. Prof. Kováře po jeho volbě a instalaci patriarchou CČS 
navštívil v říjnu 1946 tajemník Rady polské národní církve E. Narbutlowicz. 

Byly "sjednány předpoklady příští spolupráce", která dostala mezi jiným 

1159 Tamtéž.' 
1160 Tamtéž. 
1161 Tamtéž. 

1162 Parsons, R. G., Jednota církve, Kázání v Husově sboru na Vinohradech 6. května 1946 
v překladu F. M. Hníka, in: ČZ XXIX., č. 20, s. 106. 
1163 Tamtéž. Srv. Redakce ČZ, Poděkování arcibiskupa z Canterbury, in: ČZ 1946, roč. XXIX., 
č. 27., s. 149: arcibiskup z Canterbury osobním listem poděkoval nově zvolenému 
patriarchovi Kovářovi za přijetí biskupa Parsonse, v němž vyjádřil naději v posílení 
sjednocujících svazků' křesťanů prostřednictvím takových návštěv, jako byla tato. Vyjádřil 
též naději, že vzrůstem bratrské lásky bude moci být i účinněji hlásáno evangelium Ježíše 
Krista. 
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výraz i v přijetí několika bohoslovců do koleje CČS. 1l64 Domluvena byla i 
společná příprava mezinárodního sjezdu slovanských církví na r. 1947 
ve Varšavěy65 

Vztahy, které CČS rovněž rozvíjela díky svému členství v IARF, byly 
vztahy s unitáři, konkrétně americkými. ČZ v r. 1946 tak kupř. seznámil 
členy CČS s hlavními zásadami unitářství podle duchovního A. P. Daviese 
z Washingtonu.1l66 

1.2. Kovářovy ideje v Resoluci věroučného výboru a Poselství 2. řádného 

sněmu CČS 

Sněm CČS přijal 10. ledna 1946 Resoluci věroučného výboru a Poselství 
2. řádného sněmu církve československé. V Resoluci zaznamenáváme 
některé staré, ale i novější Kovářovy důrazy a myšlenky. Jedná se především 
o vyjádření týkající se mylné interpretace církve, pokud by byla považována 
pouze za "společnost jenom ethickou, filosofickou, vědeckou, či sociálně 

politickou,,1l67. Všechny tyto oblasti chce CČS naplňovat duchem 

Kristovým. Cílem rezoluce je tedy deklarovat CČS jako "obecenství 
náboženské, obecep.ství víry naděje a lásky v duchu Ježíše Krista" II 68. Na 
tomto základu stojí pak všechny postoje církve k současnému životu i 
všechny mravní úkoly1l69. Duchem Kri~~ovým je' dán obsah víry, jímž je 
měřena i "všechna sociální skutečnost' i dění". Pro udržení základního 
náboženského vědomí slouží teologie CČS. Bez její práce by církve ztratila 
své vědomí o její podstatě, základu existence a poslání církve. _ Základním 
posláním církve, formulovaném v Resoluci, je snaha pomoci "na svém místě 
a ve svém prostředí překonati náboženskou a mravní krisi moderního 

1164 Narbuttowicz, E., Pozdrav polské národní církve, v překladu redakce ČZ, in: ČZ 1946, roč. 
XXIX., č. 44., s. 243: Kontakt vznikl prostřednictvím (v době návštěvy již biskupa) M. Nováka, 
kterého tajemník Narbuttowicz rovněž navštívil. Spojení obou církví viděl tajemník Polské 
národní církve zvláště v protivatikánském směřování obou národních církví a jejich snaze 
hájit svobc;>du, akcent pokládal rovněž na slovanskou ideu sbratření. , 
1165 úR CČS, Prohlášení ÚR CČS k článku prof. Bednáře "Církev československá a ekumenická 
spolupráce", in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 1. - 2., s. 3. 
1166 DaviE~s, A. P., Hlavní zásady unitářství v překladu K. V. V. in: ČZ 1946,roč; XXIX., č. 51 -
52, s. 289, 291: V dovětku překladatele (V.Vyšohlída) je řečeno, že CČS sice s mnohými 
principy unitářství nesouhlasí, ale společnou vazbou je svoboda svědomí, kterou vyznávají. 
Navíc unitá~i projevovali až doposud více respektu k CČS než "trinitáři". ' 
1167 Resoluce věroučného výboru, přijatá řádným sněmem CČS 10. ledna 1946, in: NR 1946, 
roč. XII., č. 1., s. 58; srv. též Resoluce věroučného výboru in: Sbírka sněmovních usnesení 
Církve československé, Praha 1947, Blahoslav, s. 35, 36; srv. též Resoluce věroučného 
výboru in: Učení Církve československé, Praha 1954, Blahoslav, s. 33 - 34: Uvedenou větu 
Kovář považoval za zásadní; srv. Kovář, Fr., Ale jápravím vám ... Do práce ... , in: ČZ 1946, roč. 
XXIX., č. 4., s. 16: Kovář uvádí ve svém hodnocení sněmu a rezoluce tutéž větu. 
1168 Tamtéž. . 

1169 Tamtéž, srv. Kovař, ~r., Ale já pravím vám ... Do práce ... , in: ČZ 1946, roč. XXIX., č. 4., S. 
16: "církev má stále mít na mysli svou povahu náboženskou a všecko na světě vidět 

z hlediska Boha a Božího království". 
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člověka". Tento úkol je současně fonnulovánjako touha "přivésti především 
všechny příslušm'ky našeho národa a státu opět k Ježíši Kristu a skrze Krista 
k Bohu,,1170. 

I zde, podobně jako v Kovářově kázání z 8. 1. 1946 na zahájení sněmu, je 
zřetelné christologické zasazení jeho starších témat. 1171 

Rovněž v Poselství se ozývají některé ideje, jež jsme sledovali před 2. 
světovou válkou i u Kováře. Mnohé z nich jsou však již zasazeny do nových 

pom~~ poválečné politické situace. Při vyjádření vd~čr~osti Bohu za 
záchranu a vzpomínce na mrtvé oběti, jejichž památce je slibována věrnost, 
se v Poselství objevuje myšlenka spojení "v duchu s veškerým 
křesťanstvem", konkrétně "zemí okupovaných kdysi nepřítelem lidstva", 
které "osvědčilo v letech útisku svou věrnost Ježíšovu náboženství lásky."l172 

K proklamovanému spojenectví se SSSR zaznívá argument nastoupené cesty 
sblížení se slovanskými národyY73 Ozývá se zde rovněž odkaz na 
přináležení CČS ke svobodnému křest'anstvL 1174 Současně je připomenuto 
odloučení od "historického křesťanství". To je zde spojeno s předválečným 
poznáním "etiky Ježíšova evangelia o Božím království v lidstvu", jež je 
v Poselství však již ztotožněno s "ethikou beztřídní společnosti" .1175 

V odmítnutí "mravně nežádOUCÍch vlastností", které zde zanechal 
fašismus ("lidsky kladného pojetí smyslu práce člověka a života, ... sklon k 
frázi a polopravdě na úkor poctivé práce myšlenkové, ... oslabení mravní 
nepřípustnosti protekcionářství, korupce a prospěchářství i v jemnějších a 
nenápadnějších fonnách, ... snadného ustupování osobní dravosti, 
neospravedlněné skutečnou službou lidu, ... nezájem o osobní kulturu jako 
kulturu srdce a svědomí") 1176, zaznívá v Poselství touha stavět na dvou 
základních principech CČS: svobodě svědomí, zvláště při ,výchově mládeže, 
jež m~ být současně založena na druhém principu CČS: roz:umu a vědě, tj. 

1170 Tamtéž: K výše uvedenému poslání je připojen i úkol "pomoci utvářeti přestavbu všeho 
života individuálního i sociálního po všech stránkách z tohoto základního zakotvení v Bohu 
v duchu Ježíše Krista". 
1171 Srv. Lášek, BL, cit. dílo (in ThR 1988), s. 16 ad. 
1172 Poselství II. řádného sněmu církve československé, in: NR 1946, roč. XVII., č. 1., s. 59; 
srv. Poselství sněmu k církvi a národu in: ČZ 1946,c. 2 - 3., s. 7; srv. též Poselství II. řádného 
sněmu církve československé, in: Sbírka sněmovních usnesení Církve československé, Praha 
1947, Blahoslav, s. 39 -43. , 
1173 Tamtéž; s. 60: To je i argument pro práci "pro jednotu Čechů a Slováků". 'vazba na SSSR 
je zde vyvážena deklarací vděčnosti za přátelství se západními demokraciemi, jak vzniklo a 
pěstovalo se po 1. sv. válce. 
1174 Tamtéž, s. 59: Zde v souvislosti s povinností hledat a odstranit příčiny fašismu, který je 
zde současně viděn jako "zastírací manévr imperialistického kapitalismu". 
1175 Tamtéž, s. 60: "Evangelium Ježíšovo" je zde ztotožněno s "ethosem revoluce", jako 
"mravně neúprosný požadavek radikální proměny sociálního řádu." Tato levicová radikalita 
vycházela z dílny členů ÚNS, zvláště M. Nováka a F. Roháče. Srv. Hrdlička, cit. dílo (2007), s. 
315: Kovářovi "žáci z'ÚNS v prohlášení využili řadu myšlenek učitele. Naplnili je však jihÝrn, 
radikálně levicovým a nedemokratickým duchem". 
1176 Tamtéž, s. 61, 62. 
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shodě víry s vědou. Oba dva principy jsou nám rovnez JIZ známé jako 

Kovářovy akcenty, jimž přikládal velkou důležitost pro rozvoj CČS. 

Závazek CČS naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké duchem 

Kristovým je v Poselství charakterizován jako "budování království Božího a 
jeho spravedlnosti na zemi". Poselství však interpretuje tento závazek již 

jako souhlas s "výsledky vědeckého socialismu na poli sociálním a 
hospodářském", jež jsou slučitelné "s ethickými normami křesťanskými"l177. 
Protiváhou je v Poselství deklarovaná snaha o zakotvení "veškeré mravní 
hodnoty ve svrchované vůli věčného Zákonodárce,,1178, v čemž vidí CCŠ své 

poslání. V závěru Poselství je deklarována touha "po spolupráci se všemi 
církvemi", ale též i "všemi pokrokovými silami ... národa,,1179. V obavě 
z nebezpečí ztráty "svatého díla míru" volá Poselství po ustavení 
Československé společnosti pro podporu mezinárodní OSN1180, kterou chce 

CČS podporovat a v ní i pracovat. Závěrečné zvolání končí přáním 
"sjednocení" všech "v družné práci pro lepší budoucnost naší vlasti a celého 
lidského rodu".1181 

1.3. Kovářovo zhodnocení syntézy křesťanství a socialismu ze zahájení 

2. řádného sněmu CČS 

Po zahájení sněmu začal Kovář v Českém zápase vydávat články pod 

názvem "Ale já pravím vám ... ", kdy každý článek je opatřen i podtitulem v 
doprovodu biblického verše, jenž naznačuje téma článku. V prvém z nich na 

téma L 9, 62 s podtitulem "Do práce ... " zhodnotil průběh prvého zasedání 2. 
řádného sněmu CČS.1182 

Koyář velice kvitoval, že se sněm nepustil do zpětného ,hodnocení dění 
v církVi za okupace, které ponechal k posouzení na sněmu .zvolenému 

Kárnému výboru, ani se nevracel ke květnovým událostem r. 1945 a bez 
diskuse dal absolutorium i ÚNS, jehož převrat sněm schválil. Kovář ocenil, 
že se sněm tak rozhodl věnovat otázkám budoucnosti a že církev dokázala, že 
je schopna plnit své poslání. Toto přesvědčení získal jak z pilné práce 
sněmovních výborů, tak zvláště též z překonání dvou původně protichůdných 
názorů na budoucnost církve, které se podle Kováře podařilo na sněmu 

propojit. " 

1177 Tamtéž, s. 62. 
1178 Tamtéž. 
1179 Tamtéž. 
1180 Tamtéž; srv. Sněm zdraví Organizaci spojených národů, in .ČZ 1946, roč., XXIX" Č. 2 - 3., 
S.9. 
1181 Tamtéž. 
1182 Kovář, Fr., Ale já pravím vám ... Do práce ... in: ČZ 1946, roč. XXIX., Č, 4., s. 16. 
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Dva proudy, které měl Kovář na mysli, byly označeny jako "teologický" a 
"socialistický", kdy teologický směr si kladl za cíl "dílo církve budovat na 
práci myšlenkové, především věroučné. Druhý ... na úsilí o radikální sociální 
přestavbu společnosti ve smyslu vědeckého socia1ismu.,,1183 Před sněmem 
oba tábory nesmiřitelně vystupovaly proti sobě, mnozí se obávali i tzv. "krize 
zleva"Y84 Sněm podle Kováře ukázal, že církev nechcé mít dva tábory. 
Dokladem toho jsou mu sněmem přijaté Poselství a Resoluce. Zatímco 
Poselství Kovář přiznal otevřenost "za radikální sociální přestavbu 

společnosti ve smyslu socialistickém", Resoluci vnímal jako protiváhu, 
neboť v ní "sněm zároveň stejně otevřeně a jasně vyslovil to podstatné, co 
církve charakterizuje a co ji bude určovat i pro budoucnost.,,1185 Z vět 
parafrázovaných Kovářem v článku z Resoluce je zřejmé, že se na mnohých 
z nich i sám podílel.1186 

Kovářovi bylo důležité propojení obou směrů. Teologie je mu nezbytným 
východiskem, ovšem současně musí být ve styku s životem a "nesmí se 
vyhýbat žádné ožehavé otázce současného života pod záminkou, že s ní nemá 
co činit." Současně socialismus, kulturní aktivismus i etické úsilí musí růst 
v církvi "z principů a motivů křesťanské víry. ,,1187 Kovář převádí situaci na 
biblický vztah víry a skutků, které patří k sobě, nad nimi však jsou pro něj 
ještě vyšší hodnoty: "láska, snášenlivost, odpuštění, bratrství". 1188 

Kovářovu snahu o syntézu sdílel podobně též F~ M. Hník, který odpovídal 
v ČZ redaktorovi Národního osvobození, v jehož komentáři se objevil 
otazník nad možností spojení "dvou tak odlišných filosofií, jako zjevené 
křesťanství a historický a dialektický materialismus,,1189. Hník, který bránil v 
odpovědi i· marxistické pojmosloví, kterého Poselství užilo, ubezpečil, že 

. východiskem postoje CČS, příznivého k socialistické revoluci, je 
"křesťanská víra ... na biblickém podání Božích příkazů.,,119o I on uvedl 

1183 Tamtéž. 

1184 Tamtéž: Kovář uvádí, že "krize zleva" byla viděna v protikladu ke "krizl zprava", jíž byla 
původně míněna pravoslavná krize do r. 1924. 
1185 Tamtéž; 

1186 Tamtéž: Kovář zde parafrázuje větu z Resoluce, jíž je s velkou pravděpOdobností sám 

autorem, totiž, že "církev je více neŽethická společnost nebo kulturní směr, nebo sociálně 
politické hnutí". Shrnuje zde, že je "náboženskou společností, ve které všechno myšlení a 
úsilí vychází z pevné a nezdolné víry v živého a osobního Boha". Připojuje i větu o snaze 
"všecko úsilí, kulturní, stejně jako mravní, hospodářské a sociální, veřejné a soukromé plniti 
duchem Kristovým", nechybí zde ani duraz na "činění lidí způsobilými pro království Boží 
mezi námi". 
1187 Tamtéž: církev, vědoma si svého poslání musí"všecko na světě vidět z hlediska Boha a 
Božího království". 
1188 Tamtéž. 

1189 Chába, V., Posels'tví" které se nevešlo, in: Národní osvobození z 18. 1. 1946, přetisk ln: , 
ČZ 1946, roč. XXIX., č. 5.i

, s. 19. 
1190 Hník, F. M., Poselství, které zavazuje, in: ČZ 1946, roč. XXIX., č. 5., s. 19. 
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Resoluci jako "neoddělitelnou součást ... programových zásad" CČS. Navíc 
zmínil i ekumenickou vazbu sociálního směřování CČS. 1191 

Snaha o spojení socialismu s křesťanstvím nebyla jednostranná. Na VIII. 
sjezdu KSČ vystoupil se svým projevem o Ideové výchově a kulturní politice 

strany ministr informací V. Kopecký. Ve svém projevu prohlásil za "loajální 
pomocníky" nového režimu z řad československé církve (na prvním místě a 
dále) evangelické církve, stejně jako katolické církve - jejích vlasteneckých 

kruhů, které budou stát při republice a zároveň proti "intrikám, přicházejícím 
z Vatikánu".1192 

1.4. Priorita duchovních hodnot v syntéze Ježíšova náboženství a 

socialismu jako naplnění Kovářovy ideje království Božího na zemi 

Jak vyplynulo již shora, Kovář byl přesvědčen o netoliko možnosti, ale 

jediném správném řešení spojení Ježíšova náboženství se socialistickým 
akcentem, vyjádřeným na prvním zasedání 2. řádného sněmu CČS. 
Dokladem toho jsou i jeho články v ČZ pod hlavičkou "Ale já pravím 

vám ... ". Tak v článku s podtitulem "Majetek" (Mk 10,23) obhajuje na 
základě shody s Ježíšovým duchem oprávněnost "úsilí odstranit 
kapitalistický řád společnosti, odstranit třídní společnost, založenou na 
sociální nerovnosti a osvobodit lidstv~ od otročení bohatství, kapitálu a 

honbě za ziskem." Život prvotních křesťanů označuje "prvokřesťanským 
komunismem". Odpoutání od kapitalismu má ovšem jednotlivce i společnost 
přivést k obrácení "na duchovní hodnOty,,1l93. 

Právě akcentu duchovního života podřizuje Kovář uspořádání společnosti 
. i života jednotlivce.' Dokládá to hned jeho následující článek z řady "Ale já 
pravím vám ... " s podtitulem ,,0 chudobě" (Lll, 3). Po několikerých 

biblických rozborech zde dospěl k závěru, že obojí, majetek i chudoba, stojí 

podle Ježíšova učení mezi člověkem a Bohem. "Obé brání člověku usilovat o 
království Boží, protože mu neponechávají ani času pro věci duchovní.,,1l94 

Proto tovněž společnost nemá být třídní, ve smyslu hrstky bohatých a 

mnohých chudých, kteří nemají ani na chleba. Kovář řeší tento problém "v 
duchu Ježíšově", podle něhož má mít člověk "dostatek toho, co potřebuje 

1191 Tamtéž: Hník z věroučné Resoluce poukazuje též na "pouto duchovního spojenectví se 
všemi pokrokovým silami světového křesťanstva, zvláště všekřesťanským - hnutím 
ekumenickým". ExpliCitně jmenuje předválečné konference "církví protestantských a 
pravoslavných ve Stockholmu a Oxfordu" s přáním o spojení i s křesťanskými církvemi ze 
Sovětského svazu. "Za ostatními církvemi" nemá církev podle sdělení sněmu zůstávat 
v otázkách "nové etiky hospodářských vztahů" a "zabezpečení trvalého míru." 
1192 Redakce ČZ, Komunistická strana Československa a náboženství, in: ČZ 1946, roč. XXIX., 
č. 14., S. 71. , 
1193 Kovář, Fr., Ale já pravím vám ... Majetek ... , in: ČZ 1946, roč. XXIX., č. S, S. 20. 
1194 Kovář, Fr., Ale já pravím vám ... O chudobě ... , in: ČZ 1946, roč. XXIX., č. 6, s. 24. 
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k svému životu po všech stránkách, k hmotnému, 1 k duševnímu . a 
k duchovnímu,,1195. 

Kromě majetku a chudoby může podle Kováře stát mezi člověkem a 
Bohem ještě jedna věc: přehnaná starostlivost o svět - ať rodinný, či "velký 
svět zájmů veřejných, národních a státních".1196 Zde zcela zřetelně vyjadřuje 
svůj postoj k politice citací výroku Mk 12, 17:"Co je císařovo, odevzdejte 
císaři, a Bohu, co je Boží." Politika nesplňuje svůj účel sama v sobě, péče o 
stát je třeba, ale "ve jménu a v zájmu práva, spravedlnosti, dobra, pravdy, 
Božího království" 1197. Tak veškerá starost křesťanství '() ,svět nesmí být 
"překážkou v úsilí o království Boží, nýbrž naopak ... (musí být) součástí úsilí 
o království Boží na zemi,,1198. 

Za "ztělesněním království Božího na zemi" Kovář označil v postylách, 
které začal vydávat od Velikonoc 1946 v ČZ, Ježíšovu osobu "v naprosté 
svatosti a dobrotě, v naprosté pravdivosti, v naprosté poslušnosti, v naprosté 
svobodě, v naprosté lásce,,1199. Či jinak řečeno, v hlásání i činech, v boji se 
zlem, v boji za pravdu, uzdravování, pomQci, v sebeobětování na kříži. Jeho 
"uskutečňování království Božího" má být předobrazem všech jeho 
následovníků, kteří jsou takto Kovářem vyzýváni k aktivnímu přístupu. Na 
podkladě tohoto christocentrického Kovářova akcentu stavěl Kovář jak své. 
výzvy k práci, obětem, službě, apod., tak i všechny své další myšlenkové 
konstrukce. 

1.5. Kovář zvolen 3. patriarchou Církve československé husitské 

Kovář, podporovaný svými žáky, kteří byli činní v ÚNS, získal 
. při kandidatuře na patriarchu podporu jak mladých, levicově orientovaných 
duchovních, tak byl přijatelným i pro pravicově orientované,duchovní ajeho 
volbu podporovali i laici. 12oo Téměř jednomyslné podpory se Kovářovi 
dostalo na generální synodě duchovenstva, konané 28. 6. 1946.1201 Svůj 
program postavil na potřebě vzájemné pomoci, podpory, lásky všech členů 
církve a "důvěry a lásky mezi duchovními a biskupy,,1202. O den později byl 

, , 

1195 Tamtéž: Kovář v tomto duchu vykládá i prosbu Chléb náš vezdejší dej nám dnes. 
1196 Kovář, Fr., Ale já pravím vám ... Starost o svět ... , in: ČZ 1946, roč. XXIX., č. 7, s. 28. 
1197 Tamtéž. 
1198 Tamtéž. 

1199 Kovář, Fr., Naše postyla ... Vůdce k životu, in: ČZ 1946., roč. XXIX, č. 17., s. 86. Srv. Kovář, 
Fr., Poslání církve, in: ČZ 1946, roč. XXIX., č. 40; s. 219: Království Boží je ztělesněno v Ježíši 

Kristu: v duchu jeho slova a skutků, životě i smrti, osobnosti i díle ... 
1200 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 313. 

1201 Redakce ČZ, Syn'oda navrhuje kandidáty, in: ČZ 1946, XXIX., Č. 27, s. 147. , 
1202 Kovář, Fr., Proč a' k čemu byla svolána generální synoda, in: Naše cesta. Generální 

synoda duchovenstva Církev československé, Praha 1949, s. 8. 
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jako jediný kandidát zvolen na volebním zasedání 2. řádného církevního 
sněmu CČS 3. patriarchou CČS. 1203 

.1.5.1. Kovářova vize poslání a úkolu CČS na počátku jeho působení 

ve funkci patriarchy CČS 

Ve svém prvním projevu po volbě zdůraznil patriarcha Kovář úsilí o 
ducha svobody, pravdy, pokory a tvůrčí lásky. Vyzval k výstavbě Božího 
království domýšlené zákonem spravedlnosti a práci za mÍr a radostný život 
pro budoucí generace. Rovněž podněcoval církev, aby dala své mravní síly 
"do služeb úsilí za sociálně spravedlivější, mravnější, kulturně i politicky 
pokrokovější řád života.,,1204 Ve svém prvním provolání k církvi, 
uveřejněném po volbě v Českém zápase, vyzval církev pod tlakem vnějších 
okolností (hrozby nové světové války, ale současně i v touze po míru "k 
spolupráci všech lidí i všech národů") k podpoře všeho, co "lidi spojuje". 
Potenci CČS viděl v duchovní moci, která "může nesmírně mnoho vykonat 
pro vítězství politické, duchovní a -náboženské svobody, sociální 
spravedlnosti, hospodářského blahobytu, vereJne mravnosti, lásky 
k bližnímu, kulturního pokroku, mezinárodní spolupráce a všelidského 
bratrství mezi lidmi a národy po celé zeměkouli.,,120S Takto patriarcha Kovář
vyjádřil poslání všech církví i CČS, která je otevřena k ekumenické 
spolupráci, jsouc zároveň součástí světového svobodného křesťanství, "s 
církvemi světa na velikém díle duchovního a mravru'ho obrození lidské 
společnosti,,1206. Specifikum CČS pak viděl v prostřednictví mezi Západem a 
Východem. Ve zdůraznění náboženského a mravního poslání církve odmítl 
"politické prostředky, metody a způsoby" k uskutečnění poslání a vyzval 

. k naplnění životů členů CČS "Ježíšovým duchem víry, naděje a lásky" pro 
prohloubení, zvroucnění a oživení víry, jejímž úkolem. je především 

přetváření světa k lepšímu. 1207 

Své vizi poslání církve věnoval Kovář specielní článek v ČZ tři dny před 
svou i~sta1ací do funkce patriarchy CČS. Vymezil se zde 1?roti ateismu a 
individualismu, odmítl teze A. Loisyho a L. Ragazze, kteří odmítali církev a 

1203 Redakce ČZ, Sněm volí hlavu církve, in: ČZ 1946, roč. XXIX., č. 27., s. 147, 148; Srv. 
Hrdlička, )ar., cit. dílo (2007), s. 313; uvedeno dle: Kovář, Fr., Životopis, RAFK. Srv. s.316: 
Kovář byl vnímán jako "osobnost ideového středu církve, která byla schopná dát CČS 
potřebnou jednotu a prostředkovat mezi její radikální levicí, demokratickými SOCialisty a 
demokratickou pravicí." Srv. s. 314: Volbu muselo potvrdit MŠD, které tak učinilo 8; 7. 1946. 
Uvedeno dle: Potvrzení volby Františka Kováře patriarchou CČS z MŠD 8. 7. 1946, fond MŠK 
- osobní spis Fr. Kováře. Volba Kováře byla schválena podle zákona č. 67 / 1874 a 
jmenovaný byl označen za spolehlivého ve smyslu ustanovení § 4 dekretu presidenta 
republiky z 19. 5., 1945, č. 5 Sb. 
1204 Redakce ČZí Sněm volí hlavu církve, in: ČZ 1946, roč. XXIX., č. 27., s. 147, 148. 
1205 Kovář, Fr., Jednbtnj do velkého díla, in: ČZ 1946, roč. XXIX., č. 28 - 29., s. 155. 
1206 Tamtéž. 
1207 Tamtéž. 
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stavěli ji do protikladu s královstvím Božím, a v diskursu s Kanntem a 
dalšími, kteří pojímali království Boží jen jako ideu, ukázal na církev jako 
"orgán a nástroj království Božího a království Boží Gako) kritiku a soud nad 
církví. ,,1208 Posláním církve jako svolání Božího mu proto bylo "pokračovat 
v Ježíšově díle Boží spásy pro lidstvo,,1209. Ovšem nemělo se jednat jen o 
hlásání a uskutečňování Ježíšovy mravnosti, která, jako i mravnost sociální, 
,je možna jen na základě víry v Boha Otce,,1210. Posláním církve Gako 

pokračování Ježíšova poslání) byl v Kovářově vizi program "činit lidi 
způsobilými pro Boží království, sloužit k spáse lidí pro vítězství království 
BoŽílio, pro vítězství v srdcích jednotlivců i v činnosteCh 'společnosti, pro 
vítězství nejen v kroužcích a ekklesiolách zbožných lidí, nýbrž ve všech 
oblastech života, politického, hospodářského, sociálmno, kulturního, 
státmno, národmno, mezinárodního,,1211. 

Poslání CČS viděl patriarcha jako "zápas za vítězství ducha Kristova ve 
světě ... na dvou frontách": proti "historickým formám církve", které jsou bud' 
samy politickou mocí, či politické moci slouží anebo ponechávají tento svět 
světské moci, nebo "svou ortodoxií a dogmatismem brání veškeré svobodě 
synů Božích", každopádně jsou "stálým nebezpečím reakce politické, 
kulturní, sociální i náboženské,,1212. Reakcí CČS proto musí být 

uskutečňování "polqoku království Božího ve všech oblastech života':. 
Druhou frontou měl patriarcha Kovář na mysli ateistickou společnost. 

S oběma CČS ale byla spjata a. o~~ma souČasně kritizována. Zatímco 
s historickými církvemi byla v Kovářově pohledu CČS spojena úctou 
k náboženským a mravním duchovním hodnotám křesťanství, byla jimi 
označována za "revoluční novotáře" a spojována s mimokřesťanskými 
tendencemi společnosti. A zatímco s novou společností byla CČS spojena 
s úctou ke kulturním, mravní a sociálním ideálům modermno člověka, byla 
touto společností pokládána za "zpátečníky" a neprávem nařčena též 'ze 
zpátéčnictví, kvůli svému spojování s "konservativností a reakčností starých 
církví". 1213 

Slavnostní uvedení v úřad patriarchy se konalo 6. 10. 1946 v chrámu sv. 
Mikuláše.1214 Patriarchovi Kovářovi bylo v té době 58 let. Hovořil o 
revolučnosti Ježíšovy výzvy jeho "vržením evangelia do .. lidských dějin", 
kritizoval též pokusy o izolaci náboženství od světa, explicitně od "žhavých 
otázek života národmno a společenského", jež viděl jako rezignaci na 

1208 Ková~, Fr., Poslání církve, in: ČZ 1946., roč. XXIX., č. 40., s. 219. 
1209 Tamtéž. 

1210 Tamtéž: podobně i láska k bližnímu má svůj "základ, motiv a sílu" v lásce k Bohu. 
1211 Tamtéž, s. 220: či jinak řečeno: "ve všech oblastech života jednotlivce i společnosti, 
soukromého, rodinného, sociálního i veřejného ... " 
1212 Tamtéž. 

1213 Tamtéž. Srv. Kovář, Fr., K našim úkolům, 1., lL, liL, IV, in: ČZ 1946, roč. XXIX., č. 47., 48., 
49., 50: s. 279: V posledním díle článku K našim úkolům dává patriarcha Kovář zcela 
konkrétní praktické instrukce náboženským obcím CČS. 
1214 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 317. . 
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uskutečňování království Božího na zemi, či jak nyní řekl, přetvoření lidské 
společnosti "k obrazu Božího království". Otázky sociálně ekonomické a 
politicko kulturní však klasifikoval jako otázky "v plném slova smyslu 
náboženské". 1215 

Jako první prioritu stanovil nový patriarcha na' základě přijatého 

sněmovního Poselství, z něhož citoval, vztah Čechů a Slováků, jenž chtěl 
společně s obcemi na Slovensku obnovit. Úkolem CČS mělo být též 
vytváření prostředí k ,Jednotě národa" a "čistotě politické soutěže".1216 
Z aktuálních otázek pak zmínil zájem CČS o novou ústavu republiky. Citoval 
slova patriarchy Procházky, který se v době druhé pomnichovské republiky 
vyjadřoval k revizi ústavy v tom smyslu, aby zachovala v co největší míře 
občanské svobody, aby redukce politických stran vedla k demokracii a 
sociální otázka byla řešena z hlediska křesťanské spravedlnosti a tak byly 
odstraněny příčiny třídm'ho boje. Patriarcha Kovář nyní připojil požadavek 
naprosté rovnosti církví v nové ústavě tak, aby byla nutná revize i církevního 
zákonodárství, v první republice v mnohém po staveném na rakousko
uherských zákonech, privilegujících římsko - katolickou církev. 

Připomněl dále Ústřední radou zaslané vyjádření CČS ke znárodňování, 
za něž se CČS postavila, a kladný postoj k režimu spějícímu k socialistické 
společnosti, která odstraní "vykořisťování člověka člověkem" a povede "K 
osvobození lidské práce".1217 Se zdůrazněním ;,ryze nábožensko-mravních 
motivů" podpořil patriarcha také budovatelský dvouletý plán republiky, 
jehož uskutečnění záviselo, podle něj, "na mravním zdraví národa", o jehož 
posilu, jakož i o zvýšení "pracovní obětavosti a dobrovolné kázně" se měla 
právě pro budování republiky postarat CČS.1218 Rovněž "mravní ladění 

1215 Kovář, Fr.,Velké dny církve československé. Projev patriarchy Kováře při příležitosti 
uvedení do úřadu in: ČZ 1946, roč. XXIX., č. 41., s. 225. 
1216 Tamtéž, s. 226. 
1217 Tamtéž. 

1218 Tamtéž; Srv. Redakce Čl, Projev zástupce vlády. Projev ministra Dr. J. Stránského na 
instalaci br. biskupa - patriarchy a br. biskupa pražské diecéze, in: Čl 1946, roč. XXIX., č. 41., 
s. 225:, ministr Stránský mimo jiné poděkoval patriarchovi za slova, o "sounáležitosti 
duchovního vedení a provádění hospodářských a sociálních úkolů ... " Srv. Kovář. Fr., Veliké 
dílo, in: ČZ 1946, roč. XXIX., č. 43, s. 237 - 238: Patriarcha Kovář vysvětluje před svátkem 28. 
října 1946 nutnost aktivního zapojení všech, i'CČS, do dvouletého b~dovatelského plánu 
jako nutné podmínky pro naplnění do budoucnosti nově otevřených možností po r. 1945, 
který přinesl na rozdíl od 28. 10. 1918 nejen svobodu politickou, ale i "rozmach a pokrok 
sociální spravedlnosti. Národní stát Čechů a Slováků, odsun Němců, posunutí českého živlu 
až k odvěkým hranicím země! A nade vše: ohlášení znárodnění klíčového průmyslu a 
peněžnictví, nastoupení cesty k odstranění kapitalismu a k socialistickému zřízení 
společnosti!" Srv. Kovář. Fr., Církev československá dvouletce. Rozhlasový projev patriarchy 
CČS Dr. Fr. Kováře k manifestačnímu vyhlášení zákona o dvouletém hospodářském plánu 
den 28. října 1946, in: ČZ 1946, roč. XXIX., č; 45, s. 249. Srv. Redakce ČZ, Br. patriarcha 
k zahájení dvouletky, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 1. - 2., s. 6: Zpráva obsahuje i informaci 
vydání memoranda ÚR CČS "Církev československá v životě národa" prezidentu republiky, 
Národnímu shromažd,ění, vládě repuliky a veřejným činitelům. Memorandum pak 'předali 
patriarcha s biskupy osobně na oficielních návštěvách u prezidenta, předsedy Národního 
shromáždění a jednotlivých ministrů vlády ČSR. Srov. Redakce ČZ, ZástupCi československé' 
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armády" bylo vzájmu nového patriarchy, který vědom si reality 

"ozbrojeného míru" předkládal jako obraz studnice mravních sil Žižkovu 
armádu. I proto vyjádřil -znepokojení nad případným zrušením státního 

svátku M. J. Husa, který představil jako svátek ne církevní, ale svátek celého 
národa, jehož mimořádnost je nad všechny další svátky. Svůj projev končil 
odkazem na pojmové určení CČS. 1219 

Zatímco patriarcha Kovář se ve svém instalačním projevu o 
ekumenických vztazích vůbec nezmínil, učinil tak v tutéž chvíli na pražského 

biskupa instalovaný jeho někdejší žák, tČ. devětatřicetiletý ,Dr. M. Novák. I 

zjím proneseného projevu zřetelně vystupuje radikalita ovlivněná 

myšlenkami L. Ragazze, jehož ve svém projevu citoval. 1220 Jako podmínku 

nastolení "Ježíšova poselství o království Božím na zemi, království lidského 
bratrství, lásky a svobody" stanovil biskup Novák socialismus. 1221 

S vědomím, že tento pohled z daleka nesdílejí ostatní církve, vytyčil úkol pro 

sebe i CČS pomáhat církvím jak ze skupiny církví svobodného křesťanství, 
tak i historickým církvím světového protestantismu k pochopení, "že není 
jejich úkolem zdržovat nástup nového světa,,1222. A právě díky společnému 
vztahu k "dějinnému výboji naší společnosti" nalezla CČS spojení i s dalšími 
slovanskými církvemi, zvláště s Ruskou pravoslavnou, a právě na rozvíjení 
vztahů položil biskup Novák prioritu i do budoucna. Zavázal se rovněž ke 
spolupráci s církvemi doma, což však nemělo znamenat vzdát se idejí CČS. 
Zároveň chtěl pokračovat v rozhov()!e~h s římsko-katolickou církví "o 
podstatě křesťanské", kde rozlišoval vatikánskou politiku od "upřímnosti 
víry". Doufal rovněž v upevnění vztahů s Českobratrskou církví (na základě 
společné husitské tradice, i díky společnému sdílení na fakultě) a rozhojnění 
vztahů s unitáři (díky společnému členství ve Světovém svazu svobodných 
církví). Vyjádřil radost z uklidnění vztahů s pravoslavnou církví doma a 
naznačil do budoucna i rozvinutí spolupráce se židovskou obcL1223 

Patriarcha Kovář pak v mnohem obecnější rovině podpořilo Vánocích 

1946 ve svém prvním pastýřském listě ekumenickou spolupráci vyznáním 
spojení s ostatními církvemi společným posláním. Připomněl rovněž zapojení 
CČS do ekumenického díla od jeho počátku s odhodláním' v něm i nadále 
"plnit svůj úkol v snášenlivosti a bratrské spolupráci s ostatními církvemi u 

církve u pana prezidenta, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. S., s. 25, 27. Srv. Redakce ČZ, 
Představitelé církve u předsedy zemského nár. výboru, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. s.íS. 27. 
1219 Tamtéž. 

1220 Kovář, Fr., Novák, M., Církev československá ve službách pokroku, Praha 1946, s. 21. 
Srv. Novák., M., Projev biskupa Dr. M. Nováka při uvedení v úřad, in: ČZ 1946, roč., XXIX., Č. 
41, s. 227. 
1221 Novák., M;, Projev biskupa Dr. M. Nováka při uvedení v úřad, in: ČZ 1946, roč., XXIX., Č. 
41, s. 227. 
1222 Tamtéž. 

1223 Tamtéž: Jako další prioritu stanovil též obn~vu obcí v pohraničí. 
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nás i v celém světě".1224 Úkolem, který měl na mysli, bylo společné nalezení 
"nejlepší cesty ... , jak pomoci k přestavbě světa ve shodě s Boží VŮlí!,,1225 

1.6. Stanovisko 2. řádného sněm CČS k Oxfordské konferenci 

Téhož dne, kdy byl Kovář zvolen patriarchou CČS, 29. 6. 1946, přijal 2. 
řádný sněm na svém zasedání řadu usnesení, jež byla vydána ve Sbírce 
sněmovních usnesení.1226 Mezi nimi vyšla též rezoluce Církev a světská 
společnost jako 2. řádným sněmem CČS přijaté Stanovisko k Oxfordské 
konferenci. 1227 

Rezoluce k Oxfordské konferenci o církvi, lidské společnosti a státu měla 
posloužit současně jako stanovisko studijnímu odboru Světové rady církví 
v Ženevě. CČS v ní vyjádřila svou vděčnost za možnost účastnit se 
"ekumenických koncilů" ve Stockholmu a v Oxfordu, na nichž byly 
vysloveny "normy pro postoj křesťanů k ožehavým otázkám moderní 
společnosti,,1228. Vděčnost vyjádřilo Stanovisko CČS též za to, že právě tyto 

1224 Kovář, Fr., První pastýřský list biskupa - patriarchy Dr. Františka Kováře věřícím 
československé církve, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 1- 2., s. 2. 
1225 Tamtéž. 

1226 Sbírka sněmovních usnesení z 2. řádného sněmu obsahuje všechny normy CČS platné v 
r. 1947: novelizovanou Ústavu CČS, Statut Ústrec!ní rady, Statut ideové rady, Statut rady pro 
výchovu duchovních, Statut právně - hospodářské rady, Statut informační a tiskové rady, 
Statut kulturní rady, Statut archivní a musejní rady, Úprava služebních poměrů duchovních 
a laických zaměstnanců církevních správních jednotek, Fond k vyrovnání zaopatřovacích 
platů duchovních a řád Fondu, novelizovaný Hospodářský a finanční řád, Směrnice pro 
financování stavby sborů, Normy o sociální práci, Kárný řád, Učení náboženství 
křesťanského (nezměněná verze z r. 1931) a dále Resoluci věroučného výboru, Poselství 2. 
řádného sněmu CČS, Základy řádu duchovní péče, Církev a světská společnost (Stanovisko 
CČS k Oxfordské konferenci), CČS o dnešní výstavbě národní společnosti, Statut duchovní 
péč~ o děti na půdě n. o. CČS, Statut Kruhu přátel mládeže CČS. srV. Kovář, Fr., Knašim 
úkolům, III., Stanovisko k veřejným otázkám, in: ČZ 1946, roč. XXIX., č. 49, s: 273: Patriarcha 
Kovář specielně upozorňuje na sněmem přijaté: Poselství 2. řádného sněmu, Resoluci 
věroučného výboru a Stanovisko CČS k Oxfordu pod názvem Církev a světská společnost, 
které ':J jednotlivých bodech připomíná. Srv. Kovář, Fr., K našim úkplům, I. Tisková a 
informační služba církve, in: ČZ 1946, roč. XXIX., č. 47, s. 261: patriarcha Kovář zde 
připomíná důležitost služby tiskové a informační a přijetí Statutu informační a tiskové rady 
na 2. Sněmu CČS. Srv. Kovář. Fr., K našim úkolům, ll., Kulturní rada CČS,in: ČZ 1946, roč. 
XXIX., č. 48, s. 267: patriarcha zde podtrhává důležitost práce Kulturní rady, jejíž Statut byl 
sněmem, rovněž přijat, a popisuje její organizaci. , 
1227 Církev a světská společnost (Stanovisko církve československé k Oxfordské konferenci) 
in: Sbírka sněmovních usnesení církve československé, Praha 1947, Blahoslav, s. 95 - 105. 
Srv. Kovář. Fr.,-cit. dílo (K našim úkolt:.m, liL), s. 273: Stanovisko CČS na výzvu -Oxfordské 
konference z r. 1937 bylo připravováno CČS pro církevní sněm v r. 1940, který se však 
nemohl kvůli nacistické okupaci konat. Nemohla být ani rozeslána publikace F. M. Hníka, 
která obsahovala doplněné Hníkovy přednášky z r. 1938, které vycházely ve stejném roce na 
pokračování v Náboženské revue a počátkem r. 1939 vyšly jako 2. Sv; Knihovny Náboženské 
revue. Hníkova kniha byla proto poslána do n.o. ČCS až po osvobození v r. 1945 a stala se 
podkladem pro resoluci, připravovanou sociálním sněmovním výborem. , 
1228 Církev a světská společnost (Stanovisko církve československé k Oxfordské konferenci) 
in: Sbírka sněmovních usnesení církve československé, Praha 1947, Blahoslav, s. 95. 



normy, "odvozené z mravru'ho zaměření evangelia Ježíšova", pomohly CČS i 
v boji proti nacismu.1229 

CČS se v rezoluci souhlasně vyjádřila kjednotlivým memorandům 
Oxfordské konference, které současně okomentovala a tak dala najevo i své 
postoje k daným tématům. Svůj souhlas zde CČS vyjádřila explicitně: s 
nemožností vyhlásit křesťanský národ za nadřazený jiným národům; s 
pojetím křesťanství jako nadnárodního; s uznáním svrchovanosti Boží nad 
každým národem, kmenem, rasou; s vědomím potřebné iniciativnosti církví 
k-překonání odcizení mezi lidmi, včetně uznání, že církev sama potřebuje 
reformu; s vyjasněním hranic mezi pravomocemi státu a církve, včetně 

souhlasu s oxfordským stanoviskem o sociální funkci státu a odmítnutí 
totalitních nároků novodobých států, "usilujících o zabsolutnění vládní moci" 
- zde se CČS přihlásila k příspěvku k stávající demokracii politické též 
k demokracii hospodářské a kulturní. Přiznala též podmínečnou autoritu 
státu, jenž podléhá autoritě Boha, a proto též odmítla nacismus a fašismus 
jako režim porušující zákony božské i lidské. Vyhradila si též právo na 
posuzování politiky státu "z hlediska sociálních ideálů evangelia 
Ježíšova". 1230 Současně vyjádřila vděčnost za náboženskou svobodu a 
svobodu svědomí, které se jí i ostatním církvím od státu dostává, včetně 
rovnosti církví před zákonem. 

CČS se dále ztotožnila "s kritikou kapitalistické společnosti, která byla 
v Oxfordě vyslovena od křesťanských odborníků v sociálních vědách." 

Připojila se i "ve shodě s memorandem" k odmítnutí "kapitalistického 
poměru k lidské práci", orientovaného na zisk - lidská hodnota nesmí být 
zneužívána jako pouhý nástroj. To dovedlo CČS k porozumění zaměření 
Ježíšovu evangeliu jako "vyslovené etice beztřídní společnosti",1231 ovšem 
současně s vědomím potřeby "lidí duchovně vyspělých; s citlivým svědomím 
a s vysokým stupněm pracovní morálky" a na druhé straně-s největší možnou 
mírou osobní svobody, ale též s vědomím spoluodpovědnosti církve za 

1229 Ta~též. Srv. Kovář, Fr., cit. dílo (K našim úkolům liL, in: ČZ 1946), s. 274: Právě vděčnost 
za pomoc dobré orientace poskytnuté z Oxfordu v těžkých dobách 2. sv. války zdůraznil 
patriarcha Kovář při evaluaci tohoto stanoviska: 
1230 Tamtéž, s. 98. Srv. Kovář, Fr., cit. dílo (K našim úkolům III., in: ČZ 1946), s. 274: 
Patriarcl,la Kovář při evaluaci této části zdůraznil· kultotvornost a socializující úkol církve ve 
společnosti při službě "nadsvětným účelům", ale současně potřebu' neustálé "kritiky 
daného sociálního řádu". "Vzpruhou revoluce hlav a srdcí, vedoucí k politickému, 
hospodářskému, kulturnímu a náboženskému pokroku lidstva" je víra v Boží- království. 
Kovář zdůraznil dále i odmítnutí "totalitních nároků státních soustav" a vyslovil se pro 
církevní podporu demokracie politické; hospodářské i kulturní. V poděkování za svobodu 
vyznání v Československu a rovnost církví před zákonem, zdůraznil současně odmítnutí 
zbožnění státu a zopakoval právo církví "posuzovat činnost vlád s hlediska sociálních ideálů 
Ježíšova evangelia." 
1231 Tamtéž, s. 99: CČS se zde hlásí i ke znárodnění "veškerého klíčového průmyslu a těžisek 
nerostného bohatství". Srv. Kovář, Fr., cit. dílo (K našim úkolům liL, in: ČZ 1946), s.' 274. 
Kovář zde parafrázuje slova Stanoviska. 
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vnuknutí "socialistickému hnutí. .. ducha skutečného křesťanského 
humanismu" 1232. 

Svůj komentář přidala CČS i k svému souhlasnému stanovisku k 
vytyčeným cílům křesťanské výchovy, jak byly stanoveny v Oxfordu. 
Zvláště ocenila důraz na náboženskou snášenlivost a ekumenického ducha 
při vzdělávání a výchově. Vyslovila souhlas i se závazkem stanoveným 
v Oxfordu, aby církve přispěly ke zpevnění mezinárodního právmno řádu a 
konsolidaci vztahů mezi národy. V dané situaci to pro CČS znamenalo 
podporu OSN,1233 ale i "úsilí k podepření míru a" vytvoření dobrých 
sousedských poměrů ve Střední Evropě,,1234. 

CČS se připojila též k Poselství Oxfordské konference a přihlásila se 
k pokračování v díle této konference, "přistoupí - li k němu Světová rada 
církví".1235 Za dějinný význam konferencí ve Stockholmu a Oxfordu označila 
CČS skutečnost, že "nadřadily ... ethos evangelia Kristova životu 
politickému, hospodářskému, kulturně výchovnému a mezinárodnímu. ,,1236 

Obě konference též CČS vnímala j~o závazek ke "spoluúčasti na 
všekřesťanských snahách". Rozpoznala účinnost působení ve světě díky 
"vyššímu stupni ekumenické solidarity".1237 Vyjádřila i svůj zájem na 
mezinárodní křesťanské spolupráci, "v blízkosti Světové rady církví 

1232 Tamtéž, s. 99: Socialismus byl CČS vnímán jako "pokrok", muselo být ale dbáno, aby se 
sociální spravedlnost "nezvrhla v pouhou výměnu společenských pozic jedné společenské 
vrstvy za druhou". Srv. Kovář, Fr., cit. dílo (K našim úkolům III., in: ČZ 1946), s. 274: I zde 
Kovář parafrázuje slova stanoviska o potřebě duchovní vyspělosti lidí. Zdůrazňuje, že církve 
musí stále připomínat, že "nesmrtelná lidská duše je vrcholný statek, že mravní osobnost je 
nejvyšší hodnotou", a proto musí být zachována v nejvyšší možné míře "osobní svoboda i ve 
světě hospodářské plánování". Srv. Kovář, Fr., Naše postyla. Pokušení, in: ČZ 1947, roč. 
XXX., č. S., s. 34: Klade se zde důraz na "člověka uvědomělého i ukázněného, člověka 
vys9kých měřítek a širokých obzorů", "osobnosti plné Božího duc~a", kterého vyžaduje 
Ježíšovské křesťanství. 
1233 Tamtéž, s. 101,102: CČS si uvědomovala závislost míru na udržení aliance "západních a 
východních demokracií, které zvítězily ve válce." Srv. Kovář, Fr., cit. dílo (K našim úkolům liL, 
in: ČZ 1946), s. 274: I zde Kovář parafrázuje slova o vzdělávání, vzájemném sbližování 
křesťanských vyznání i podpoře OSN. Srv. Redakce ČZ, Mír a slušnost, ,láska a ne nenávist, 
in: ČZ 1947., roč. XXX., č. 36, s. 197, 198: ČSR hostila druhý kongres Světové federace 
sdružení pro Spojené národy, kde zastupoval patriarchu Kováře F. M. Hník, který ve svém 
anglickém projevu podpořil dílo Světové federace pro Spojené národy jako "dílo Boží" a 
potvrdil zápas za mír, k němuž musí být "mobilizovány široké masy věřícího a pracujícího 
lidu". Odkázal na to, že ÚR CČS pozdravila první zasedání Spojených národů v lednu 1946 ze 
sněmu 'a ÚR CČS se také stala první zakládající členkou Československé společnosti pro 
Spojené národy, do níž probíhala podle zprávy F. M. Hníka právě "náborová akce pro 
získávání členů této společnosti" ve všech náboženských obcí CČS. Hník vyzval ke spolupráCi 
s ostatními církvemi a organizacemi k vytváření místních odboček Československé 
společnosti pro Spojené národy a k modlitbě za zdar Spojených národů při valném 
shromáždění OSN, které se mělo uskutečnit v září 1947 v Lake Success. 
1234 Tamtéž, s. 104. 
1235 Tamtéž, s. 102. 
1236 Tamtéž. , 

1237 Tamtéž, s. 103: duchovní růst lidstva se musí projevit i ve "zdárném vývoji 
všekřesťanského hnutí sjednocovacího", zvláště v oblasti sociální etiky. 
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v Ženevě". Potvrdila též souhlas se záměrem učinit ekumenické smýšlení 
"majetkem všech spolupracujících církví". CČS zde rovněž formulovala svou 
obavu z brzdění započatého ekumenického rozvoje ,jednostrannou 
bohosloveckou formulací křesťanské nauky o Kristu", kterou nemůže ani ona 
bez výhrad přijmout. Současně ale doložila přijetí nauky "o svrchovanosti 
ducha Kristova nade všemi lidskými, hmotnými, duchovními i kulturními 
hodnotami" 1238 a odkázala i na přijetí Ježíšova prostoru světa jako 

"pracovního pole, na němž se připravuje příchod vlády Boží". Oběma 
argumenty tak chtěla implikovat změnu báze Světové rady. CČS ve svém 
Stanovisku navrhla již i možné oblasti spolupráce s církVemi prostřednictvím 
studijního odboru Světové rady církví. Jeho prostřednictvím si chtěla 

vyměňovat své zkušenosti z nového pole, kam chtěla zamířit vypracováním 
nejen obecně sociálně etických zásad, ale i etiky pro jednotlivá zaměstnání. 
V závěru své rezoluce se CČS přihlásila k dílu Stockholmského hnutí 
s nadějí na jeho pokračování. 

o osm měsíců později referuje o rezoluci F. M. Hník, že byla přijata v 
ženevských ekumenických kruzích ... příznivě, a že bude rozeslána církvím, 
spolupracujícím se SRC.1239 

1.6.1. Hledání spojení se Světovou radou církví 

Jak je zřejmé z Poselství 2. řácfuého sněmu CČS, hledala CČS možnost 
vstupu do Světové rady církví na základě jiné věroučné báze. Dvěma 
argumenty z Poselství, totiž vyjádření uznání svrchovanosti ducha Kristova 
nade vším a současně odkaz na práci při přípravě světa na příchod vlády 
Boží, vyjádřila svou oprávněnost nazývat se křesťanskou církví a být přijata 
s ostatními křesťanskými církvemi do Světové rady církví. 

Víru v christologický vývoj směrem k uznání Ježíšova božství popřál CČS 
při své neohlášené návštěvě Rev. Clifford Ansgar Nelson z Minnesoty, 
zastupující americkou sekci Luterského světového svazu, jenž se zúčastnil už 
zmíněné bohoslužby V květnu 1946 v Husově sboru· na Vinohradech. 
Vyjádřil lítost svou a SRC, že právě v christologii je CČS odloučena "od 
klasické víry křesťanstva", přitom však liturgie CČS, jíž se zúčastnil, 
"vyjadřuje tu víru velmi plně". 1240 V naději, že "snad víra církve najde plnější 
vyjádření v ... kredu, ježto se modlíte ve jménu svaté trojice,,1241, vyjádřil 
očekávání církví, připravujících ustavení SRC. 

1238 Tamtéž, s. 103, 104. 
1239 Hník, F. M., Křesťanská spolupráce a theorie v praxi, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 9., s. 5l. 
1240 Redakce ČZ, 'Americký luterán návštěvou v Husově sboru na Vinohradech, in: 'ČZ ,1946, 
roč. XXIX., č. 20., s. 107. 
1241 Tamtéž. 
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Patriarcha Kovář se na konci května téhož roku ve své po style, kterou 

pravidelně každý týden uveřejňoval v ČZ, vyjádřil k dané problematice 

nepřímo. Problém pojal z hlediska závislosti formulací víry "podle 
individuality věřícího a podle prostředí víry,,1242, což prokázal na příkladu 
apoštola Pavla, který užil k vyslovení své víry "prostředků ... duchovního 
světa helenistického a židovského", a evangelisty Jana, který přenesl na 
Ježíše "výraz dobře známý vzdělanému světu helenistickému".1243 Již 

z rozboru Pavlových a Janových formulací víry o Ježíši Kovářovi vyplynulo, 

že ani pro jednoho však Kristus nebyl Bohem. Ale byl "bytostí 
transcendentní z oblasti nadlidské, nadsvětné; jest na' Vývojové cestě, na 
jejímž konci stojí Kristus jako druhá božská osoba Trojice.'.l244 Kovář 
označil "za veliké neštěstí křesťanství v průběhu jeho dějin", pokud tyto 
výrazy prvokřesťanských osobností byly pochopeny jako "Bohem zjevené 
formulace absolutní pravdy." Do protikladu takovému chápání staví 
svobodné křesťanství (a tedy i CČS), které výpovědi víry prvokřesťanských 
osobností vnímá jako "osobní vyznání víry v náboženský význam Ježíše pro 
život člověka", snaží se pronikat "kjejich náboženskému jádru" a jako 
osvobozené "od litery", nechává se "inspirovat jejich duchem při dnešní, 
vyjadřování víry v náboženský význam Ježíše Krista pro moderního 
člověka" 1245. 

Kovář se snažil vystihnout osobnost Ježíše Krista ve svých postylách, 

v nichž můžeme číst, že "žádná jiná osobnost v lidských dějin nemá 
náboženský význam jako osobnost -JeŽíšova,,1246, že v jeho osobě je 

"ztělesněno království Boží na zemi,,1247, neboť "Božím působením v Ježíši 
Kristu započala na zemi spása království Božího ... ,,1248a že obsah křesťanství 
se "nevyčerpává Ježíšovou ethikou čistého lidství", ale obsahuje i vztah 
k Ježíšovi jako "zjeviteli Boha a jeho království a postoj poslušnosti kjeho 
zjevujícímu SIOvU,,1249. - ' 

Již před červnovým zasedáním sněmu v r. 1946 podalO. Rutrle 

v Náboženské revui argumentaci k prosazování postoje CČS jako 
dostačujícího pro vstup do Světové rady. Ve svém článku "Kristologický 
základ světového ekumenického hnutí" poukazuje na "ústřeďní theologický 

1242 Kovář, Fr., Naše postyla: Kristus víry, in: ČZ 1946., roč. XXIX., č. 22., s. 118. 
1243 Tamtéž. 
1244 Tamtéž. 
1245 Tamtéž. 
1246 Kovář, Fr.,·Naše postyla: Syn Boží; in: ČZ 1946., roč. XXIX., č. 21., s. 112: Kovář v rozlišení 
vrstev evangelijní tradice dokazuje, že v nejstarších vrstvách byl Ježíš přijímán jako Syn Boží 
v rovině "duchovní, ve smyslu náboženském, mravním", používá i výrazu: "člověk 
sjednocený s Bohem", zatímco v mladších vrstvách se již (pod vlivem pohanských představ) 
jedná podle něj o "synovství tělesné, fyzické". 
1247 Kovář, Fr., Naše postyla: Syn Boží, in: ČZ 1946., roč. XXIX., č. 17., s. 86. 
1248 Kovář, Fr., NaŠe postyla: Syn Boží, in: ČZ 1946., roč. XXIX., č. 25., s. 136: Kovář zde _ 
dokládá, že vědomí Boží působnosti v Ježíši jako milovaném Synu si byl Ježíš vědom od křtu. 
1249 Kovář, Fr., Naše postyla: Syn Boží, in: ČZ 1946., roč. XXIX., č. 20., s. 106. 
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princip 'církve československé" jímž je duch Kristův. Rutrle ho nazývá 
"vpravdě ekumenickým principem par excellence".1250 . 

Akcentací nutnosti teologických vyjádření způsoby moderního myšlení a 
rovněž odmítnutí vidění podstaty ve formulaci samé, představuje Rutrle CČS 
jako jistě ne dokonalý, ale přesto nezbytný pokus "o dokonalejší vyjádření 
pravdivého obsahu Božího slova k lidem kategoriemi soudobého 
myšlení". 1251 A právě "podstata a smysl křest'anství", kterou svým 
"správným pohledem"reprezentuje teologie CČS, je garancí, že teologie CČS 
,~představuje ekumenický faktor, který je schopen platně,sloužit světovému 
ekumenickému dílu,,1252. 

Rutrle označuje bázi Světové rady "myšlenkovým i náboženským 
omylem" a ukazuje ji jako "překážku kristologického dogmatu", (opírajíc se 
jen o jeho druhou polovinu, Kristovo božství), na cestě ke sjednocení 
křest'anstva, zcela "proti Ježíšovu duchu".1253 Tato překážka znemožnila i 
vstup CČS, přestože CČS vyslovila touhu po spolupráci se Světovou radou. 

Rutrlův článek chce podepřít jím zaZnamenané zprávy o potřebné revizi 
znění báze. Jako důkaz nutné změny parafrázuje člena amerického 
teologického výboru Světové konference pro víru a řád, profesora Clarence 
T. Craiga, jehož slova uvedla ekumenická revue Christendom, vydaná 
americkým výborem pro Světovou radu církví.. Craig navrhl nové znění báze 
na základě bible: "Všechny křesťanské skupiny, které vyznávají, že Bůh 
poslal Ježíše Krista jako Spasitele lidstva, a které ho přijímají za Pána života, 
mají být pozvány, aby se připojily ke Světové radě církví. ,,1254 Rutrle vidí 

v Craigově formulaci "hledání ducha Kristova", "aby spojil všechny 
křesťany"Y55 Současně je mu sympatické, že Craig hledá bázi pro 

. sjednocení křesťanů "na základě kategorií novozákonmno myšlení a ni~oliv 
ve spekulaci na půdě, kde se nelze vyvarovat různosti smýšlení, a v nichž 
k~nečná dohodaje nepodstatná,,1256. ' 

"Thesi, kterou představuje formule ekumenického hnutí", však podle obou 
teologů "materiál Nového zákona nikterak nepodpírá.,,1257 Rurtle Craigův 
novozákonní rozbor doplňuje dalšími argumenty, a společně s ním poukazuje 
na to, že novozákonní materiál je dok).adem nemožnosti hledat novozákonní 
christologii "v mythech o preexistentní nebeské bytosti", ani z druhé strany 

, , 

1250 Rutrle, O., Kristologický základ světového ekumenického hnutí, in: NR 1946, roč. XVII., č. 
2., s. 77. 
1251 Tamtéž, s.-78. 
1252 Tamtéž. 
1253 Tamtéž, s. 79. 
1254 Tamtéž, s. 80, 81. 
1255 Tamtéž, s. 81. 
1256 Tamtéž,' s. 85. SRv. Redakce, Američtí unitáři a Světová rada církví, z překladu článku A. 
C. Dieffenbach itl: Christian unitarian Register, od K. V. Víta, in: ČZ 1946, roč. XXIX:, č.,21., s. , 
116: parafráze Craigových výpovědí odmítajících Ježíšovo božství. 
1257 Tamtéž, s. 83. 
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(badatelů historie náboženství) v učení o přenášení božských titulů na Ježíše 
v původním křesťanském kultu.1258 

Rutrlovou nadějí je reakce vyvolaná článkem prof. Craiga, neboť uznání 
jeho argumentů by znamenalo potvrzení správného směřování teologie 
CČS.1259 

Kromě diskuse o bázi SRC se CČS dostala do sporu se SRC i politicky. 
Ústředí rada CČS totiž reagovala v březnu 1946 na rezoluci SRC, přijatou 
y únoru 1946, obsahující odsouzení odsunu německýcll menšin do říše. ÚR , , 
se rozhodla SRC zaslat telegram s výzvou reformačním církvím 
v Československu, aby se kjeho obsahu připojily. ÚR zde zopakovala své 
stanovisko o nemožnosti setrvání Němců na území CČS (včetně důvodů 
ohrožení života, otevřené nepřátelství, zkáza vnitřmno míru) a vyjádřila svou 
lítost, že se SRC zastala jen Němců, jejichž současný stav ÚR CČS přiřkla 
jejich "bezmezné zpupnosti", jíž si ho sami "vyprovokovali", a naopak, že 
SRC "nenašla slov křesťanských sympatií pro nezaviněné utrpení 
slovanských národů pod ~ěmeckou nadvládou,,126o. 

1.7. Svobodné křesťanství jako naplnění norem a ducha Ježíšova v 

Kovářově vizi v r. 1946 

I rok po válce Kovář obhajuje požici CČS jako svobodné církve. Opakuje 
některá předválečná hodnocení, svobodné křesťanství však nyní explicitně 
ztotožňuje s Ježíšovým náboženstvím, či lépe, pravé náboženství je Ježíšovo 
náboženství a s ním musí být ztotožněno svobodné· křesťanství. Tak 
opravňuje Kovář existenci CČS ve vztahu k tzv. historickým církvím, ale i 

. proti mystice, kvietismu a pietismu. 1261 

. Dále varuje CČS před zvykovým náboženstvím, jenž se neslučuje 
s náboženstvím Ježíšovým. V jeho výzvě se ozývá jím již před válkou rovněž 
vyřčený ideál, k němuž má CČS nalézt cestu, totiž dopomoci "k vítězství 

1258 Tamtéž, s. 84. 

1259 Tamtéž, s. 85: Opakem uznaní a klasifikací Craigova názoru jako "nedospělého" by 
znamenalo i pro CČS, že její teologie bude nahlížena jak o"nedospělá i" což se zjevně dle 
Rutrlovy poznámky dělo. 
1260 úR CČS, Světová rada církví a odsun Němců, in: ČZ 1946, roč. XXIX., č. lL, s.43. Srv. 
Výbor' Světové rady církví a resoluce o odsunu němců, in: ČZ 1946, rot XXIX., č. 12., s. 47; 
Srv. Hník, F. M., Německá otázka, in: ČZ 1946, roč. XXIX., č. 12, s. 47. Srv. další články 
k německé otázce ve výše uvedeném čísle ČZ; Srv. Hník, F. M., Ženeva mírová,'in: ČZ 1946, 
roč. XXIX, č. 16, s. 83: Prof. Hník byl vyslán do ženevy, aby stanovisko CČS obhájil, v článku 
podává zprávu o kladném přijetí jeho vysvětlení, o omluvě, že nikdo z reformačních církví 
nebyl k přípravě resoluce přizván, dále bylo konstatováno, že "Československo provádí 
odsun spořádaně .. " 
1261 Kovář, Fr., Ale já pravím vám ... Víra a život..., in: ČZ 1946, roč. XXIX., Č. 9, s. 36: 
"Svobodné křesťanství na rozdíl od historických forem křesťanských církví' usiluje o, 
uskutečňování Ježíšova křesťanství." Srv. Tamtéž: "Mystika, kvietismus, pietismus nejsou ve 
shodě s Ježíšovým křesťanstvím. II 
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vysokému náboženskému mravnímu principu JeŽíšovu".1262 Zn:ámkou pravé 

zbožnosti je ,jedině vnitřní mravní opravdovost a čistota", projevy pravé 

zbožnosti pak ,jedině mravní ctnosti, myšlenky, úmysly, záměry, řeči i 

skutky, vycházející z toho čistého nitra," v opaku s "vnějšími úkony, které se 
nitra nedotýkají".1263 Obdobně Kovář vyzdvihuje mravní bezúhonnost ve 

srovnání s právní bezúhonností, s níž jí často lidé zaměňují. Odmítá povrchní 

přijímání Ježíšových etických nároků a vyzývá ke "změně nitra, změně 
smýšlení, aby nastala i změna jednání." Kovář vyzývá přímo k "duchovnímu 
zápasu" o naplnění "norem Ježíšovy náboženské mravnosti".1264 
, , . . 

Ježíšovy ideály staví Kovář jako "normu života svobodných křesťanů".1265 
Jejich realizací "svobodní křesťané mezi sebou pomohou radikálně přetvořit 
svět k lepšímu". Svět, kde není žádných rozdílů mezi lidmi, ani rasových, 

ani sociálních. "Fašistickou neúctu k člověku", "kapitalistické vykořisťování 
člověka", "každé mrzačení duše, osobnosti, cti" pak Kovář nazývá 
hříchem. 1266 

Tématu hříchu se Kovář rovněž ~h1ediska "novodobého křesťanství" 
věnoval několikrát samostatně. Odmítá teorii o dědičném hříchu, hřích je mu 

"osobně zaviněným činem, či stavem", "vědomým a dobrovolným 
přestoupením poznané Boží vůle,,1267. Současně bojuje i proti názoru, že 

není žádného hříchu. Nemá-li nastat "zkáza lidství" nesmí ze svědomí 

člověka ani ze společnosti vymizet rozlišování mezi "mravním dobrem a 
zlem, mezi člověkem dobrým a zlýn:í,,1268. Rozdíl mezi dobrem a zlem je "v 
Boží vůli, ... mravní zlo je hřích, spojený s vinou před Bohem,,1269. Rozlišení 

je věcí mravní výchovy, jejímž cílem však není jen rozeznání dobrého a 
zlého, ale vyvarování se zlého a konání dobrého. Na správném vyřešení této 
otázky závisí podle Kováře "budoucnost lidského rodu. ,,1270 Přitom 

, společnost se přidá na stranu jednotlivců, proto je důležité, aby zápas 'mezi. 
dobrým a zlým sváděl každodenně každý jedinec. 1271 Kovář nezapomíná ani 

na výzvu k cestě odpuštění pro ty, kteří již zhřešili. 1272 

Jeho touha po takových jedincích - vzorech našla i po válce výraz v oslavě 

T~ G. Masaryka, kterého nyní Kovář představuje jako "věrného služebníka 
Božího, patřícího k světlonošům, jež lidstvu Bůh posílá, a kteří své pochodně 

1262 Ko.vář, Fr., Ale já pravím vám.~.Na nitru záleží..., in: ČZ 1946, ro.č. XXIX., č. 11, s. 44. 
1263 Támtéž. ' 
1264 Ko.vář, Fr., Ale já pravím vám ... Ke ko.řenům mravního. zla ... , in: ČZ 1946, ro.č. XXIX., č. 13, 
s.52. 
1265 Ko.vář, Fr., Ale já pravím vám ... Určení člo.věka ... , in: ČZ 1946, ro.č. XXIX., č. 8, s. 32. 
1266 Tamtéž. 
1267 Ko.vář, Fr., Ale já pravím vám ... Hřích ... , in: ČZ 1946, roč. XXIX., č. 12, s. 48. 
1268 Tamtéž. 
1269 Tamtéž; 
1270 Tamtéž. , , 
1271 Ko.vář, Fr., Ale já pravím vám ... Mezi do.brem a zlem ... , in: ČZ 1946, roč. XXIX., č. 14~ s. 68. 
1272 Ko.vář, Fr., Ale já pravím vám ... Odpuštění...in: ČZ 1946, ro.č. XXIX., č. 15., s. 74. 
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zapalují od věčného ohně a světla Boží pravdy a vůle, jež Ježíš přinesl,,1273. 
Proto, ač Masarykova slova nejsou přímo Ježíšovými slovy, "dýší Ježíšovým 
duchem". 1274 

Masaryka vidí Kovář v linii: Ježíš, Hus, Masaryk, CČS. Jejich společným 
jmenovatelem Kovář označuje "boj za pravdu a to za pravdu BoŽí".1275 
Společné je jim též úsilí o "mravní obrození náboženstvím.,,1276 A to nejen 

jednotlivce, ale i celé společnosti, ke společnosti sociální a politické 
spravedlnosti. 1277 

1.7.1. Návštěva viceprezidenta IARF prof. Holka v Praze v r. 1946 

Krátce před červnovým zasedáním 2. řádného sněmu CČS v r. 1946 
navštívil Prahu opět viceprezident Světového svazu pro svobodné křesťanství 
prof. J. van Holk, který přednesl tři přednášky na Husově fakultě, od níž 

obdržel také čestný doktorát.1278 Jeho myšlenky zaznamenali Kovářovi blízcí 
spolupracovníci Dr. F. M. Hník a Dr. -O. Rutrle. Z přednášek je zřejmé, že 
Holk na pražské půdě revidoval mnohé z předešlých myšlenek svobodného 
křesťanství, které si již před válkou ocitlo v myšlenkové krizi. Východiskem 

jeho přednášek byla o~a ,Jak obnovit v Evropě ducha universalismu a 
úcty k božímu vůdcovství". 1279 

1273 Kovář, Fr., Ale já pravím vám ... Boží služebník ... , in: ČZ 1946, roč. XXIX., č. 10, s. 40. 
1274 Tamtéž: Kovář zde cituje Masarykovy výzvy k uskutečňování čistého náboženství 
Ježíšova, ne mocí, ale láskou, včetně výroku "Ježíš, ne César." Kovář poukazuje i na snahu 
CČS od svého počátku naplnit právě Masarykem vyslovené ideály o náboženství 
vyhovujícímu vědě i vyšší mravnosti. Srv. Linhart. Fr., MasarYk a náš náboženský úkol, in: ČZ_ 
1946, roč. XXIX, č. 14, s. 69, Č. 15, s. 75, Č. 16, s. 81: podrObný článek o T.G. M. a jeho vztahu 
k'náboženství, křesťanství. Srv. Kovář, Fr., Ježíšovský člověk, in: ČZ 1947., roč. XXX., Č. 37, s. 
203, 207: v tomto čísle ČZ, věnovaném 10. výročí úmrtí T. G. M.,' nazývá Masaryka 
"Ježíšovským člověkem, zakotveným v Bohu, v jeho pravdě a mravní vůli." Kovář rovněž 
zdůraznil, že Masarykovu typu křesťanství neodpovídá "vyznávání pevných dogmatických 
forrpulí, jak je vytvořily historické církve", nýbrž se jedná o "při!nutí vírou a životem 
k Ježíšovu vůdcovství k Bohu a k životu podle Boží vůle, ke královstvi Božímu na zemi". 
1275 Kovář, Fr., Jan Hus a T. G. Masaryk, projev Fr. Kováře před slavnostním uvedením 
představení Tylova "Jana Husa" v národním 'divadle 5. 3. 1946 pro CČSk uctění památky T. 
G. Masaryka, in: ČZ 1946, roč. XXIX., Č. ll., s. 44. 
1276 Tamtéž. 
1277 Tamtéž. 

1278 Redakce ČZ, Profesor L. J. Van Holk opět v Československu, in: ČZ XXIX, Č. 22., s 119. 
1279 Hník, F. M., Rutrle, O., Křesťanský humanismus XX. století, in: NR 1946, roč; XVII., č. 3., s. 
138. Srv. Holk, L. J., Existenciální zvěstování radikálně odeschatologizovaného evangelia, in: 
NR 1947, roč. XVIII., Č. 2., s. 110 - 121: Překlad Holkova článku, který je reakcí na článek 
prof. Buriho, Problém nedostavivší se parusie, in: NR 1947, roč. XVIII., č. 1., s. 32 - 51, 
dokládá, že názory prof. Buriho a Prof. Holka spoluutvářely i po 2. sv. válce teOlogický názor 
CČS. Srv. Buri, F., Kristus včera a dnes, in: NR 1947, roč. XXIII., Č. 3., s. 158 -170: přednáška 
"o christologickém problému a pojetí Krista", konaná v květnu 1947 na Husově, fakultě 
v Praze, kterou Prof. Buri vyslovil s ohledem na věroučnou bázi SRC "Kristus náš Bůh a 
Spasitel." 
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Tématem přednášek se stal humanismus v jeho stručném nástinu vývoje a 
posléze v konfrontaci se zkušenostmi nové doby včetně kritiky, co se 
v poválečné době jevilo jako neuspokojivé. Tak byl humanismus v přednášce 
poměřován ve vztahu k sociálním potřebám moderního života, v němž 
"dnešní kolektivismus provádí nutný korektiv na vztahu individualistického 

. člověka ke společnosti,,1280, korekce humanismu byla podle něj učiněna díky 
modernímu myšlení a moderní zkušeností i po stránce psychologické; je 
kritizováno "racionalistické klišé humanismu. 1281 Holk dále kritizoval 

nebezpečí naturalismu, zvláště odlidštění civilizace a její proměnu 

'v technokracii 1282 a nehumánnost techniky. ' 

Z hlediska teologického Holk zdůraznil opomenutí humanismu, který "zná 
cestu od člověka k Bohu", že "všechny positivní a pravdivé hodnoty, které 
člověk má, jsou darem Božím,,1283. Pojmenoval jeho nechuť k ideji usmíření 
a oběti, čehož je výrazem odmítnutí kultu a liturgie. V této souvislosti ocenil 
CČS, která "na základě nového prožití uchovala. symboliku večeře Páně 
v nové formě,,1284 a "svým liturgickým řádem má více možností budovati 
společenství modlitby u vědomí přítomnosti Boha, než protestantismus,,1285. 

Holk dále kritizoval neporozumění pro mysticismus, jenž vidí v protikladu 
k racionalismu, a též poměr humanismu k životu - nedostatkem péče o tělo, 
byť ta samozřejmě musí být vedena mravními hodnotami. Kritice neušla ani 
idea vývoje, kdy je vývoj vnímánjako "klidná, vpřed pokračující křivka".1286 
Upozornil též na to, že se "ocitá' humanistické vidění člověka a života 
v konfliktu i s dnešní filosofií realistickou.,,1287 

Otřesem humanistických ideálů chtěl Holk připravit půdu pro "realismus 
křesťanské víry".1288 Nový křesťanský humanismus se musí podle něj 
vyznačovat těmito znaky: evangeliem svobody,1289 evangeliem osvícení 

1280 Tamtéž, s. 141: individulasmus je zde překonáván ideálem spol~čenství s bližními. 
1281 Tamtéž, s. 141, 142: podceněna byla iracionální stránka lidské psychiky. 
1282 Tamtéž, s. 142: Toto "sploštění myslí a srdcí nahradilo hloubky niterného života duše a 
lidských vztahů." 
1283 Tamtéž, s. 143. "Mravní cesta k Bohu vede vskutku přes hřích a. spasení." "Není třeba 
přejímati terminologii Bartha a Neiburha, abychom uznali správnosi: jejich kritiky člověka, ... " 
1284 Tamtéž, s. 143,144: skutečné věčné hodnoty, z nichž se křesťanství obnovuje, jsou "kříž, 
utrpení, odevzdání, sjednocení s Bohem, nezměrná láska k člověku a Ježíšovo vítězství před 
Bohem." 
1285 Tamtéž, s. 144. , 

1286 Tamtéž, s. 144: to se týká i humanistického "zjednodušeného" 'pojetí historie. Toto 
pojetí bylo vyvráceno fašismem, který ukázal, že "ani inteligence, ani vzdělání není 
dostatečnou- zábranou proti tomu, éo je v člověku temného." 
1287 Tamtéž, s. 144: Holk má na mysli Heideggera, Jasperse, Sartra, Niebuhra a další, včetně 
tehdejších umělců, kteří ukazují člověka bez příkras, holého v jeho vnitřní i vnější existenci. 
Holk se současně ptá, zda moderní člověk- ubohý, ošklivý, strachu plný, jak je realistickou 
filozofií ukazován, není takový, "protože postrádá ... ideálů?" 
1288 Tamtéž, s. 145. 
1289 Tamtéž, s.' 14,5: Holk vyjadřuje obavu, že v Československu se chápe pojem svobody 
špatně. Holk má i na mysli odpovědnou svobodu, dávající "podněty k vnitřnímu životu 
jednotlivců i k společenskému zřízení, zdokonalovaném ve shodě s vůlí boží". 
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(proti zpátečnickým tendencím, které se objevují nejen v katolicismu, ale i 
. v evangelictví) 1290, novým výkladem následování Krista, evangeliem 

činorodého života, 1291 snahou o překonání nových antagonismů mezi národy 

na základě myšlenky křesťanského universalismu (v návaznosti na všelidské 

ideály a hodnotu světového bratrství, jak je sdíleno v 19. stoL). 

Zdůraznil i formu předání tohoto obsahu, jež se mu jevila stejně důležitá. 
Pro věrohodnost náboženství je potřeba vyvarovat se rozporu mezi kázáním a 

životem kazatele. Na základě zkušenosti z války, která prokázala, že člověk 

"není pouhým výtvorem svého prostředí, dospěl Holk k. myšlence o úpravě 

existenciální filosofie, kterou učinila válka. Nová existenciální filosofie bude 
podle Holka založena na "opravdových lidech, pracujících v oddaném 
společenství se svými druhy, v životě i smrti, na uskutečnění ideálů 

lidskosti,,1292. Do budoucna předpověděl významné místo liturgii, vyzýval 

současně církve ale též k experimentování, odvaze vytvoření "nové formy 
veřejné bohoslužby, odpovídající potřebám moderního života". Nabádal 

k "zintenzivnění praktické duchovní péče", pěstování "mystické zkušenosti", 
hledání nových cest pro léčení duševních chorob. Církve však mají též 

projevovat "živý zájem o politické dění" ve smyslu uvádění křesťanských 
ideálů do veřejného života. 1293 

Nový křesťanský humanismus je Holkovi "zvláštním typem 

náboženského života", jehož nedostatky mají být opraveny a přednosti 

rozvinuty pro poskytnutí pomoči - "modernímu lidstvu k .. .lepšímu a 
šťastnějšímu životu." To má být i jeho příspěvkem k "zachování očištěné 
civilisace zítřka,,1294. 

Téma obnovy bylo jeho tématem i při bohoslužbách v Husově sboru na 
Vinohradech, při nichž kázal. Zdůraznil zde, že obnova spočívá na 1) 

- -

možnosti zapomenout (ve smyslu osvobození se od minulosti), 2) novém . . 
začátku s Duchem svatým (ve smyslu nutnosti očištění hří~hů člověka pro 
možnost nového života), 3) nové mládeži (neboť do staré evropské civilizace, 
nemůže jinak přijít nový duch), 4) výhledu vpřed (ve smyslu naděje, která je 
pro začátek nového života nezbytná).1295 

1290 Tamtéž, s. 146: Kritizováno je též "přeceňování důležitosti vyznání víry a církevního 
institucionalismu" u "historického křesťanství". ' 
1291 Tamtéž, s. 146: "Protestantismus příliš podtrhl vykupitelskou stránku boží milosti, 
projevené ve smrti Ježíše Krista". Naproti tomu staví Holk činorodý život, založený na 
"zužitkování těch darů, které nám Bůh poskytuje." 
1292 Tamtéž, s. 147. 
1293 Tamtéž. 

1294 Tamtéž. Srv. Vyšohlíd, V., Cambridge a Manchester, in: NR 1946, č. S., s. 306 - 307: 
Vyšohlíd uvádí některé z tezí Holkovy přednášky na téma Kristus a kultura, kterou pronesl 
na konferenci IARF v Cambridge. , 
1295 Redakce ČZ, Prof. dr. van Holk na Vinohradech. Překlad kázání od B. Kroupy, in: ČZ 1946, 
roč. XXIX., č. 23., s. 125. 
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1.7.2 .. Konference IARF v Cambridge a IRF v Manchesteru v r. 1946 

Profesor Holk zahajoval i konferenci svolanou Svazem pro svobodné 

křesťanství a náboženskou svobodu do Cambridge, jíž se v létě 1946 
zúčastnil biskup M. Novák s V. Vyšohlídem, kteří se zúčastnili i konference 

svolané Mezinárodním náboženským společenstvím (IRF) do Manchesteru. 
Holk volal po "duchovním znovuzrození, prohloubení víry v Boha jako síly 
života .. .'.1296. V boji proti "církevním orthodoxům a ateistickým liberálům" 
držel ideu nerozdělitelnosti křesťanské víry s vírou v důstojnost člověka. 1297 

V. Vyšohlíd ve své podrobné zprávě uveřejněné na pokračování ve třech 
číslech Náboženské revuel298 reprezentuje rovněž kritický hlas k stávajícím 
myšlenkám svobodného křesťanství. Kritice podrobil především 

racionalismus, který de facto znemožnil víru a vedl ke skepticismu a 

cynismu. Vytěsnil i "místo pro zjevení" a uzavřel člověka "nepostižitelnému 
vanutí ducha Božího". Vyšohlíd rovněž podrobil kritice svědomí jako 
jedinou autoritu, neboť je "schopno omylu jako církev a bible,,1299. 

Nevyhnul se odmítnutí biblické kritiky, ani možnosti nechat se zlákat novou 
ortodoxií - odvratem od tohoto světa a řešením problémů bez kontaktů s ním. 

Současně se ve Vyšohlídově zprávě zrcadlí konflikt, který bude určující i 

pro nadcházející léta, tzv. studená válka mezi Západem a Východem. 
Zatímco rovnítkem Západu je Vyšohlídovi starý svět, v němž vládne 
nerovnost, právo a pravda silnějšího,. je mu Východ zosobněním pokroku a 
"kladných dějinných sil,,13oo, a jeho představitelem je Sovětský svaz. Strach 

z něho, který Vyšohlíd na břehu Ženevského jezera pozoroval, interpretoval 

jako strach ze Slovanů. "Nový svět", kjehož budování vyzýval, stojí na 
věrnosti evangeliu a vyznačuje se sociální spravedlností, demokratickými 
principy, svobodou jednotlivce, ale současně též. odpovědností k, celku, 
~ principům života a k vůli živého Boha. 1301 Vyšqhlíd kladl důraz n~ 
naplňování spravedlnosti jako služby Ježíšově pravdě a jeho evangeliu pro 
skutečné odstranění bídy, bolesti, hladu, války, utrpení a "propastného 
odcizení člověka člověku".1302 Jak shrnul po konferenci též ve zprávě pro 

ČZ, právě "obnova vzájemné důvěry mezi člověkem a člověkem, národem a 
národem" je "největším úkolem křesťanů v dnešní době,,1303. 

K ortodoxii podle Vyšohlída tendovaly církve ze západní a jižní Evropy a 

Am,~riky právě v reakci· na "útočný komunismus", :t;?řed "ateistickým 
komunismem" chtěl anglosaský protestantismus křesťanství chránit i 

1296 Vyšohlíd, V., Cambridge a Manchester, in: NR 1946, roč. XVI!., č. 4, s. 254. 
1297 Tamtéž. 
1298 Vyšohlíd, V., Cambridge a Manchester; in: NR 1946, roč. XVI!., č. 4, S, 6. 

·1299 Vyšohlíd, V., cit. dílo, (in: NR 1946), č. 4., s. 253. 
1300 Tamtéž, s. 252. . 
1301 Tamtéž. ' , 
1302 Tamtéž, s. 253. 
1303 Vyšohlíd, V., Svobodné křesťanství sněmovalo, in: ČZ 1946, roč. XXIX., č. 34, s. 187. 
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případnou spoluprací s Římem. To vedlo dle Vyšohlída k zdůrazňování 
církve, její "posvátné funkce" namísto jejího úkolu budovat království Boží 
ve světě. 1304 

Na základě uvědomění si "beznadějné neúspěšnosti církví ve světě" 

dospěl Vyšohlíd k myšlence potřebného vzájemného naslouchání a studia 
spolupráce křesťanských církví. V centru jeho úvah stojí návrh společného 
zamyšlení nad Biblí. Na základě jejího poselství by se měla odehrávat 
teologická i praktická spolupráce, církve by měly revidovat církevní život i 

, teologické myšlení. 1305 

Díky mezicírkevní spolupráci a účasti na mezinárodních konferencích si 
Vyšohlíd uvědomil, že v centru současné teologie, ale i celého křesťanstva -
jeho orientace a budoucího směřování, stojí otázka christologická. Od ní se 
odvíjí "nejen naše náboženská opravdovost a upřímnost, nýbrž i náš postoj a 
naše řešení problémů a úkolů čistě časových,,1306. 

Mezi slovy všech zúčastněných církví, které na konferenci zazněly, 

nechyběla ani zpráva o CČS. Z Výšohlídova záznamu z konference se 
dozvídáme, že zprávu napsal sám patriarcha Kovář. 1307 Biskup Novák pak 
odpovídal na četné dotazy o CČS, o níž na konferenci Dr. Holk řekl, že je na 
rozdíl od unitářů "vyloženě česká a křesťanská", Dr. Lathrop hovořilo CČS 
po návštěvě jejích sborů jako o církvi "nového ducha". Novák představoval 
CČS jako "vyloženě a jasně církev -svobodnou".1308 V reakci na otázku o 
politické situaci uvedl, že ve všech třech socialistických stranách, které 
existují vedle strany katolické, jsou členové církve. Jejich náboženské obce 
pak slouží ,jako základny, kde se členové těchto tří stran scházejí jako bratři 
a sestry v hledání a uskutečňování a naplňování ducha Kristova,,1309. 

Konference 'se nevyhnula ani otázce přístupové báze SRC. Biskup Novák 
navrhl, aby IARF napsalo dopis SRC se žádostf. o změnu báze na 
připravované konferenci SRC v r. 1948 v Amsterdamu. Protiváhou bázi SRC 
se stalo memorandum z této konference, v němž IARF do svého svazu 
pozvala všechny, kteří se prohlašují a nazývají křesťany. Poprvé se zde 
objevila myšlenka, že na rozdíl od SRC, ustavené na ,~věroučné základně, a 
že takto jak římské katolictví, tak protestantismus jsou.omezeny věroučným 
hlásáním", je IARF "opravdu ekume'mckým hnutím". 1310 

1304 Vyšohlíd, V., cit. dílo, (in: NR 1946), č. S., s. 293, 294. 
1305 Tamtéž, s. 293. 
1306 Tamtéž, s. 295. 

, 1307 Tamtéž, s. 297: o zprávě se dozvídáme jen obecné údaje: že v ní patriarcha "vyložil 
situaci, chování církve, duchovních i laiků za okupace a vyložil plány do budoucna." 
1308 Tamtéž, s: 2913. 
1309 Tamtéž. 
1310 Tamtéž, s. 313. 
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Naději v budoucnosti svobodného křesťanství deklaroval též biskup 
Novák na konferenci IRF v Manchesteru, kam byl vyslán jako delegát 
z konference IARF v Cambridge. 131 I Porovnal možnosti svobodného 

křesťanství s ortodoxními církvemi, které označil jako ty, které "vylučují 
každého, kdo se dívá dále než do minulosti", srovnal i možnosti 
římskokatolické církve, o níž se vyjádřil, že "mkdy s nikým nebude 
spolupracovati,,1312. Svobodné křesťanství se nemůže řídit vším, co nalézá 

v církvích, musí se učit myslet a jít vpřed. Jako cíl stanovil Novák nutnost 

"pomoci sociálně pokrokovému vývoji v tomto světě, protože chceme začít 
, Dudovat království Boží už na této zemi,,1313. ' 

Problémem, proč se ke svobodnému křesťanství nepřidávají noví členové, 
se zabývala nejen diskuse po Novákově příspěvku, ale i následující referát 
Dr. Buriho. Ten otevřel otázku touhy a ochoty lidí v důsledku nacismu po 
bezpečnosti, a proto, jak reflektoval, slaví úspěch i nová ortodoxie a 
autoritářství, které pocit bezpečnosti poskytuje. Naproti tomu svobodné 
křesťanství stálo vždy na svobodě a lidskosti. Z vyhlášení svobody a lidskosti 
jako pohanství nařkl autor referátu dialektickou teologii, která podle něj tak 
nevědomky "budovala cestu národnímu socialismu". Ovšem svoboda a 
lidskost jsou po válce opět pilíři civilizace, 1314 v něž je potřeba obnovit 
důvěru. 1315 

Příští konference IARF se měla na pozvání CČS konat v r. 1948 Praze.1316 

1.8. Teologická konference duchovenstva CČS v Broumově v srpnu r. 

1946 

Patriarcha Kovář se k nevoli účastníků osmidenní konference duchovních 
-CČS v srpnu 1946 účastnil společně s prof. Spisarem a ředitelem Plechatým 
pouze jeden" den. Přednesl zde přednášku o aktuálních problémech CČS. 
Podle záznamu, který z celé konference, včetně mnohých diskusí i jmen 
diskutujících uveřejnil v Náboženské revui Dr. Trtík,1317 vyložil patriarcha 
"praktické úkoly, které má církev před sebou i plán, podle něhož je nutno 

Í311 Tamtéž, s. 314: IRF - Mezinárodní' náboženské společenství. Plánovaný podtitul: 
Společnost pro mládež svobodného křesťanství a náboženskou svobodu. 
1312 Tamtéž, s. 315. 
1313 Tamtéž. 
1314 Tamtéž, s. 316. 

1315 Tamtéž, č. 6., s. 377. Srv. BLÍri, F., Svobodné křesťanství a dnešní svět v překladu A. 
Spisara, in: ČZ 1947., roč. XXX., č. 42., s. 238, 239: Spisar přednesl ve svém překladu Buriho 
příspěvek i na AKT; Srv. Redakce ČZ (A. K.) , Letní tábor AKT v Liptovském Hrádku: v srpnu 
1947 se konal II. tábor akademiků CČS. . 

. 1316 Lathrop, J. H., Poselství církvím Mezinárodního svazu pro svobodné křesťanství a 
náboženskou svobodu, v překladu Redakce ČZ, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 14 -15., s. 83. 
1317 Trtík, Zd., Čtvrtá theologická konference duchovenstva čs. církve v Broumově ,
Olivětíně 1. - 8. 'srpna 1946, in: Rozhledy po životě náboženském a církevním, in:NR 1946, 
č. 3., s. 148 -164. 
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tyto úkoly plnit" 131 8. Z této obecné charakteristiky nelze vypozorovat 
Kovářovy akcenty, jediné konkrétní téma, zmíněné z Kovářovy přednášky 
Trtíkem, je otázka manželství duchovních a otázka přípravy manželek . 
duchovních na jejich úkol jak v manželství, tak v církvL1319 

Dr. Trtíka zajímala více témata filozofická, z nichž přinesl i podrobné 
diskuse (zvláště zaznamenal diskuse týkající se střetu teismu a dialektického 
materialismu). Podrobněji uvedl i některé teze z dalších přednášek: téma 
harmonizace křesťanství a vědeckého socialismu; probuzení víry a zbožnosti 

-, namísto racionalistického a apologetického směřování; otázku "správného 
poměru k Ježíši Kristu" a v souvislosti s tím i potřebu"kladnější revize 
starých dogmat. ,,1320 

1.8.1. Ekumenické směřování CČS v pohledu účastníků teologické 

konference v Broumově v r. 1946 

Na teologické konferenci v Broumově v r. 1946 se ozývaly hlasy též 
k ekumenickým iniciativám a poměrům CČS. Objevily se zde myšlenky 
revize poměru ke katolicismu i ortodoxii: u katolicismu je třeba "rozlišovat 
mezi náboženskými hodnotami a politickými tendencemi katolicismu", 
sblížení s ortodoxií již nebylo vnímáno jako krok k další pravoslavné 
krizL 1321 Naopak, nevydá-li se" ~ČS p~ cestě ekumenismu, hrozí jí 
zesvětštění. Hlavně však vyplývá ekumenická spolupráce ze samé podstaty 
církve. Současný úkol církví je v překonání duchovní krize, tento úkol však 
"mohou ... splnitjen všechny církve společně". Za základ této spolupráce byla 
označena "shoda v základních principech víry a mravů a v akčním 
programu" 1322. Zazněla zde rovněž myšlenka uvědoměni si potřeby přinášet 
"oběti ve prospěch ekumenického sblížení,,1323.' , 

Diskuse <> ekumenických tématech byla založena převážně na přednášce 
Dr. Rutrleho o obnově křesťanského společenství1324, v níž se věnoval 
v jedné části problémům, které přináší rozděleni církví (rozbíjí křesťanskou 
solidaritu, ohrožuje křesťanský universalismus, podkopává víru v jediného 
Pána, ale též působí zmatek ve společnosti, dává špatný přlldad, jímž 

131S'Tamtéž, s. 160. 
1319 Tamtéž. Srv. s. 162 - 163: Dr. Pešková pronesla referát o ženě v církvi, v němž se zmínila 
mimo jiné o programu Sdružení žen v církvi československé. V následujícím roce byly 
vysvěceny na kněze CČS první dvě ženy. 
1320 Tamtéž, s. 149: Ježíš Kristus měl byt nyní "živou realitou, nikoliv pouhou postavou 
minulostL" 
1321 Tamtéž. 
1322 Tamtéž, s. 150. 
1323 Tamtéž.' , , 

1324 Rutrle, O., Obnova křesťanského obecenství, in: NR 1946, Č. 4., s. 210 - 234 ač: 5. 265-
266. 
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oslabuje působivost svého slova, uzavírá cestu evangeliu).1325 Uvedl zde 
rovněž tzv. Oxfordské desatero, vytvořené v r. 1937 na tamější 

konferenci.1326 Ekumenická spolupráce, vedoucí též k obnově církve, má . 
dosah do společnosti, jak Rutrle uvádí na podkladě dalších textů z Oxfordu. 
Obnovená církev se má stát "předobrazem obecenství všeho lidstva". "V 
církvi a pomocí církve ve světě se křesťané mají' pokoušeti o dokonalou 
společnost. ,,1327 

, 

1.9. Memorandum ÚR CČS o ekumenické spolupráci 

V reakci na instalační projev biskupa Nováka napsal prof. F. Bednář 
v Kostnických jiskrách svůj článek "Církev československá a ekumenická 
spolupráce". Biskup Novák byl ÚR pověřen, aby na tento článek odpověděl, 
což učinil na stránkách čz. prof. Bednář obvinil biskupa Nováka z toho, že 
nar1d západní církve historického protestantismu z reakčnosti, imperialismu a 
antisocialismu. Podle Bednáře měl porovnat úřední projevy zvláště 

anglikánské církve, z nichž bylo patrno, že anglikánská církev má své 
pochopení pro socialistické budování SSSR. Na tuto výtku biskup Novák 
odpověděl dlouhou apologií svého projevu, v níž zdůraznil, že nemluvil 
výslovně jen o západních církvích, ale měl na mysli všechny církve. Ve své 
řeči uvedl "i západní církve" s ohledem na svou bezprostřední zkušenost, 
kterou učinil v Anglii. Hájil se též, že nespojoval své vyjádření s oficiálními 
výstupy církví, které jsou známé právě většinou z tisku CČS. 1328 Doložil 

1325 Tamtéž, č. 4, s. 220. 
1326 Tamtéž, s. 229, 230: zkrácená verze (HT): 1. V každé obci realizace skutečné jednoty, 
spočívající v překonávání rozdílů ras, národnost, tříd; 2. Úkol pro církve - ekumenická 
spolupráce; 3. Účinná křesťanská láska k slabým, odstraňování nenávisti mezi -lidmi; <to 

. Překonávání napění mezi generacemi, pohlavími, městy a v~nkovem, snaha o dobré 
sousedství, mezilidské porozumění, podpora "zdraví, hygieny,' bydlení, rekreace, ... "; 5. 
Podpora křesťanů "nového sociálního díla"; 6. léčení konfliktů a nedorozumění; 7. 
Spojování lidí k práci, studiu, posílení dobrých mezilidských vztahů ve společnosti; 8. 
Shromažďování lidí stejných povolání a zájmů, ke společné modlitbě, k diskusi; 9. Vstup 
křesťanů do veřejné správy a života s cílem realizovat tam křesťan~ké ideály; 10. Zlepšování 
vzájemných vztahů mezi křesťany, posílení kázně a pořádku v lidských stycích. 
1327 Tamtéž, s. 231. 
1328 Srv. kupř: Mánek, 1, Boj uvnitř anglikánské církve, in: NR 1947, roč. XVIII., Č. 1., s. 57 -
58. Srv. Trtík, Zd. Z Anglie, in: NR 1947, roč. XVIII., Č. 6., s. 374: Je zde naznačen konflikt mezi 
anglikánskými biskupy kvůli obsahu zvěstování biskupa Barnese z Birmighamu, který svou 
knihou "The Rise of Christianity" chtěl jít naproti modernímu 'člověku "odkojenému 
vědeckým myšlením." Na konfliktu se zrcadlí spor mezi high a low křídlem anglikánské 
církve. Při-podpoře low církve, kterou označil jako "protestanty", vylíčil Mánek mimo jiné i 
zkušenost konfrontace obou křídel v otázce možné ekumenické spolupráce, přičemž na jím 
uváděném příkladu ukázal, že high církev stanovuje pro spolupráci jako podmínku 
apoštolskou sukcesi. Podotkl rovněž, že to znamená i "odstranění laického vlivu" Z článku je 
zřejmé autorovo skryté varování před dalším prohlubování vztahů CČS s anglikánskou církví. 
Srv. Hník., F., M. Dnešní stav ekumenického hnutí, in: NR 1946, roč. XVIII., Č. 4 a 5., s. 194: 
připomíná zde z,věčnělého arcibiskupa anglikánské církve Dr. W. Templeho, jehož ,nazval též 
"největší osobností v ... sjednocovacích snahách", který v sobě spojoval "tvořivou mysl 
bohosloveckého myslitele s evangelicky prostou osobní zbožností a s láskyplnou touhou po 
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nicmene, ze i mezi velkými osobnostmi západního křesťanstva existuje 
protisocialistické a proti sovětské zaujetí. Na další výtku, že z osočení 
západních církví vyňal církve svobodné, reagoval biskup Novák opět· 

obšírnou apologií svého projevu, v níž naopak osočil pisatele ze záměrně 
vybraných citací, které jsou často vytrženy navíc z původního kontextu. Atak 
na směřování CČS v její podpoře socialismu, odrazil biskup Novák tím, že 
není CČS orientována jen na některé politické strany, jak jí je podsouváno, 
ale na všechny pokrokové politické činitele. Další výtku, v níž byl osočen, že 
drží jinou linii zahraničních ekumenických vztahů, než skupina počínajíc od 

-, 'F. M. Hníka po Z. Trtíka, odvrátil biskup Novák vysvětlením, že se jedná jen 
o rozdělení práce v rámci jedné linie, kterou CČS sleduje. Konečně poslední 
obrana biskupa Nováka reagovala na nařčení ve vztahu k domácí ekumeně. 
Prof. Bednář vytýkal, že biskup Novák ve svém projevu nabídl ve vztahu 
k ostatním církvím jen toleranci, což je málo. Biskup Novák však kontroval, 
že hovořilo "snášenlivosti, přátelství a spolupráci", což je, jak uvedl, více, 
než tolerance, ovšem ta je podmínkou pro naplnění takových vztahů. 

Nakonec biskup Novák položil řečnickou otázku, zda Prof. Bednář svým 
negativním výkladem biskupová prOjevu "posloužil ekumenické 
spolupráci". 1329 

Ústřední rada v reakci na článek Prof. Bednáře uveřejnila své 
memorandum zL 12. 1946 deklarující zájem CČS o ekumenickou 
součinnost s křest'anským sVětem:,1330 Mem~randum se staví být obsahovým 
výňatkem sněmovního stanoviska Církev a světská společnost, zaslaného 
ústředí ekumenického hnutí v Ženevě. CČS se v memorandu zavazuje 
v ČSR: 1. k utužení přátelství s církvemi reformačními. církví pravoslavnou, 
československými unitáři a náboženskou obcí židovskou, 2. ve vztahu 
k římskokatolické církvi o udržení otevřeného, snášenlivého a přitom ideově 
jasného poměru. -V mezinárodních vztazích se CČS zavázaJ.a: 1. 

',k maximálnímu prohloubení spolupráce se slovanskýÍni národními církvemi 
pravoslavným i jinými (zmíněn je zde CČS a Polskou národní církví 
připravovaný mezinárodní sjezd slovanských církví, který se měl uskutečnit 
':' r. 1947 ve Varšavě), 2. k posilňování hnutí svobodné~o křesťanství (je zde 
uveden informace o připravovaném kongresu IARFv r. 1948 v Praze), 3. 

dynamické církvi Kristově, bortící zbytečné přehrady mezi opravdovými služebníky 
eVClngelia ... " Srv. Mildová, M., Anglická rodina, náboženství a stát očima sociální pracovnice, 
in:'.NR 1947; roč. XVII!., Č. 2., s. 124 - 127: Autorka popsala své zážitky z Anglie, poukazujíc 
zvláště jako sociální pracovnice na práci v sociální sféře, ale i výchově. Srv.Waddams, H. 
Několik myšlenek o sovětském Rusku, v překladu Redakce ČZ, in: ČZ 1947, roč. XXX., Č. 4, s. 
21: hlas z anglikánské církve sekretáře zahraničního výboru anglikánské církve H. 
Waddamse hovořící pro spojení s křesťany s Ruska. 
1329 Novák, M., Odpověď br. Biskupa Dr. M. Nováka, in: ČZ 1947, roč. XXX., Č. 1. - 2., s. 3, 4. 
1330 Redakce ČZ, Z Ústřední rady, in: ČZ 1947, roč. XXX., Č. 3.; s. 14: Na schůzi ÚR CČS 1. 
prosince 1946 bylo schváleno též pokračování v členství ve Světové konferenci pro víru a 
řád, jejímž člen,em byl ,jmenován nově instalovaný děkan Husovy fakulty F. M. ,Hník, jeho 
náhradníkem pak biskup M. Novák. CČS se měla též stát zakládající členkou Československé 
společnosti pro mezinárodní styky. 
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k pokračováni v součinnosti s ekumenickým hnutím, SRC i jednotlivými 

nekatolickými církvemi na západě Oe zde zmíněn plán účastnit se studijních 
příprav k plánovanému shromáždění SRC v r. 1948 v Amsterdamu), 4. 
k práci ve svobodomyslném a sociálně pokrokovém duchu k vítězství Božího 

řádu mezi lidmi ve všech mezinárodních stycích, 5. k přispíváni ve výše 
uvedené spolupráci k obraně socialistického světa a proti ohrožení zájmů 

slovanských národů, 6. k podpoře lidských práv ve všech národech, které je 
upírají, "deptaných politickým a hospodářským imperialismem". Výslovně 

CČS ocenila též úlohu nekatolických církví na západě, kterou sehrály 
, 'v osvobozeneckém zápase za 2. sv. války.l331 

Stanovisko se stalo tak důležité, že ještě na počátku února 1947 k němu 
byla vydána v Českém zápase důvodová zpráva. Patriarcha Kovář společně 
sF. M. Hníkem, F. Hubem, M. Novákem, O. Rutre1m, Zd. Trtíkem, A. 
Spisarem, K. V. Vítem a V. K. Vyšohlídem potvrdili ekumenické směřování 
CČS v kapitolách Církev a její poslání (zde upozornili na nebezpečí, pokud 

by církev zradila ekumenický ideál, "stala by se nutně obětí nenáboženského 
proudění ve světě, jemuž by podlehla a s nímž by nakonec splynula"), 

Posláni církve československé (CČS je zde vylíčena jako od svého počátku 
předurčena k naplnění ekumenického ideálu. Žádná církev sama pak nestačí 
na "gigantický úkol" překonáni krize společnosti.), Církev a kultura (Zde je 
jako cíl CČS vytyčena stále ještě nedosažená jednota kultury a Ježíšova 

náboženství. Špatným pochopen.:ím jednoty jako již dosažené, by bylo 
popřeno posláni CČS a náboženské a mravní úkoly církve by byly 

nahrazovány kulturními, politickými, "světskými".), Sociální úsilí (přestavbu 
řádů v socialistické vidí CČS ve shodě s požadavky Ježíšova evangelia, toto 
své úsilí však musí konat ze zdrojů ducha Kristova. Musí však držet pojetí 

ducha Kristova nepoplatné době, v opačném případě se křesťanství rozplývá 
v "sociálních a mýšlenkových proudech doby", současná doba se· snažr o 

. zesvětštění Ježíše a jeho díla), Církev a orthodoxie (zde se CČS ohrazujeproti 

nesprávnému vnímání slova ortodoxie a ukazuje sebe sama jako církev 
spojenou s křesťanstvím orthodoxním i svobodným).l332 Závěrečný důraz 
prohlášení je položen na jedinečný účel církve, jí~ je posilování růstu 
království Božího, jehož kvalitou je křesťanská láska, v níž vládne "v 

. osobních vztazích křesťanů a jeji~h životě duch Kristův a skrze něho Bůh 
sám.,,1333 Prohlášení končí výrazem radosti z přihlášení se CČS na 2. řádném 
s~ěmu k účasti na ekumenickém díle, kterou spatřuje "jako svůj "životní 

1331 úR CČS, Církev československá a ekumenická spolupráce. Memorandum ÚR CČS z 1. 12. 

1946, čj. 16.649/46, in: ČZ 1947, roč. XXX., Č. 1. - 2., s. 3. 
1332 Kovář, Fr., f. M. Hník, F. Hub, M. Novák, O. Rutrle, Zd. Trtík, A. Spisar, K: V' i Vít a V. K. 
Vyšohlíd, Církev československá a ekumenický ideál, in: ČZ 1947, roč. XXX., Č. 7, s.'39. 
1333 Tamtéž. . 
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zájem", jenž bude uskutečňovat pokračováním jak ve spolupráci se SRC, tak 
s IARF a též navázání spolupráce s pravoslavnými církvemi na východě. 1334 

1.9.1. Aplikace ekumenického memorandaÚR CČS do 

mezicírkevních domácích vztahů 

Jeden z autorů důvodové zprávy ekumenického memoranda ÚR CČS, F. 
M. Hník, pak ještě v dalším čísle ČZ rozvedl některé myšlenky memoranda, 

, 'zvláště ve vztahu k domácí ekumeně. 1335 Výslovně 'se zmiňuje o potřebě 
založit ekumenickou radu českých a slovenských církví, která by měla 
koordinační poslání. V odborné komisi by se pak podle Hm'kova návrhu měli 
scházet bohoslovečtí pracovníci různých vyznání ke společnému studiu 
problémů ekumenického hnutí. 1336 Varoval dále před odsuzováním a 
nevyváženou kritikou a volal po zlepšení mravní úrovně vzájemných 
lidských vztahů mezi členy různých církví. Svůj příspěvek uzavřel výzvou, 
ke konání teorie i praxe ekumenismu pod zorným úhlem věčnosti. 1337 

Z dalších autorů se O. Rutrle věnoval ještě zvlášť domácím ekumenickým 
poměrům. Jako důvod nedobře se rozvíjejících domácích ekumenických 
vztahů uváděl "nesnášenlivý dogmatismus i lhostejnost k otázkám pravdy ve 
víře, církevnické výlučnictví i nábožensko-liberalistický eklekticismus,,1338. 

V odsouzení liberalistické lhost~j~osti, která se v ekumenických vztazích 
projevuje povýšeneckým vztahem k jinému vyznání, poukázal na vzájemnou 
neschopnost pochopení ortodoxního křesťanství a svobodně křesťanské 

církve (CČS). Poslední vývoj v mezicírkevních vztazích zhodnotil dále 
Rutrle jako "vyhraněný konfesionalismus". S odpovědí na otázky, které díky 
tomu vyvstávají, padá, či bude moci dále růst i ekumenické hnutí. Pokud by 
se v důsledkU toh6 vývoje vrátily církve k "nesnášenlivému a výlučnérilU 
dogmatismu", a znovu klady důraz na formulace, místo obsahu víry, namísto 
aby nastoupily "cestu nového hodnocení a nového porozumeru 
konfesionálním výrazům víry,,1339, pak povedou vzájemné vztahy křesťanů 
k dogmatické nesnášenlivosti, kterou Rutrle vidí i jak~ důsledek "proměny 
křesťanství v naukový systém, proměny církve v sekulární, politickou nebo 

133,4 Tamtéž. Srv. Redakce ČZ, Bratr patriarcha španělskému lidu, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 
16., s. 91: Na Velký pátek měl patriarcha Kovář promluvu, která byla rozhlasově přenášena 
do Španělska, a Společnost přátel demokratického Španělska ji poslala i španělským 
organizacím ve Francii a Mexiku. 
1335 Hník. F. M., cit. dílo (Křesťanská spolupráce a theorie v praxi, in: ČZ 1947), s. 51: F. M. 
Hník nezastírá, že domácí ekumenické vztahy byly pěstovány s obtížemi. 
1336 Tamtéž. 
1337 Tamtéž. 

1338 Rutrle, O., K otázce ekumenické, in: ČZ 1947., roč. XXX., č. 14 -15., s. 87. 
1339 Tamtéž~ Rutrle se zde odvolává na novozákonníka C. H. Dodda. Na mysli 'má, výpověď o 
rozličných interpretacích různých pojetí evangelia a různých vyznání vyjádří bohatství 
evangelia a církve tak uvidí "jeho plnost i harmonii vlastní spolupráce." 
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kulturní společnost,,134o. Cestou ven z této slepé uličky je RutrlemU opětovné 
spojení teologie s životem, víry s vyznáním, nauky s životem ducha Kristova, 
žitá realita království Božího mezi křesťany namísto "pojmového 
idealistického křesťanství,,1341. Na této cestě vidí CČS (díky principu ducha 
Kristova, který Rutrle charakterizoval jako ekumenický), jíž je dána možnost 
podle vztahu ke Kristu a jeho dílu hodnotit různá pojetí víry, zbožnosti a 
křesťanské praxe. CČS má pak dva základní "závazky k ekumenickému 
hnutí":odpovědnost za život ducha Kristova v církvi a myšlenkovou 
připravenost reinterpretovat křesťanskou pravdu v moderní době. 1342 

'Podcenit však nelze ani potřebu "pravdivého porozumění dosavadnímu 
vývoji křesťanství a pochopení pro ostatní církve." Odmítá proto ze strany 
CČS frázovité protiřímské a protiorthodoxní výpady a apeluje na obhajobu 
ideje porozumění, protože nejde o "prestiž, ale o budoucnost křesťanství,,1343. 

V podobné duchu hovořil i další z autorů memoranda Zd. Trtík, který 
obhajoval Rutrlovy a Hníkovy výpovědi, proti nimž se posléze objevila 
kritika v Kostnických jiskrách, která napadla "dva základní principy 
československé církve: ducha Kristova a úsilí "naplniti všechen život 
duchem KristOvým".1344 Trtík v protikladu k závěrům kritiky obhajuje ducha 
Kristova nyní již dokonce jako ,Jediný ekumenický princip vůbec" na rozdíl 
od konfesionalismu, který vidí jako příčinu "rozbití protestantismu na 
nesčetné denominace,,1345. Jedno varování však Trtík z kritiky dovodil, totiž, 

že duch Kristův nesmí být .I!~azován teologickým pojmem, pouhou 
rozumovou konstrukcí ducha Kristova, což platí i pro druhý princip, který 
Trtík obhajuje. Nevidí jinou možnost pro církev, než její angažovanost ve 
společnosti, neboť "povýšená, od světa odvrácená církev by byla zradou 
evangelia stejně jako církev zesvětštělá ... ,,1346. Proto je povinností církve do 
každodennosti vnášet ducha Kristova a "vědomě prospívati člověku, 

společnosti a' světu,,1347. 

Kritika českobratrského evangelického faráře Hladkého však měla 

pokračování, na něž prof. Trtík reagoval dlouhou odpovědí a současně 
kritikou východisek a postulátů faráře Hladkého. V centru diskuse stála 
Trtíkova obhajoba nedokazatelnosti trojičmno dogmatu z Písma. Objevila se 
však i další zásadní teologická témata, jako je: norma víry (Trtík obhajoval 

1340 Tamtéž. 
1341 Tamtéž. 
1342 Tamtéž. 
1343 Tamtéž. 

1344 Trtík, Zd., Duch Kristův, ekumenismus a církev, in: ČZ 1947., roč. XXX., č. 21- 22., s. 127. 
1345 Tamtéž. Srv. Trtík, Zd., Křesťanská mládež všech církví se sbližuje, in: ČZ 1947., roč. XXX., 
č. 23., s. 137: Trtík se v článku o přípravném setkání křesťanské mládeže většiny církví 
v Československu na mezinárodní konferenci mládeže v Oslo ujišťuje, že nejvyšší normou 
snad každé'kor;lfese je.duch Kristův. 
1346 Tamtéž. I 

1347 Tamtéž. 
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její nutnost pro pravost Víry)1348, přítomnost Krista v liturgii (Trtík poukázal 

na troufalost tvrzení, které by o liturgii CČS tvrdilo opak)1349, úkol teologie 

(Trtík v obhajobě z umělých konstrukcí rozumu v teologii CČS poukázal na 
mnohem jednodušší teologii CČS ve srovnání s protestantskou, která mu byla 
naopak v mnoha částech abstrakcí a rozumovou konstrukcí, případně 

konfesionalismem)135o, duch Kristův (Trtík vyvrací nařčení z racionalistické 

náhražky za tajemství v osobnosti Kristově, staví-li CČS ducha Kristova jako 

svou normu, a vykládá úkol teologického vymezení této normy jako snahu 

CČS o vymezení rámce, skrze nějž má lidský duch přistupovati k osobnosti 
" 'Ježíše Krista, jakožto Božímu zjevení a manifestaci Božího ducha.") 1351 

S osobností Ježíše Krista se lze pak setkat jen ve zvěsti synoptických 

evangelií, (ne evangelia Janova, přičemž setkání je možno jen "v duchovém 
obsahu svědectví,,1352 ). Tato osobnost je jako Boží slovo normou víry CČS, 
"nikoliv náš pojem této normy,,1353. Po podrobném vysvětlení odmítnutí 

trojičního dogmatu v CČS z hlediska biblické teologie i z hlediska 

systematicko-teologického, přistoupil Trtík závěrem své odpovědi na kritiku 

faráře Hladkého ke kritice Českobratrské církve evangelické z hlediska její 
uzavřenosti a neschopnosti oslovit -současného člověka pro jeho záchranu, 

neboť "neznají problematiky skutečného života a nedělají nic, aby v člověku, 
odcizeném Kristovi, odstranili překážky, které mu brání přijíti do církve a 
pod poslušnost Božího slova,,1354. Trtík se zde opírá o poslední spisy (v době 
této diskuse) E. Brunnera, jenž "se vedle theologie kérygmatické vrací 
k theologii apologetické a odvrací se podstatně od výlučnosti theologie 

Barthovy, nahlížeje, že církev a theologie tu nejsou jen pro sebe a pro. svou 
vlastní jistotu víry, nýbrž aby přivedly svět a člověka ke Kristu,,1355 . 

. V obdobném duchu z hlediska biblicko-teologického hovořil i patriarcha 

Kovář v následujícím roce 1948 v přednáškovém cyklu "Předpoklady živého 

křesťanství v dnešním světě" na Husově fakultě. 1356 

1348 Trtík, Zd., Kritika československé církve v Kostnických jiskrách, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 
50, s. 299, 300. 
1349 Tamtéž, s. 300. 

13,50 Trtík, Zd., Kritika československé církve v Kostnických jiskrách, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 
5'1, s. 305. ' 

1351 Tamtéž, s. 306: "Toto zjevení v Ježíši Kristu nelze již za dnešního stavu poznání povahy 

osobnosti a ducha chápati překonanými kategoriemi substanciálního myšlení řeckého jako 

Ježíšovo božstvL" 
1352 Tamtéž. 

1353 Tamtéž. 

1354 Tamtéž: Trtík dokládá toto své tvrzení údajem o malém počtu přistoupivších členů k ČCE 
po 1. světové válce. 
1355 Tamtéž. , , 

1356 Redakce ČZ, Předpoklady živého křesťanství v dnešním světě, in: ČZ 1948, roč. XXX!., č. 
7., s. 41. 
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1.10. Návštěva generálního tajemníka Zatímního výboru SRC 

Visser't Hoofta v Praze v lednu 1947 

Generální tajemník SRC Viser't Hooft byl hostem synodu Českobratrské 
církve evangelické. Pozvání přijal i na Husovu fakultu, kde ho přivítal děkan 
F. M. Hník. Visser't Hooft při své přednášce· zrekapituloval dosavadní 
ekumenický vývoj a seznámil posluchače se současnou činností SRC 
v Ženevě. Svůj důraz směřoval na výzvu k ekumenismu, který však "musí 
růsti ze skutečného života křesťanů, obcí, církví, kde se má státi životní 
potřebou křest'anstva,,1357. Jen tak může růst jednota ';,ve svatosti evangelijní 
čistoty" a církve tak mohou dospět k una sancta, v opaku k pouhému mluvení 
o jednotě a vnější prázdné uniformitě. 1358 

Dr. Visser't Hooft zmínil ve svém expozé rovněž otázku Západu a 
Východu. SRC se měla v jeho představě stát prostorem ke spolupráci 
Východu s jeho "hluboce křesťanskou tradicí" a Západu, jemuž přiřkl 

"prof etické povědomí živého slova pro svět" 1359 . V konkrétních krocích 
činila SRC kroky k získání pravoslavných církví, především pak Ruské 
pravoslavné církve. Její přibližování k SRC se stalo zásadním i pro možný 
vstup CČS, jak uvidíme níže. 

Prof. Rutrle, který návštěvu Dr. Visser't Hoofta zaznamenal, se v závěru 
svého článku zmínilo konferenci patriarchy Kováře s Visser't Hooftem na 
téma možné spolupráce. CČS. se SRC.1360 Blíže se o návštěvě generálního 
tajemníka u patriarchy Kováře umínil Český zápas, který uveřejnil. s Dr. 
Visser't Hooftem též interview. U patriarchy za přítomnosti členů zahraniční 
komise podal generální· sekretář SRC přehled o činnosti přípravného výboru 
SRC od jeho ustavení a zvláště během 2. sv. války. Zástupci CČS se 
dotazovali na poměr SRC k církvím pravoslavným, s nimiž SRC je~ala 
s cílem jejich plného členství ještě před Valným shromážděním SRC v r. 
1948. Uvědomili též Dr. Visser't Hoofta o oficielním stanovisku CČS 
k otázce odsunu Němců a k bývalé německé církvi v Československu. Opět 
byl připomenut i důvod nemožnosti vstupu CČS do SRC za podmínek 

. stávající věroučné báze. Naději na její změnu jim však generální tajemník 
SRC nemohl poskytnout. Patriarcha Kovář přesto potvrdil pokračování 

ekumenické spolupráce ze strany CČS jak v oblasti praktické, tak 
teologické. 1361 Právě na praktické možnosti spolupráce CČS se SRC byl 
dotázán Dr. Visser't Hoofft v jedné z otázek interview. V odpovědi poukázal 
na mnoho možností, z nichž některé již byly využity (v činnosti 

1357 Rutrle, O., DR. Visser't Hoóft na Husově fakultě, in: NR 1947, roč. XVIII., č. 1, s. 56. 
1358 Tamtéž. Srv. Dr. Visser't Hooft na Husově fakultě, in: čz. 1947, roč. XXX., č. 4, s. 23: SRC 

se nesmí stát druhým Vatikánem bez "vztahu ke skutečnému životu skutečných lidí ve všech 
náboženských obcích ... " 
1359 Tamtéž. 

1360 Tamtéž. , , 

1361 Redakce ČZ, Gen. sekretář Světové rady církví u bratra patriarchy, in: ČZ 1947, roč. XXX., 

č. 4., s. 17: při společném obědě následně probírali možnosti praktické spolupráce. 
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Rekonstrukčru'ho výboru a v zastoupení člena CČS v Ekumenickém 
institutu) 1362, další by měly pokračovat, jako kupř. studijní práce (ovšem 

nejen pro teology, ale i pro laiky), spolupráce s oddělením pro mládež. Dr. 
Visser't Hooft však současně vyjádřil naději, že se CČS bude moci stát i 

plným členem SRC. Na otázku po překonání jednostranného protestantského 
pojetí SRC přijetím pravoslavných církví, což by současně zajistilo 
spolupráci se slovanskými církvemi a zároveň přispělo k předpokladům pro 

"duchovní porozumění mezi Západem a Východem, odpověděl generální 

sekretář, že SRC bude "vpravdě plně hnutím ekumenickým jenom tehdy, až 
, východní křest'anství přispěje plně k společenství církví." Proto SRC vešla a 

ještě vejde ve styk s jednotlivými patriarcháty pravoslavných církví.1363 

1.11. Závěrečné zasedání 2. řádného sněmu CČS v r. 1947 

Patriarcha Kovář předsedal závěrečnému dvoudennímu zasedání 2. 
řádného sněmu CČS 4. a 5. května r. 1947y64 Ve svém kázání při 
zahajovacích bohoslužbách 4. zasedání, přenášených rozhlasem, zhodnotil 
sněm jako historický díky již přijatým sněmovním textům na předchozích 
zasedáních v r. 1946. 1365 Nicméně poslední zasedání mělo přijmout ještě řadu 
usnesení, jak se také stalo13~6. Patriarcha zdůraznil, že se sněmovní zasedání 

děje v předvečer 20. výročí smrti Dr. K. Farského a oslavuje současně i druhé 

výročí "národní revoluce",· Opět. zde zazněl apel naplnit poslání církve, 

1362 Srv. White, C. S., Aby svět uvěřil, v překladu Redakce ČZ, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 5., s. 
29: článek o otevření Ekumenického institutu v Bossey 6. 10. 1946 a prvních žácích kurzů, 
mezi nimiž je zmíněn i jeden z CČS. Srv. Hník. F. M., cit. dílo (Křesťanská spolupráce a teorie 
v praxi, in: ČZ 1947), s. 52: F. M. Hník zde informuje o "účinné pomoci ze zahraničí 
prostřednictvím Rekonstrukčního výboru, ve kterém· pracují všechny nekatolické církve 
Československa." Dále zmínil i možnost "vysílati naše bohoslf:lVecké pracovníky k doplnění 
studia na universitách v zahraničí." A konečně i pozvání pro nemocné tuberkulózou k léčení 
v Cizině. 
1363 Redakce ČZ - Dr. Visser't Hooft, Československo není zemí chaosu. Interview s Dr. 
Visser't Hooftem, in ČZ 1947, roč. XXX., č. 4., s. 19. 

, 1364 Redakce ČZ, Důležitý mezník v dějinách církve. Druhý řád,ný sněm zakončen, in: ČZ 
1947., roč. XXX., č. 19., s. 111. Srv. Redakce ČZ, Jednota a víra v poslání církve. Závěrečné 
zasedání II. řádného sněmu, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 20., s. 119. 
13

65 Kovář, Fr., Duchem Kristovým. Promluva br. patriarchy Dr. Fr. Kováře ze 4.5.1947, in: ČZ 
1947., roč. XXX., č. 19., s. 111. 
1~66 ln: Sbírka sněmovních usnesení z 2. řádného sněmu obsahuje všechny normy CČS platné 
v r. 1947: Učení náboženství křesťanského a Hospodářský a finanční řád byly přijaty již na 1. 
řádném sněmu 1931. K usnesením, přijatým v červnu 1946: novelizované Ústavě CČS, 
Statutu-informační a tiskové rady, Statutu kulturní rady, dále Resoluci věroučného výboru, 
Poselství 2. řádného sněmu CČS a Stanovisku CČS k Oxfordské konferenci: Církev a světská 
společnost byly v květnu 1947 přijaty: Statut Ústřední rady, Statut ideové rady, Statut rady 
pro výchovu duchovních, Statut právně - hospodářské rady, Statut archivní a musejní rady, 
Úprava služebních poměrů duchovních a laických zaměstnanců církevních správních 
jednotek, Fond k vyrovnání zaopatřovacích platů duchovních a řád Fondu, Směrnice pro 
financování stavby sborů, Normy o sociální práci, Kárný řád, a Základy řádu' du~hovní péče, 
CČS o dnešní'výstavbě národní společnosti, Statut duchovní péče o děti na půdě n. o. CČS, 
Statut Kruhu přátel mládeže CČS. 
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jejímž úkolem je služba Božímu království, a jež spočívá v "pomoci sobě a 
lidu, aby veškeren ... život soukromý v duši, ve· vztazích lidí navzájem, a 
veškeren život veřejný, kulturní hospodářský, sociální i politický přijal zákon 

smýšlení, jednání, oběti i služby Kristovy a aby věnoval všecky své síly 
podle svých možností kralování Božího mezi námi,,1367. Patriarcha zde 

zopakoval závazek, který tak CČS chce naplnit 1 v podpoře politiky, která 

směřuje k demokratické a sociálně spravedlivé společnosti. Úspěch této cesty 
viděl v závislosti na "duchovní a mravní kvalitě lidí".1368 

V odpovědnosti za patriarchou deklarované, úsilí o "dokonalejší 
společnost naplněnou Kristovým duchem,,1369 přijal sněm, mezi dalšími 

normami, usnesení "CČS o dnešní výstavbě národní společnosti", v němž se 
CČS přihlásila k budovatelskému programu Národní fronty.l370 V jejím 

pochopení bylo budovatelské úsilí vedeno "mravně ušlechtilými zásadami 
sociální spravedlnosti, spolupráce mezi všemi vrstvami společenskými a 
vlády zákona v životě mezinárodním".1371 Kritika na adresu církví kvůli 
jejich malé angažovanosti v starostech "o lidský úděl pracujících vrstev 
v časném životě,,1372 byla mimo jiné také důvodem k aktivnímu přihlášení se 

i k programu znárodnění. 

V textu usnesení se opět zrcadlí myšlenky, které jsme sledovali 
v předcházejících etapách u Kováře: bratrství všech lidí a budování Boží říše 

na zemi. V usnesení jsou však tyto ideály již spojeny se ztotožněním CČS 
s "úsilím pracujících lidí o dOSažení lidsky důstojného životmno údělu" a 
vytvářením "hmotných podmínek k budování Boží říše na zemi" 1373 . Ideály 

blaha celku a ve shodě s pokrokem lidstva, "osvobozeného z pout 
vykořisťování sociá1mno i temnoty myšlenkové, k stále plnější soudržnosti 

veškerého občanstva republiky, směřujícího k rozvinutí všech složek pravé 
lidskosti" byl· shrnut v usnesení do dvou slov:· lidová demokracie.1374 V další 

části usnesení je již explicitně vyjádřena podpora socialistického řádu Gako 
nezbytné podmínky pro budování Boží obce na zemi), kapitalismus byl 

označen za "vydřidušství" (podlamující v základech budování Boží obce na 
zemi). 1375 CČS totiž viděla "cíl socialistické společnosti ... ve shodě 

, s nejlepšími mravními tužbami lidstva.,,1376 

~367 Kovář, Fr., cit. dílo (Duchem Kristovým. Promluva ... ze 4.5.1947, in: ČZ 1947), s. 111. 
1368 Tamtéž. ' 
1369 Tamtéž. 

1370 Církev československá o dnešní výstavbě národní společnosti, in: Sbírka sněmovních 
usnesení CČS, Praha 1947, 5. 109. Srv. Církev československá o dnešní výstavbě národní 
společnosti, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 19., s. 113. 
1371 Tamtéž. 
1372 Tamtéž. 
1373 Tamtéž. 
1374 Tamtéž, s, 109, 110. 
1375 Tamtéž, 5. 110. 
1376 Tamtéž, s. 111. 
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Socialistická přestavba se však podle CČS měla dít na teistických 

základech. K jejímu budování volá CČS v usnesení po "nových lidech, 
vnitřně sjednocených s Bohem a přetvořených působením Ježíšova díla lásky 
k člověčenstvu,,1377. Zdar úsilí záleží pak na Boží vůli. "Sebedokonalejší 

instituce opřené o seberadikálnější sociální zákonodárství, nedospějí samy o 
sobě k vytyčenému cíli.,,1378 Proto je nutné "pokřest'anštění společnosti", aby 

přestavba neztroskotala kvůli "nízkému duchovnímu obzoru nositelů ideálů 
socialistické demokracie". 1379 "Tvořivá demokracie, oživená křest'anským 
smýšlením" kladla na duchovně vyspělý lid vysoké nároky, aby si plnil 

, nejprve své povinnosti a teprve poté uplatňoval svá práva. Členové CČS pak 

již měli přímo dávat "svému státu více, než od něho vymáhají". Odkazem na 
Ga 5, 22; 6,1, určeným i pro řízení celé společnosti, se zavázala CČS dbát též 
na základní lidská práva. 1380 

Z textu usnesení je zřetelná snaha o vybudování socialistické a současně 

demokratické společnosti na křesťanských základech. Tato syntéza byla i 
snahou Kovářovou, kterou se pokoušel prosazovat po r. 1948, kdy 
společnost, na jejímž budování se CČS chtěla aktivně podílet, však postupně 
"rezignovala na jakékoliv revoluční křesťanské základy ve prospěch 

agresivm'ho ateismu,,1381. 

1.11.1. Potvrzení ekumenické linie CČS na 4. zasedání 2. řádného 

sněmu 

Ve své zprávě o vnitřní a vnější situaci církve, kterou patriarcha Kovář na 
závěrečném jednání 2. řádného sněmu CČS přednesl, ve stručnosti shrnul a 
současně potvrdil v r. 1946 nastíněné ekumenické směřování CČS. Hovořilo 
"upřímném' ekunlenismu" a o "spolupráci se vŠemi,,1382. Jeho snahou bylo 

vybalancování a udržení středové pozice mezi Západem a Východem a to i 
s' ohledem na udržení míru. 1383 

1377 Tamtéž, s. 110, l1l. 
1378 Tamtéž, s. l1l. 
1379 Tamtéž: Jako vzor pádu těch, kteří předstihli svou dobu v "sociálně revolučním 
nadšenectví" kvůli ztrátě duchovních ideálů, jsou zde uváděni ,husité, jak interpretovali ' 
'jejich. pád podle CČS i Palacký a Masaryk. I zde můžeme rozpoznat Kovářovo úsilí vedené 
touhou většího duchovního rozvoje. 
1380 Tamtéž, s. 112: CČS se chce stavět proti "vykořisťování" při "černém obchodu"; proti 
"Iámání křivdami a protivenstvími a neúctě k základním lidským právům". 
1381 Hrdlička, Jar., cit. dno (2007), s. 321. 
1382 Redakce ČZ, cit. dílo (Jednota a 'víra v poslání církve. Závěrečné zasedání II. řádného 
sněmu, in: ČZ 1947), s. 119. 
1383 Tamtéž. Srv. Mac Murraye, J., Východní a západní křesťanství v překladu V. V., in: ČZ 
1947, roč'. XXX., č. 40., s. 225: v převzatém článku z The Christian Century 'se ílutor zamýšlí 
nad důvody' a možnostmi řešení krize mezi Východem a Západem. Srv. I Redakce ČZ, 
Náboženství v Rusku. Výňatky z The York Diecesan Leaflet z 28. 6. 1947 ze zprávy 

243 



2. Ekumenický vývoj CČS po 2. řádném sněmu 

2.1. Příspěvek patriarchy Kováře k prohloubení vztahu s Americkou 

unitářskou unií 

Po skončení 2. řádného sněmu CČS odcestoval patriarcha Kovář na 
pozvání Americké unitářské unie na dvouměsíční návštěvu do USA. 1384 
Navštívil zde pět náboženských obcí CČS, pronesl projev na zasedání 
Americké unitářské unie v Arlington Street Church v Bostonu, na chicagské 
universitě mu byl udělen čestný doktorát. 1385 Ve-. svém promočním projevu 
seznámil posluchače se vznikem, posláním a zásadami CČS: naplnit duchem 
Kristovým všechny složky života soukromého i veřejného (hospodářského, 
sociálního, politického, národmno, mezinárodního), usilovat o demokracii 
(politickou, hospodářskou, sociální) a pracovat "pro sociální spravedlnost, 
dorozumění a spolupráci mezi národy a pro trvalý mír. ,,1386 Patriarcha se 
vyjádřil i k ekumenické spolupráci, když potvrdil ekumenickou upřímnost a 
oddanost CČS a její ochotu "spolupracovati se všemi církvemi při tvoření 
nového a lepšího člověka, nové, lepší společnosti a nových a lepších národů 
ve světě v duchu Ježíše Krista,,1387. 

arcibiskupa z Yorku v překladu V. V., in: ČZ 1947" roč. XXX., č. 40., s. 225: Arcibiskup z Yorku 
informovalo své návštěvě u patriarclw ~uské pravoslavné církve Alexeje v Moskvě. 
1384 Vyšohlíd. V., Máme řadu vynikajících přátel ve světě. Původní zpráva ze zájezdu br. 
patriarchy do Spojených států, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 21- 22., s. 125: V. Vyšohlíd 
seznamuje s podrobným programem návštěvy, Srv. Redakce ČZ, Patriarcha církve 
československé káže v Americe, in: ČZ 1947., č. 23., s. 135: redakce sestavila na základě 
dOŠlých soukromých dopisů popis dalšího průběhu návštěvy; Srv. Vyšohlíd. V., Po stopách 
Farského v Americe. Ve věci pokroku a spravedlnosti není neutrality, in: ČZ 1947., roč. XXX., 
č. 24., s. 144: v další části reportáže z návštěvy kromě údajů z cesty překládá V. Vyšohlíd 
rezoluci asi 400 unitářských duchovních, kteří se postavili proti obvinění z vlastních řad, 

kritizující jejich přílišnou angažovanost ve společnosti; srv. Redakce ČZ, Buď mezi námi vítán 
bratře patriarcho, Význam cesty bratra patriarchy, Poslední dny br. patriarchy v USA, in: ČZ 
1947., roč. XXX., č. 29 - 3D, s. 167, 169; srv. Vyšohlíd, V. Ekumenické snahy patriarchy dr. F. 
Kováře, ln: NR 1950, roč. XX!., č. 1 - 3, s. 156, 164 -166: Cestu zahájil Kovář 14. 5. 1947, do 
ČSR se navrátil po prodloužení termínu návratu, plánovaného r:Ja 24. 6. až 14. 7. 1947. Srv. 
Eliot, Fr. M., Ministr Jan Masaryk s Dr. Eliotem, v překladu Redakce ČZ, in: ČZ 1947, roč. 
XXX., č. 31, s. 176: v článku je popsána návštěva ministra zahraničí Jana Masaryka v USA v r. 
1946 a jeho setkání s Dr. Eliotem. Ministr přijel poděkovat Americké unitářské asociaci za 
pomoc Unitářské lékařské učitelské misi do Československa. 
,1385 Redakce ČZ, Br. patriarcha dr. František Kovář doktorem Chicagské univerzity, in: ČZ 
'1947., roč. XXX., č. 25 - 26, s. 149. Srv. Vyšohlíd, V., Češi a Slováci - Američané vítají svého 
patriarchu, in: ČZ 1947, roč., XXX., č. 27 - 28, s. 161. Srv. Rada starších CČS Newarku, USA, 
Dopis z Ameriky, in: ČZ 1947:, roč. XXX., č. 36, s. 199: RS CČS v Newarku zaslala děkovný 
dopis za návštěvu a kázání patriarchy Kováře. Srv. Náboženská obec na Král. Vinohradech, 
Dopis do Ameriky, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 44, s. 255: N.o. na Vinohradech napsala n.o. 
v Newarku pozvání k návštěvě pro rozvinutí vztahů. Dovětek redakce ČZ obsahuje výzvu i 
dalším obcím, aby se do výměny zapojily k obohacení' a utužení "jednoty na obou 
stranách ... " Srv. Rada starších a farář náboženské obce Newark, Pozdrav amerických bratří 
z Newark'u bratřím do Prahy XII, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 52, s. 315. 
1386 Redakce'ČZ, Po čtyřiceti letech, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 29 - 3D, s. 169. 
1387 Tamtéž. ' 
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2.1.1. Společné prohlášení patriarchy Kováře a prezidenta Americké 

unitářské unie Eliota 

S prezidentem Americké unitářské unie Frederikem May Eliotem pronesl 
patriarcha Kovář prohlášení v rozhlase, v němž vyjádřili naději ve svobodné 
křesťanství, jež "má moc vyřešit všechny otázky dnešního života.,,1388. 
Prohlášení začíná slovy o svobodném duchu člověka, který hledá pravdu a 
pracuje "pro růst království Božího na zemi". Důraz je kladen na víru, která 
"posílí svobodné užívání rozumu a nadchne ... k svobodě, sociální 
spravedlnosti a trvalému míru".1389 Víra pak musí' být svobodná, ta jediná 
může dopomoci ke svobodě. A podobně již osvobozená forma náboženství 
od "náboženského autoritářství a od strohých požadavků theologického 
dogmatismu", je "připravena se setkati se všemi formami vyššího 
náboženství ve vzájemné úctě a bratrské spolupráci.,,1390 Nejvyšší normou je 
zde (od teologických ortodoxií a církevníckého panování osvobozený) duch 
Kristův, jímž má být měřeno nesprávné, co může být případně přítomno byť 
některým kladným hodnotám, či hnutím, vedoucím k lidskému pokroku. Tak 
prohlášení odmítá "teologickou přehradu", vystavěnou SRC. Důvodem není 
jen neopodstatněnost v Ježíšově učení, ale dogmatická formulace, která by 
měla být podmínkou vstupu, což by autoři prohlášení vnímali jako "urážku 
všeobjímajícího ducha,,1391. Odmítli rovněž "církevní moc" - myšlena je zde 
především moc římskokatolické církve ,- pokud brání rozvoji demokracie. 
Odmítli též "imperialismus"~ yyjádřili svou naději v OSN jako budoucí 
důvěryhodné vládě světa. Zavrhli též totalitní program (ať "kapitalistický či 
komunistický"), pokud "odpírá svobody a násilím porušuje základní 
práva,,1392, jak je vyznává svobodné křesťanství. Oba autoři vyznali též 
obavu z nebezpečí, které však může být odstraněno obnovením "důvěry 
v Ježíšova Boha". V závěru prohlášení oslovili jeho autoři všechny, kdo mají 
svobodnou víru, -aby spolupracovali "proti každé formě tyranie ... k vítězství 
pravdy, práva, spravedlnosti i lásky a k sbratření lidstva." Volání však patřilo 
též i lidem ,Jiných tradic", sdílejí -li oddanost ke svobodě a demokracii, aby 
"ve společné obhajobě svobody" a úsilím "o plnění Boží vůle", vybudovali 
společně se svobodnými křesťany a svobodnými ~idmi"lepší a šťastnější 

svět" 1393 . 

, , 

, 1388 Kovář, Fr., Eliot May Fr., Prohlášení víry Františka Kováře, biskupa - patriarchy církve 
československé a Frederika May Eliot, prezidenta Americké unitářské asociace, o tom, že 
svobodné křesťanství má moc vyřešit všecky otázky dnešního lidstva, im ČZ 1947, roč. XXX., 
č. 31, s. 175; Srv. též in: NR 1947; roč., XXII!., Č. 3., s. 174 -176; Srv. Vyšohlíd, cit. dílo (in: NR 
1950); Srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 322; cit. dle: Kovář, Fr., Prohlášení, ÚAM CČSH, 
neinventarizovaný archiv Fr. Kovář. 
1389 Tamtéž. 
1390 Tamtéž. 
1391 Tamťéž., 
1392 Tamtéž. I 

1393 Tamtéž. 
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Na společné prohlášení reagovaly Kostnické jiskry, které se v souvislosti 
s prohlášením dotazovaly, zdali kvůli odmítnutí "teologických přehrad" 
nebude již CČS se SRC a nepřímo i s protestantskými a pravoslavnými 
církvemi v ní zastoupenými více spolupracovat. Redakce ČZ zareagovala na 
tuto téměř provokaci ujištěním, že CČS je církví "upřímně ekumenickou", že 
i nadále bude pokračovat ve spolupráci jak s IARF, tak se SRC, a že to není 
ona, kdo by se vylučovala z křesťanské spolupráce, což neplatí o některých, 
kteří se o to snaží.1394 Současně redakce ČZ odkázala na ekumenický 
program CČS vyplývající z teologické konference Jednoty duchovenstva 
v Kolštejně, s příslibem uveřejnění jednotlivých referátů v Náboženské revui, 
což bylo splněno, jak uvidíme níže. 

2.1.2. Kovářova prezentace Církve československé a ČSR v USA 

Bezprostředně po návratu patriarchy a V. Vyšohlída z USA pozvala ÚR 
do dejvického sboru zástupce československého tisku k interview. Dostavili 
se zástupci 15 deníků a týdeníků, jejichž články a interview s patriarchou 
Kovářem a V. Vyšohlídem uveřejnila redakce ČZ v přetisku z daných novin 
na svých stránkách. 1395 Současně uveřejnila i ohlasy na návštěvu patriarchy 
Kováře, které vyšly v americkém tisku. 1396 

Z amerického tisku, který citoval některé výroky patriarchy, byť ne vždy 
zcela přesně1397, je zřejmé, žeď~~ pokoušel propagovat v nejlepším světle jak 

CČS, tak ČSR. Vyvracel teze o "železné oponě" a přesvědčoval o 
budovatelských snahách Československa. Názornost odpovědi na otázku 
Buffalo Curier Expres ohledně komunistického područí ČSR poskytuje dobrý 
vhled do Kovářova myšlení a vysvětluje důvody jeho podpory stávajícího 

1394 Readakce ČZ (P.), Československá církev a Světová rada ~írkví, in: ČZ 1947., roč. XXX., Č. 
36., s. 197: V této nepřímé narážce se objevují neshody prožívané na domácí ekumenické 
půdě, jak je zřejmé z dalšího vývoje. 
1395 Redakce ČZ, Ohlas pracovního zájezdu br. patriarchy v československém tisku, in: ČZ 
1947, roč. XXX., Č. 31, s. 178: uveřejněny jsou zde ohlasy z,: Lidové demokracie, Mladé 
fronty, Národního osvobození, Práce, Práva lidu, Rudého práva, Svobodného slova. Srv. 
pokrač. vč. 32- 33, s. 183: dále ohlasy z ČTK, Ohlas osvobozených, Týdeník sdružení českých 

. partyzánů, Tvorba. 
1396 Redakce ČZ, Ohlas pracovního zájezdu br. patriarchy v americkém tisku, in: ČZ 1947, roč. 

,XXX., Č. 31, s. 179: uveřejněny jsou zde ohlasy z: Sunday l'Jew York times, (ČasopiS 
, slovenských katolíků v Americe), The Boston Herald, Buffalo evéning news, Buffalo courier 

Express, The Leader - Republikan, The Binghamton Sun, The Binghamton Press, The 
Chicago Daily Tribune, Svornóst. 
1397 Srv. The Binghamton Sun z 9. 6. 1947, Český biskup vidí svou zemi jako kulturní 
středisko Evropy, in: Ohlas pracovního zájezdu br. patriarchy vamerickém tisku, in: ČZ 
1947, roč. XXX., Č. 31, s. 179: je zde uvedena Kovářova teze: "Říkám-li, že Rusko chce 
mír, ... často se mi stává, že noviny napíší, že Rusko nebude bojovat. Je rozdíl v těchto dvou 
trvzenL" Srv. Rudé právo, Americký tisk je nesvobOdný, in: Ohlas pracovního zájezdu br. 
patriarchy V, československém tisku, in: ČZ 1947, roč. XXX., Č. 31, s. 178: patriarcha Kovář se 
podle Rudého práva dotazoval zpětně redaktora, který mu měl ukázat své poznámky, kde 
citace byla přesně, údajně ji ale změnil šéfredaktor. 
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Československého režimu: "Jsou dva druhy komunismu." Jeden druh Kovář 
vykreslil podle Sk 2, 44, druhý jako "komunismus násilí a převratnosti.,,1398 
Odrážel myšlenky, že komunismus chce svrhnout v Československu 
demokracii a zdůraznil sociální spravedlnost a mír, na němž mají komunisté 
v Československu zájem.1399 Odmítal také obavy, že Československu vládne 
Rusko, stejně jako Rusko hájil, že usiluje o mír ane o další válku.1400 

Mírotvomé poslání určil patriarcha Kovář rovněž všem církvím, jejichž 
povinností je "pracovat pro vnitřní mír a porozumění v národech a mezi 
národy ve jménu Ježíše Krista.,,1401 Sledování vlastních cílů církví označil za 

zradu evangelia. Proto musí církve řešit i "sociální problémy v duchu 
všelidského bratrstvL,,1402 Současně vnímal tento úkol i jako "pokračování 
v duchu husitské revoluce, nejen náboženské, ale i sociální ... ,,1403 

CČS představil pak jako pokračovatelku české reformace a současně 
věroučně ji ztotožnil s unitáři. 1404 Jako základní principy církve uvedl 
svobodu svědomí a "poznání, že náboženská víra se slučuje s vědou".1405 

Negativně se vyslovil o katoHékých kruzích, které "přejí nové válce a v té 
věci katolická církev nemá sympatie národa" 1406. V rozhovoru pro Mladou 

1398 Buffalo Courier Expres zl. 6. 1947, in: in: Ohlas pracovního zájezdu br. patriarchy 
v americkém tisku, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 31., s. 179. Srv. Mladá fronta, Jaká je síla 
pokrokových směrů v USA?, Ohlas,pr,acovního zájezdu br. patriarchy v československém 
tisku, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 31, s. 178: Kovář rozeznával i dva druhy demokracie: 
formální, kterou uznával v USA, a demokracii, která má "také náplň", kterou kvitoval v ČSR. 
1399 Tamtéž. 

1400 The Binghampton Sun z 9. 6. 1947, The Binghampton Press z 9. 6. 1947, Svornost z 11. 
6. 1947, in: Ohlas pracovního zájezdu br. patriarchy v americkém tisku, in: ČZ 1947, roč. 
XXX., č. 31, s. 179. 
1401 Buffalo ,evening News z 31. 5. 1947, in: Ohias pracovního zájezdu br. patriarchy 
v americkém tisku, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 31, s. 179. 
1402 Tamtéž. 

1403 Svornost zll. 6. 1947, in: Ohlas pracovního zájezdu br. patriarchy v americkém tisku, 
in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 31, s. 179. 
1404 Tamtéž. Srv. Sunday New York Times z 18. 5. 1947, in: Ohlas pracovního zájezdu br. 
patriarchy v americkém tisku, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 31, s. 17,9. 
1405 Sunday New York Times z 18. 5. 1947, in: Ohlas pracovního zájezdu br. patriarchy 
v americkém tisku, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 31, s. 179. Srv. Kaňák, M., Unitarianismus v USA 

, a ve světě, in: ČZ 1947., roč. XXX., č.'48., s. 286: M. Kaňák, který odjel na studijní cestu do 
USA postupně seznamoval svou církev s vybranými církvemi, v tomto článku 

, s unitarianismem, zvláště z historického pohledu, nicméně nastínil i teologický vývoj, 
, v němž zdůraznil unitářské odmítnutí r. 1894 učení o Trojici' oproti Svazu křesťanských 

církví v Americe, který v r. 1905 kvalifikoval pravé křesťanství v úplném přijetí Trojičního 

dogmatu. Srv. Kaňák, M., Američtí metodisté, in: ČZ 1948, roč. XXX!;, Č. 4, s. 22: Kaňák 
přinášel jednotlivé portréty církví v Americe, zde o metodistické církvi. 
1406 Svornost z 11. 6. 1947, in: Ohlas pracovního zájezdu br. patriarchy v americkém tisku, 
in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 31, s. 179 .. Srv. Kaňák, M., Katolická církev v USA na postupu?, in: 
ČZ 1947, roč. XXX., č. 43, s. 249: M. Kaňák zde líčí dějiny katolické církve v USA, která 
z původních skromných počátků vzrostla a je dále na postupu, před čímž Kaňák varuje. Srv. 
Trtík, Zď., Náš poměr ke katolicismu, in: ČZ 1947, roč., XXX., č. 43, s. 248: Trtík se ve stejném 
čísle ČZ, kde je uveřejněn Kaňákův článek o varování před vzestupem katolicismu v USA, 
zabýval rozborem katolicismu ze strany teologické. Vyčítá, že v katolické církvi na domácí 
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frontu po svém návratu patriarcha nařkl katolicismus z reakčnosti a obvinil 
ho z proti sovětské nálady v USA. 1407 Obdobně negativně se vyjádřil i 
katolický časopis slovenských katolíků o patriarchovi Kovářovi, že přišel 
"vyvolat rozkol medzi slovenskými a českými katolíkmi", má být též posilou 
rozvaděným pravoslavným a hostem předních protestantských kruhů. 1408 

Jeho návštěva byla v těchto slovenských katolických kruzích spojována 
zjedné strany s návštěvou "nebohého" Dr. Farského, který v USA "započal 
tu čs. církvičku", kterou má Kovář za úkol vzkřísit, a na druhé straně s Janem 
Masarykem, který Kovářovi údajně proklestil k této návštěvě cestu.1409 

V Kovářových výpovědích se promítla i jeho myšlenka výlučného 

postavení již nejen CČS, ale i ČSR. Věřil, že v oblasti, kde demokracie je 
domorodou silou už od 15. století, jak parafrázoval Kovářova slova The 
Binghamton Sun z 9. června 1947, stane se Československo místem setkání 
vedoucích duchů Východu i Západu, neboť je jedinou zemí, kde "může dojít 
k účinné a užitečné výměně názorů a technik ... ,,1410 

Po příjezdu zpět do vlasti, opakoval patriarcha Kovář mnohé z toho, co 
uvedl v amerických médiích. Československé noviny nařkli poté americké 
noviny z tendenčnosti a nesvobody, když straší lid komunismem a nejsou 
ochotni vidět SSSR jako mírotvorný stát, který si nepřeje další válku, jak je 
americkou administrativou propagováno, a když šíří mystifikace tipu zprávo 
emigraci prezidenta Beneše do Londýna apod. Československé noviny 
poukázaly na USA jako na"stát pouhé formální demokracie, kde vládne 
diskriminace černochů a židů, popsaly rovněž antagonismus slovenských 

půdě není jediný teolog (snad kromě jednoho), který by byl ochoten se podívat na vlastní 
církev, která se staví být i nadále neomylnou a samospasitelnou, kriticky. Jako protiklad k 
"nejapným způsobům obrany" proti kacířům, poukazuje Trtík na praktiky katolické politické 
strany, která do svých řad zve i členy dalších křesťanských církví. 
1407 Mladá fronta, Jaká je síla pokrokových směrů v USA?, in: Ohlas pracovního zájezdu br. 
patriarchy v československém tisku, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 3~, s. 178. 
1408 Slovák v Amerike z 20.5. 1947., in: Svornost z 11. 6. 1947, in: Ohlas pracovního zájezdu 

br. patriarchy v americkém tisku, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 31, s. 179 . 
. 1409 Tamtéž: list dokazuje vazbu J. Masaryka a Fr. Kováře též informací o Kovářově kázání 
. v unitářském kostele Church of our Saviour v Brooklinu, kde byla pokřtěna matka Jana 
Masaryka a manželka T. G. Masaryka Charlotta Garrique. list dále připomíná hlasování Jana 
Masaryka pro oběšení Tisa a nabádá katolické kruhy k odmítnu'tí Jana Masaryka při dalších 
případných snahách o styk s katolickou církví. Srv. Ohlas pracovního zájezdu br. patriarchy 
v československém tisku, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 31, s. 179: Noviny-v ČSR informovaly o 
snahách katolických slovenSkých kruhů v USA, které štvou proti ČSR a prezidentu Benešovi, . 
a usilují o samostatnost Slovenska, objevila se zde i zpráva o sbírce na Tisův pomník. Srv. 
Redakce ČZ (lok), Dr. lathrop a Dr. Hitchen na Slovácku, in: CŽ 1947, roč. XXX., Č. 34 - 35., s. 
193: Dr. lathrop navštívil v srpnu 1947 krátce Slovácko a Hodonín kvůli T. G. M., který zde 
vyrůstal, a s nímž se osobně znal. Ve svém sboru v Brooklinu, kde byla pokřtěna Charlotta 
Garrique lT\ěl vzpomínkový koutek na T. G. M. ' 
1410 The Binghampton Sun z 9. 6. 1947, in: Ohlas pracovního zájezdu i br. patriarchy 

v americkém tisku, in: ČZ 1947, roč. XXX., Č. 31, s. 179. 
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katolíků a jejich úsilí o samostatný stát, které však vláda USA 
nepodporuje. 1411 

Kovář cestu do USA zhodnotil po svém návratu i v několika n. o. CČS. 
Záhy se začala rýsovat spolupráce náboženské obce Newark (USA) 
s pražskou náboženskou obcí na Vinohradech. 1M2 V dubnu 1948 byl vyslán 
do USA K. V. Vít, aby přispěl k stabilizaci obcí v USA. 1413 

2.2. Příprava Církve československé na ustavení'Světové rady církví 

Jak jsme mohli sledovat výše, CČS se zapojila do ekumenické práce od 

počátku, byla členkou obou hnutí (Stockholmského Life and Work, i 
Lausannského Faith and Order). Jediným důvodem, proč v r. 1938 nepodala 
na výzvu formující se SRC svou přihláškul414, byla věroučná báze SRC. 

Již z návštěvy generálního sekretáře SRC Dr. Visser 't Hoofta v Praze v 
lednu r. 1947 vyplynulo, že SRG má o spolupráci s CČS i nadále zájem. Na 
srpen r. 1947 byla proto svolána 5. teologická konference duchovních CČS, 
jejímž úkolem byla příprava na ustavující shromáždění SRC, plánované na r. 

1948 v Amsterodamu. Na konferenci zazněly stěžejní příspěvky prof. Trtíka, 
prof. Spisara, prof. Hníka, prof. Rutrleho a prof. Mánka, které vyšly v plném 
znění v podzimním dvojčísle NR r. 1947. 

Dva z referujících, prof. Hník a prof. Rutrle s povděkem kvitovali přijetí 

deklarace zahraniční komise ÚR "o ekumenickém ideálu", zaslané do 
Ženevy, v níž se CČS zavázala k věrnosti ekumenické myšlence "živým 
náboženským stykem s nejlepšími snahami organizovaného křesťanstva".1415 
Tak byl, podle F. M. Hníka, dán výraz přesvědčení, že "krize moderního 

·1411 Ohlas pracovního zájezdu br. patriarchy v československém tisku, in: ČZ 1947, roč. XXX., 

č. 31, s. 178, 183. 
1412 Rada starších CČS Newarku, USA, Dopis z Ameriky, in: ČZ 1947., roč. XXX., č. 36, s. 199: 
RS CČS v Newarku zaslala děkovný dopis za návštěvu a kázání patriarchy Kováře. Srv. 
Náboženská obec na Král. Vinohradech, Dopis do Ameriky, i~: ČZ 1947, roč. XXX., č. 44., s. 
255: N.o. na Vinohradech napsala n.o. v Newarku pozvání k návštěvě pro rozvinutí vztahů. 
Dovětek redakce ČZ obsahuje výzvu i dalším obcím, aby se do výměny zapojily k obohacení. 
a utužení "jednoty ne obou stranách ... " Srv. Rada starších a farář n.o. Newark, Pozdrav 
amerických bratří z Newarku bratřím do Prahy XII, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 52., s. 315. Srv. 
Redakce ČZ, Jeden svět, in: ČZ 1948, roč. XXXI., č. S., s. 28: článek obsahuje kázání faráře 
Šimšíka a Rev. lawse z Meadville (USA), kteří si kázání vyměnili a kázali ve svých n.o. ústy 
toho,druhého. 
1412 Redakce ČZ, Po čtyřiceti letech, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 29 - 3D, s. 169. 
1413 Redakce ČZ, Obnovená činnost církve československé mezi krajany v Americe, in: ČZ 
1948, roč. XXXI., č. 30 - 32, s. 171. Srv. Vít., K. V., Církev československá v USA 1948, in: ČZ 
1948, roč. XXXI., č. 36, s. 195. 
1414 Rutrle, O., Československá církev a ekumenické snahy. 5. Teologická konference 

v Kolštéjně ve dnech 7. -14. srpna 1947, in: NR 1947, roč. XVIII., č. 4 - S, s. 306. 
1415 Hník, F. M., Dnešní stav ekumenického hnutí, in: NR 1947, roč. XVIII., č. 4 - S., s. 209. 
Srv. Rutrle, O., Podmínky ekumenické praxe, in: NR 1947, roč. XVIII., č. 4 - S., s. 275. 
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lidstva může býti překonána jen obnovou platnosti křesťanských měřítek ve 
všech oborech lidského života a dosažení obecného souhlasu v tom, v čem 
spočívají základní křesťanské hodnOty.,,1416 To by mělo vést církev 

k rozlišování jejího ideového a mravního základu i vnějšího působení, ku 
prospěchu by jí mělo být to, že tak může činit ve srovnání s myšlenkami a 
dílem "všekřesťanského hnutí sjednocovacího".1417 

Některé církve v ČSR se pokusily, tak jako jinde, v přípravě na ustavující 
shromáždění SRC v Amsterodamu o ustavení místní Ekumenické rady církví 

v ČSR. CČS však podle svědectví prof. Hm'ka; ,;t1ebyla ... přizvána, ač dala 
výslovně najevo svou zásadní ochotu ke spolupráci.,,1418 Prof. Rutrle 

konstatoval, že v českých a slovenských poměrech nemůže se mluvit o 

porozumění a vůli k ekumenické spolupráci, jako je to možné jinde.1419 

Důvod viděl v dějinách i nedávné minulosti, kdy se nedokázaly církve 
shodnout na národních, politických ani sociálních otázkách. I v současnosti, 

kdy se církve, vzájemně se neznajíc, uzavírají spolupráci a často se chápou 
spíše jako "konkurenční podniky, usilujíc o získání mocenských pozic ... ,,1420 

Přesto, jak vyjádřili všichni referenti a jak bylo zřejmé i z následné diskuse 
duchovních na teologické konferenci v Jeseníkách, chce CČS i nadále 
pokračovat v ekumenické práci a "vědomě k ní tvořit podmínky,,1421. 

2.2.1. Perspektivy ekumenického směřování CČS - Teologická 

konference Jednoty duchovenstva v Kolštejně v Jeseníkách vr. 1947 

Na konferenci se do centra zájmu dostal, s ohledem na stále ožehavý 
problém věroučné báze SRC, příspěvek prof. Trtíka. Konference proto 
přivítala kladné zhodnocení jeho referátu prof. Spisarem a přijala sdělení, že 

se stane základem výkladu, který pošle ÚR CČS Světové radě církvL1422 

Trtík ve svém referátu podal obšírný výklad na téma "Dogmatická 
základna ekumenického hnutí", v němž na úvod pojmenoval "nejhlubší krizi 
historického křesťanství", kterou spatřoval v "předmětném vztahu k Bohu" 
jako pravém opaku "biblického komunia s Bohetn".1423 Ze zpředmětnění 
vztahu k Bohu, jehož důsledkem je zmagičtění. sakramentálního systému, 

1416 Tamtéž, s. 209. 
1417 Tamtéž. 

1418 Tamtéž, s. 208. Srv. Rutrle,O., cit. dílo (Podmínky ekumenické praxe, in: NR 1947), s. 

281:-nebyli pozvání ani češtf unitáři. 
1419 Rutrle, O., cit. dílo (Podmínky ekumenické praxe, in: NR 1947), s. 280. 
1420 Tamtéž, s. 280, 281. 

1421 Tamtéž, s. 281; srv. Rutrle, O., 'cit. dílo (Československá církev a ekumenické snahy, in: 

NR 1947), s. 314: Z diskusí vyplanulo, že duchovní jsou i přes svá zklamání odhodláni "vésti 
své obce k ekumenismu v praxi." 
1422 Ruťrle" O., cit .. dílo (CČS a ekumenické snahy, in: NR 1947), s. 314. , 
1423 Trtík, Zd., Dogmatická základna ekumenického hnutí, in: NR 1947, roč. XVIII., Č. 4 - 5., s. 

262. 
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obvinil katolicismus. Kritiky neušetřil ale ani svobodné křesťanství, pokud 
klade větší důraz na vědecké myšlení o Bohu a na pojem Boha, než na osobní 
obecenství s Bohem v církvi. Pakje totiž v zajetí intelektualismu. Ukázal též 
na nebezpečí dogmatismu a konfesionalismu, nahradí-li se obecenství se 
skutečným Bohem vírou v pojem Boha, dogma, konfesi. Kritikou 
dogmatismu a magického sakramentalismu však nesmí být zavržen "význam 
rozumu ve víře a teologie v církvi", ... ani svátosti, jejichž význam je právě -
při správném pochopení - pro osobní společenství základní. 1424 

Přes kritiku svobodného křesťanství poukázal, Trtík na to, že z hlediska 
formy je "pravdivější...než kterákoliv forma jiná.,,1425 Nicméně nesmí se 
zaměňovat ani s liberalismem a musí se vyhnout též již zmíněnému 
intelektualismu. Trtíkovi je liberalismus stejně jako ortodoxie překonaný, 
"skutečné křesťanství" vidí "v duchu biblického obecenství s Bohem, 
v duchu Ježíše Krista jakožto nejdokonalejšího projevu ducha 
biblického.,,1426. 

Na těchto teologických základech postavil Trtík SVUJ poměr 

k ekumenickému hnutí. Ve shodě sjím vyznačeným principem osobního 
vztahu, ukázal stockholmské hnutí Život a dílo, zatímco hnutí Víra a řád 
označil za"dogmatickou chybu.'d427 Cíle ekumenismu, které zde Trtík rovněž 
formuloval: ,jednota ducha, víry, zřízení i praxe", lze dosáhnout jen 
"společným hledáním společnou zkušeností a společným životem,,1428, 
vzájemnou spoluprací, snáhóu o vzájemné porozumění v rozličných 
stanoviscích apod. Dosažení stanoveného ekumenického cíle na podkladě 
dogmatické formule o Ježíšově božství považoval Trtík za výraz krize 
světového křesťanství s jím odmítanými kořeny v intelektualismu a 
dogmatismu víry.1429 Dokud nebude "intelektualisticko - dogmatický 
pohled" . překonán, nesejdou se církve v obecenství, jehož' výrazem a 
současně počátkem ekumenické jednoty je mu společná večeře Páně. 1430 

V rozboru návrhu věroučné báze SRC stanovil Trtík jedinou "korektní 
formuli": "vere homo et vere deus". SRC ponechala na uvážení jednotlivých 
církví, zda jim interpretace věroučné báze dovoluje plné členství v SRC. Na 
důvody CČS uvedené pro vstup do SRC poukázal Trtík odkazem na článek 
v ČZ, kde byly formulovány,.a které označil za vážné, vyjadřující i kladný 
postoj sněmu a ÚR CČS k ekumenickému hnutí. 1431 'Trtík vědělo možnosti 
další spolupráce se' SRC, aniž by se CČS stala plnou členkou, ale z jeho 

1424 Tamtéž. 
1425 Tamtéž. 
1426 Tamtéž, s. 263. 
1427 Tamtéž. 
1428 Tamtéž. 
1429 Tamtéž, s. 264. 
1430 Tamtéž. , 
1431 Kovář; Fr., F. M. Hník, F. Hub, M. Novák, o. Rutrle, Zd. Trtík, A. Spisar,' K. V. Vít a V. K. 
Vyšohlíd, cit. dílo (Církev československá a ekumenický ideál, in: ČZ 1947), s. 39. 
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postoje je zřejmé, že usiloval právě o plné členství, které vnímal pro CČS 
jako oprávněné, a proto se snažil o odstranění jediné překážky poukazem na 
její teologickou i ekumenickou irelevantnost. 

Současně ale zaznamenáváme od minulých argumentací v Trtíkově 
pohledu zřetelný posun. V touze po oboustranném dialogu, vyzval totiž CČS 
k nové práci na pochopení dogmatu o Ježíšově božství. Východiskem pro 
nové úvahy mu byla výše zmíněná přednáška Craigova, z níž Trtík dovodil, 
že není a priori odmítáno pojetí dogmatu jako "výtvoru lidského myšlení", 
čímž musí být odmítnuta jeho naprostá bezchybnost.1432 Následným 
srovnáním christologického dogmatu s christologií CČS dospěl Trtík 
k poznání, že ve svém metafyzickém smyslu je christologické dogma pro 
CČS "nepřijatelné", a to z důvodu "tvrzení neosobní lidské přirozenosti 
v Kristu" (na základě Trtíkova výkladu jedné božské podstaty a dvou 
přirozenostech, přičemž 'lidskou Ježíšovu - inkarnovanou - přirozenost 

označil za neosobní) a "tvrzení o jeho fyzicko - metafyzického božství".1433 

Toto odmítnutí však Trtík redukoval na filologický smysl dogmatu, v němž 
se výklad christologického dogmatu nesmí vyčerpat. Odhalením historického 
vývoje vzniku christologického dogmatu s apologetickou snahou proti 
různým naukám, které ohrožovaly "pravdu křesťanství" o jedinečném zjevení 
a spáse v Ježíši Kristu1434, a dále poukazem na "hlediska posledních výsledků 
poznání v povaze osobnosti a za použití věcné interpretace" 1435 , otevřel Trtík 

cestu k novému pochopení c~stologického dogmatu v CČS. 

Svůj referát uzavřel výpovědí o Ježíši Kristu, jenž ,je náš Pán a Spasitel, 
ale není Bůh,,1436. Důvodem k tomuto závěru je poznání, že "idea 

metafyzického božství Ježíšova není ve shodě ani s myšlením biblickým, ani 
s poznáním povahy osobnosti a osobních vztahů", naopak je "plodem 
nesprávného myšlení substancialistického,' které je dnes 'definitivně 
překonáno. ,,1437 

Závěrem o neztotožnitelnosti nauky CČS s věroučnou bází SRC z důvodu 
odlišné christologie skončil svůj referát na konferenci i prof. Spisar. Nicméně 
ten své srovnání uskutečnil z hlediska odlišnosti Učení, které mu bylo 
východiskem. Ve srovnání článků Učení CČS a čtyř základních bodů 
Poselství Lausannské konference z r. 1927, které formuloval, 
Gednotné hlásání evangelia, jednotná víra v podstatu církve a v její úřad, 

1432 Trtík, Zd., cit. dílo (Dogmatická'základna ekumenického hnutí, in: NR 1947), s. 265. 
1433 Tamtéž, s. 267, 266. 
1434 Tamtéž, s. 267. 
1435 Tamtéž, s. 268. 
1436 Tamtéž, s. 274. 
1437 Tamtéž. 
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jednotné vyznání víry, jednotná víra ve svátosti), dospěl i k dalším 

odlišnostem kromě trinitologie i v eklesiologii,sakramentologii ad.1438 

Spisar si položil rovněž otázku jednoty, kterou vyjádřil do jisté míry 
pragmaticky1439. Přemýšlel i o podobě jednoty, která (i s vědomím obtíží a 

překážek) nemá být uniformitou, zevní jednotou, ale vnitřní jednotou 

ducha.144o Odmítl však jednoznačnost vyjádření biskupa Stejskala z r. 1927 
v Lausanne, neboť ve svém příspěvku postavil proti sobě ducha Kristova 

jako princip spojení církví s neživou literou. Spisarova ambice byla však ne 

zrušit "literu", ale formulovat obsah víry "slovem kultury, té které doby". Za 
chybu proto považoval lpění na vyjádřeních svázaných s myšlením dob 
minulých. 1441 Akcentem nové formulace učinil výtku i svobodnému 

křesťanství, pokud odmítá formulace vůbec. 1442 

Závěrečná Spisarova výzva CČS směřovala k pobídce pokračovat 
v ekumenické práci, ovšem ne pasivní, ne asistenční, ale aktivní ve smyslu 

přesvědčování "konservativních církví" k opuštění "formulací starých 
dob"1443 a práci kjednotě, kter~ není uniformitou "ani věroučnou, ideovou, 

obřadní a ústavní", ale "musí...býtjednotou ducha," pro niž je však nezbytná 
,jednota obsahu alespoň v základech víry" 1444. Jimi měl Spisar na mysli 

základy obsažené v Učení CČS. Za praktický cíl takové spolupráce označil 
"praktické křesťanství,,1445. 

1438 Spisar. AI., křesťanský ekumenismus a Církev československá s hlediska zásadního, in: 
NR 1947, roč. XVII!., Č. 4 - 5., s. 259; srv. s. 240 - 260: V otázce jednotného hlásání 
evangelia se ztotožnil Spisar s Lausannským prohlášením až na výjimku trojiční formule, a 
víry v božství Ježíšovo, z nichž mu vyplynuly rozdíly i ve víře ve "vtělení, zmrtvýchvstání a 
vítězství nad smrtí" (s. 246). K tezi lausannské konference o jednotné církvi,upozornil na již 
v Lausanne existující spor o viditelné a neviditelné církvi, proti níž postavil na podkladě 
Učení tezi, že CČS "na místo neviditelná církev" hovoří o ,:královstvím Božím, což není snad 
totéž jako církev neviditelná." Navrhuje proto pro CČS termín "ideální církev", totožná s 
"Boží myšlenkou, ideou, vzorem církve" (s. 249). Popisuje i další rozdíly, kupř. v pojetí 
svátostí; zde se Spisar distancoval od víry v Ducha sv. jako samostatné osoby v Bohu stejně 
jako od "božského ustanovení svátostí" (s. 252).. Ve sl'1aze odstranit trojiční dogma, 
navrhuje Spisar křestní formuli pouze "ve jméno/u Ježíše Krista" (s. 253), ve svátosti Večeře 
páně odmítá hovořit o smrti "výkupné", ve smyslu "oběti zástupné" a zdůrazňuje termín 
"zpřítomnění" (s. 254). Co se spole'čného vyznání týče, odmítá Spisar všechna se základem 
ve "starokřesťanské Trojici", (tj. Niceum i Apostolikum), které nenalézá v Písmu, a proto 
"Písmo přijímáme, ona vyznání odmítáme" (s. 254). Oproti, shodě v "zevní normy víry" 
akcentuje Spisar v Poselství kladený důraz na vnitřní osobní zkušenost (s. 254). 
1439 Tamtéž, s. 255: důvodem úsilí je nespokojenost křesťanů s roztříštěností křesťanstva; 
Srv~s. 242. 
1440 Tamtéž, s. 255. 
1441 Tamtéž, s. 256. 
1442 Tamtéž, s. 258, 259: Spisarovi nestačily "příliš všeobecné pojmy" svobodného 
křesťanství: svoboda, náboženství, křesťanství, osobnosti. 
1443 Tamtéž, s. 259. 
1444 Ta'mtéž, s. 259, 260. , 
1445 Tamtéž, s. 260: Spisar vybídl CČS k praktické i teoretické spolupráci v ekumenickém 
hnutí. 
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o podmínkách ekumenické praxe přednášel na konferenci -prof. Rutrle. 
Začal připomínkou "teologické, církevní i mezinárodně politické" kritiky, jíž 
je podrobováno- ekumenické hnutí v CČS vobavách též ze "sociálně 
politické orientace ekumenického hnutí" 1446. Proti těmto i dalším 
vyjadřovaným obtížím a nesnázím postavil prostou tezi, že "ekumenismus 
náleží...k podstatě křesťanské víry a úsilí o -ekumenickou spolupráci patří 
k podstatným úkolům křesťanského života,,1447. Je závazkem vůči Boží vůli a 
poslání církve, naopak nepřátelství církví navzájem je hříchem vůči poslání 
církví ve světě. I448 Roztříštěnost církví je argumentem protikřesťanským 
silám, které "vzdalují školu, rodinu, stát, národy svrchovanosti evangelia", 
využívajíce možnosti, že mohou poukázat nejen na neshodu dogmatickou, 
ale zvláště na přímo protikřesťanské vztahy křesťanských církvL1449 Bez 
ekumenických vztahů navíc sama církev snadno upadne do "duchovní i 
myšlenkové autarkie, ... sektářského mesianismu ... ,,1450 

Praktické podmínky a předpoklad ekumenismu stanovil Rutrle na 
společném věroučném základu, z něhož teprve vyrůstá společná akce. 
(Ohradil se ale samozřejmě, že za sjednocovací akt není možno považovat 
dogmatickou formuli SRC.) Tímto základem, ale i cílem ekumenismu je mu 
"přijetí smýšlení a jednání Ježíše Krista do našeho života a svědomí v přijetí 
smyslu jeho spasitelského díla naší vírou,,1451. Důsledkem je pak odmítnutí 
konfesní uniformity, ale i odmítnutí kteréhokoliv církevm'ho řádu jako 
absolutm'ho.1452 

Za nepřátele ekumenismu Rutrle označil falešné církevnictví, (které se 
nevyhýbá ani CČS jak ve vztahu k ní, tak ale i od ní, projevuje-li se 
povýšeneckou mentalitou)1453, nahrazování služby Božímu království jinou 
hodnotou (může jí být i prestiž vydávaná za "věc pravdy", popularita 
vydávaná za -"službu národu a veřejnosti"), konkurenční řevnivost Gíž 
propadají více duchovní než laici), dále pocit sebespokojenosti a povýšené 
uzavřenosti. 1454 

Naopak opravdová křesťanská víra, "pevná, ale snášenlivá, zakotvená 
v pevné pravdě, ale bez nároků na neměnnou božskost dogmatu, plná lásky, 
pochopení a porozumění, i když kritická a zdůvodněná" je první a základní 

1446 Rutrle, O., cit. dílo (Podmínky ekumenické praxe, in: NR 1947), s. 274, 275. 
1447 Tamtéž, s. 275. 
1448 Tamtéž. 

1449 Tamtéž, s. 276. 
1450_ Tamtéž. 

1451 Tamtéž, s. 282. 
1452 Tamtéž. 

1453 Tamtéž, s. 282, 283: Rutrle ukazuje povýšeneckou mentalitu CČS na označení ortodoxní 

teologie, či teolog, které je v CČS téměř nadávkou, či alespoň "označením myšlenkové a 
církevní nespolehlivosti". 
1454 TalT\též, s., 283: Rutrle uvádí za příklad odsuzující vztah mnOhých členů CČS 
k římskokatolické církvi i protestantům, na druhou stranu CČS je zase upírána "opravdovost 
náboženské víry a křesťanský charakter". 
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podmínkou skutečného ekumenismu.1455 Dále je třeba mít (nejen teoretické) 
porozumění skutečnému poslání církve, které vede k odpovědnosti za 
společnou službu. Současně by měly církve odstraňovat kořeny rozdělení i 
nedorozumění ve společnosti (ať již jsou rasová, politická, národní, sociální, 
generační, ... ) a vychovávat k porozumění "cestou nevášnivého pokojného 
styku bližního s bližním" a též "k opravdové' křesťanské víře, k církevnímu 
vědomí a křesťanskému životu,,1456. Ekumenická výchova pak musí budovat 
"ekumenickou mentalitu" a "ekumenické smýšlení".1457 Ekumenismus se 
musí stát součástí běžného křesťanského života. Prospívají mu osobní 
vztahy, a proto co nejvíce křesťanů by mělo navázat vzájemně přátelské 
styky a ve snaze vzájemného porozumění "v nejhlubších otázkách svědomí, 
snažíce se je společně řešit s hlediska své křesťanské víry.,,1458 Konečně 
doporučuje Rutrle i společné pořádání akcí (veřejných, a poté se pokoušet též 
o akce mezicírkevní, bohoslužebné, akce vzájemné podpory a účasti na 
životě druhých církví). Specifickým příspěvkem CČS praktickému 
ekumenickému úsilí bude podle Rutrleho i"úsilí o jednotné svědomí 

v CČS,,1459, který se oslabuje nedostatkem loajality v CČS, isolovaností far, 
náboženských obcí a všeobecné nejednotnosti. 

Z Rutrlova příspěvku visvítá praxe denominační soutěživosti, která mezi 
církvemi existovala, jak o ní hovořil ve svém referátu i prof. F. M. Hm'k, 
který ukázal na tento problém ve smyslu křižovatky: bud' církve setrvají 
v denominační soutěživosti,.a odsoudí "samy sebe k sociální neúčinnosti", 
anebo se jim podaří "objevit své pravé poslání" a "mohou vyrůst jako 
prostřednice Boží vůle a jako obnovitelky vlády nebeského Otce vlidských 
srdcích,,146o. Před tímto rozhodnutím stál podle Hníka celý svět i CČS. Pro ni 
však viděl ještě jedno úskalí z hlediska její mladosti, totiž, že by se mohla 
stát "pouhým odrazem kulturních, sociálních a politických tužeb doby, místo 
aby ve smyslu svého pravého poslání naplňovala Kristovým duchem" mravní 
úsilí a vědecké poznání ... ,,1461 Proto Hm'k kvitóval v návaznosti na rezoluci 

2. sněmu i rozhodnutí ÚR CČS přijmout "za' základ všekřesťanské 
spolupráce" deklaraci zahraniční komise a poslat ji SRC do Ženevy.1462 
V otázce dalšího vývoje vztahu CČS k SRC položil důraz na "pokornou 
spoluodpovědnost za dílo sjednocovací,,1463 a ryzval CČS ke sledování 
dalšího rozvoje, ale i připomínkám, avšak nikoliv destruktivním, ale 
takovým, jež by vedly k zdárnému růstu ekumenického hnutí. 

1455 Tamtéž, s. 284. 
145~ Tamtéž, s. 285. 
1457 Tamtéž: Ekumenické smýšlení má být docíleno seznamováním členů církve s myšlením Cl 
životem ostatních církví s cílem porozumět křesťanským hodnotám jiné církve. 
1458 Tamtéž, s. 286. 
1459 Tamtéž, s. 287. 
1460 Hník, F. M., cit. dílo (Dnešní stav ekumenického hnutí, in: NR 1947), s. 208. 
1461 Tamtéž, s. 209. 
1462 Tamtéž. 
1463 Tamtéž, s. 194. 
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Budoucnost ekumenického hnutí vkládal Hník do rukou SRC, respektive 
církvím, které ji konstituují, pokud nepodlehnou "starověreckému 

konfesionalismu". Obavu vyjádřil i z pokusu zneužít SRC "k podpoře 
reakcionářských skupin" se snahou o "zastavení společenského pokroku 
lidstva,,1464. Byl si samozřejmě vědom, že ekumenické hnutí se nemůže 
vyvíjet "bez souvislosti s celkovým vývojem kulturní, duchovní, hospodářské 
a politické situace současného Hdstva" 1465 , avšak mělo by směřovat k úkolu 
církví být "stále dokonalejším nástrojem k uskutečňování plánů Božích 
v lidském vesmíru,,1466. 

Otázku ekumenickou postavil Hník jako zkušební v účinnosti křesťanství 
jako síly, která drží pohromadě lidstvo ve službě království Božímu. 1467 
V této souvislosti zmínil (po krátkém nástinu vývoje spějícího k ustavení 
SRC) otázku členství pravoslavných církví, specielně pak Ruské pravoslavné 
církve, neboť, pokud by chtěla Moskva vytvořit třetí sjednocovací centrálu, 
došlo by jistě k prohloubení trhliny mezi Západem a Východem. 1468 

Hník poté seznámil s nejdůležitějšími články Ústavy SRC i dosavadní 
prací SRC a podrobně se věnoval přípravě Amsterodamské konference. 
Přesto, že se CČS neměla ustavujícího shromáždění SRC účastnit, seznámil 
Hník podrobně se všemi hlavními tématy, která zde měla být ve čtyřech 
skupinách řešena, včetně studií teologů, jejichž studie měly posloužit 
v Amsterodamu jako základ diskuse.1469 Znamená to, že předpokládal úzkou 

1464 Tamtéž, s. 207; Srv. s. 193. 
1465 Tamtéž, s. 193. 
1466 Tamtéž. 
1467 Tamtéž, s. 196. 
1468 Tamtéž: v době sepsání Hníkova článku potvrdily účast na ustavujícím shromáždění SRC 
v Amsterodamu .z pravoslavných církví: řecká préÍvoslavná církev, ekumenický patriarchát, 
pravoslavné patriarcháty v Antiochii a Alexandrii a koptský patriarchát v Egyptě. 
1469 Tamtéž, s. 199 - 207: 1. komise měla řešit témata éklesiologická, 2. evangelizační, 3. 
sociálně - etická, 4. mezinárodně politická. K jednotlivým tématům poskytli své studie 
kromě J. C. Bennetta též k 1. tématu: K. Barth s důrazem na obnovu církve ve společenství 
s živým Pánem, v interpretaci Hníka s důrazem na kongregacionalistické zřízení církve pro 
ekumenickou teologii církve. Tak Barth přináší nejen ,,~adikální demokratizaci církevní 
správy", ale vede i k "přehodnocení starého liberalistického pojetí tzv. svobodných církví, 
jež hledala pokrok v odpoutání věřících od pramenů živé víry a jež spatřovala svobodu 
v odklonu od základních náboženských událostí mezi Bohem a člověkem." Ke 2. tématu: C. 
S. Lewis z Oxfordu, který odhalil "myšlenkové podnebí· drsného relativismu, ale i 
chvályhodně zjemnělého sociálního svědomí", v němž by měli "moderní evangelisté 
vystupovat ve dvojici: intelektuální palba by měla býti hnéd v zápětí vystřídána útokem 
evangelia na lidská srdce." K tématu se vyjádřil i P. Tillich, který podtrhl nutnost obnovy 
křesťanství jako duchovnfho ohniska, k čemuž však nestačí starý supranaturalismus, ale je 
potřeba moderní evangélizace, která musí "nově osvětliti náboženskou funkci církve." K 3. 
tématu se kromě výše zmíněného Prof. Niebuhra vyslovil i Prof. J. Ellul z Bordeaux, který 
mimo jiné upozornil na tom, že stát si osoboval rozhodování mezi dobrem a zlem, "zřetele 
technické účelnosti nahrazují sudidlo mravní." Lidstvo spěje k zmechanizování, s nímž bude 
stát moci libovolně nakládat. Ellul volal církve k pokání za ztrátu duchovního vlivu na lidské 
osudy. Ke 4. tématu přispěl K. Grubb z Londýna a americký prof. F. 'Nolde. Hník hodnotí 
kladně Noldeho pojetí lidských práv v širších souvislostehc, vyčítá mu však, že zapomněl na 
sociální svobody. 
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spolupráci CČS se SRC i přes momentální nemožnost plného' členství CČS. 
Mnohé z myšlenek byly i zrcadlem právě nastoleného programu CČS po r. 
1945. (Referát . prof. Niebuhra zNew Yorku pro komisi, která se· měla 
soustředit na vztah křesťanství k politicko - kulturní a sociálně-hospodářské 
rovině zesvětštělé společnosti, nazval Hník "nejzávažnějším přípěvkem 

k objasnění teologické problematiky před AIÍlsterodamskou konferencí,,1470. 
Zrcadlem přihlášení se CČS k socialismu se stala hlavní studie J. C. 
Bennetla: "Man's Disorder and Goďs Design", v níž vyzývá křesťanství 
k vyrovnání se s komunismem, ale i radikálním socialismem, jemuž samy 
napomohly k vládě, neboť "nedovedly účinněji přiblížiti příchod vlády Boží 
v lidském vesmíru.,,1471 Hník označil za pozoruhodné, že Bennetl "přistoupil 
v poloúřední publikaci ekumenického hnutí k tomuto odhalení závislosti 
církví na třídních ideologiích,,1472 a dodal, že není jediný. Téměř prorocky 
zní Hníkovo konstatování, že církvím "by snad bylo mnohdy příjemnější 
halasiti proti nepříteli za hradbami svého města.,,1473 Bennetlovo zdůraznění 
odpovědnosti církví za lidský vesmír - svobodu, spravedlnost a mír 
s výzvou sloužit "létu Páně již nyní" označil Hník za blízký CČS, která si 
uložila překonat duchovní krizI dneška. 1474 

2.3. Rozvíjení vztahů s anglikánskou církví 

V den výročí vzniku Československé republiky, 28. 10. 1947, přenášel 
Československý rozhlas z Husova sboru na Vinohradech poselství patriarchy 
Kováře, který s vděčností vzpomenul na vznik ČSR, který nato umožnil i 
vznik CČS. Vděk vyjádřil i "spojencům Východu a Západu" kteří porazili 
"nepřítele ... svobody" i všem, kdo za "znovudobytí svobody ... bojovali, trpěli 
a umírali.,,1475 Kromě díků však náleželo podle patriarchy v tť;:nto slavnostní 
den připomenout též závazky a úkoly pro příto~ost i budoucnost. Svoboda 
národní, státní a náboženská, se měla stát úkolem specielně pro CČS, ale i 
pro všechny "občany uvědomělé, pracovité, pilné, poctivé, statečné, jimiž se 
členové CČS musí pro udržení, upevnění, zdokonalení svobody národní a 
státní stát. Rovněž tak musí být i uvědomělými, zbožnými a věřícími 

křest'any pro svobodu náboženskou.1476 

1470 Tamtéž, s. 205, 206: Nieburh se zabýval otázkou marxismu, socialistického dělnického 
hnutí, technickými vymoženostmi ve vztahu k církvím, jimž vyčítal přílišné uzavírán'í 
spojenectví" se středostavovskými politickými a hospodářskými zájmy." 
1471 Tamtéž, s. 200. 
1472 Tamtéž. 
1473 Tamtéž. 
1474 Tamtéž. 

1475 Kovář, Fr., Poselství br. patriarchy k 28. říjnu 1947, in: ČZ 1947. roč: XXX., č. 44., s. 253, 
255. 
1476 Tamtéž. 
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Patriarchovi bylo ctí, že mohl při této příležitosti díků činění k 28. říjnu 
přivítat na bohoslužbách v Husově sboru arcibiskupa z Yorku Dr. Garbetta 

jako "druhého vedoucího představitele anglikánské církve", který "přispěl 
podstatnou měrou k získání anglické veřejnosti pro myšlenku znovudobytí 
naší svobody za druhé světové války.,,1477 Rovněž poselství arcibiskupa 
z Yorku bylo přenášeno rozhlasem. Dr. Garbett v něm nejprve vyjádřil obdiv 
a poděkování všem, kteří hrdinně odporovali nacistickému režimu. Právě 
společný zápas proti nacismu spojil oba národy, nicméně již před oběma 
světovými válkami existovaly ideály, které byly oběma národům společné. 
Jedním z těch silně zakotvených je láska" ke svobodě. Svoboda, jako 
příznačná známka nejvyššího stupně civilizace, se však musí dostat jak 
národu, tak jednotlivcům. Ospravedlněním svobody jedince je křesťanství, a 
proto je příznačné oslavovat svobodu, která je darem Božím, při 

bohoslužbách. Je potřeba se modlit i za správné užívání svobody. 
Své poselství zakončil arcibiskup vyjádřením naděje posílení křesťanské víry 
v československém národě, lásky ke svobodě a příspěvku k světovému 
míru. 1478 

o dva dny později seznámil arcibiskup Garbett na Husově fakultě všechny 
posluchače s anglikánskou církví, kterou představil - v řeči zapisovatele jeho 
přednášky - jako současně "katolickou i protestantskou" 1479. Důvodem 
k tomuto označení mu byla rozličná praxe a pochopení členů anglikánské 
církve co do učení a tradic"~ ~írkve, jak je uvedl na příkladech. 148o Seznámil 
posluchače rovněž se základními pilíři učení anglikánské církve (tři kréda, 
Common Prayer Book, 39 z reformace vzešlých článků) a pojmenoval tři 

skupiny uvnitř církve: evangelickou, anglo - katolickou, svobodomyslnou. 
V souvislosti s tímto rozdělením poukázal i na odlišnost bohoslužebná praxe 
a vyjádřil vděčnost za tuto rozmanitost bohoslužebných řádů a obřadů. 
posluchače pak obeznámil i se strukturou a organizací církve, včetilě jejího 
vztahu ke státním institucím. Zmínil se rovÍlěž o anglikánské církvi za 
hranicemi Británie. Nakonec vyjádřil ideu poslání anglikánské církve, kterou 
viděl, podobně jako patriarcha Kovář, ve zprostředkování sjednocení všech 
církví. Anglikánská církev má totiž - slovy. arcibiskupa - blízko jak 
k protestantským, tak katolickým církvím a usiluje též o užší spolupráci 
s ruským pravoslavím.1481 , 

Při krátkém .oficiálním setkání arcibiskupa Garbetta s patriarchou 
Kovářem, jak se prostřednictvím ČZ dozvídáme, vYjádřil Dr. Garbett nadšení. 

1477 Tamtéž. 
1478 Garbett, J., Poselství dobré vůle, v překladu F. M. Hníka, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 44., s. 

253, 
1479 Redakce ČZ, (KiD), Arcibiskup z Yorku o anglikánské církvi, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 45., 
s. 263: Autor článku na závěr uvádí, že se pokusil zachytit jádro přednášky vlastními slovy. 
1480 Tamtéž: Protestantismus anglikánské církve podle arcibiskupa spočíval na odmítnutí 
papéže ,a přijímání Písma jako základního principu učení, přičemž současně církev umožňuje 
různý výklad, podobně jako u Večeře Páně. Různorodá je i praxe kupř. pokání. 
1481 Tamtéž. . 
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z města Prahy, radost ze vzmáhajícího se Československa po válce a ve 
vztahu k církvím kvitoval, že přišel do· styku s reprezentanty všech 
nekatolických církví.1482 

3. Rok 1948 v ekumenickém směřování CČS 

3.1. Postoj CČS před politickým převratem r. 1948 

Naprosto v kontrastu s Kovářovými slovy'kázání na 2. Svátek vánoční r. 
1947, přenášeném opět Československým rozhlasem z Husova sboru, se 
vyvíjela situace v ČSR po r. 1948. Kovář v kázání o pokoji totiž vyjádřil 
základní myšlenku k pohybům ve společnosti, které se měly právě v r. 1948 
stát mnohem masivnější ve směru Kovářem odmítaného jejich ateistického 
základu. Reakcí na tento jím sledovaný trend jsou jeho slova: "Největší dílo 
lidských dějin nebylo vykonáno mocí a násilím, ani lidským, organizačním 
nebo hospodářským vypětím, nýbrž silou Božího ducha v prostém člověku, 
poslušném Boha.,,1483 Podobně paradoxně k budoucí situaci zní slova 

Pastýřského listu biskupů československé církve věřícím na úvod roku 1948, 
kteří připomínali, že v nadcházejícím roce "oslavíme ... několik historických 
událostí, důležitých pro naši svobodu náboženskou, národní, politickou, 
duchovní i sociální ... ,,1484 S heslem svobody tento list také končí. 
Dobrovolné podrobení se svobodě pod Božím zákonem mají všichni členové 
CČS přispět k "posílení p~~vé a mocné svobody dítek Božích!,,1485 V listu je 

kladem důraz na duchovní základy veškeré práce, která má být doprovázena 
modlitbou, stejně jako vzdělání nesmí zůstat jen věcí rozum, ale "musí 
zušlechťovat i srdce".1486 Budoucnost národa tkví ve spojeních: "vědět a 
věřit, pracovat a v modlitbě se spojovat s Bohem, milovat Boha a milovat 
lidi. .. ,,1487 Život členů CČS by se tak měl odvíjet na základech spravedlnosti, 
lásky, v sociálním životě mravnosti, v politickém životě lásky k bližnímu. 1488 

Na ledovém Církevním zastupitelstvu CČS, kde byly shrnuty i 
ekumenické vztahy, které jsme za r. 1947 sledovalil489, obdržel patriarcha 

1482 Redakce ČZ, Arcibiskup Dr. Ga'rbett u bratra patriarchy, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 45., s. 
263. 
1483 Kovář. Fr., Vánoční zvěst, in: ČZ 1947. roč. XXX., č. 52, s. 313, 315. 
1484 Biskupský sbor CČS, Pastýřský list biskupů českosloven'ské církve věřícím, in: ČZ 1948, 
roč. XXXI., č. 1., s. 1: List pokračuje stručnou analýzou situace ve společnosti, která 
vyvolávala v mnohých obavu z důvodů rizika možného narušení míru ve světě, z nedostatku 
hmotného, špatné úrody, mravního rozvratu po válce, apod., jimž čelí list výzvou nesdílení 
obav, ale dát se služby Bohu. 
1485 Tamtéž, s. 4. 
1486 Tamtéž. 
1487 Tamtéž. 
1488 Tamtéž. , 

1489 Redakce ČZ, Pevně a důsledně k vytyčeným cílům. Církevní zastupitelstvo sněmovalo, in: 
ČZ 1948, roč. XXX., č. 2., s. 7. 
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Kovář Cenu Antonína Hartla za vědeckou práci o náboženství.1490 Současně 
byla díky Ústředí mládeže, a zvláště díkyF. Adámkovi, vydána knížka u 
příležitosti 60.- narozenin Fr. Kováře, jako poděkování za jeho práci pro 
mládež a s mládeží.1491 

V polovině ledna navštívil patriarcha· Kovář společně s biskupem 
Novákem předsedu vlády ČSR Klementa Gottwalda. Ubezpečili jej, že se 
chce CČS nadále podílet na uskutečňování socialismu. Klement Gottwald 
přislíbil CČS pomoc státu. 1492 

Krátce před únorovým pučem se sešly křesťanské církve 
v Československu, aby se poprvé společně vyjádřily pro mír ve světě. 1493 

Patriarcha Kovář zasedl za předsednický stůl společně se synodním seniorem 
ČCE Dr. J. Křenkem, biskupem ECAV na Slovensku F. Rupeldtem a dalšími 
představiteli církví vedle předsedajícího pražského arcibiskupa Dr. J. 
Berana. 1494 Projev za CČS měl F. M. Hník, který na této ekumenické 
manifestaci církví a křesťanů na Žofině vystoupil s výzvou nutného 
společného postupu křesťanských církví. Za CČS pak slíbil podporu každé 
snaze "o soustředění křesťanských sil v národě, které by mohly posílit 
universalismus lásky v duchu Ježíše Krista.,,1495 Připomněl pak sněmovní 
Poselství CČS i vyjádření sněmu k Oxfordské rezoluci s důrazem na závazek 
CČS k mravnímu posílení socialistické přestavby, jejíž úspěch má náležet 
"duchovní tvářnosti celé lidské společnosti,,1496, která zruší zotročování 
člověka člověkem. Připdtilhěl i závazek k podpoře Spojených národů, 

přestože tato organizace není "předobrazem království BoŽího,,1497. 

Závěrečná výzva všem přítomným patřila k pozvednutí jednotného hlasu za 
budování míru, které se "shoduje s vůlí Boží", doprovázeného odhodláním 
hájit svobodu proti násilí. 1498 Z manifestace bylo vydáno společné prohlášení, 
které vyhlásilo: spolupráci národů j8.ko závazek, válku pojmenovalo 
neodpovědným a zločinným řešením, poslalo apel i do vlastních řad i 

1490 Tamtéž, Srv. Redakce ČZ, Jubilejní ceny Dr. k: Farské~o a A. Hartla na rok 1948, in: ČZ, 
roč. XXXI., č. 3., s. 15 
1491 Adámek, F., Doslov ke spisku o br. patriarchovi Dr. Kovářovi, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 
52., s. 317: Adámek v doslovu zvýraznil Kovářovu o práci s mládeží; Srv. Adámek, F., (cit. 
dílo, 1948). Srv. též kupř: Kovář, Fr., Poselství patriarchovo k mládeži, in: ČZ 1947, roč. XXX., 
č. 51.; s. 307; , 
1492 Redakce ČZ, DelegaceČeskoslovenské církve u pana pfedsedy vlády, in: ČZ 1948, roč .. 
XXXI., č. 3, s. 13. 
1~93 Redakce ČZ, Českoslóvenské křesťanské církve k otázce míru, in: ČZ 1948, roč. XXXI., č .. 
4.,5.19. 
1494 Redakce ČZ, Křesťané Československa manifestují pro mír, in: ČZ 1948, roč. XXXI., č. S., 
5.25. 
1495 Hník, F. M., Církev československá pro světový mír,in: ČZ 1948, roč. XXXI., č. S., s. 25 . 

. 1496 Tamtéž. 

1497 Tamtéž: Spojené národy jsou však "jediným tribunálem demokratick~ch národů světa, 
kde seisporné otázky mohou řešit smírnými prostředky." 
1498 Tamtéž. 
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křesťanům celého' světa i státníkům. 1499 Za necelé tři týdny po manifestaci 
církví reagovala redakce ČZ na "některé listy lidové strany" a některé její 
politické pracovníky, kteří se "pokusili ... získati stranický prospěch z pražské 
křesťanské manifestace.,,1500 V bojovném duchu odkazu na husitství se nese 

ohrazení se proti takovým praktikám. 

Společné žofinské prohlášení je dokladem vzrůstajícího tlaku na církve, 
které si uvědomovaly a zakoušely změnu, jež došla výrazu v politickém 
převratu v únoru 1948. Postoj komunistického státu k CČS, podobně jako i k 
ČCE nebyl konfrontační, ale integrační. !50~ Potvrzením a nastolením 

ateistického směřování společnosti "musela církev nově formulovat své 
chápání sociální angažovanosti ve světě.,,1502 

3.2. Profilace CČS pod vedením Kováře po únorovém puči r. 1948 

ÚR CČS se připojila 24. 2. 1948 k hodinové generální stávce1503 O dva 
dny dříve si patriarcha Kováf poznamenal do svého deníku slova o diktatuře, 
po níž sahá komunistická strana.1504 Záhy po převratu svolal ÚR CČS, aby se 
vyjádřila k revolučnímu týdnu. Stanovisko zaslané na Kovářův návrh 
prezidentu republiky, předsedovi vlády, všem ministrům, ÚV Národní fronty 
bylo otištěno v ČZ. ÚR CČS se v něm přihlásila k podpoře nové politice K. 
Gottwalda, od-níž očekávala, jak je v prohlášení explicitně vyjádřeno, ohled. 
na mravní hodnoty "lidskosti, spravedlnosti a práva" 1 505 . Výslovně zde 
Kovář také odmítl vazbu CČS na jakoukoliv politickou stranu a vyjádřil 
podporu politice, směřující "k nové společnosti demokratické a sociálně 
spravedlivé" 1506. V odkazu na Husa a Masaryka se dovolával více než kdy 
jindy křesťanských osobností, které by ve společnosti působily.1507 Své 

stanovisko pro všechny náboženské obce a duchovenstvo CČS zaslal i 
pražský biskup Novák, který se obdobně jakó patriarcha Kovář odvolal na 
Poselství 2. řádného sněmu CČS. S odkazem na "nejslavnější národní tradici 
husitskou" najeho základě volal i biskup Novák všechny k setrvání "na cestě 

1499 Redakce ČZ, Křesťané Československa manifestují pr~ mír, in: ČZ 1948, roč. XXXI., č. S., 
s. 25. Srv. Redakce ČZ, Výzva křesťanských církví k míru ve světě. Společná resoluce 
z manifestace dne 2. února 1948'v Praze, in: ČZ 1948, roČ. XXXI., 6., s. 36. 
1500 Redakce ČZ, Kdo kalí vody, in: ČZ 1948, roč. XXXI., č.7., S.39. 
1501 Šašecí, Melmuková, E., O budoucnosti této země a Údajné kolaboraci evangelíků, in: 
Kostnické jiskry, roč. LlIV., č. 16, s. 3. ' 
1502 Lášek, J. B., cit. dílo (in NR 1988), s. 17. 

1503 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 325; cit. dle Kovář, Fr., Deník z 24. 2. 1948, RAFK. 
1504 Tamtéž. 

1505 Kovář, Fr., Prohlášení k věřícím a k veřejnosti, in: ČZ 1948, roč. XXX!., č. 9, s. 51. 
1506 Tamtéž. 

1507 Tamtéž. Srv. Spisar, A., Naše postyla ... Masarykova humanita, in: ČZ 1948, roč. XXX!., č. 
9., s. 52: Spisarův článek o Masarykovi vyšel na protilehlé straně ČZ pozdravných projevů 
presidentu a vládě republiky. Srv. Redakce ČZ, Oslavy T. G. M. v Praze, in: ČZ 1948, roč., 
XXX!., č. 10., s. 57: biskup Novák sloužil v plném mikulášském chrámu vPraze 1 bohoslužby 
se vzpomínkou n narozeniny T. G. M. 
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k mravnímu a sociálnímu pokroku" a podpírání všeho "úsilí národa v tomto 
směru mravní silou čerpanou z Ježíšova evangelia" 1508. CČS měla být 

"tmelem jednoty národa, jak se objevuje v nové Národní frontě", všichni se 
měli zasazovat o "vybudování. .. národního domova v socialistický a 
demokratický stát.,,1509 S odkazem na husitství a bratrství přivítala nové 

ustavení vlády i Husova fakulta. 1510 

9. března 1948 na dalším zasedání ústřední rady přijala ÚR stanovisko 
patriarchy Kováře, který se stále domníval, že bude možné nadále sledovat 
socialistickou linii na křesťanských (a ne'na ateisticko - marxistických) 
základech.1511 Kovář viděl v této své linii v odkazu na 2. sněm CČS jedinou 
cestu pro CČS, odmítaje aktivismus nepřátelství, pesimismus, odchod církve 
do izolace, emigraci, život v tiché opozici, či skryté naděje na 3. světovou 
válku, popř. pasivní očekávání zásahu Božího, jak vysvětlil v úvodníku 
velikonočru'ho čísla ČZ r. 1948.1512 Současně byl Kovářovi socialismus (na' 
křesťanských a demokratických základech) jedinou politickou alternativou ve 
srovnání s (liberálním) kapitalismem, který odmítal. 

Zajímavé je Kovářovo hodnocení jím vytyčené linie ve srovnaru se 
"starými církvemi", které se k socialismu nepřihlásily, a které obvinil z toho, 
že se "úsilí lidu o nový řád dělo v nepřátelství proti církvím, ano i proti 
křesťanství a náboženství..." Důvodem vyhlášení nepřátelství komunismu a 
socialismu historických církví je' i nadále jejich svázanost "se starým 
uspořádáním lidské společnosti", zatímco pro CČS je normou duch Kristův.' 
Jak se bude mít CČS nechat jím vést, určí "doba sama".1513 Kovář si 
uvědomoval nelehkost situace, ale věřil v možnost splnění takového 
úkolu. 1514 

Ze strany Národní fronty v den, kdy bylQ uveřejněno Kovářovo stanovisko 
v ČZ, vyšlo provolání Ústředru'ho akč~'ho výboru NS deklarující 
náboženskou svobodu jako jednu z hlavních' zásad lidově demokratického 

1508 Novák, M., Výzva pražského biskupa Dr. M. Nováka vše náboženským obcím, věřícím a 
duchovenstvu v pražské diecézi, in: ČZ 1948, roč. XXXI., ,č. 9., s. 53; Srv. Hrdlička, Jar., cit. 
dílo (2007), s. 326,327, pozn. 1378; cit. dle: Novák, M., Pražský biskup dr. M. Novák 
náboženským obcím, věřícím a duchovenstvu CČS, dopis z 26. 2. 1948 čj. 1717, archiv AV 
ČR, fond Zd. Nejedlý, Korespondí:!nce, složka M. Novák .. 
1509 Tamtéž. 

lSlO Redakce ČZ, Provolání akčníhovýboru'na Husově fakultě, in: ČZ 1948, roč. XXXI., č.9., s. 
53. ' 

lSll Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 327; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 9. 3. 1948. Srv. Trtík. Zd. 
Zkouška charakterů, in ČZ 1948, roč. XXXI., Č. 10., s. 57, 59: Trtík naznačoval styčné bodý a 
společné cíle materialistického marxismu a křesťanství, byť si byl vědom potřeby mnohého 
přemýŠlení o nich. 
1512 Kovář, Fr., Svátky Kristova vítězství, in: ČZ 1948, roč. XXXI., Č. 11- 12, s. 63. 
1513 Tamtéž. Srv. Redakce ČZ, O významu církve vskutku národní, in: ČZ 1948, roč. XXXI., Č. 
25., s. 149: ČZ přetiskl doslovně článek z "Stráž lidu z 13. června 1948", kde patriarcha 
odpo~ídal na, otázky olomouckým novinářům. Oddělil zde od sebe výslovně. čtyři směry 
v křesťanství v Československu, přičemž CČS přiřadil k progresivnímu. 
1514 Tamtéž. 
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režimu včetně prohlášení, že je počítáno s pomocí křesťanských církví 
v uskutečňování sociální spravedlnosti. Patriarcha Kovář ubezpečoval tímto 
věřící CČS s poučením, že "úkol křesťanství je i ve věku socialismu: učit lidi 
rozlišovat mezi dobrem a zlem, konat dobro a varovat se zlého" 151 5. 

Nicméně z deníkových záznamů patriarchy Kováře je zřejmé, že jeho 
jistota zdaleka nebyla stoprocentní, neboť nebylo možné "zjistit pravdu, 
právo, dobro".1516 Kovář přirovnával situaci k době okupace, v níž hrála roli 
propaganda, kterou ref1.ektoval i nyní, včetně informačního embarga. V této 
"temnotě", jak dobu nazval, bylo pro něj těžké vést církev, aniž sám dobře 
viděl, což si s bolestí uvědomoval. 1517 

Záhy začal sílit tlak stoupenců KSČ v církvi a množila se zjejich strany 
udání na své. (kolegy) duchovní, kteří se projevovali v jejich pohledu 
reakčně. 1518 Patriarcha Kovář se obával, že se CČS kvůli tlaku stane 
komunistickou, což odmítal připustit, chtěl udržet "křesťanský ráz" CČS.1519 

Současně stále ještě věřil v možnost udržení jednoty církve, o niž 
usiloval.152o Tlak postupně sílil, jak se projevilo kupř. i ve snaze ovlivňovat 
sestavu patriarchových spolupracovm'ků v úřadě. Tak např. namísto 
v ekumenické spolupráci zkušeného O. Rutrleho byl Kovářovi doporučován 
radikálně levicově smýšlející F. Roháč. Když ho nechtěl patriarcha jmenovat, 
dostal vyrozumění od MŠO, že nebude vydáno povelní k cestě Dr. Rutrleho 
do Holandska.1521 

Před květnovými volbami r. 1948 vydal patriarcha Kovář z pověření ÚR 
provolání k věřícím CČS, aby se zúčastnili voleb.1522 Jako labutí píseň zní 
Kovářovo poděkování prezidentu Benešovi za jeho kladný postoj ke 

1515 Kovář, Fr., Více a více křesťanství, in: ČZ 1948, roč. XXXI., č. 13, s.73. Srv, Zahraniční 
komise CČS, Postavení československé církve od února 1948, in: ČZ 1948, roč. XXXI., č. 25., 
s. 149, 150: I zde jsou ujištění, že CČS může pracovat, jako dosud. V článku je rovněž 
informace o členství biskupa Nováka v Ústředním akčním výboru Národní fronty. 
1516 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 328; cit dle: Kovář, Fr., Deník z 12. 3. 1948: "Nejhorší je, 
že není možno poznat pravdu mezi spoustou zcela opačných tvrzení...jak za této situace 
vést církev ... " , 
1517 Tamtéž, s. 328, 329, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 21. 3. 1948, RAFK: Kovář se obával další 
války. 
1518 Tamtéž, s. 329 - 331: podte údajů udání prachatického duchovního a člena KNV KSČ 
v českých Budějovicích JUDr. E. Halfara z dubna 1948 bylo v CČS si 80% duchovních, kteří 
nesdíleli komunistické smýšlení. Srv. Tamtéž, s. 333 - 335, cit dle: Dykast J dopis Fr. 
Kalnému z 21. 10. 1948, ÚAM CČSH, fond ÚNS Dr. M. 'Novák: jednatel Akčního výboru 
Ústředí sociální práce CČS J. Dykast, který si patriarchovi Kovářovi i biskupu Novákovi 
stěžoval na duchovníhó z Prahy Vršovic, nazval ve svém přípise Marxe Ježíšovým třináctym 
apoštolem a Ježíše "prvním křesťanským komunistou". 
1519 Tamtéž, s. 328; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 13. 4. 1948, RAFK: Kovář též zaznamenal, že je 
CČS odposlouchávána. 
1520 Tamtéž, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 6. 6. 1948, RAFK. 
1521 Tamtéž, .s 333, ci. dle: Kovář, Fr., Deník z 23. 6. 1948, RAFK. . 
1522 Kovář, Fr., Provolání k věřícím, in ČZ 1948, rč. XXXI., č. 20, s. 119; Kovář czde zmiňuje 
mimo' jiné i naději rovnoprávného jednání státu a úřadů s církvemi. Uvádí též, že činnost 
církve byla po únoru včleněna do nové Ústavy, tj. byla "posílena". 
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křesťanství, jenž mu vyjádřil při jeho odchodu z prezidentské funkce. 

Prezident poděkování opětoval s vyznáním významu křesťanské lásky a 
snášenlivosti, -která vytvářela po tisíciletí nenahraditelné hodnoty.I_523 Po 

prezidentově smrti 3. 9. 1948 se s ním patriarcha Kovář rozloučil v ČZ 
s vědomím, že s ním odešla z Československa i demokracie. 1524 Účastnil se i 
pohřebm'ho průvodu Prahou a v poslední den národm'ho smutku 10. září 1948 
sloužil v Mikulášském chrámu sloužil za účasti mnohých vzpomínkovou 
tryznu. Ve vzpomínkové řeči vzpomenul patriarcha i na T. G. M. a oběma 
poděkoval za svobodu, díky níž byla vydobyta i svoboda náboženská, bez níž 

by nevznikla ani CČS. Za jejího "připravovatele" označil Kovář T. G. 
Masaryka, E. Beneš ji zase doprovázel v jejím vývoji. Dílo E. Beneše 
hodnotil patriarcha, odmítaje se vyjadřovat k politické a státnické stránce 

Benešova díla, podle kritérií služby Božímu království, jelikož byl jako 
"mravní osobnost a dobrý a věrný služebník svobody, humanity, demokracie, 
socialismu, práv jednotlivců i národů, služebník míru a pokoje," dobrým 

služebníkem Božím.1525 

Se zástupci církve římskokatolické, pravoslavné a ČCE se Kovář zúčastnil 
14. června 1948 volby Klementa Gottwalda. K. Gottwald se šel po volbě 
poklonit lebce sv. Václava, v katedrále zaznělo i tradiční Te Deum. Politicko 
- církevní protiváhou bylo prezidentovo položení věnce (5. 7. 1948) u 
Husova pomníku a jeho účast na bohoslužbách v chrámu sv. Mikuláše, kde 

"prezidenta s chotí, před~e~u Národního shromáždění, předsedu vlády, jeho 
náměstky a ministry, zástupce Univerzity Karlovy a Českého vysokého učení 
technického, diplomatického sboru, církví, kulturních organizací, armády, 
starosty čsn, velitele pražské posádky, předsedy ZNV, primátora hl . m. 
Prahy a jeho náměstků,,1526, vítal biskup Novák a patriarcha Kovář, který zde 

kázal. Jeho promluva byla přenášena Československým rozhlasem. 1527 

Patriarcha ji zahájil Husovým sedmerem' a de facto v paraIele ke své vizi 

demokratické a sociálně spravedlivé společnosti na křesťanských základech 
nastínil husitskou revoluci jako kvas vzešlý z Husovy pravdy, která "po 

ph1dadu svého Mistra Jana byla ... především hnutím náboženským a 

1523 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 331,332, cit. dle: Beneš Edvard, dopis Fr. Kovářovi z 19. 
6. 1948, ÚAM CČSH, neinventa'rizovaný fond Fr. Kováf. Srv. Redakce ČZ, Aby všichni žili a 
pracovali v snášenlivosti, lásce a odpuštění, svobody přálo a svobody svědomitě užívali. .. , in: 
ČZ 1948, roč. XXXI.; č. 23, s. 139: ČZ uveřejnil lIna paměť a poučení národa při odstoupení 
presidenta Budovatele Dr. Edvarda Beneše dne 7. června 1948 závěr u jeho knihy: 
Demokracie dnes a zítra." 

)524 Kovář, Fr., Církev Československá k úmrtí presidenta Beneše,- in: ČZ 1948, roč. XXXI.~ č. 
36., s. 193: soustrastný telegram ÚR CČS, podepsaný patriarchou Kovářem, Haně Benešové 
Srv. F. M. Hník, Sbohem pane prezidente, in: ČZ 1948, roč. XXXI.,č. 36, s. 194. 
1525 Kovář, Fr., Tryzna na paměť Edv. Beneše v chrámu sv. Miuláše církve československé 
v pátek 10. září 1948, in: Český zápas 1948, roč. xxxL, č. 37., s. 199. 
1526 Redakce ČZ, bez názvu, in: ČZ 1948, roč. XXXI., č. 28 - 29., s. 161. Srv. Hrdlička, Jar., cit. 
dílo (2007), s. 332, 333. , 
1527 Kovář, Fr., Moc Boží pravdy. Promluva při slavnostních bohoslužbách 6. 7. 1948, in: ČZ 
1948, roč. XXXI., Č. 28 - 29, s. 161,163. 
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mravním".1528 V jiném duchu se již nesl k Husovým oslavám padesáti 

"pokrokovými" celonárodními a celostátními organizacemi a společnostmi 
vydaný Manifest, jehož odkaz vztáhli na dobu poúnorového "pokroku" .1529 

Následoval průvod XI. všesokolského sletu, jehož se patriarcha Kovář 
zúčastnil na tribuně již i o několik dní dříve; 1530 

V polovině července r. 1948 vyzvaly nekatolické církve (CČS, CČE, 
Pravoslavná církev, ECA V na Slovensku, Reformovaná církev na Slovensku 
a náboženská obec čs. unitářů) na poradě l\o~ise pro náboženské a církevní 
otázky při Ústředním akčním výboru Národní fronty (ÚA V NF), k práci na 
žních a to i včetně nedělních brigád, bude-li to potřeba. Bohoslužby v tom 
případě měly být konány v mimořádný čas. 1531 Na tomtéž jednání byl 
předložen zástupcům nekatolických církví návrh zákona o platové úpravě a 
majetkových a dalších poměrech duchovenstva státem uznaných církví, který 
projednala před tím již katolická sekce komise. Zástupci nekatolických církví 
vznesli požadavek zabezpečení rovného přístupu státu k církvím. Bylo 
rozhodnuto též o ,Jednotné a plánovité úpravě církevního tisku" a o 
centralizaci lokálních církevních časopisů. Hovořilo se rovněž o možném 
"zjednodušení současného stavu" co se týče "četných drobných 
denominací".1532 Tak začaly restrikce státu proti církvím, jak vyplyne záhy i 
z níže uvedeného. 

Při 100. výročí Českého národm'ho života, jak k 100. výročí r. 1848 nesla. 
název výstava v Kroměříži, promluvil za obrovské účasti CČS i mnohých 
politických činitelů patriarcha Kovář opět o svobodě. Ve vzpomínce na 
svého dědu, který na kroměřížském náměstí poděkoval císaři za zrušení 
roboty, poděkoval patriarcha za svobodu národa, ale i za svobodu 
náboženskou. Obě totiž mají "vnitřní jednotu a věcnou sou-"islost ... ", 
obdobně jde o "duchovní, tak i hospodářské osvobození českého 

člověka,,1533. Výstavě patriarcha vyčetl, že ~ní není zmínky o náboženství, 
jakoby ho vůbec v národě nebylo.1534 Odpovědí ~e stal jeho projev, v němž 
poukázal na "nový náboženský vývoj ke svobodě,,1535, který se začal právě 
rokem 1848. 

1528 Tamtéž: Sociální husitskou revoluci navázal patriarcha Kovář ve svém kázání na 
chiliastické myšlení. , 

1529 Redakce.ČZ, Manifest k Husovým oslavám v roce 1948; in: ČZ 1948, roč. XXXI., Č. 26-
27, s. 153, 155. 

_1530 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 332, 333. 

1531 Redakce ČZ, výzva nekatolických církví ke žním, in: ČZ 1948, roč. XXXI., Č. 30 - 31, s.17l. 
1532 Redakce ČZ, Nekatolické církve jednají v Národní frontě, in: ČZ 1948, roč. XXXI., Č. 30-
31, s.173. 
1533 Redakce ČZ, Slavné dny církvev Kroměříži, in: ČZ 1948, roč. XXXI., Č. 32 - 33, s. 179: z 

kázání patriarchy při slavnostních bohoslužbách 8. srpna na náměstí v Kroměříži. 
1534 Kovář, Fr., Jsme na cestě se silami, které jdou do budoucnosti. Z 'projevu br. biskupa -

patriarchy Dr. F. Kováře v Kroměříži, in: ČZ 1948, roč. XXXI., Č. 32 - 33, s'. 177. 
1535 Tamtéž. . 
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3.3. Návštěva prezidenta IARF v Praze v létě 1948 

Prezident IARF Dr. John Lathrop z USA navštívil v r. 1948 Prahu a 4. 
července, v Den nezávislosti, který se v tento den v USA slaví, vystoupil se 
svým krátkým proslovem na polních bohoslužbách v Kobylisích, vedených 
patriarchou Kovářem při příležitosti uctění památky popravených během 2. 
světové války.1536 V závěru svého projevu zdůraznil důležitost návštěvy 
patriarchy Kováře v USA, díky níž si mnozí mohli uvědomit, že "máme 
jednu víru". Byť si dnes národy nerozumějí, církve si musí rozumět právě 
protože "máme jednu víru, jednoho učitele. isme děti jednoho Otce.,,1537 

Ujištěním o "svazcích víry", které nepřervou žádné vnější dějinné 

události, ubezpečil Dr. Lathrop CČS ve své výpovědi pro ČZ o svém 
přátelství a nepřerušení styků s IARF. Zdůraznil též roli svobodného 
křesťanství právě v době měnícího se režimu, neboť "žádný společenský řád; 
ať jakkoli ideální v pojetí, nemůže dosáhnouti svého cíle bez pevného 
mravního základu v lidu ... ,,1538 CČS "má navíc své kořeny v lidu země", 
čímž má "zvláštní přednost a možnost". Dr. Lathrop se setkal k rozhovoru i 
s prezidentem Gottwaldem, z něhož ovšem vyplynula pouze zpráva o jeho 
neformálnosti a upřímnosti. 1539 Redakce ČZ neopomněla zdůraznit, že Dr. 
Lathrop patří ke "skutečné Americe" Roseveltově a Wallaceově, nesmí se 
však zapomínat, že existuje i Amerika "druhá, která diktuje světu". Redakce 
vyjádřila naději, že "pokroková Amerika konečně zvítězí, a že její zásluhou 
dojde k dohodě s Ruskem. Tak budou vytvořeny předpoklady trvalého míru a 
opravdové sociální spravedlnosti pro všechny.,,1540 

Plánované shromáždění IARF se v r. 1948 v Praze již neuskutečnilo. O 
rok později se konalo v Amsterodamu. Za CČS se ho měl zúčastnit patriarcha 
Kovář s příspěvkem "Království . Boží hybnou silpu svobodného 
křesťanstvL,,1541 -

Zřejmě i v souvislosti s návštěvou prezidenta IARF vyšla v červencovém 
čísle Náboženské revue r. 1948 Trtíkova studie pod názvem "Svobodné 

1536 Redakce ČZ, Nejbezpečnější cesta k míru a lidskosti, in: ČZ 1948, roč. XXXI., Č. 28 - 29, s. 
165. 
1537 Tamtéž. 

1538 lathrop, J., . Pozdrav prezidenta Světového svazu pro svobodné křesťanství a 
náboženskou svobodu IARF příslušníkům Církve československé, in: ČZ 1948, roč. XXXI., Č. 
30 - 31, s. 169. 

_ 1539 Tamtéž. 

1540 Redakce ČZ, poznámka redakce k lathrop, J., cit. dno (Pozdrav .. .in: ČZ 1948), s. 169. 
1541 Redakce ČZ, Kongres svobodného křesťanství, in: ČZ 1949, roč. XXXII., Č. 4., s. 13, 14: 
součástí článku je i seznam členských organizací IARF v r. 1949. Srv. Redakce ČZ, 
Mezinárodní náboženské společenství, in: ČZ 1949, roč. XXXII., Č. 4., s. 13: v článku je 
připomenuta organizace IRF jako mezinárodní společenství mládeže svobodných církví, je 
zde rovněž uvedeno, že prezidentem na rok 1948 - 1949 je bohbslovec l. f. Beneš. Srv. 
níže:' Z níže uvedeného nicméně vyplyne, že se shromáždění v Amsterodamu Kovář asi 
nemohl zúčastnit. 
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křesťanství". 1542 Trtík v ní kritizuje svobodné křesťanství, které díky 

zaměření "k vědecké pravdě a k moderní kultuře dalo i. .. biblické kritice 
spíše zájem všeobecně vědecký než soustředěně náboženský.,,1543 Trtík viní 

svobodné křesťanství z neproniknutí k vlastnímu jádru křesťanského 

náboženství, důsledkem čehož nenaplnilo svou ambici stát se novou 
náboženskou reformací. Trtík varuje, že si nyní již všichni teologové 
uvědomují možnost zatlačení křesťanství na periferii, nestane - li se 
"duchovním majetkem zástupů", a proto se může svobodnému křesťanství 
stát, že jeho roli převezme "křesťanství oficiální, které se poučilo z kritiky 
liberalismu", nepůjde-li svobodné křesťanství "ke kořenům křesťanství a 
kjeho pravému smyslu náboženskému,,,1544 což Trtík zve obdobím "hlubší 
náboženské orientace svobodného křesťanstvL,,1545 

Inspirací ke studii mu byly různé zahraniční články, hovořící o krizi 
liberalismu, které v hlavních myšlenkách ve své studii představil. 1546 

Závěrem apeloval, aby se svobodné křesťanství přihlásilo k biblickému 
pojetí, v něž je pojetí Boha odlišné od předmětného chápání, neboť "poznání 
Boha, čili pravda v náboženství se děje jako osobní setkání a obecenství, 
otevřené Božím Slovem.,,1547 Trtík horlí pro přijetí nového personalismu, 
"bez něhož se neobejde žádná solidní budoucí theologie.,,1548 Je mu metodou 
i k rozřešení otázky sporu vědy a víry, jenž stojí v zájmu svobodného 
křesťanství, neboť věda stojí na antitezi objekt - subjekt, a tak nebyla a není 

žádná vědecká pravd8:., V. rozporu s pojetím křesťanského personalismu. 
V jeho duchu musí svobodné křesťanství "reinterpretovat celé křesťanské' 
doktríny,,,1549 neboť všechna dogmata stojí na antitezi objekt - subjekt. 

Dokonce ani reformace "nepoznala tento fakt a nevyvodila z něho 
theologické důsledky.,,1550 

Z hlediska biblického personalismu odmítl Trtík i řecké metafyzické 
pojmy substance a přirozenost, což ho přimělo odmítnout Kristovo božství 
z lÍlediska ontologického, ale současně vedlo ke zdůraznění "Ježíše Krista 
jako Slova Božího, jímž Bůh otvírá člověku Sebe k obecenství poslušné 
důvěry, odpuštění, lásky a spásy,,1551. Tak vychází člověk ze svého 

egocentrismu k individualitě, která je současrtě sociální. Současně svoboda 

1542 Trtík, Zd., Svobodné křesťanství, in: NR 1948, roč. XIX., č. 2. - 3., s. 173 -188. 
, 1543 Tamtéž, s. 173. 

1544 Tamtéž, s. 174. 
1545 Tamtéž, s. 175. 
1546 Tamtéž, s. 176 -183. 
1547 Tamtéž, s. 183. 
1548 Tamtéž, s. 184. 
1S49 Tamtéž"s. 185. 
1550 Tamtéž. 
1551 Tamtéž, s. 187. 
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člověka přestává být anarchií, ale stává se uvědomovanou jako mravní 
nutnost. 1552 

3.4. Reakce CČS na založení SRC v r. 1948 

Ustavující shromáždění Světové rady církví se uskutečnilo ve dnech 28.8. 
- 4. 9. 1948 v Amsterodamu. 1553 Ještě před jeho konáním vydal Vatikán 

v červnu 1948 "Varování" v "Osservatore Romano", jež uveřejnily 

v překladu i ČZ a NR CČS. 1554 Varování se odkazuje kánon 1325, 3, najehož 
základě zakazuje bez předchozího svolení účast na ekumenických setkáních, 
ať duchovních, laiků, či řádů. 1555 Reakce ze Ženevy upozornila na paralelu 
s počátkem ekumenického hnutí ve Stockholmu v r. 1928, kdy v této 
souvislosti vydal Vatikán encykliku Mortalium animos, a nyní se rok 
ustavení SRC "stává příležitostí kještě jasnějšímu prohlášení ohledně 

praktického dosahu římsko-katolického postoje ke křesťanské jednotě. ,,1556 

Konkrétně mělo Varování podle Ženevy přerušit v několika zemích již 
zaběhnutou účast římských katolíků na neformálních konferencích a 
studijních kroužcích.1557 Odmítavý postoj ke vstupu do SRC vyjádřil také 
moskevský patriarchát. 1558 

Viděli jsme, že CČS usilovala o plné členství v SRC, pokud by byla 
upravena věroučná. b~e: Proto' byl vydán v angličtině Trtíkův spisek ." . 
"Kristologie v duchu Církve československé" a poslán mnohým významným 

1552 Tamtéž, s. 187, 188. 
1553 Redakce ČZ, Valné shromáždění Světové rady církví v Amsterdamu, in: ČZ 1948, roč. 
XXXI., č. 34- 35, s. 191: Anonce konání Valného shrqmáždění SRC. Za CČS se měl zúčastnit 
zasedání O. Rutrle a spolupracovat s ním měl Fr. Roháč, neboť byl již "delší dobu 
v Holandsku." 
1554 Redakce ČZ, Vatikán varuje. Stanovisko Vatikánu k ekumenické práci, in: ČZ 1948, roč. 
XXXI., Č. 30 - 31, s. 174. Srv. Redakce NR, Vatikán, in: Rozhledy po životě náboženském a 
církevním, in: NR 1948, roč. XIX., Č. 2 - 3., s. 192. 
1555 Tamtéž. 
1556 Tamtéž. 

1557 Tamtéž. Srv. Redakce ČZ,' Pravoslavní vůdcové se scházejí v Moskvě, in: ČZ 1948, roč. 
XXXI., Č. 30 - 31, s. 175: V červenci 1948 se účastnili zástupci autokefálních pravoslavných 
církví na pozvání patriarchy Alexeje oslav 500. Výročí autpkefality Ruské pravoslavné církve. 
Zde také projednali i otázku vztahu ekumenického hnutí'a pravoslavné církve včetně vztahu 
k Vatikánu. Autor článku se věnuje pouze tomuto bodu. Uvádí, že byla přijata resoluce 

- odsuzující Vatikán za ·podněcování války a za "pOlitický boj s lidovou demokracií". Současně 
však resoluce rozlišovala mezi Vatikánem a věřícími katolíky, "kteří nesou vinni přestupky 
Vatikánu". 
1558 Srv. Redakce ČZ, cit. dílo (Valné shromáždění Světové rady církví v Amsterdamu, in: ČZ 
1948), s. 191: Sněm v Moskvě rozhodl, že "Ortokefální pravoslavné církve" se nebudou 
ustavujícího shromáždění SRC účastnit, neboť "ekumenické hnutí má politické cíle". Srv. 
Redílkce ČZ,(E. P. S. Ženeva), Konference křesťanských politiků u kulatého stolu, in: ČZ 1948, 
roč.IXXXI., Č. 30- 31, s. 174:V červnu 1948 se v Ekumenickém institutu v Bossey uskutečnila 
konference odborníků z politického a mezinárodního života. 
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postavám křesťanství - myslitelům, učitelům, vůdcům i velkým obcím. 1559 

Mezi prvními došla patriarchovi odpověď od děkana z Canterbury Dr. H. 

Johnsona. Vyjádřil "do velké míry" shodu s názorem reprezentovaným 

v Trtíkově spise, nicméně sdělil současně, že by se CČS jako "pionýrské 
hnutí, které třeba uvésti do východru'ho světa", by se "nesetkala s plným 
souhlasem ... v Anglii, kde v přítomné· době je odklon od širokého 
modernistického hnutí před dvaceti lety.,,1560 Uvedl také, že mladší lidé, 

toužící po sociálním pokroku, realizují své touhy mimo církev, kde jsou ve 
vedení lidé "menšího významu".1561 Postupně došly i další reakce na Trtíkův 
spisek. 1562 " 

Trojiční věroučná báze SRC však změněna nebyla a CČS do SRC v r. 
1948 nevstoupila. Měla však na zasedání své dva zástupce jako pozorovatele: 

O. Rutrleho a Fr. Roháče. 1563 Pod jménem O. Rutrleho vydala CČS materiály 
z ustavujícího valného shromáždění SRC v publikaci Ekumenické 
křesťanství v životě církve 1. 1564 ČZ přinesl Poselství ustavujícího 
shromáždění SRC a zprávu,1565 v níž O. Rutrle zhodnotil jeho průběh. 
Zdůraznil zde, že SRC nechce být novým Římem, novým střediskem moci, 

ale "vidí svůj úkol ve službě a v pomoci prohloubení obecenství 
křesťanských církví. .. ,,1566 Přesto se jednání neobešlo bez politických tlaků, 
jak dosvědčuje. Zhodnotil, že se "sněm" ubránil "americkým námluvám", 
nicméně "svou neurčitostí v zásadních oslabil své "slovo pravdy 
k světu".,,1567 (Rutrle IJ~kládal fu.to "přílišnou obecnost" a "nadčasovost", 
která je "beze vztahu k reálné lidské situaci dnes a zde" ve formulacích ....: 
zvláště v otázce židovské a v otázce války - za vinu K. Barthovi, který 
vystoupil na. konferenci s koncepcí, kterou Rutrle klasifikoval jako 
,Jednostranně proti humanistickou", naopak Barth vyzdvihl "eschatologický 
moment křesťanské naděje a nade vše ukázal suverenitu svatého Boha nad 
světem".1568 Se sklonem k "úniku z reálné situace" líčil Rutrle diskusi vztahu 

křesťanství a politickému napětí mezi Východem a Západem, jak uvedl na 
ph1dadu diskuse amerického republikána, designovaného ministra zahraničí 
J. Fostera Dulles-e aJ. L. Hromádky.1569 "Srážkou dvou pohledů na ~oučasný 

1559 Redakce ČZ, Děkan z Canterbury bratru patriarcho~i, in: ČZ 1948, roč. XXXI., Č. 23., s. 
139. 
1560 Tamtéž. 
1561 Tamtéž. 

1562 Redakce ČZ, Z Ústřední rady, in: ČZ 1948, roč. XXI., Č. 26 - 27, s.159: na zasedání ÚR 8. 
6. 1948 bylo konstatováno, že odpovědi přišly kromě H. Johnsona též od: Mrs. Bliss, The 
Christian News Letter, Gissura Giverholta z Oslo, Dr. H. Fabera z IARF, H. Kraemera a biskupa 

- z Fulhamu. . 
1563 Redakce ČZ, Světová rada církví, in: ČZ 1948, roč. XXXI., Č. 36, s. 195. 
1564 Rutrle, O., Ekumenické křesťanství v životě církve I., Praha 1948. 
1565 Rutrle, O., Hlas Amsterodamu, in: ČZ 1948, roč. XXXI., č. 37, s. 20l. 
1566 Tamtéž. 
1567 Tamtéž. 

1568,Rutrle, O., Sněm Světové rady církví v Amsterodamě, in: NR 1948" roč. XIX., č. 4 - 5., s. 
309. 
1569 Tamtéž. 
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svět ve výkladu Dulles - Hromádka byly narýsovány hlavní fronty 
myšlenkového zápasu sněmu,,157o.) 

Ve své obšírné zprávě o amsterodamské konferenci, jejích skupinách, 
složení a jednáních, kterou uveřejnilO. Rutrle v Náboženské revue 1571 , uvedl 
v kratším přehledu výsledky sněmovních sekcí.1572 Jejich závěry se promítly 
i do závěrečného Poselství. o. Rutrle z nich ale vyvodil 11 důsledků i pro 
práci CČS: 1. Překonat vnější status CČS, získat "světovou úroveň (zejména 
v přípravě svých pracovníků") a vybudovat živé církevní společenství; 2. 
Lepší příprava laických pracovníků pro-- práci misijní, evangelizační, 

výchovnou a pastorační; 3. Co nejužší kontakt se SRC (včetně odběru 

periodika Ecumenical Revue a objednání filmů), 4. Vysílat teology na 
studijní zahraniční cesty; 5. Započít kontaktu "se svobodnějšími církvemi 
(např. holandskými armlmany, americkými kongregacionalisty); 6. 
Vybudovat síť informací pro zahraničí včetně anglických překladů 

sněmovních usnesení, teologických prací; 7. Zapojit do ekumenického hnutí 
mládež, zvláště akademický klub Tábor; 8. Věnovat určitou neděli v roce 
ekumenismu a modlitbám zajednotu církví; 9. Pracovat na okrscích CČS nad 
materiály z amsterodamské konference; 10. Informovat SRC o počinech 
CČS; 11. Požádat některou ze svobodných církví (např. remonstráty), aby 
vznesla požadavek na SRC ve věci úpravy báze ve smyslu Craigova článku a 
Trtíkovy brožury. 1573 

V Poselství Valného"shromáždění SRC můžeme číst slova pokání za podíl 
"na vině světa" ve snaze sloužit Bohu i mamonu, či směšování evangelia 
s našimi hospodářskými, nacionálními, rasovými zájmy. Je zde též závazek k 
odpírání násilí, krutosti, rasové diskriminace a podpoře vyděděných, 
vězněných a uprchlíků. Je zde deklarován i závazek být hlasem těch, kteří 
žádný hlas nemají. V Poselství je odmítnut každý systém, program, osoba, 
,jež nakládá s člověkem jako s neodpovědnou věcí, nebo činí z člověka 
nástroj prospěchu, .. "i ti, kdo "hájí nespravedlnost ve jménu pořádku, ... kdo 
rozsévají sémě války, .. obhajují neodvratnost války. ,,1574 

Prof. Rutrle se ve své zprávě zmínil také o odmítnutí účasti 

Římskokatolické církve, která v pastýřském listu potvrdila své stanovisko o 
jediném možném sjednocení rozděleného. křesťanstva návratem do 
Římskokatolické církve, uvedl i výrok moskevského patriarchy o tendencích 
SRC podporovat Západ, ale i jeho dovětek, "že,to neznamená přerušení styků 
se Světovou radou církví; patriarchát si naopak přeje být pravidelně 

1570 Tamtéž, s. 312. 
1571 Rutrle, O., cit. dílo (Sněm Světové rady církví v Amsterodamě, in: NR 1948), s. 305-
320. 
1572 Tamtéž, s. 313 - 319. Srv: 312, 313: Na konečnou formulaci výsledků práce ve čtyřech 
sek,::ích měli podle Rutrleho největší vliv E. Brunner a Niebuhr. 
1573'Tamtéž, s. 320. 
1574 Poselství prvního sněmu Světové rady církví, in: ČZ 1948, roč. XXX!., č. 37, s. 201. 
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infonnován o všechjednáních.,,1575 Generální tajemník SRV Visser 't Hooft 

vyjádřil politování nad neúčastí rusképravoslavné církve, neboť je tak 
ekumenické společenství "váženě oslabeno", jak parafrázoval jeho slova O. 
Rutrle ve své zprávě o amsterodamské konferenci v Náboženské revue.1576 

Zopakoval i důvody nemožnosti vstupu CČS, která se tak nepřipojila ke 

společenství 165 církví ze 46 zemí celého světa, ale současně naději, že proto 
nebude vyloučena z možnosti spolupráce se SRC. Vyjádřil při této 

příležitosti i touhu, aby nekatolické církve v ČSR "utvořily nejširší 
ekumenické společenství. ,,1577 , 

Důvody, proč ale nakonec CČS přistoupila do SRC až v r. 1962, tedy po 
odchodu Dr. Kováře z funkce patriarchy, byly z velké části již také 
politické.1578 . 

Zahraniční komise ÚR CČS (kterou tvořili O. Rutrle, 'Z. Trtík, F. M. Hník, 

V. Vyšohlíd) se shodla, že poúnorový vývoj, jímž se církev dostala do 
izolace, musí nyní ještě více vstupovat do zahraniční ekumeny.1579 

Tak se F. M. Hník ještě v září 1948 účastnil třetí konference Světové 
federace sdružení pro Spojené národy, jejímž prezidentem byl Jan 
Masaryk. 1580 F. M. Hník byl zvolen předsedou výchovné komise, jejíž 

návrhy (odmítnutí resoluce UNESCO, která chtěla zasahovat do výchovy 
členských států, odmítnutí náVrhu, který stavěl mezi nepřátele míru 
nacismus, komunismus,' světový federalismus a římskokatolickou církev, 
příprava 10 resolucí, vytyčujících výchovu k míru pro všechny členské 

asociace a pro součinnost se Spojenými národy a Unescem), byly schváleny. 
Hník rovněž infonnoval o schválení podnětů Čs. společnosti pro mezinárodní 
styky "o mírovém zužitkování atomové energie, ... proti šíření válečné 

psychózy' v tisku i rozhlase a žádala o dodržování mezinárodních dohod při 
vydávání válečných zločinců.,,1581 Závěr 'Hníkovy zprávy končí výčtem 
zahraničních kontaktů (ze Západu i z Východu), které v Ženevě navázal. 1582 

V Československu po ustanovení SRC v r. 1948 "žily nekatolické 
menšinové církve ... ještě v poměrně vzájemné izolaci. Spojoval je však 
zájem o českou refonnační minulost a po otřesných zkušenostech z okupace 

1575 Tamtéž. , 

1576 Rutrle, O., cit. dílo (Sněm Světové rady církví v Amsterodamě, in: NR 1948), s. 306. 
1577 Tamtéž. 

1578 Srv. Hrdlička, Jar:, cit. dílo (2007), s. 341: "Vše nasvědčuje tomu, že únorový puč 
komunistů a další politický vývoj v zemi do značné míry zpomalil přibližování CČS k SRC." 
1579 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 335; cit. dle: Kovář, Fr., Deník zlO. 9. 1948, RAFK. 
1580 Hník, F. M., Mírové sněmování v Ženevě, in: ČZ 1948, roč. XXXI., č. 39., s. 209: 

Konference schválila návrh na zřízení pamětní desky Jana Masaryka v zahradě před Palácem 

národů. 

,1581, Tamtéž. Srv. Hník, F. M., Výsledky III. valného shromáždění a ljudoucnostSN. Výňatek u 

přednášky pro AKT, in: ČZ 1948, roč. XXXI., č. 49., s. 249. 
1582 Tamtéž. 
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a z druhé světové války i vědomý odpor proti fašismu. K věroučnému 
rozhovoru nebyly tu však dostatečné předpoklady,,,1583 jak jsme mohli 

sledovat již i před ustavením SRC.1584 

3.5. Restrikce komunistické vlády vůči církvím 

Již v květnu r. 1946 zahájil stát restrikce vůči církvím, když novým 
školským zákonem z července téhož roku postihl snahou o jednotné státní 

školství soukromé školy, mezi něž spadaly i školy římskokatolické církve. 

Tehdy se CČS vyslovila pro státem zap~čatý směr jednotného školství. 
Kovář dokonce hodnotil kladně "vliv státní školy na růst tolerance mezi 
církvemi." 1585 ČCE na rozdíl od CČS před státní reformou školství 

varovala.1586 Novým školským zákonem v r. 1948 státem zahájený směr 
doznal dalšího omezení.1587 Vyučování náboženství, které do té doby bylo 
v kompetenci církví, se nyní dostalo pod kontrolu státru'ho školského 
úřadu. 1588 Tak byla poznamenána i CČS, která svou práci ve školách 
rozvíjela. 1589 

Komunistický stát začál praktiko vat i censuru časopisů, která se dotkla i 

CČS. "Cílem totalitru'ho státu bylo omezit postupně tiskové aktivity církve na 
jeden odborný časopis a jeden týdeník. Pluralita názorů, dialog a diskuze 
v církvi měly být omezeny na minimum. ,,1590 

I přes totalitní ten~ence státu Ideová rada CČS na konci října 1948. 
odmítla odsuzující postoj katolických biskupů ke státu. Jednání se zúčastnil i 

1583 Salajka, M., Český ekumenismus, kap. Naše dnešní ekumenická práce, J. , ERC, Praha 
1976, s. 234. 
1584 Srv. Hník, F. M., cit. dílo (Dnešní stav ekumenického hnutí, in: NR 1947), s. 209; Srv. 
Rutrle, O., cit. dílo (Podmínky ekumenické praxe, in: NR 1947), s. 275; Srv. Trtík, Zd. Kritika 
československé církve v Kostnických jiskrách, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 50., s. 299, 300; Srv. 
Trtík, Zd. Kritika československé církve v Kostnických jiskrách, in: ČZ 1947, roč. XXX., č. 51., 
s. 305: Prof. Trtík se pokoušel v reakci na několikeré I")ařčení CČS teologický rozhovor s ČCE 
vyvolat. Srv. B. K., 60 let Prof. Dr. J. B. Kozáka, in: ČZ 1948, roč. XXX!., č. 32. - 33., s. 
183:Kozák je zde představen jako žák Masarykův, který jevilo CČS vždy zájem, "byla mu 
blízká právě svou snahou sbl/žit evangelickou zvěst a křesťanskou víru s požadavky lidského 
rozumu a moderní vědy." CČS, s níž spolupracoval v teoretických i praktických otázkách, mu 
je za jeho spolupráci vděčna. , 
1585 JČ, Církve a státní škola. Rozhovor redaktora MF s patriarchou CČS, in: ČZ 1947, roč. 
XXX., č. 16, s. 93: ÚR CČS se se stanoviskem patriarchy na svém zasedání 12. 4.1947 

- ztotožnila. 
1586 Komárková, B.,K diskusi o školské reformě, in: Křesťanská revue 1947, roč. XIV., č; 4, s. 
108 -112. 
1587 Habr. J., Vládní nařízení k novému školnímu zákonu, in: ČZ 1948, roč. XXX!., č. 32 - 33, s. 
181. 
1588 Butta, T., vyučování náboženství CČSH, in: ThR 1999, roč. LXX., č. 1. S. 95: jednalo se o 
'zákon č. 95/1948 Sb. 
1589 Tamtéž. 

1590 Hrdlička, Jar. cit. dílo (2007), s. 336. 
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patriarcha Kovář. 1591 Kritický postoj katolických biskupů potvrdily' 

Vatikánem vydané dekrety proti komunismu z r. 1949 a 1950.1592 

Kontrolu nad církvemi v následujících letech (1949 - 1956) převzal nově 
zřízený Státní úřad pro věci církevní (SÚC).1593 

4. Kovářův boj v letech 1949 - 52 za socialismus na křesťanských 

základech 

Zatímco ještě v září 1948 oslavovala církev s patriarchou ve slavnostním 
duchu jeho 60. narozeniny, 1594 již na počátku roku 1949 zaznamenával Kovář 
snahy o jeho výměnu ve funkci patriarchy.1595 Jeho středové postavení, v 

němž se pokoušelo sjednocení obou křídel církve, bylo vnímáno oběma póly 

negativně, jak vyplývá z jeho reflexe: "Na lodi samé je neshoda. Jedni volájí 
"vlevo", druzí "vpravo,,1596, či jak si poznamenal: " Jedněm jsem příliš levý, 
druhým příliš pravý, nedůvěra je obecná.,,1597 Doplňme,' že takto byla 

nahlížena i CČS z vně. 1598 Kovář stále více zakoušel, jak se do církevm'ho 

života vlamuje politika a varoval před zpolitizováním církve i mládež 

CČS. 1599 Snažil se v obavě před druhou krizí, kterou připodobňoval krizi 

1591 Tamtéž, s. 336, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 30. 10. 1948, RAFK. 
1592 Smolík, J., Hromádka, tJ .. , .Život a dílo, Praha 1989, s. 111. . 
1593 Hrdlička, Jar., cit. díl~ (2007), s. 342 - 343: popis vzniku, rozčlenění, vývoje členěrií 
úřadu. Hrdlička uvádí v poznámce o informace z kádrových materiálů jednotlivých teologů, 
včetně hodnocení Kováře SÚCjako "vědecky plochého teologa s neupřímnou povahou.! 
1594 Redakce ČZ, Životní jubileum br. biskupa - patriarchy PhDr. a ThDr. Františka Kováře, in: 
ČZ 1948, roč. XXXI., č. 36, s. 185 a č. 37, s. 197: Na Vinohradech se konaly slavnostní 
děkovné bohoslužby, při nichž kázal A. Šimšík, oslava měla vyvrcholení na slavnostním 
koncertu v.Obecním domě, kde pod taktovkou R. Kubelíka vystoupila Česká filharmonie. 
Srv. Šimšík, A., Naše postila. Poctivě vést cestou Ježíšovou, in: ČZ 1948, roč. XXXI., č. 38, s. 
204; Srv. Rutrle, O., Vůdce generací, in: ČZ 1948, 'roč. XXXI., č. 37, s. 197, 198: Rutrlovu 
článku předchází redakcí ČZ uveřejněná dlouhá citace z Kovářova spisku Deset let CČS pod 
názvem "Vůdcové". Srv. Redakce ČZ, Patriarcha Dr. Kovář zblízka, in: ČZ 1948, roč. XXXI., Č. 
37, s. 197; Srv. Anonym, Písemné dílo bratra biskupa - patriarchy ThDr. A PhDr. Kováře, in: 
ČZ 1948, roč. XXXI., č. 37, s. 198, 200: Autor sezn<jmu všeho písemného díla Kovářova 
předesílá, že bude vydán i sborník, kde bude Kovářovo dílo utříděno i tématicky. Článek 
obsahuje seznam Kovářových spisů včetně článků podle doby vzniku. Srv. Redakce ČZ (B. 
N.), Vzácné dny církve, in: ČZ'1949, roč. XXXI., Č. 38, S. 25. 
1595 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 335. 

1596 Kovář, Fr., Program šedesátníkův, in: ČZ 1948, roč. XXXI., č. 38,s. 203: Patriarcha Kovář 
zde vytyčuje cestu, která není cestou ani "starého světa", ale ani beze zbytku "světa 
nového". 

- 1597 Hrdlička, Jar., cit: dílo (2007), s. 339, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 20. 1. 1949, RAFK. . 
1598 Tamtéž, s. 329,'cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 4.6. 1948, RAFK: Kovář zde reflektuje pohled 

na CČS, která je jedněm "komunistická a zpolitizovaná" pro druhé "neurčitá, málo jasná a 
ne dost komunistická církev;" 
1599 Kovář, Fr., projev při pracovním sjezdu mládeže CČS v Litomyšli, in: Redakce ČZ, Práce 

pro společenství ducha a tvůrčí dění v církvi, národě a státu, in: ČZ 1948, roč. XXXI., č. 39, s. 
'207: Kovář též zdůraznil, že chce rovněž poslechnout názory mládeže CČS, která není jen 
k tomu, aby poslouchala vůdce, ale která rovněž musí říct své slovo, "aby se naše práce. 
neděla ve vzduchoprázdném prostoru ... " 
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pravoslavné, s tím rozdílem že, nyní se však jedná o politické motivyl600, o 

udržení jednoty církve i její odpolitizování.1601 To však byl velmi těžký úkol. 
Pro ty, jimž byl příliš spjat s levicí,1602 byl kandidátem na patriarchu F. M. 

Hm'k, který si díky svému exilovému působení během 2. světové války "v 
demokratických kruzích církve v této době získával příznivce. ,,1603 Hm'k se 

v této době právě vrátil ze Ženevy, kde se setkal s generálním tajemníkem 
SRC Vissert Hooftem. Přivážel dobrou zprávu, že má SRC o CČS zájem.1604 

To jistě skýtalo Kovářovi naději i na politické vyvážení pozice CČS. 

4.1. Kovářova snaha o udržení středové linie při Generální synodě 

duchovenstva v r. 1949 

Se záměrem sjednotit církev svolal patriarcha Kovář v únoru 1949 
generální synodu CČS. 1605 S cílem jednání a svým postojem musel předem 
seznámit nejprve ÚAV NF. Svůj postoj zde obhajoval i pomocí vymezení se 

vůči římskokatolické církvi, kterou vnímal jako nepřátelskou vůči 

socialismu, i proti evangeÍické církvi, kterou hodnotil kriticky kvůli izolaci 
od dění doby.1606 

V Kovářově duchu, podpořit CČS jako církev, která má ukázat cestu 
vpřed, vystoupil na synodě se svým referátem O. Rutrle.1607 I další akcenty 

jeho vystoupení byly p,:?d~bné Kovářovým tehdy současným důrazům: snaha" 
o sjednocení duchovenského sboru a Ježíš Kristus jako moc vedoucí církev 
do světlejší budoucnosti. 1608 Přihlásil se rovněž k socialismu, včetně 

1600 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 339, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 18. 1. 1949, RAFK. 
1601 Srv. Kovář, Fr., výňatek z kázání k výročí církve v r. 1949, in: Redakce ČZ, Církev k dnešku 
a zítřku. Br, patriarcha k výročí církve, in: ČZ 1949, roč. XXXI!., č. 2., s. 5: Kovář zde pokrok 
ztotožňuje s "pravdou zjevenou v Kristu" a "stálé přibližování se k Božímu království". Srv. 
Kovář, Fr., .. .společně jako bratrstvo plňme Ježíšóvým duchem království Božího veliké 
budovatelské dílo svého národa ... , in: ČZ 1949, roč. XXXII., č. 2:, s. 5: název článku je 
Kovářovým citátem, v úvodníku je zmínka o jeho rozhlasovém rozhovoru, který je dále 
uveřejněn, v němž představil církev jako organismus, "jehož všecky moc pochází z víry." 
1602 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 338: Kovář se kupř. musel účastnit na ÚÚR CČS schůze 
zaměstnanců vedenou komunistickými laiky k zahájení pětiletky. Kovář v deníku vyjádřil 
svou bezmoc nad snahou soudružství pohltit bratrství a světské moci pohltit církev, in: 
Kovář. Fr., Deník z 3.1.1949.' 
1603 Tamtéž, s. 339; Srv. Tamtéž, s. 339; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 20. 1. 1949, RAFK. 
1604 Tamtéž, s. 340, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 27. 1. 19f19, RAFK: SRC měla zájem i o vstup 
pravoslavných církví. Kovář si rovněž poznamenal, že SRC má ,,0 nás fantastické zprávy." 
1605 Redakce ČZ, Československá církev a cesta československého lidu k socialismu. Nástup 

- zaměstnanců úřadu· patriarchy do pětiletky - Generální synoda duchovních, in: ČZ 1949, 
roč. XXXI!., č. 1., s. 1: zpráva o svolání synody je uvedena úvodníku článku, který je 
výňatkem referátu tajemníka Fouska; Srv. Trtík, Zd., Generální synoda, in: NR 1949, roč. 
XX., č. 1. - 2., s. 122. 
1606 Hrdlička, Jar., cit. díl (2007), s. 343,344, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 26. 1. 1949, RAFK. 
1607 Rutrle, O., cit dílo (Poslání CČS v dnešní situaci, 1949). 

,1608, Tamtéž; Srv. Hrdlička, Jar. cit. dílo (2007), s. 345, 346: Hrdličká si všiml blízkosti Rutrlova 
pohledu s Hromádkovým chápaní dějinné situace ve společnosti nejprve po Mnichovu 1938. 
a poté po únoru 1948. 
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plánovaného hospodářství, odmítl však marxisticko - leninské základy, na . 

nichž by měl socialismus stát. Současně však vyjádřil ochotu přijmout 
metodu dialektického myšlení a vědeckého sociálního vývoje. 1609 Jar. 

Hrdlička se ve své práci domnívá, že referát vznikl "po dohodě s patriarchou 
Kovářem k podpoření křesťansko - socialistických vizí části členů KSČ 
v církvi" a "z velké části netlumočil skutečné názory jeho autora.,,1610 

Současně se domnívá, že Rutrlův referát, podobně jako referát Kovářův, měl 

rovněž posílit vedení církve, tzn. postavení Kovářovo, pomocí využití 
"kollkrétních stranických sil v církvi.,d611 Méně konkrétně, ale v obdobném 

duchu se nese i poznámka Trtíkova, ktefý uvedl, že k dosažení patriarchou 
vytyčeného cíle na synodě: jet dále v dvou liniích vytyčených 2. řádným 

sněmem, (tj. 1. Zdůraznit náboženské poslání církve a 2. Podpořit národ a 

stát v budování socialismu), "měly sloužit vedle referátu patriarchova další 
synodní referáty, které přednesli Dr. O. Rutrle, šéfredaktor Frant. Nedvěd a 
Ing. Dr. B. Spáčil, a diskuse po nich.,,1612 

Svým referátem se Kovář pokusil otupit hroty zprava i zleva. Vyzval i 
k otevřené kritice namísto skrytých pomluv. Hájil dosažený kompromis 
obsažený v Poselství 2. řádného sněmu ve snaze prosadit i do budoucna 

myšlenku socialismu na křesťanských základech jako cestu k naplnění 
království Božího na zemi.1613 Tuto cestu obhajoval proti apolitickému směru 
v církvi, který ho vyzýval k složení funkce s ohledem na možný budoucí 
soud z kolaborace. 1614 Qdmítal vŠak rovněž marxismus stojící na ateistických 

základech. Nesouhlasil proto ani se ztotožňováním církve s politickou 
stranou - k pěstování politiky vybízel v politických stranách, ne v církvi.1615 

Podle deníkových záznamů vnímal Kovář jednání generální synody jako 

1609Rutrle,O., cit dílo (Poslání CČS v dnešní situaci, 1949), s. 27 
1610 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 348. 
1611 Tamtéž., s. 348; srv. s. 355: Hrdlička uvádí, že na'oba řečníky měly vliv i myšlenky J. l. 
Hromádky. 
1612 Trtík, Zd., cit. dílo (Generální synoda, in: NR 1949), s. 125: Rutrlův i Nedvědův příspěvek 
hodnotil Trtík kladně, u Spáčilova příspěvku odmítl ztotožnění komunismu s křesťanstvím, 
byť se nebránil "možnosti a nutnosti svorné spolupráce křesťanů a komunistů ne 
konkrétních úkolech státu." Viděl současně rozpor mezi duchovními a myšlenkovými 
principy mezi křesťanstvím a komunismem (s. 126), zároveň však vyjádřil naději na syntézu 
obou "po složitém dějinném'procesu prolínání duchovních, mravních a myšlenkových sil..." 
(s. 127) 
1613 Redakce ČZ, Diskuse prvního dne, in: ČZ 1949, roč, XXXII., Č. 6 - 7, s. 25; Srv. Tamtéž: 
Diskuse druhého. dne, s. 27; Srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo' (2007), s. 349: Hrdlička uvádí, že se 
Kovářův synodní projev se na mnoha místech liší ve své rukopisné a tištěné podobě, která je 

- již umírněnější; Srv: kovář, Fr. Proč a k čemu byla svolána generální synoda, cit. dílo (1949). 

1614 Kovář, Fr. Proč a k čemu byla svolána generální synoda, in: ČZ 1949, roč. XXXII.; Č. 6.-

7., s. 22-23: Kovář reflektoval v církvi skupinu "teologů" proti skupině "socialistů a 
komunistů"; Srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 353; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 22. 3. 1949: . 
Kovář zde vyjádřil obavu duchovních z budoucnosti, včetně toho, že mu byla vytýkána 
slabost a vyjadřován souhlas s postoji arcibiskupa Berana. 
,161~ Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s.355; cit. dle: Kovář, Fr., Dozyukygenerální synody. 
Pražský okrsek duchovníchNa Zderaze 14. 3. 1949, ÚAM CČSH. Neinventarizovaný fond Fr ... 
Kovář. 
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"zpolitizované ... v extrémně zradikalizovaném politickém prostředí,,1616. 
Rezoluci, která ze synody vzešla, proto vnímal jako "příliš časově 

podmíněnou.,,1617 Trtík zhodnotil, že synoda "otřásla falešnými jistotami a 
předsudky, ukázala vážnost situace a nutnost nápravy a probudila vůli všech 
k dohodě, jednotě, nápravě,,1618. Dokladem této vůle mu byla právě synodní 
Resoluce.1619 

Patriarcha přirovnával situaci po r. 1948 "problému vědy a víry".1620 Jako 
tehdy odmítal i nyní postoj Římskokatolické církve, který se vyhranil proti 
komunismu i socialismu. Paralelou tehdy jím prosazované syntézy vědy a 
víry, mu nyní byla cesta socialismu na křesťanských základech. 

K uskutečňování "Kristova učení v životě a úsilí národa po boku 
nejpokrokovějších sil státu a světa" a současně k odmítnutí kapitalismu jako 
protikřesťanského zřízení, se však přihlásila tzv. Katolická akce, která 
v tomto duchu vydala v r. 1949 provolání svého celostátního výboru.1621 

4.1.1. Kovářova konfrontace s radikálně levicovou orientací částí 
duchovních CČS a státu v r. 1949 

Po synodě v r. 1949 vyslyšeli někteří duchovní Kovářovo doporučení 
věnovat se politice v politických stranách a odešli ze služeb církve do služeb 
státu.1622 Nastala vlmf- odchodů z církve, kterou Kovář nesl jako "ideovou'-
prohru. 1623 Začal pociťovat nedostatek duchovních, což církev řešila 
ustanovováním laických kazatelů. 1624 Přestože Kovář litoval odchodu jeho 
mnohdy nadějných žáků, důsledně trval na nepřijatelnosti přetváření církve 
"v pomocný nástroj komunistické strany".1625 Neviděl v tom prospěch ani 
pro církev, ani pro stát. 

1616 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 348, cit. dle: Kovář, Fr., Deník zL - 2. 2. 1949, RAFK. 

1617 Tamtéž. Srv: Kovář, Fr. Proč a k čemu byla svolána generální synoda, cit. dílo (1949): 
Synoda nebyla svolána k věroučným otázkám. , 
1618 Trtík, Zd., cit. dílo (Generální synoda, in: NR 1949), s. 128. 
1619 Tamtéž. Srv. Resoluce generální synody duchovenstva, in: ČZ 1949, roč. XXXII., č. 6.- 7., 
s. 21. Srv. s. 21-28: Celé dvojčíslo je věnováno generální synodě a příspěvkům a diskusím 

na ní přednesených. Ze synody byl poslán pozdrav s ujištěním o podpoře i prezidentu 
Gottwaldovi, který ujištění o pOdpoře opětoval. , 
1620 Hrdlička, Jar., cit dílo (2007), s. 355; cit. dle: Kovář, Fr., Dozvuky generální synody. 
Pražský okrsek duchovních Na Zderaze 14. 3. 1949, ÚAM CČSH. Neinventarizovaný fond Fr. 
Kovář. . 

1621 Redakce ČZ, USkutečnit Kristovo učení, in: ČZ 1949, roč. XXXII., č. 24., s. 107. 
1622 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 355 - 357: Mezi prvními odešli Fr. Roháč a V. Vyšohlíd, 

který přešel na SÚc. 
1623 Tamtéž, s. 356. 
1624 Redakce ČZ, Biskup - patriarcha Dr. F. Kovář o poslání a práci duchovního CČS, in: ČZ 

, 19,49, roč. XXXII., č. 20., s. 89: parafráze patriarchova projevu při svěc;:eníTh B. St. 

Heřmanského. 

1625 Hrdlička, Jar. cit. dílo (2007), s. 357, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 9. 10. 1949, RAFK. 
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Levicový tlak vyrovnával svým upínáním se k jistotám křesťanské víry, 

k nimž vybízel i ostatní. Tak kupř. při znovu otevření sboru v Jihlavě 

ujišťoval vítězstvím Boží pravdy, která "dává jistotu pro život, sílu v obtížích 
a moc vítězně překonat překážky,,1626, či při návštěvě Olomouce při 

příležitosti 75. narozenin biskupa Cigánka a otevření sboru v Prostějově, kde 

zmínil i druhou naději, kterou nesl, a tou byla výchova "věřících lidí" v lidi 
"zbožné, čestné, pracovité a opravdové". 1627 

Schůze Národního shromáždění v říjnu 1949, které se patriarcha Kovář 

zúčastnil, znamenala předěl ve vztahu 'Církví a státu. Byl přijat Zákon o 

hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností č. 218/ 1949 
Sb. a zákon č. 217 /1949 Sb., jímž byl zřízen Státní úřad pro věci církevní 
(SÚC), jenž měl naplňovat program postupu vůči církvím, vypracovaný na 
jaře 1949.1628 (Prezidentem jmenovaný ministr SÚC Čepička ve svém 

projevu řekl, že SÚC je zřízen "ve prospěch církví a náboženských 

společností", aby přispěl "k zavedení pořádku zejména v hospodářských 
záležitostech ... , aniž bude jakkoliv zasahovat do jejich vnitřních věcL,,1629) 
Patriarcha Kovář v oficiálním projevu návrh zákona o zabezpečení církví a 
náboženských společností s poděkováním a nadšením přijal. Vyjádřil rovněž 
poděkování za zapracování připomínek, které navrhly nekatolické církve 
v přípravném j ednánL 1630 

Státem zřízený SÚC vyvíjel činnost již před svým zákonným schválením. 
. . 

Jeho restriktivní metody dopadly i na Dr. Trtíka, jemuž kvůli jeho" 
negativnímu postoji ke generální synodě bránil SÚC ve jmenování 
profesorem na Husově fakultě. Kovář tuto skutečnost bez dalšího komentáře 
či vyjádření postoje, uvedl ve svém deníku.1631 

,Patriarcha Kovář musel přijmout na Husově fakultě v r. 1949 ke své 
nelibosti' děkanstvL 1632 Jako nový děkan ~ádal v prosinci 1949 své fakultní 

kolegy o projev na slavnost k 70. narozeninám Stalina. Odmítli prof. Linhart, 

1626 Kovář, Fr., Poznáte pravdu a pravda vás vysvoboďí. Promluva patriarchy Dr. F. Kováře při 
bohoslužbách čs. církve v Jihlavě dne 10. dubna 1949: Kovář ve svém kázání vyšel z citátu J 
8, 32, který byl na štítu obnoveného kostela. 
1627 Redakce ČZ, Církev československá nositelkou duchovních pravd a sil, které náš lid 
potřebuje, in: ČZ 1949, roč. XXXI!., č. 37., s. 165. 
1628 Hrdlička, Jar. cit. dílo (2007), s. 357, 358. . 
1629 Redakce ČZ, Min. Dr. AI. Čepička v čele Státního úřadu pro věci církevní, in: ČZ 1949, roč. 
XXXI!., č. 45., s. 203: ' 
1630 Redakce ČZ, Náboženská a mravní práce církve československé za naprosté věrnosti 
státu a lidově - demokratického zřízení. O poměru státu k církvím nejlépe mluví čísla, in: ČZ 
1949, roč. XXXI!., Č. 32 - 33., s. 143: Patriarcha Kovář kvitoval zabezpečení, kterého se' 
dostane CČS, jež byla doposud odkázána na dotace a obětavost věřících. 
1631 Hrdlička, Jar. cit. dílo (2007), s. 356; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 27. 6. 1949, RAFK. 

, 16~2 Redakce ČZ, bez názvu, in: ČZ 1949, roč. XXXI!., Č. 28 - 29, S. 132: zpráva o zvolení 

patriarchy Kováře děkanem pro rok 1949/ 1950. Srv. Tamtéž, s. 357; cit. dle: Kovář, Fr." 
Životopis, RAFK: Kovář píše o trojím jhu v obavě pod klesnutí pod ním. 
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prof. J. L. Hromádka i prof. Bartoš. K projevu se uvolil nakonec F. M. Hník, 

který v této době začal směřovat více k levému politickému křídlu. 1633 

Kovářovi žáci, kteří odešli do služeb státu, se k němu hlásili i nadále. Byli 
mezi nimi ti, jimž jejich kněžství nedovolovalo pevné zakotvení ve službách 
totalitního státu, ale i ti, kteří viděli naplnění revolučm'ho směru církve 
v KSČ. 1634 Ti byli současně ohrožením církvi, jejíž směr se Kovář snažil 

zachovávat v relativní nezávislosti na komunistickém tlaku státu, což se však 
stále více stávalo iluzorním. 

4.2. Možnosti zahraniční spolupráce CČS - návštěva ex-prezidenta IARF 

Dr. Lathropa v r. 1949 

Jak bylo uvedeno, konal se v Amsterodamu 19. - 25. července r. 1949 
první poválečný světový kongres IARF, jenž měl být původně o rok dříve 

v Praze, a na němž měl, jak ještě na počátku roku 1949 informoval Český 
zápas, přednést svůj příspěvek i patriarcha Kovář.1635 Ten se však kongresu 
nezúčastnil, jak je zřejmé ze zprávy z 13. světového kongresu IARF, 

uveřejněné v ČZ.1636 Kongresu se neúčastnili ani českoslovenští unitáři. 
Důvody k neúčasti československých z~stupců byly politické. Podle zprávy o 
13. kongresu IARF, uveřejněné v ČZ, "politická diskriminace holandské 
vlády znemožnila, ab~.zéÍStupci Československa na kongres přijeli ... ,,1637 

Tak se jeví logicky i další návštěva nyní již ex-prezidenta IARF Dr. 
Lathropa v Praze, který přijel na soukromou návštěvu na pozvání patriarcha 
Kováře a přednosty náboženské společnosti' československých unitářů Dr. K. 
l Hašpla,1638 rok po své oficiální návštěvě Československa. A zatímco ještě 
na konci července informuje ČZ ó doprovodu Dr. Lathropa. jeho chotí a 
spolupracovníky, kteří přijedou, "aby se osobně přesvědčili o náboženské a 
církevní situaci v Československu,,1639, následující dvojčíslo přineslo ve 

velmi stručném textu, doprovázejícím dvě velké fotografie z návštěvy Dr. 

Lathropa, informaci, že spolupracovníci cestu odřekli. 1640 Současně se 
dozvídáme, že Rev. C. Vessey z New Yorku promluvil při bohoslužbách 

1633 Tamtéž, s. 358, pozn. 1478. 
1634 Tamtéž, s. 359. , 

1635 Redakce ČZ, Kongres svobodného křesťanství, in: ČZ 1949, roč. XXXII., č. 4., s. 13,.14. 
1636 Redakce ČZ, Třináctý kongres svobodného křesťanství, in: ČZ 1949, roč. XXXII., č. 34 -

35, s. 153: Ve výčtU zastoupených národů není zmíněno Československo. 
1637 Redakce ČZ, cit. dílo (Třináctý kongres svobodného křesťanství, in: ČZ 1949), s. 153. 
1638 Redakce ČZ, President Světového svazu pro svobodné křesťanství v Praze, in: ČZ, roč. 
XXXII., č. 30 - 31, s. 135. ' 
1639 Tamtéž. 

1640 Redakce ČZ, Kdo věří v pravdu a spravedlnost, usiluje oně všude na světě, in: ČZ 1949, 
, roč. XXXII., č. 32 - 33., s. 145: Na jedné fotografii je Dr. Lathróp $ patriarchou Kovářem a 

laickým představitelem CČS, na druhé jsou kromě nich i mnozí' další, kteří se účastnili. 
společného oběda v Národním klubu v Praze. 
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v Hodoníně a Břeclavi. 1641 Další stručná zpráva, přinášející výňatky 
z rezolucí komise pro světová náboženství a komise sociální, uvádí, že Dr. 
Lathrop přivezl závěrečné znění resolucí z komisí, které byly ·předloženy 
plénu a jsou doporučeny pozornosti členů IARF.1642 Více se o návštěvě a 
zvláště jejím obsahu z ČZ nedozvídáme. 

4.2.1. Zprávy ze 13. světového kongresu IARF 

Z výňatků rezolucí komise pro světova náboženství a sociální komise, 
které s sebou přivezl do Prahy Dr. Lathrop, zprostředkoval Český zápas první 
představy o závěrech kongresu v těchto oblastech. Resoluce vyjádřily víru ve 
stejné sociální i další problémy všech lidí na světě, jako i víru ve zjevení 
Boží i v dalších náboženstvích, byť současně vyzdvihly výsostný význam 
evangelia. Současně je ale vyznávána víra, že různá náboženství mají "své 
kořeny ve vůli Boží", rozhodujícím poselstvím křesťanství je láska. Víra a 
život podle tohoto poselství je potřeba kjeho naplnění. Resoluce rovněž 
vyznávají vinu křesťanství za různé zlo i ztrátu pozice ve společnosti, jež 
spočívá ve "zklamání křesťanů, kteří nedokázali vytvořit společnost, 

oživenou křesťanskými zásadami". Všichni křesťané jsou proto povinni 
pracovat k překonání neblahého stavu společnosti, který může být překonán 
jen "duchem pravého a opravdového Ježíšova náboženství". Všichni členové 
jsou proto vyzýváni ,rovněž k sociální odpovědnosti své víry a pracovali., 
pro sociální spravedlnost, společnost svobodných lidí, v níž bude každý 
jednotlivec moci "rozvinout plně své tělesné, duševní, mravní a duchovní 
předpoklady a schopnosti." Všichni jsou pak vyzýváni k prokázání víry a 
studiu sociální problematiky (explicitně je zde uveden problém rozdělení 
vlastnictví a důchodů a metody pro, odpovědnou společnost svobodných 
lidí). 1643 . 

Zprávu o kongresu !ARP přineslo da1ší dvojčíslo ČZ, nicmene 
poskládanou ze "zprávy v Inquireru od A. Placocka, zpráv ze soukromých 
dopisů, výstřižků z novin a poslechu rádi~,,1644. Obsahuje z větší části již 
hodnocení a komentáře kongresu a jeho práce, částečně citován je zde jen 
projev prezidenta IARf Dr. Lathropa, který ~ěl na zahájení kongresu. Též, 

1641 Tamtéž. _. 

1642 Redakce ČZ, První poválečný kongres Světového svazu pro svobodné křesťanství, i~: ČZ 
1949, roč. XXXII., č~ 32 - 33., s. 145: Kongres IARF, stejně jako ustavující shromáždění SRC si 
vysloužili propagandistickou kritiku autora této zprávy, že "zatímco SRC se se svými 
usneseními...postavila otevřeně a jasně po bok Vatikánu a amerického kapitalismu, do 
jedné bojové fronty proti silám pokroku a míru, představovaným Sovětským svazem, 
zeměmi lidových demokracií a pokrokovými silami všude ve světě, nedovedl poválečný 
kongres SSSK (IARF pozn. H. T.) jasně a rozhodně odmítnout míchání věci evangelia s věcí 

, Vptikánu, a s věcí té části světa, jejímž vedoucím motivem je zisk:" , 
1643 Tamtéž. 

1644 Redakce ČZ, cit. dílo (Třináctý kongres Svobodného křesťanství, in: ČZ 1949), s. 153. 
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on zdůraznil nutnou změnu a vývoj svobodnéhokřesťanství1645 pro 
překonání krize, kterou zaznamenával, tak jako mnozí, v ústupu křesťanství a 
jeho vlivu na společnost. Přednášku anglického ministra vnitra Ghutera 
Edeho, která za jeho nepřítomnosti byla na kongresu čtena, doprovází v ČZ 
komentáře, který vykazuje místy až antagonismus k "znepřátelené" straně a 
značnou míru apologie pro směr, jímž se vydala ČSR. Ministr Ede měl svůj 
projev postaven na otázce svobody jednotlivce a národa jako paralely ke 
svobodě teologické. Jak vládcům teologickým, tak civilním je ale svoboda 
často nepohodlná, jak doložil na příkladech nastoupivších režimů 

(sovětského a československého podle poznámky redakce). Jeho referát 
končil výzvou k obraně svobody a věčné stráži nad ní.1646 

Pro závěrečné poselství zpracovával kongres jeho účastmKy s předstihem 
vyplněné dotaznlKy o sedmi základních tématech, které formuloval prof. van 
Holk: 1. Jednota Bible, 2. Hodnota náboženství Starého zákona pro 
moderm'ho člověka, 3. Kristologie církve československé, 4. Symbolo -
fideismus a zdroj náboženského vědění, 5. Potřeba spásy pro moderm'ho 
člověka, 6. Podstata církve, 7. Povaha protestantské bohoslužby. 

V diskusi k výše uvedeným tématům vyvstala touha definovat poselství 
jasně zjedné strany pro ve vztahu k ortodoxním církvím, z druhé strany 
k soudobému ateismu. Svobodné křesťanství proto potvrdilo odmítnutí 
nadpřirozeného zjevení z důvodu 1. rozumového, 2. Historického. Kritiku 
však vztáhlo svobodné křesťanství zároveň i na sebe, s tím, že již nemůže stát 
,jen na rozumovém myšlení nebo na dějinné skutečnosti (např. osobnost 
historického Ježíše)" 1647. Musí "ukázat souvislost mezi existencí člověka a 
transcendentní skutečností. ,,1648 

, Diskuse pod vedením F. Buriho se věnovala otázce normy zjevení. Dr. 
- -

Van Holk navrhoval jako metodu ověř~ní účinek na okolí, s nimiž se o 

"dojem zjevení" člověk podělí, jiný účastník navrhoval "test: historický, 
etický a mystický.,,1649 Ze zprávy je zřejmé, že v teologické komisi byly 

vyslovovány a hledány nové cesty ze "starého liberalismu", plénem 
schválený text však již není součástí zprávy. 

Výsledná zpráva kO,ngresu má podobu creda, v níž každý odstavec začíná, 
slovy "věříme". Vyjadřuje víru v Boha jako Tvůrce a stvoření člověka 
k podobě Bohu, nadaného svobodnou vůlí, jí~ se může rozhodovat; ,jde - li 
za vlastními cíli" ke zkáze, či, "otevře - li své srdce Bohu a bližnímu" 
k pravému životu. Ježíš Kristus je v kredu označe!! jako prostředník kBohu, 
kterého ukazuje, i lidem, které ukazuje jako bratry. Služba bližnímu, 

1645 Tamtéž. 
1646 Tamtéž. 

, 1~7 Tamtéž. 
1648 Tamtéž. 
1649 Tamtéž. 
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"hledající království Boží" je úkolem života ve společenství v tomto světě. 
Kredo dále vyznává víru jen v částečné poznání, byť pro každý den 

dostačující, nezakládá však monopol na pravdu universálně pro- všechny, či 
pro všechny časy. Ve svobodě, jež je mu dána, má člověk konat svou 

povinnost "a ostatek nechat na Bohu". Ve svědomí je možno slyšet hlas Boží, 
který "hledá nás a naše bratry a zakoušet mír z Boha.,,1650 

Příští kongres byl určen na r. 1952 do New Yorku. Novým prezidentem 
byl zvolen Rev. Stuart Carter, M. A., z Cambridge. 1651 

4.2.2. Hodnocení proměny teologie svobodného křesťanství 

F. Burim 

Rok po skončení 13. kongresu IARF v Amsterodamu zhodnotil proměnu 

teologie svobodného křesťanství basilejský docent F. Buri. Výchozím 

bodem, s nímž srovnával amsterodamský kongres v r. 1949, mu bylo 
zasedání IARF v r. 1910 v Berlíně. Zatímco svobodné křesťanství v r. 1910 
bylo možno charakterizovat podle Buriho čtyřmi slovy: věda, kritika, 
historie, kultura, po třiceti letech došlo k zásadnímu posunu. 1652 

Výše zmíněná slova byla sice i po 30 letech v Amsterodamu aktuální, ale 
v nové náplni, a to i díky teologii A. Schweitzera a K. Bartha. S vědomím, že 

věda se nemůže zrooemt "nepodmíněného" a současně toto "nepodmíněne' 
nemůžeme pochopit mimo vědecké myšlení, posunuje Buri první z výrazů 
takto: "věda plná víry".1653 U druhého termínu - historie, není možno 

aplikovat kritiku již jen na nehistorické dogma, ale též na "homiletické 

použití historie", je třeba být si vědom historické situace uprostřed dějin, což 
shrnuje- do teze: "ne historická víra,ale historické vědomí plné víry.,,1654 

Podobně nelze již vnímat Ježíše jako rabbiho, či naopak jako mytologické 

božstvo. Ježíš je "zvláštním tvůrčím dílem Božím pro uskutečnění smyslu 
naší existence", což není v rozporu s historickou postavou Ježíše z Nazareta~ 
Ve zkratce tento bod Buri uvedl jako: "Víra skrze JeŽíše".1655 A konečně 
kultura. Nikoliv již "víra v kulturu, ale kultura plná víry", jako výsledek 
odmítnutí obou extrémů - království Božího jako člověkem stvořené kultury, 
či na druhé straně jako' transcedentní skutečnosti. 1656 

Tento náČrt "nového svobodného bohosloví", jak ho nazývá Bud., je nejen 
opuštěním staré teologie, ale je opozicí k ortodoxii i neortodoxii, a proto i 

1650 Tamtéž. 
1651 Tamtéž. 

1652 Redakce Čl, Fritz Burio úkolech svobodné křesťanské theologie, in: ČZ 1950, roč. 
XXXII!., č. 44., s. 219. 
1653 Tamtéž. 

, 1,654 Tamtéž. 

1655 Tamtéž. 
1656 Tamtéž. 
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"novým protestantismem", který "dovoluje křesťanské tradici vstoupit 
živelně a kladně do ducha moderní doby.,,1657 

4.3. Situace v domácí ekumeně v letech 1949 - 1950 

Zásadním ekumenickým počinem v r. 1949 bylo založení Biblické 
společnosti československé, při němž se v dubnu 1949 sdružilo 7 českých a 
slovenských evangelických církví a církev československá. 1658 

Lze zaznamenat i vzájemné návštěvy a oficiální zastoupení - při akcích 
pořádaných CČS zvláště zástupců ČCE a Pravoslavné církve. Tak kupř. byli 
přítomni zástupci církví evangelické a pravoslavné při pietním aktu 
"odevzdání busty patriarchy G. A. Procházky církevní veřejnosti" 

v dejvickém pražském sboru při bohoslužbách vedených patriarchou 
Kovářem. 1659 Zástupci všech tří církví (CČS, ČCE, Pravoslavné církve) 
promlouvali na Staroměstském náměstí po bohoslužbách konaných 
v mikulášském chrámu -k výročí 21. června. 1660 Ani při oslavě 30. výročí 
CČS nechyběly zástupci "spřátelených církví", jak jsou v ČZ zváni zástupci 
českobratrské církve, pravoslavné církve, československých unitářů a 
Kostnické jednoty společně. 1661 

4.3.l. 
výročí 

Sebereflexe CČS v ekumenickém rozměru při oslavě svého 30. 

Oficiální stanovisko CČS o sobě samé je vkomponováno do Pastýřského 
listu biskupů CČS k 30. výročí. jejího založení, podepsané patriarchou 
Kovářem společně s ostatními biskupy CČS.1662 Nechybí zde ani ekumenické 

'. a teologické sebe pojetí: CČS chce 'být věrna "universálnímu duchu 
křesťanství", být národní církví a celý národ přivést "k dědictví velké tradice 
husitské" 1663. Vyznává, že chce zůstat církví "svobodnou od pout dogmatu i 

. 1657 Tamtéž. , 

1658 Mánek, J., Založení Biblické společnosti československé, in: ČZ 1949, roč. XXXII., č.17., s. 

73,76. 
1659 Horák, J., Akt vděčnosti. Odhalení busty patriarchy G. A. Procházky, in: ČZ 1949, roč. 
XXXII., č. 8., s. 31. 
1660 Redakce ČZ, Anonce na Večerní bohoslužby a Společný průvod, in: ČZ 1949, roč. XXXII., 

č. 24, s., 110. 
1661 Redakce ČZ, československá církev ve vítězství i pokání, in: ČZ 1950, roč. XXXIII., č. 4., s. 

19. 
, ~662 Biskupský sbor CČS, Pastýřský list biskupů československé ,církve k 30. výročí jejího 

založení, in: ČZ 1950, roč. XXXIII., č. 1., s. 1. 
1663 Tamtéž. . 
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litery bible" a chce rovněž hledat souvislosti mezi "pravdami nalézanými 
úsilím lidského ducha" a zjevenou Boží pravdou a vů1L 1664 

Kromě teologického vymezení, jež je současně vymezením ekumenickým, 
obsahuje pastýřský list i vymezení z hlediska sociálního programu. CČS chce 

být církví "novodobou", což znamená; že "dokáže plně využít sociálru'ho i 
kulturního pokroku", s cílem "spravedlivé lidské společnosti pro vytváření 
křesťanských osobností. ,,1665 

Ve vztahu k ostatním církvím je ~pastýřském listě explicitně zmíněna 
úcta, kterou má CČS "k vlastní i ostatníkfesťanské tradici". 1666 

Základním principem a cílem, který si CČS stanovila, je být "církví Ježíše 
Krista", což v pojetí listu znamená, "Ježíšovým duchem království Božího 
naplňovati veškero úsilí svého národa. ,,1667 

Pastýřský list se dále obrací na věřící CČS s výzvami k nalézání 

duchovního domova v církvi, v úsilí o udržení obecenství církve, v níž by 
"vládla pravda, spravedlnost a láska" a všichni by zde nalézali vnitřní pokoj. 

To jsou předpoklady hodnot, které CČS sdílí z "náboženských a mravních 
pohnutek", jakou je úsilí o mír na celém světě (zvláště SSSR). Výzva k 

věřícím obsahuje též výzvu, aby přiváděli děti k setkání s "horlivými a 
živými údy církve, aby mohlo být naplněn úkol CČS: "naplnit všechen život 
duchem Kristovým", o což 'by se měl každý snažit svým svědectvím, 
životem, svou prac( výzvy dále směřují k oživení a zintenzivriěiíí
duchovru'ho života i s ohledem na nadcházející sčítání lidu. 1668 

4.3.2. Společný přítel a nepřítel nekatolických c,írkví v ČSR - slib 

věrnosti státu a odsouzení politiky Vatikánu 

Kromě oficiálních setkání vrcholných představitelů spojila nekatolické 
církve i politika státu. Jak bylo uvedeno výše, byl v r. 1949 přijat Národním 
shromážděním Zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských 
společností č. 218/1949 Sb. a zákon č. 217/1949 Sb., jímž byl zřízen Státní 
úřad pro věci církevní (SÚC).1669 Zástupci CČS, ČCE a československých 
unitářů projevili své 'poděkování SÚC za hospodářské zabezpečení církví.' 

1664 Tamtéž. 

1665 Tamtéž. Srv. Kovář, Fr., Pozdrav hlavě státu, in: ČZ 1950, roč. XXXIII., č. 2., s. 9: 
Patriarcha Kovář 'v přípise prezidentovi při příležitosti 30. výročí CČS napsal, že CČS má (s 
ním) "stejné zaměření snah a práce: aby se náš osvobozený národ probral i k oné vyšší 
svobodě života, která by mu zaručila všestrannou spravedlnost a všem jednotlivcům 
rovnost v lidství." 
1666 Tamtéž. 
1667 Tamtéž. 

, ,1668 Tamtéž. , 

,1669 Redakce ČZ, Rok církevních zákonů, in: ČZ 1950, roč. XXXlll i
., č. 43., s. 211. Srv. SÚC, 

Nové církevní zákony, Praha 1949. 
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Rovněž někteří duchovní římskokatolické církve, sdružených v Katolické 
akci vyjádřila své díky. 1670 

Stát s~ rovněž rozhodl k zavázání si CČS společně s ČCE a pravoslavnou 
církví, ECA V, ECM, JB, Jednoty českobratrské, BJB, CASD, náboženskou 
společností československých unitářů; náboženské společnosti židovské k 
loajálnosti slibem, jenž vedoucí představitelé skládali 20. 3. 1950 do rukou 
předsedy vlády A. Zápotockého. 1671 Stát se vměšoval i do obsazování 
biskupů, a to i v době jejich trvání úřadu - ke slibu nebyl totiž pozván 

moravský biskup CČS Cigánek, který 'měl být nahrazen na SÚC působícím 
b ' I' K 'v, I 'k Vák V V v hl'd 1672 Z yva ym ovarovym spo upracovru em a z em . yso 1 em. a 
všechny shromážděné nekatolické církve promluvil po projevu A. 
Zápotockého patriarcha Kovář. Slib kladně zhodnotil a vyjádřil vděčnost, 
zvláště za rovnoprávné postavení církví ve státě a hospodářské zabezpečení 
církví zajištěné 'nyní zákonem. Přihlásil se také jménem všech církví 
k mírovému úsilí "za vedení Sovětského svazu".1673 

1. března 1950 uveřejnil oficiální vatikánský list "Osservatoro Romano" 
instrukce vatikánské kongregace svatého officia o ekumenickém hnutí z 20. 
12. 1949, který vyvolal v prostředí nekatolických církví silně negativní 
odezvu. 1674 

Dva dny po slibu věrnosti státu se na Husově fakultě proto konala schůzka 
nekatolických církvi,- jejímž cílem bylo odmítnutí politiky Vatikánu,
profi1ované nejen antiekumenicky, ale i jasně antikomunisticky a 
antisocialisticky. Zástupci církví, kteří se účastnili schůzkyl675, mohli být 

ovlivněni ve svém postoji J. L. Hromádkou, který ve svých článcích, 

1670 SÚC, Nové církevní zákony, Praha 1949; s. 70 - 71, Srv. s. 64- 70: děkovné projevy 
římskokatolických duchovních tzv. Katolické akce. 
1671 Redakce ČZ, Představitelé nekatolických církví složili slib. Projev patriarchy dr. F. Kováře, 
in: ČZ 1950, roč. XXXIII., č. 12., s. 59, 64. Srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 368: před 20. 3. 
museli 17. 2. 1950 složit do rukou ministra Čepičky slib věrnosti lidově demokratické 
republice přednostové Úřadu patriarchy a vedoucí tajemníci diecézních rad. 
1672 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 368: Hrdlička ,uvádí, že biskup Cigánek nebyl pozván "i 
z důvodu vysokého věku"; Srv. s. 370: Vyšohlíd funkci biskupa po biskupovi Cigánkovi 
nechtěl vzít. 
1673 Redakce ČZ, Představitelé nekatolických církví složili slib. Projev patriarchy dr. F. Kováře; 
in: ČZ 1950, roč. XXXIII., č. 12., s. 64. 
1674 Redakce ČZ, Prohlášení podepsaných církví v čSR k instrukcím vatikánské kongregace 
svatého officia ze dne 20. prosince 1949 o ekumenickém hnutí, in: ČZ 1950, roč. XXXIIL, č. 
14., s. 69: Prohlášení líčí Vatikánem doporučenou praxi k návratu "rozkolných" křesťanů a 
dále možnou účast na ekumenických setkánCch. Římští katolíci se nesměli' účastnit 
ekumenických akcí, pokud se ale shromáždění netýkala víry a mravů, ale úvah o společné 
cestě proti "nepřátelům Božím" nebo se mělo jednat o obnově řádu apod., pak římští 
katolíci na takových shromážděních nesměli schvalovat nic, co by nesouhlasilo s Božím 
zjevením a učením církve, "a to i ve věcech sociálních". 
1675 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 370: Hrdlička uvádí, že se schůzky na Husově fakultě 

, ,účastnili zástupci CČS, PC, ČCE, ECM, BJB a unitáři. Srv. Redakte ČZ, cit. dílo (Prohlášení...in: 
I ČZ 1950), s. 69: Společné prohlášení však nese podpisy kromě iJ. Hrdličkou jmenovaných 
zástupců i SCEAV, JB, Jednoty českobratrské a CASD. 
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přednáškách i na ekumenických setkáních reprezentoval odmítavý postoj 
k směřování římskokatolické církve pod vedením papeže.1676 Patriarcha 
Kovář sdílel některé z Hromádkových akcentů, Vatikán mu reprezentoval 
politickou moc a cíle, s nimiž nesouhlasil. Ze zkušenosti odmítání 
ekumenické spolupráce Římskokatolické církve v ekumenickém hnutí, 
utvrdil se o Vatikánu, že "nemá ducha křesťanského ekumenismu".1677 Proto 
s ostatními zástupci církví, kteří se schůzky účastnili, politiku Vatikánu 
odmítl. V opačném světle viděl patriarcha Kovář ekumenickou spolupráci 
nekatolických církví, kterou mezi sebou pěstovali. 1678 

Zástupci všech nekatolických církví v ČR1679 podepsali společné 
Prohlášení, v němž vyjádřili, že vnímají výnos jako pokračování dekretů 
papežského stolce1680, jež expresivně nazvali "maskovanou výzvou ke 
křižácké válce proti Sovětskému svazu a lidovým demokraciím". 1681 
Naprosto shodnou větu použila do svého prohlášení i ÚR CČS, která se 
k Prohlášení kladně připojila. 1682 Vatikán byl v Prohlášení obviněn 
z mocenské politiky a rozněcování požáru války pro navrácení privilegií. 
Jeho snahy byly klasifikovány v rozporu s Ježíšovým přikázáním lásky, a -
proto byli vyzváni i věřící katolíci, aby je odmítli. Dovětkem je rozzlobená 
výtka o římské kurii, která se chovala k československému národu ostatně 
vždy macešsky Gako příklad jsou zmíněni: slovanští apoštolové Cyrila a 
Metoděj, M. Jan Hus, J. A. Komenský). Odmítnout vatikánské snahy musí 
všichni křesťané. Vatikán je označen jako "nepříteL.národa a všeho 
mírumilovného a' p~hokového lidstva" 1 683 . "Není"nepřítelem Božím" ,kdo -
odmítá vatikánské snahy po duchovní a politické světovládě, kdo buduje mír, 
lepší budoucnost lidu, rovnost v právech a povinnostech.,,1684 V tom smyslu 
se přihlásili signatáři Prohlášení i k věrnosti ČSR a její "přestavbě 
společenského řádu na spravedlivých sociálních zásadách,,1685. V závěru 
odmítli zneužití sjednocovacích sn~ křesťanských' církví "k mobilizaci 
politických a nakonec i válečných" sil, proti zemím, odstraňujícím 

kapitalistický řád,,1686, k nimž se hlásí i ČSR. I tuto větu, jako i některé další 

1676 Hrdlička, Jar., cit. dno (2007), s. 370; Srv. Hromádka, J. L., články v Křesťanské revue 
1949, roč. XV!., č. 5., 8., ad. 
1677 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s, 371; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 22. 3. 1950, RAFK. 
1678 Tamtéž. , 

1679 CČS, PC, ČCE, ECM, BJB, SCEAV, JB, CASD, Jednoťa českobratrská a českoslovenští , 
unitáři. 

1680 Srv. Redakce ČZ, cit. dílo (Prohlášení. .. , in: ČZ 1950), s.-69: Dekretem ze 13. i. 1949 se 

nařizovala exkomunikace a odmítání udělení svátostí lidem organizovaným v komunistické 
straně anebo čtoucím a rozšiřujícím tiskoviny na podporu komunistického učení. 
1681 Redakce ČZ, cit. dílo'(Prohlášení..., in: ČZ 1950), s. 69. 

1682 Redakce ČZ, Usnesení Ústřední rady, in: ČZ 1950, roč. XXXII!., č. 14., s. 69. 
1683 Redakce ČZ, cit. dílo (Prohlášení..., in: ČZ 1950), s. 69 .. 

, ,1684 Tamtéž. 

I 1685 Tamtéž. 

1686 Tamtéž. 

'., . , :.~ ,'". 
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zde vyse uvedené, Ústřední rada CČS ve svém podpůrném usnesení 
vyzdvihla. 1687 

ÚR éčs na závěr svého k Prohlášení podpůrného stanovi~ka vyslovila 

uspokojení nejen ze společného odsouzení Vatikánského zneužití 
ekumenické myšlenky, ale i z toho, že se projevil mezi církvemi "duch pravé 

křesťanské ekumenicity", jehož jsou nekatolické církve ochotny i do 
budoucna rozvíjet "ve vzájemných stycích a ve spolupráci na podporu 
budovatelského úsilí našeho lidu. ,.1688 CČS si tak vedle toho potvrdila i 

správnost své cesty nastoupené 2. 'sněmem r. 1947, kdy se přihlásila 

k uskutečňování ideje království Božího na zemi 1689 formou podpory 

socialistického budování státu. 

4.4. Persekuční politika státu vůči CČS v r. 1950 

Od členů církve a současně KSČ se k patriarchovi Kovářovi dostávaly 
informace ze SÚC. Již na konci roku 1949 si o tomto úřadu patriarcha -
poznamenal, že se mu jeví být zřízen pro likvidaci církví. 1690 Nebyl daleko 
od pravdy, jak se záhy ukázalo. Tlak státu na CČS nesl z velké části na sobě 
právě on, když byl předvoláván na SÚC, kde byl i vydírán aférizovanými 
kauzami. 1691 Po projevu k 30. výročí církve vyčítal mu ministr Čepička ztrátu 
revolučnosti počátků církve a vyhrožoval mediálním vystoupením proti němu 
a úmrtím církve sp~'iu- s "reakční spodinou", nezmění-li své působení. 1692 "' -

Trnem voku byli KSČ též členové Národně socialistické strany. 
Ministrovo nařčení, že jsou některé rady starších a diecézní rady ilegálními 
buňkami této strany, odrážel Kovář ujištěním, že CČS je církví, a ne 
"filiálkou strany".1693 Snažil se tak stále prosazovat svůj postoj z generální 

synody duchovních. 

Vláda dokázala též zneužívat Kovářových slova projevů, jako kupř. jeho 

projevu z 19. ledna 1950, kdy patriarcha promlouval opět k 30. výročí církve, 
tentokrát ve Smetanově síni v Praze.16~4 Ve svém projevu se přihlásil 

1687 Redakce ČZ, Usnesen! Ústřední rady, in: ČZ 1950, roč. XXXII!., č. 14., s. 69. 
1688 Tamtéž. 
1689 Tamtéž. . , 

1690 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 364; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 24. 12. 1949, RAFK .. 
1691 Tamtéž, s. 364, 365. 

1692 Tamtéž, s. 366; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 16. 1. 1950,'RAFK. Srv. Kovář, Fr., Vy jste pak 
Boží role, Boží dílo, in. ČZ 1950, roč. XXXII!., č. 2., s. 10: Patriarcha Kovář se odvolával ve své 

promluvě na Farského, ale i na Cyrila, Metoděje, M. Jan Husa a České bratry, jak jsou 
uvedeni v Provolání CČS v r. 1920, v dovedení do současnosti hovořil opět o přispění CČS 
k budování "společnosti na stále spravedlivějším sociálním řádu, o což se snaží v úsilí. . .Iidu 
prací i morálně." 

, ,1693 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 366; cit. dle: Kovář, Fr., Deník,z 16. 1.,1950, RAFK. 
; 1694 Redakce ČZ, Československá církev ve vítězství i pokání, in: ČZ 1950, roč. XXXIII., č. 4., s. 

19: článek obsahuje výňatky t Kovářova projevu 19. 1. 1950 ve Smetanově síni. 

~. 
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v intencích Poselství 2. řádného sněmu explicitně k socialismu, jako ideologii 

neodporující křesťanství, ba naopak, jako k cestě, která je ve shodě 

s Ježíšovým náboženstvím, a proto je nutno být "dobrým socialistou a přitom 
opravdovým věřícím v Boha a v Ježíše Krista.,,1695 Deklaroval zde i víru 
v nový náboženský život, který přijde "až řád světa bude změněn.,,1696 
Státními činiteli bylo rozhodnuto, že projev bude bezplatně distribuován 
v nákladu 50 000 výtisků do všech náboženských obcí CČS. SÚC rozhodl i o 
jeho vysílání v rádiu na výroční datum komunistického převratu 28. 
února. 1697 

Mezi restrikcemi státní moci můžeme zařadit až téměř kuriózní kauzu, 
kdy ministerstvo zahraničí ve věci patriarchou Kovářem plánované koupě 
vozu - amerického buicku po velvyslanci USA, zakázalo. Jaroslav Hrdlička 

přičítá Kovářovu žádost o koupi tohoto automobilu jeho skrytému humoru, 
s nímž byl ještě v této době stále schopen "provokovat představitele 

totalitního státu".1698 Z Kovářova deníku pak cituje jen, že se jednalo o 
"bezpečný a spolehlivý VŮZ".1699 

Snad i ve znamení svého vědeckého přístupu se chtěl patriarcha Kovář 
seznamoval s ideovými základy, na nichž stavěl komunistický stát. Četl proto 
Makarenka, Stalina,1700 ve funkci děkana shlédl i film o Leninovi. Další den 

byl stižen srdečním záchvatem.1701 K bizarnímu dokreslení situace dodejme, 

že téhož dne mu ministr Čepička nechal dopravit do nemocničmno pokoje 
lký k v d' h' l ..... V+'-O. 1702 ' ve os ru yCl\. VeLU. 

4.5. Podpora státu vůči Vatikánu, rezervovaný přístup k SRC a příklon 

k ruskému pravoslaví v politice míru na 3. řádném sněmu CČS r. 1950 

Z důvodu nemoci se patriarcha Kovář nezúčastnil ani 3. řádného sněmu, 
který byl zahájen 1. července 1950.1703 Z léčení v Poděbradech zaslal sněmu, 
v den 4. výročí svého zvolení, jak v záhlaví uvedl, poselství, v němž nadnesl 

1695 Kovář, Fr., Svědectví a vyznání. Projev z 19. ledna 1950 k 30. výročí založení CČS ve 

Smetanově síni v Praze, Praha 1950, s. 20. ' 
1696 Tamtéž, s. 21. 

1697 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 368; cit. dl: Kovář, Fr., Deník z 16. 2. 1950, RAFi<. 
1698 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 371. 

1699 Tamtéž; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 19. 4. 1950, RAFK. 
1700 Tamtéž, cit. dle: Kovář, Fr. Deník z 2. 4.1950, RAFK. 

1701 Tamtéž, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 22. 4. 1950, RAFK. Srv. Redakce ČZ, Onemocnění 
patriarchy dr. Kováře, in: ČZ 1950; roč. XXXIII., č. 18., s. 89: zpráva z usnesení prezidia ÚR 

, ,z 28. 4. 1950 o onemocnění patriarchy. 
1702 Tamtéž. 

1703 Srv. ČZ 1950, roč. XXXIII., č. 27 - 28., s. 137 -141, 145: obsahuje podrobný popis sněmu. 
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úkoly, jimiž by se měl sněm zabývat.1704 Úkoly sněmu přednesl biskup 

Novák. 1705 Patriarcha Kovář se do úřadu vrátil až na podzim r. 1950.1706 

3. sněm CČS přijal "Mírové prohlášení CČS, usnesené manifestačně dne 
3. července 1950 na III. sněmu" pod názvem "Církev a světový mír".1707 

V odkaze na historii (Husa, Žižku, Boží bojovníky, "husitského krále" Jiřího 
z Poděbrad, J. A. Komenského) se CČS přihlásila k naplnění odkazu české 
reformace v přítomnosti v socialistické společnosti a postavila se po boku 

"všech opravdových bojovm1ců za mír", které představovaly "demokratické 
státy se Sovětským svazem v čele"y08 Výčtem biblických (často 
starozákonně prorockých) citací ukazuje dokument motivy ke snaze 

zachování světového míru, vnímaného jako "stěžejní mravní úkol našeho 
věku,,1709 a staví církve před rozhodnutí "bud' pro tábor míru nebo pro tábor 

podněcovatelů války"l7lo. Jedním dechem ale též dodává, že ,~bitva za mír 
v sobě zrcadlí· změnu odumírající kapitalistické společnosti ve· vyšší 
vývojovou soustavu nové beztřídní společnosti.,,1711 Pro tento téměř 
v představách až apokalyptický zápas si CČS určila osm směrnic, podle nichž 
se chce pro úspěšný -boj pro mír řídit. Mezi nimi se objevují i směrnice

ukazující na vztah CČS k Vatikánu, SRC a Ruské pravoslavné církvi. 

1704 Kovář, Fr., Poselství patriarchy III. sněmu, in: ČZ 1950, roč. XXXIII., č. 27 ~ 28., s. 137: 
Kovář zdůraznil z práce sněmu nejen otázky organizační a správní (zřízení nových diecézí, 
nové ohraničení diecézí), doplňky ústavy a církevních řádů, ale především směrnici pro 
budování sborů, "jimitse navenek představujeme veřejnosti", jako i otázku míru a pOl<9je, 
k níž se měl sněm rOvněž vyjádřit. Připomněl, že sněm se koná v době oslav 30. výročíCČ5 a 
70. výročí narozenin dr. Farského. Vyzval, aby závěrečná formulace sněmu, byla pobídkou 
nejen k budování "hmotnému a hospodářskému, ale i duchovnímu a mravnímu." Na závěr 
vyslovil přání, aby CČ5 byla "opravdovou a živou církví Kristovou, činorodou a životodárnou 
duchovní mocí a silou spásy království Božího v přítomnosti i ve veškeré budoucnosti. .. " CČS 
nazval též církví "nové reformace". Vyslovil též přání jednoty v poslání církve u všech 

. věřících. Srv. Plechatý, Fr., Sněm zdravf svého patriarchu, in: ČZ 1950, xoč. XXXIII., č. 27 -
28., s. 139: F. Plechatý podepsal za celý sněm 9dpověď patriarchovi s ujištěním, že je sněm 
zajedno s jeho programem a popřál mu upevnění zdraví, požehnání a pokračování v úkolu 
naplňování života duchem Kristovým. Srv. Kovář, Fr.', dopis CČS, in: ČZ 1950, roč. XXXIII., č. 
38., s. 187: Patriarcha Kovář v odpovědi na přání církve ke svým 62. narozeninám odpovídá 
výzvou k napnutí sil pro splnění pracovního plánu na "pracovní rok 1950 / 1951", který 
přichází po "jubilejním roce". Plán připravili _přeQsedové okrsků. Srv. Redakce ČZ, Pracovní 
plán 1950 - 51, in: ČZ 1950, roč. XXXIII., č. 35., s. 174. 
1705 Novák, M., Úsilí o porozumění životu. Zahajovací projev pražského biskupa na III. 
řádném sněmu církve, in: ČZ 1950, roč. XXXIII., Č. 27. - 28., s. 140: Novák na zahájení sněmu 
stanovil 7 úkolů: 1) náboženské prohloubení života církve a příslušníků, 2 služba celému 
národu a všemu lidu, 3) přiblížit lidu Písmo svaté více než dosud, 4) činit z posluchačů slova i 
jeho vykonavatele, 5) důslednější plnění úkolu: naplňovat současné poznání vědecké a 
snažení mravní duchem Kristovým, 6) úsilí, aby se stalo náboženství silou života, především 
oblasti společenské, 7) odpovědnost za věc míru. . 
1706 Redakce ČZ, fotografie patriarchy Kováře, vítajícího se s místopředsedou ÚR Plechatým 
a finančním referentem Stárkem po svém návratu, in: ČZ 1950, roč. XXXIII., č. 47., s. 233. 
1707 III. sněm CČS, Církev a světový mír, in: Československá církev v mírovém úsilí, Praha 
1950. 
1708 Tamtéž, s. 36. 
1709 Tamtéž, s. 39. 

, 1710 Tamtéž, s. 39., 40. 
1711 Tamtéž, s. 40. 
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Politika Vatikánu jev dokumentu odsouzena. I712 Odůvodnění vyplývá 
z nahlížení Vatikánu jako předáka "imperialistického tábora", jeho 
"nenávistného postoje k zemím socialismu" a jeho exkomunikačním 

dekretům. Zmíněny jsou též "násilné protireformační plány ... proti 
československé církvi, šířené ... podzemní propagandou.,,1713 Odpověd' CČS 
chce být "ve zvýšení náboženské práce a zintenzivnění zápasu o duše 
věřícího lidu ... ,,1714 

Současně je v dokumentu vyjádřena podpora představitelů Ruské 
pravoslavné církve v jejich podpůrném úsilí Světovému hnutí obránců míru. 
Zvláště je zde vyzdvižen výrok patriarchy Alexeje ze 13. 3. 1950, v němž 
odsoudil ničení milionů lidských životů jako metodu řešení mezinárodních 
otázek a vyzval církve, aby se připojily k úsilí zabezpečit pro všechny národy 
osobní lidská práva i kolektivní svobody.1715 

Světovou radu církví CČS v dokumentu pokárala za to, že nezaujala 
kladné stanovisko k hnutí Obránců míru. CČS kvituje, že se proto alespoň 
připojila k odsouzení yodíkové bomby1716 jako "vrcholnému projevu vzpoury_ 
proti Stvořiteli". CČS se připojila k odsudku všech zbraní a nástrojů 
hromadného ničení a podpořila též výzvu "ke znásobení snahy o zachování 
světového míru" v době, kdy Spojené národy nenalézají řešení, a přitom by 
se mohlo dostat rozpoutání války "mimo lidskou kontrolu.,,1717 CČS však 
zkritizovala pouze pasivní přístup církví, kdy nestačí ani dožadování se ,Jen 

. . 

obnovení porado-mezinárodní kontrole ničivých zbraní, nýbrž je napro-stó 
nutné, aby prosazovaly z náboženských důvodů zároveň s touto kontrolou 
všeobecný zákaz výroby atomových, vodíkových, bakteriologických a 
zápalnýchpum ... ,,1718 Svým tlakem by církve též měly požadovat zničení již 

všech vyrobených zbraní. CČS zde rovněž vyjádřila lítost nad vznikem řady 
. vojenských aliancí - "s neskrytě útočným cílem, namířeným proti zemím 
socialismu" 1719 - mezi členskými - státy Spojených národů, zvláště 
Severoatlantický pakt. 

1712 Tamtéž, s. 43: CČS tak navázala na sérii mnoha článků v ČZ, odsuzující Vatikánskou 

politiku. 
1713 Tamtéž. 
1714 Tamtéž. 
1715 Tamtéž, s. 44. 

1716 Tamtéž; Srv. Redakce ČZ, Světová rada Církví pro mír a proti vodíkové bombě, in: ČZ 
1950, roč. XXXIII., č.11.,s. 57. 
1717 Tamtéž. 

I 1718 Tamtéž. 
1719 Tamtéž. 
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4.6. Mírová setkání církví v ČSR v létě r. 1950 a zapojení CČS do mírové 

práce 

Sněmovní resoluci CČS o světovém míru muzeme vidět v kontextu 
celkového křesťanského mírového úsilí. Paralelně se 3. řádným sněmem 
CČS se konala v Luhačovicích mezinárodní konference, které se účastnilo 
sedm set duchovních a kněží z celého světa, "aby pozvedlo svůj hlas ... v boji 
o mír.,,1720 CČS reprezentoval F. M. Hník, ze sněmu přejel z Prahy i biskup 

Novák a biskup Sedláček. Novákův projev, který přednesl jménem 
Československého výboru obránců míru, hodnotí redakce ČZ jako ,jeden 
z nejdůležitějších", který "byl nadšeně přijat."l72l Jeho předřečníky po 
Fierlingerově projevu byli: metropolita Nikolaj, který přečetl dopis 
moskevského patriarchy, děkan Johnson, senior ČCE Hájek, pravoslavný 
exarcha v ČSR Jelevferij1722, za CČS F. M. HmK, zástupCi ECAV na 
Slovensku Gandoš a Domko, bansko - bystrický administrátor děkan Dechet, 
pravoslavný biskup Čestmír. 1723 Diskuse se účastnila řada dalších církevních 
představitelů a zástupců z domova i ze zahraničí. Všem církvím a vyznáním 
byla na závěr nabídnuta ministrem Plojharem spolupráce se socialismem; 
který je současně vyzval i ke spolupráci v mírovém úsilí proti "osnovatelům 
třetí světové války".1724 Navrhl dále, aby se obdobné konference, ale za 
účasti delegátů celého světa, konaly každé dva roky. 1725 

Jako mírová manifestace bylo prezentováno i vyvrcholení oslav M. J. 
Husa 4. července na Kozím Hrádku.1726 I zde byli zastoupeni představitdé 
domácí i zahraniční ekumeny, kteří na těchto oslavách rovněž promluvili, 
jako kupř.: arcibiskup z Canterbury a metropolita Nikolaj a dále metropolita 

1720 Redakce ČZ, Radostné dny boje za mír. Resoluce lidstva proti válce, in: ČZ 1950, roč. 
, XXXIII., Č. 27. - 28., s. 142: Luhačovické konference se účastnili vedle představitelů státu 

"zástupci všech církví...republiky". Ze zahrani~ních delegací jsou zde jmenovány: sovětská 
v čele s metropolitou Nikolajem, britská v čele "se známým bojovníkem za mír" děkanem 
z Canterbury Johnsonem, australská v čele s Rev. Rowdingem, dále jsou jmenováni: 
maďarský biskup Bereczky, rumunský biskup Paunescu, bulharský metropolita Kyril, 
rakouský pastor Rock, arménský arcibiskup Ruben ad. 
1721 Tamtéž. 

1722 Redakce ČZ, Zasedání pravoslavné církve v p~aze, in: ČZ 1951, roč. XXXIV., Č. 50., s. 3: 8. 
12. 1951 byla na exarchátním shromáždění čs. pravoslavné církve prOjednána otázka její 
autokefality, metropolita Jelevferij zde byl zvolen metropolitou autokefální pravoslavné 
církve v Československu. Srv. Redakce ČZ, Biskup - patriarcha dr. F. Kovář návštěvou u 
prvního metropolity autokefální pravoslavné církve v ČSR Jelevferije, in: ČZ 1952, roč. 
XXXV., Č. 9., s. 1:, Patriarcha Kovář byl v doprovodu tajemníka Fouska popřát metropolitovi 
Jelevferijovi. Byla zde rovněž naplánována další součinnost obou církví v mírových otázkách 
a v oblasti "výstavby vlasti". ' 
1723 Redakce ČZ, cit. dílo (Radostné dny boje za mír. Resoluce lidstva proti válce,in: ČZ 
1950), s. 27- 28. 
1724 Tamtéž. 

1725 Tamtéž. Srv. Ebertová- Kubištová, A., Církve v boji za mír, in: ČZ 1950, roč. XXXIII., č. 37., 
s. 183: článek obsahuje zhodnocení konference, biblické zakotvení v Luhačovicích 
podpořeného úsilí za mír a vyjádření nutných předpokladů pro pokračování započatého 

I díla. " " 
1726 Redakce ČZ, Křesťané se hlásí k socialismu, in: ČZ 1950, roč. XXXIII., Č. 27. - 28., s. 142.. 
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Kyril, zástupce rakouského výboru obránců míru, zástupce z NDR, 
z domácích pak vladyka pravoslavné církve československé, farář ECA V na 

Slovensku, farář Reformované církve na Slovensku. V závěru "mírové 
manifestace" přečetl biskup Novák mírovou resoluci. I727 

Mírová rezoluce z luhačovické konference byla s nadšením přijata i na 

v následujících dnech probíhající Národní pouti na Velehradě. Za Ústřední 
výbor obránců míru zde promluvil metropolita Nikolaj, z CČS se pouti 
zúčastnila velká skupina věřících, včetně duchovních, vedená biskupem 
Sedláčkem. 1728 , 

Jako příspěvek k budování míru ve světě je v ČZ prezentován i 2. kongres 
Mezinárodního svazu studentstva, který se konal v polovině srpna r. 1950 
v Praze. Program kongresu byl však přeci jen o něco bohatší, jak stručně 

vystihuje konstatování, že zástupci celého světa se sjeli, aby "pozdvihli svůj 
hlas na obranu světového míru, národní nezávislosti a zlidovění školství. ,,1729 

Na podkladě luhačovické konference vydal "Přípravný výbor konference 

křesťanských církví"- brožuru "Církve v boji za mír", obsahující zprávy ó 
začatém díle církví pro světový mír. 1730 

"Mírové žně na poli církevním" využil komunistický režim k propagandě, 
když natočil film, který měl jít do kin mimo jiné i jako ukázka náboženské 
svobody v ČSR. Autor člárlku v ČZ, který i filmu informuje, se dovolává 
letních mírových událostí v protikladu k informacím o zavíraných kostelech, 
které jsou přeměňovány na skladiště, zákazům bohoslužeb, ad., o nichž se 
domnívá, _ že j sou pouhou vatikánskou propagandou. 1731 

V listopadu se konal ve Varšavě II. světový kongres obránců míru. 

K nadcházejícímu kongresu zaslali zástupci "všech křesťanských církví 
v ČSR" mírovou resoluci. 1732 Za - CČS se kongresu účastnil biskup 
Novák. 1733 Biskupský sbor společně s Ústřední _. radou CČS zaslali na 

varšavské zasedání rovněž svou zdravici, podepsanou patriarchou Kovářem, 

1727 Tamtéž. 

1728 Redakce ČZ, Národní pouť na Velehradě, in: ť:z 1950, roč. XXXIII., Č. 27. - 28., s. 143. 
1729 Redakce ČZ, Ve jménu Boha - ve jménu života - mír. II. kongres Mezinárodního svazu 
studentstva - sbratřenrnárodů. 

1730 Ebertová- Kubištová, A., cit. dílo (Církve v boji za mír, in: ČZ 1950), s. 183. 
1731 Redakce ČZ (JS), O životě církví v Československu, in: ČZ 1950, roč. XXXIIL, Č. 41., s. 201, 
203: Autor cituje také výroky arcibiskupa z Canterbury, které pronesl v Luhačovicích, o 
křesťanské úsilí o společnost, "která dává každému podle jeho potřeb, ... " 
1732 Redakce ČZ (zástupci všech křesťanských církví v-ČSR), Mír je nejnaléhavější úkol 
současného lidstva, in: ČZ 1950, roč. XXXIII., Č. 46, s. 227. 
1733 Redakce ČZ, Biskup dr. Novák ve Varšavě, in: ČZ 1950, roč. XXXIII., Č. 46, s. 227; Srv: 
Novák, M., Poselství z Varšavy, in: ČZ 1950, roč. XXXIII., Č. 48, s. 237: Biskup Novák poslal 
z Varšavy volání do boje za mír. Srv. Novák. M., Na mírové stezce. Dojmy z Druhého 
světového kongresu obránců míru ve Varšavě od 16. do 22. listopadu 1950, in: ČZ 1950, 
roč. XXXIII., Č. 49, s. 241. Srv. Novák, M., Na mírové stezée. Křižovatka, in: ČZ 1950, roč. 

, XXXIII., Č. 50, s. 247: Zde již biskup Novák líčí přílety zahraničních hostů na Ruzyň, kde se 
střídali zástupci obránců míru v jejich přijetí. 
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kde připomněli nyní již ne jen 2. sněm CČS, ale i 3. sněm s jeho mírovou 
resolucí a zavázali se k aktivnímu prosazování míru na všech svých úrovních. 
Vyjádřili rovněž svou radost z údajně pěti set milionů lidí, které již čítalo 
mírový aktivistické hnutí. Své poselství zakončili přímluvnou modlitbou 
z Farského liturgie: "Za mír všech národů, za svornou práci všech církví i 
vyznání i všech lidí dobrých".1734 

Obdobně i nová Husova československá bohoslovecká fakulta zaslala 
s odkazem na mírovou resoluci CČS ze 3. řádného sněmu rovněž svoje 
poselství v odhodlání "vybojovati lidstvu mír spravedlivý a trvalý." Fakultní 
poselství je laděno proti válečně - kvituje Stockholmskou resoluci o zákazu 
atomových zbraní a staví se za záchranu miliónů životů, které by byly další 
válkou zničeny. S odkazem na Blahoslavenství (blahoslavení tvůrcové 

míru ... ) vyjádřila fakulta rozhodnutí k modlitbě, práci i boj za mír. 1735 

Po skončení II. světového mírového kongresu ve Varšavě, vydali 
nekatolické církve opět společně své provolání s vyjádřením vděčnosti a 
připojení se k rozhodnutí kongresu s předjímkou, že tak učiní i všichni 
členové církví. V poselství podali zástupci nekatolických církví v ČSR ruku 
"všem pracovníkům za mír na celém světě", zvláště jsou uvedeni "duchovní 
na Západě", jimž nepřeje v tomto ohledu jejich okolí. 1736 

Přes mírový aktivismus, začal své Vánoční poselství patriarcha Kovář 
slovy o strachu zyálky. Proti němu postavil "věc ze všech největší, která se 
v dějinách světa stala", když "Bůh provedl nový velký tvůrčí skutek, na světě 
nastal nový počátek, svatý svět Boží přišel jak zachránce do světa lidského", 
když se narodil ten, jenž je "nositelem a ztělesnitelem Božího království na 
zemi, jež se v něm stalo skutečností a stává se stále znova, kde jsou lidé 
s ním.,,1737 Spása, kterou přinesl, není jen individuální (přinášející odpuštění 

- -

hříchů), ale je i sociální ("přinášejíc~ vítězství Boží spravedlnosti, lásky a 
pokoje mezi lidmi, vítězství králóvství Božího ve všech oblastech 
života,,1738). Podobně ani křesťanství' není jen "novou vírou, ale 
i.. .přetvořením života individuálm'ho i sociálm'ho k lepšímu". 1739 Cestou od 
strachu k radosti je pak přijetí synovství, uznání Božího otcovství a potřeba 

1734 Biskupský sbor a. ústřední rada CČS, zdravíce z plenární schůze 14. 11. 1950 všem 
účastníkům II. světového kongresu obránců míru ve Varšavě, in: ČZ 1950, roč. XXXIII., č. 46, 
s. 227: Zdravice je adresována všem "bez rozdílu ras, národností, tříd, a náboženství. 
1735 Profesoři a studenti Husovy československé bohoslovecké fakulty, pozdtav z valného 
shromáždění Druhému světovému mírovému kongresu, in: ČZ 1950, roč. XXXIII., Č. 46, s. 
227. 
1736 Redakce ČZ (nekatolické církve v ČSR), Provolání nekatolických církví, in: 1950, roč. 
XXXIII., č. 48, s. 237. 
1737 Kovář, Fr., Patriarchovo Vánoční poselství, in: ČZ 1950, r'oč.,XXXIII.,L 51- 52, s. 251. 
1738 Tamtéž. 
1739 Tamtéž. 
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,jako Boží synové a vzájemní bratři a sestry se chovat, do království Božího 
vstoupit a v něm Ježíše jako svého Pána poslouchat.,,1740 

Stručné přání patriarchy Kováře, biskupského sboru, ústřední rady, 
diecézních rad a úřadu patriarchy k V ánOCŮIn 1950 obsahuje výzvu, aby 
"místo vánočních a novoročních· písemných projevů bylo pamatováno 
v náboženských obcích na mírové účely a církevní potřeby.,,1741 

Mírovou výzvou končí i Pastýřský list biskupů CČS, vydaný 24. 12. 1950 

k Vánocům a novému roku 1951. I z.d~je znovu deklarováno přijetí výsledků 
varšavského mírového kongresu a vyjádřena radost z utvoření Světové rady 
míru. Mírová práce je zde označena za "základ celé naší práce i 
činnosti ... ,,1742 Současně je zde vyjádřena obava z 3. světové války, zjejíž 
přípravy jsou osočeni " i vedoucí kruhy křesťanských. církví v čele 
s hierarchií katolickou, Vatikánem i mnohými protestantskými 
osobnostmi.,,1743 Formulace je téměř totožná s formulací biskupa Nováka 
v jeho rozhlasovém projevu, který byl tak jako pastýřský list, otištěn i 
v Českém zápase.17~4 Novák však ještě předsunul vyjádření radosti '? 

mírových setkání v ČSR, kde se naopak sešli zástupci těch církví, kteří usilují 
o mír. A tomuto společnému úsilí Novák přisuzuje i nové vztahy, které mezi 
církvemi vznikly. Nestojí již proti sobě, ale "soutěží". Prognózou těchto 
vztahů do budoucna je Novákovi ,již jen" soutěž, "kdo opravdověji slouží 
Bohu i člověku.,,1745 

Na podzim r. 1951 je tiskem CČS dosouzena z povrchní a abstraktní 
podpory míru SRC. Její snaha je autorem článku v ČZ vyhodnocena jako 
"nepřátelský postoj k současnému boji národů za udržení a upevnění 

světového míru," vyplývající ze "závislosti Světové rady církví na 

1740 Tamtéž. 

1741 Biskup - patriarcha, biskupský sbor, Ústř~dní rada, diecézní rady a úřad biskupa 
patriarchy, Všem bratřím a sestrám, in: ČZ 1950, roč. XXXIII., Č. 51- 52, s. 256. 
1742 Biskupský sbor CČS, Pastýřský list biskupů československé církve, in: ČZ 1951, roc. 
XXXIV., Č. 1., s. 1. Srv. Biskupský sbor CČS, Pastýřský list biskupů československé církve, in: 
ČZ 1951, roč. XXXIV., Č. 14., s. 1: Rovněž ve Vel,ikonočním poselství biskupů je akcentováno 
zapojení CČS do mírové práce. Srv. Kovář, Fr., Mírové prOVOlání církve československé, in: 
ČZ 1951, roč. XXXIV., Č. 21., s. 1: Patriarcha Kovář vyzývá k podpisu výzvy Světové rady míru 
v nadcházejícím lidovém hlasování. Srv. Hník, M., list arcibiskupu z Canterbury, in: ČZ 1951, 
roč. XXXIV., Č. 23., s. 1: Prof. Hník jako děkan Husovy fakulty napsal arcibiskupovi 
z Canterbliry prosbu o podporu (formou poselství) uzavřeného mírového paktu pěti 

mocností o všeobecném míru, kterou podpořilo' i Československo a CČS. Srv. Redakce ČZ, 
Boj amerických křesťanů proti válce, in: ČZ 1951, roč. XXXIV., Č. 37., s. 3: Autor článku 
dokazuje (podle časopisu Kalvínské hlasy, který přeložil článek z "Az Út", jak uvádí), že i 
přesto, že vláda i "vedoucí kruhy protestantských církví stojí pod vlivem skupin 
připravujících válku, ... široké masy církví...se postavily na stranu míru." 
1743 Tamtéž. 

1744 Novák, M.,Šťastni v Bohu. Z rozhlasového projevu pražského biskupa dr. M. Nováka, in: 
ČZ 1951, roč. XXXIV., Č. 1., s. 1, 3: explicitně zde jmenuje světské i církevní vládce Vatikánu a 
hierarchii a protestantské představitele. Důvodem k obvinění z touhy po válce je zde 
"služba mamonu" .. 
1745 Tamtéž, s. 1. 
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imperialistické politice světových monopolů.,,1746 Mírový postoj SRC je zde 
proto označen za neopravdový.1747 

Lze předpokládat, že nejen v návaznosti na sjednocovací předválečné 
konference, ale i určitou církevně politickou alternativou Světové radě církví 
měla být mírová konference všech církví SSSR, která se konala v květnu 
1952 za účasti zahraničních církevních hostů, a jež jednomyslně přijala 
provolání k církvím, náboženským společnostem, duchovenstvu a věřícím 
všech náboženských vyznání celého světa s výzvou k protestům proti válce a 
podpoře míru. 1748 , 

4.7. Zesilujícírestrikce státu v letech 1951- 1952 

Na sklonku roku 1950 se zmiňuje ČZ o odsouzení devíti obžalovaných 
představitelích církevní hierarchie římskokatolické církve. Autor článku, 
který zůstal v anonymitě, označil odsouzené "reproduktory vatikánského 
mozku" a celý proces jako zástupné souzení a odsouzení Vatikánu. Tragedie 
příspěvku je v pokusu o historickou paralelu s dobou husitskou v boji 
s křižáky a ztotožnění lidu, který obžalované odsoudil, s potomky "velkých 
soudců nad panovačnou církví v době husitské a českobratrské". Nejčernější 
místo je pak v konstatování, že "odsouzení kněží byli dávno mrtvými lidmi, 
neboť neměli živé odpovědnosti za své jednání," jsouce služebníky Vatikánu 
a ne JeŽíše.1749 ·> . ." . 

1746 Redakce ČZ, Světová rada církví a boj za mír, in: ČZ 1951, roč. XXXIV., č. 42., s. 3. 
1747 Tamtéž: článek dále popisuje rezignaci člena předsednictva prof. Tsu - Chen Chao 
z Číny, podpořený - jako protest ~ prezidentem generálního shromáždění maďarské 
reformované církve A. Bereczkym, jenž rovněž vyjádřil svůj nesouhlas s politikou SRC, jak to 
zmínil (v r. 1950) i jejímu generálnímu tajem~íkovi Wisser't Hooftovi. Srv. Redakce ČZ, Dopis 
maďarských protestantských církví Světové radě církví, in: ČZ 1951, roč. XXXIV., č. 44., s. 3, 
4: Nová kritika SRC od reformované i luterské maďarské církve vyplývá z reakce na Poselství 
SRC z února 1951. Maďarské církve zde obhajují SOCialistický systém a napadají politiku SRC 
votázkách míru, nového vyzbrojování (zvlášt~ Německa) a celkové kritické mezinárodní 
situace. Apelují rovněž na přizvání Číny k vyřešení konfliktu v Asii (korejské válce), jež by 
měla SRC urgovat u OSN. Srv. Redakce ČZ, Povinností církve je postavit se na stranu míru. 
Návštěva biskupa Bereczkého v Praze, in: ČZ 1952, roč. XXXV., č. 5., s. l:V L1951 se děkan 
Komenského fakulty J. L. Hromádka společně s anglickými a francouzskými novináři, 

účastnil v Maďarsku konference o situaci maďarského protestantismu, kde promluvil· o 
mírové službě církví. Necelý rok poté obdržel duchovní předseda reformovaného synodu v 
Maďarsku A. Bereczky při své návštěvě Prahy na Komenského fakultě za účasti 

představitelů ·státu i církví čestný doktorát. Srv. Redakce ČZ, Příklad Dr. Alberta·Bereczkého, 
in: ČZ 1954, roč. XXXVII., č. 43., s. 3: J. L. Hromádka připravil k vydání Bereczkého kázání, o 
nichž se článek zmiňuje. 
1748 Redakce ČZ, Mírová konference všech církví SSSR, in: ČZ 1952, roč. XXXV., č. 21., s. 3: 
Konference zaslala též provolání Světové radě míru aj. V. Stalinovi. 
1749 Redakce ČZ, Vatikán je českým lidem opět souzen a odsouzen, in: ČZ 1950, roč. XXXIII., 
č. 49, s. 241. Srv. Redakce ČZ, Americký protektorát naďnáboženskou vírou, in: ČZ 1953, 
roč. XXXVI., č. 29 .. ~. 30, s. 1: Obdobně podpořila redakce Čl v r. 1953 odsouzení vedení 
baptistické církve. 
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Restrikce státu vůči církvím pokračovaly i v r.1951, kdy se jednalo o 
jejich postupné uzavírání do ghetta s povolením aktivit "pouze na kultické 
linii, bez vlivu na život".l750 Patriarcha Kovář neúspěšně vyjednával s SÚC 
ve věci duchovní péče pro děti a mládež, a to i přesto, že byl ochoten 
k úpravám, aby nekolidovala péče s výchovným posláním Pionýra a 
ČSM.l751 Stát zasahoval i do vydávání tiskovin, postupně likvidoval i 
nakladatelství Blahoslav, které nakonec muselo být předáno. l752 Postupně 
přestávali být zváni též církevní představitelé na slavnosti pořádané státem 
Gako byl kupř. 1. máj), dostávalo se jim ještě nicméně pozvání na různé 
recepce, kulturní akce a politická Jednání. Patriarcha Kovář se jich snažil 
využívat ve prospěch církve. 1753 

Ještě v červu 1952 při uctění Farského památky při jeho 25. výročí Kovář 
vypočítával přednosti a klady, které církev v lidově demokratické republice 
má. Jím dříve vyjadřovaný dík za hospodářské zabezpečení církví nyní 
vystřídal (v porovnání se stavem před 25 lety) výčet rozšířeného počtu 
biskupů, diecézí, duchovních, kostelů (kromě vlastní výstavby SÚC přidělilo 
CČS k používání 50 kostelů bývalé německé evangelické církve a. v;), 
vděčnost za zřízení vlastní fakulty a "svobodu a podporu pro své obrodné 
dílo,,1754. 

I ze strany státu byla deklarována náboženská tolerance, rovnoprávnost 
církví a svoboda svědomí, jimiž se řídí nové církevní zákony, (které současně 
vymezily církvím působnost mimo společnost), dále hospodářské 

zabezpečení církví (za reciproční loajalitu k režimu). Problémy "při 

prosazování rovnosti církví" byly připuštěny ve vztahu k římskokatolické 
církvi, jíž "musel být konfiskován" majetek. l755 Takto popsal hodnosta 
odboru SÚC Dr. Hub na Husově fakultě společné rysy vztahu církví a lidově 
demokratických států. 1756 

1750 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 377; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 8. 4. 1951, RAFK. 
1751 Tamtéž, s. 377, 378. 

1752 Tamtéž; Srv. s. 398: Blahoslav byl předán ppdniku Polygrafický průmysl i přes intervence 
patriarchy Kováře. Předání mělo proběhnout bez náhrady. Srv. s. 399: SÚC navrhl jeden 
milion jako finanční náhradu za převedení tiskárny. F. Podle Plechatého měla být tato 
částka jen zálohou, nÉ!boť nevystihovala finanční odškodnění za celou tiskárnu. 
1753 Tamtéž, s. 378,379: Patriarcha Kovář a biskup Novák využívali takových příležitostí 
k jednáním o zmenšení restrikcí (kupř. o uvolnění možností církevnímu tisku apod.) Srv. s. 
385: Patriarcha Kovář se v říjnu 1951 pokusil na jednání s ministrem Fierlingerem, jemuž 
daroval bustu M. J. Husa, vymoci pro CČS vydávání i jiné než úzce účelové teologické 
literatury. . 
1754 Kovář, Fr., Svědomí církve. Kovářův projev při zahajovacím večeru konaném 10. června 
v sále Elektrických podniků v Praze VII: Patriarcha Kovář rovněž srovnal nesvobodu projevu 
za německé okupace, zatímco "Dnes v lidově demokratické republice nám nikdo' naše 
vzpomínkové projevy neumlčuje ... " 
1755 Redakce ČZ, Život církví v lidových demokraciích, in: ČZ 1952, roč. XXXV., č. 26., s. 2. 
1756 Tamtéž, s. 2: mezi země "s vyvinutým lidově demokratickým zřízením" počítal 
Rumunsko, Bulharsko, Albánii, Polsko, Maďarsko a ČSR, (na rozdíl od NDR a Číny, kde ještě 
podle jeho slov nebyl "lidově demokratický režim plně vybudován"). Dr. Hub nastínil situaci 
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Bez ohledu na to však omezování církví a snaha o jejich naprostou 
kontrolu ze strany státu v r. 1952 stále narůstala. Připojila se i proticírkevní 
rétorika státu.1757 Zřejmý anticírkevní program státu dokládá již záměrná 
absence náboženské kontextu oslav svátku M. J. Husa, které se změnily 
v mírovou manifestaci (hlavní oslavy byly v Jižních Čechách) 1758, či 
odmítnutí rozloučení biskupa Nováka u rakve zemřelého Fr. Roháče, který se 
po odchodu z CČS dal do služeb socialistického Československa. 1759 

Připojují se i proticírkevně laděné zákony.1760 

Reakce společnosti na sebe nenechala čekat. Na konci r. 1952 byl 
patriarcha Kovář konfrontován s rapidním úbytkem přihlášek dětí k výuce 
náboženství ve školách.1761 Obdobně reakce v církvi se objevila ve smyslu 
posílení myšlenek, že směr, jímž se CČS od r. 1945 ubírá, je pochybný, 
církev by se raději měla stáhnout. Zesílila i kritika patriarchy, který byl 
označován za služebm'ka režimu, a ne církve.1762 

Kritika vyvolala v Kovářovi touhu reakce, jíž chtěl vyvrátit pochybnosti 
směřované kjeho osobě. Proto poté, co v adventním čísle Českého zápasu_r. 
1952 uveřejnil za ÚR její poselství Československému výboru obránců 
míru1763, napsal do vánočního čísla ČZ bez domluvy s SÚC svůj článek, 

poměru vztahu církví a státu ve vyse uvedených zemí z první skupiny. "Obtíže" 
s prosazovánímzákqn~ byly, jak sdělil, v Rumunsku - s katolickou menšinou, Bulhars~"!J -:- se 
skupinou protestimtských kněží, kteří vobou případech chtěli "zasahovat do politických 
poměrů ve státě". O "ostřejších střetnutích" hovořil ve vztahu s katolickou většinou, 

připisujíc zde vliv Vatikánu. Jako o nejhorší, mluvilo situaci v Polsku, kde se katolická církev 
až do r. 1950 "bránila přijetí zákonů, které činí z církví právnické osoby bez zvláštního 
postavení, ... " Zmínil se též o nepokojích římskokatolické církve v Maďarsku, "protiváhou 
tomu však byl kladný postoj velké reformované menšiny k lidově demokratickému státu". 
17S7_Tamtéž, s. 396: Je zde zmíněn proti církvím na mířený projev ministra Kopeckého. Srv. 
Tamtéž; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 2. 7. ~952: Patriarcha Kovář byl ujišťován, že se lIto 
netýká lidí nekomunistických, nýbrž jen komunistů, kteří jsou v církvích." 
1758 Redakce ČZ, Husovy oslavy v Jižních Čechách,in: ČZ 1952, roč. XXXV., č. 29, 30., s. 1, 3: 
Oslavy probíhaly v Tábore, Trocnově, Sezimově Ústí a Husinci) V Husinci promlouvali jako 
hlavní řečníci ministr Havelka, divizní generál Růžička zde tlumočil pozdrav ministra národní 
obrany Čepičky. Srv. Hrdlička, J. cit. dílo (20Q7), s. 395; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 6. 12. 
1952, RAFK. 
1759 Tamtéž; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 29. 8. 1952, RAFK. 
1760 Tamtéž, s. 396: Od září 1952 přestali být ze zákona osvobozeni duchovní všech církví od 
vojenské služby. Duchovní mladší 30. let měli absolvovat dva roky výcviku, od 1. 11. mělo 
být povoláno i pět ročníků branců. Srv. Tamtéž; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 12. 9. 1952: 
Patriarcha označil situaci za katastrofální pro duchovenskou správu. Jednal proto v té věci i 
s ministrem Fierlingerem, který mu přislíbil, že se o zproštění branné povinnosti pro 
duchovní zas"adí. 
1761 Tamtéž, s. 397: v pražské diecézi byl úbytek přihlášek o 50%, ve východočeské o 40%, 
v brněnské o 23%, v olomoucké o 22%. V Dalších letech se situace ještě zhoršovala. 
1762 Tamtéž, s. 398;" cit. dle: Kovář. Fr., Deník z 13. 11. 1952, RAFK: Kovář se ujišťoval, že 
směr, jímž se ÚNS po r. 1945 vydala, byl správný. 
1763 Kovář, Fr., Československému výboru obránců míru, in: ČZ 1952, roč. XXXV., č. 50., s. 1: 
ÚRCČS zde vyjádřila své poděkování za zvolení biskupa Nbváka za zástupce Pražského kraje 
na Kongres národů za mír ve Vídni. při té příležitosti znovu zopakovala svůj apel k zastavení 
válek (především v Koreji), ukončení studené války, zajištění nezávislosti a bezpečnosti 
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který nebyl, jak by si bývalo přálo SÚC, politický, ale byl náboženský. 

Objevují se zde sice tradiční. apely "sociálně spravedlivé a pokojné 

společnosti lidské", odmítnutí "násilí, nespravedlnosti, zotročování, 

vykořisťování a války", oproti žádosti "lásky, rovnosti, svobody, 
spravedlnosti a míru,,1764, ale zcela zasazené do biblického kontextu. 1765 

Touto malou revoltou chtěl patriarcha zřejmě i sám sobě dokázat, že není na 
státu závislý zcela. 

, 

4.7.1. Snaha státu o zneužití CČS ve vztahu k ostatním církvím 

KSČ měla pro CČS připraven dvojí plán: bud' "z ní udělat církev národní, 

svést do ní ostatní menší církve a učinit z ní protiváhu církve římské, nebo od 
ní začít likvidaci církví, protože jest jen domácí a nemá opor v zahraničí.,,1766 
Po Kovářově projevu k 30. výročí církve ve Smetanově síni převážila 

varianta učinit z CČS národní církev ve službě státu. Nedlouho poté byl 

patriarcha s manželkou pozván na počest delegace Ruské pravoslavné církve 
na recepci, kde ho vítali ministři Čepička a Clementis. 1767 . 

V nadcházejícím roce 1951 byl tlak státu na CČS vyvíjen i vyvoláváním 
pocitu soupeření s ČCE, která by v případě neposlušnosti CČS mohla být 
státu bližší. Současně byl patriarcha Kovář kritizován za to, že nepíše proti 
Vatikánu. 1768 

Kovářův negativní postoj k Vatikánu a na druhé straně pozitivní přijímání 
ekumenické spolupráce nekatolických církví odpovídal plně i intencím 

malých národů, k uzavření paktu míru mezi velmocemi, k vyřešení jednoty a demokratizace 
Německa. 

1764 Kovář, Fr.,Vánoční poselství biskupa - patr,iarchy dr. F. Kováře, in: ČZ 1952, roč. XXXV., č. 
52., s. 1. Srv. Hrdlička, Jar. cit. dílo (2007), s. 398; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 20. 12. 1952, 
RAFK: Kovář se zde zmiňuje o nervozitě SÚC, kterou článkem vyvolal, SÚC tedy alespoň 
uplatnilo své právo výhrad, škrtů a žádostí o zpřesnění. 
1765 Tamtéž. Patriarcha se důrazem na opakovanou formulaci: "Bůh i I a Ježíš Kristus" a 
termíny jako "živý osobnostní Bůh" vyrovnává současně s Trtíkovým christocentrismem .. 
1766 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 366; cit. dle:'Kovář, Fr., Deník z 16. 1. 1950, RAFK. 
1767 Tamtéž, s. 368; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 3. února 1950, RAFK. 
1768 Hrdlička; Jar., cit. dílo (2007), s. 365, 366. Srv. s.-387, pozn. 1589, cit. dle: Kovář, Fr. 

Deník z 27. 12 .. 1951: patriarcha Kovář si na výtku SÚC na ochladnutí vztahů s CČS 
poznamenal informaci, kterou mu na SÚC dali, že "Hromádka prý chodí a telefonuje často." 
Srv. mnoho článků' Redakce Čl, kupř: Marný boj Vatikánu proti SSSR, Kolik obyvatel má 
Vatikánský stát?, in: ČZ 1952, roč. XXXV., č. 38., s. 3; Redakce ČZ, Obavy Vatikánu z vývoje 
ve světě, in: ČZ 1952, roč. XXXV., č. 40., s. 3. Apod. Připojují se i články redakce ČZ, které 
jsou nelichotivé, či přímo dehonestují církve na Západě, k'upř,: Švýcarští biskupové přiznávají 
úpadek západní civilisace, Montgomery u papeže Pia XII:, Americký biskup udavačem, 
Rozvod jen pro bohaté katolíky, in: ČZ 1952, roč. XXXV., č. 41., s. 3. 
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státu. 1769 Patriarchu však trápila snaha SÚC, o "uvedení všech církví na 
společného jmenovatele," kterou záhy, v r. 1952, zaznamenal. 1770 

4.8. Exkurz VI. Počátky samostatné Husovy československé bohoslovecké 

fakulty ve vleku státu 

V době výše zmíněné restriktivní politiky státu vůči církvím, byla zřízena 
spolu s dalšími pěti teologickými fakultami na základě zákona č. 58/1950 Sb. 
a Vládního nařízení Č. 112 / 1950 Sb. o bohosloveckých fakultách Husova 
československá bohoslovecká fakulta (HČBF).1771 De facto byl její vznik 
výsledkem reorganizačruno návrhu neformálního stranického orgánu, 
složeného ze šesti ministrů komunistické vlády, který vytvářel ve státě 

náboženskou politiku. 1772 Postavení nově zřízených teologických fakult 
nebylo právně rovné postavením fakult ostatních. 1773 

Svou činnost zahájila nově zřízená samostatná Husova bohoslovecká 
fakulta 16. 10. 1950 v slavnostní aule Karolina. 1774 Její první děkan prof.-F. 
M. Hník v zahajovacím projevu položil "víru v hodnoty království Božího" 
jako "základní podmínku životní rovnováhy a lidského štěstí.,,1775 A přitom 
ve věcech víry a života není svrchovanou autoritou - podobně jako nebyla 
Husovi - "úpadková hierarchie světovládného papežství, nýbrž biblická zvěst 
v duchu Kristoy~.,,1776 K t~ologickému směřování fakulty Hru'k dáleuv~~l, že 
se bude dít ve" vztahu k vědeckému poznání, jemuž "pravda, které má sloužit 

1769 Srv. Redakce ČZ, O mezinárodní politice Vatikánu, in: ČZ 1951, roč. XXXIV., č. 24., s. 1: 
přednosta odboru SÚC Dr. Hub přednášel na Husově fakultě o "Vatikánské diplomacii a 
špionážní službě". Vatikán byl označen za nepřítele lidově demokratického státu. 
177~ Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 389; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z28. 2. 1952: Kovář zde 
vyjadřuje obavu, že by SÚC chtěl mít z CČS,,,také kněžskou církev, jako jsou ostatní, rádi by 
odstranili nebo zmenšili účast laiků na správě církve, která se nám tak dobře osvědčila. 
Nerespektuje se naše osobitost, ... " Srv. Tamtéž, s. 389, pozn. 1597; cit. dle: Deník z 14. 2. 
1952: patriarcha Kovář charakterizoval situaci lidí, kteří "nevidí východiska v realitě" v době, 
která "vyvolává apokalyptickou a vizionářskou náladu." 
1771 Salajka, M., Úsilí CČS na poli fakultní teol()gické práce a bohosloveckého vzdělávání, in: 
ThR 1987, roč. XX., č. 2: Byly zřízeny: česká a slovenská fakulta římskokatolická, česká a 
slovenská fakulta evangelická (na Slovensku evangelická a.v.), na Slovensku dále fakulta 
pravoslavná a v Čechách fakulta Církve československé.) 
1772 Srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 359, 357 - 358, pozn. 1474: Orgán zvaný "církevní 
šestka" "tvořili: ministr spravedlnosti A. Čepička, ministr informací V. Kopecký, 
místopředseda vlády V., Široký, místopředseda vlády Zd. Fierlinger, ministr zahraničí V. 
Clementis, ministr školství, věd a umění Zd. Nejedlý, či někdy též uváděný J. Hendrych.) 
1773 Hrdlička; Jar., cit. dílo (2007), s. 363: změna v postavení fakulty byla žádáná až v r. 1968. 
1774Redakce ČZ, Vysoká škola československé církve. Slavnostní zahájení činnosti Husovy 
československé bohoslovecké fakulty v Praze, in: ČZ 1950, roč. XXXII!., Č. 42., s. 207; Srv. 
Redakce ČZ, Husova ČS. bohoslovecká fakulta zahájila činnost, in: ČZ 1950, roč. XXXIII:, č. 39, 
s. 191, 196; Srv. Salajka, M., Husova československá bohoslovecká fakulta, 35 let života a 
práce, in: ThR 1985, roč. XVIII., Č. 1. 
17;5 Hník, F. M., Husův odkaz a nová theologie. Projev děkana F. M. Hníka k zahájení činnosti 

Husovy fakulty v Karolinu, in: ČZ 1950, roč. XXXIII., č. 42., s. 207. 
1776 Tamtéž; Hníkcitoval i Husova slova o míru a spravedlnosti. 
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naše teologie, není protichůdná", zmínil i náboženskou zkušenost jako 
součást ostatní skutečnosti, od níž není oddělena. Vytyčil poté tři úkoly: 1. 

"postihnout Boží slovo tak, aby se stalo vůdčí silou všeho života osobm'ho i 
kolektivm'ho", 2. ctění vědeckých výsledků, nevázanost na historická 

dogmata, 3. "Nová teologie" v "novém světě", která bude "ve šlépějích 
Husových sloužit pravdě, spravedlnosti a míru". 1777 

Před slavnostním zahájením činnosti nové fakulty se 2. října 1950 konal 
slib profesorů fakulty na Úřadu předsednictva vlády. Pověřenec vlády 

vyjádřil naději i přání, aby nová fakulta byla příkladným učiliště, které bude 

bohoslovce vychovávat "k věrnosti lidu a vlasti, ... " Za fakultu promluvil její 
nový děkan F. M. Hník. 1778 Patriarcha Kovář zaslal svůj projev ke slibu 

písemně z lázní. Vznik nové fakulty vnímal jako dovršení svých 
dlouholetých snah.1779 Prorokoval jí, být "duchovním ohniskem církve, kde 
duch Kristův a Husův budou inspirací a normou pro myšlenkovou a 

theologickou tvorbu, jež má dnešní a budoucí svět nejen vírou chápat a 
vykládat, ale činorodým úsilím o království Boží na zemi i pomáhat 
přetvořovat jej v lepší a šťastnější, sociálně spravedlivý a těšící se míru a 
pokoji v národech i mezi národy.,,1780 Jeho dopis přečetl před svým projevem 

děkan F. M. Hník.1781 

První rok činnosti nové fakulty popsal její děkan F. M. Hník.1782 Jak 

vyplývá ze seznamu předepsané literatury z roku 1952 k odborným 
zkouškám pro'- SÚC, bylo vyučování na fakultě na počátku -50. - let 
"poznamenáno ideologií totalitního státu.,,1783 Na seznamech pro SÚC však 

nebyla uváděna literatura politicky nežádoucích zahraničních teologů a 
historiků, zjejichž děl však na fakultě profesoři rovněž přednášeli. 1784 Stát 

chtěl ovlivňovat fakultu i přímo. Vysílal proto politické představitele SÚC, 
kteří na fakultě přednášeli, často i mimo dané téma'p85 

1777 Tamtéž, s. 209. 

1778 Hník, F. M., Projev při slavnostním slibu p~ofesorů Husovy fakulty v Úřadu předsednictva 
vlády 2. října 1950, in: Věrni odkazu Husovu Husova československá bohoslovecká fakulta 
vstoupila v život, Praha 1950. 
1779 Kovář, Fr., K významné slavnostní chvíli, in: čz 1950, roč. XXXIII., č. 40., s. 197. Srv. ' 
Kovář, Fr. Písemný projev prof. Dr. F. Kováře, biskupa - patriarchy ke slibu profesorů 
Husovy československé bohoslovecké fakulty, in: cit. dílo (Věrni odkazu ... , 1950), s. 28. 
1780 Tamtéž. ' 

1781 Redakce tz. a Hník, F. M., Husova československá bohoslovecká fakulta zahajuje, in: ČZ 
1950, roč. XXXIII., č. 41., s. 201: Hník se ve svém projevu přihlásil k věrnosti vládě i k 
"budovatelskému úsilí dělnické třídy i jejich spojenců v obrozené Národní frontě" 
k podpoře světové fronty obránců míru, vedenou SSSR a Stalinem. 
1782 Hník, F. M., Život a práce Husovy fakulty, in: NR 1951, roč. XXII., Č. 6, s. 333 - 343.-
1783 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 362. 
1784 Tamtéž. 

17~5 Tamtéž, s. 383: na fakultě přednášeli: Z. Fierlinger, V. Ekart, Dr. F. Hub, Ing. Plíhal. Srv. 
Tamtéž, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 6. 3. 1952, RAFK: obsah' přednášky Z. Fierlinga na téma 
Idealismus a materialismus neodpovídal názvu, byl spíše zahraničně politický. 
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Na podzim 1951 se začal zhoršovat vztah fakulty a ústředí CČS. 
Patriarcha Kovář si ještě v únoru 1951 poznamenalo trojici teologů: Z Trtík, 
O. Rutrle, J. Mánek, žejsou spolehlivými sloupy církve. 1786 Záhy se však 

s nimi dostal do názorových sporů. 1787 Uvědomoval si i generační rozdíl, 
nechtěl však rozkol. Naopak, na schůzi fakultní rady HČBF v říjnu 1951 se 
explicitně vyjádřil ke spolupráci vedení církve a fakulty, kterou označil za 
nutnou. Svá slova doložil pověřením pedagogů fakulty k vypracování plánů 

přednášek pro okrskové konference CČS. Mezi tématy nechyběla ani témata 
naznačující kladný vztah ke státu.1788 

Odpovědí fakulty, jíž se "manifestuje jednota církve a teologie", byl návrh 
udělit patriarchovi Kovářovi čestný doktorát, první na nové Husově 

fakultě. 1789 Děkan Hm'k patriarchu v lednu 1952 informoval, že SÚC návrh 
schválil. Úřad si vyžádal ke schválení i Kovářův promoční projev.1790 Čestný 
doktorát patriarcha Kovář přijal při slavnostním aktu 2. 4. 1952 v zaplněné 

aule Karolina. Promoce se zúčastnili kromě zástupců státu též ekumeničtí 
hosté: synodní senior CČS V. Hájek, vrchní rabín G. Sicher. 1791 Kovářův 
promoční projev, který musel na čtyřech místech po zásahu SÚC změnit1792, 
již v samotném názvu: "Motivy sociální spravedlnosti a míru v Biblické 
zvěsti" napovídá o jeho obsahu. 1793 Kovář zde rozvedl svou myšlenku 

socialismu na náboženském základu a současně se pokusil odpovědět na 
otázku, proč tehdejší politický socialistický režim náboženství odmítal. 

Odpověď na tu!? ~tázku i potvrzení svého dosavadního směřování v p~dpoře 
socialistického režimu co by naplnění ideje království Božího na zemi nalezl 
v Písmu. V zhuštěných starozákonních a novozákonních dějinách dokazoval 

1786 Tamtéž, s. 381; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 18. 2. 1951, RAFK. 
1787 Tamtéž; cit. dle: Kovář, Fr., Deník 3. 9. 1951, RAFK: Kovář hodnotil rozpravu s "druhou 
generací církve" jako obtížnou z důvodu, ~e "kladou světla tam, kde my jsme viděli stíny a 
naopak." Srv. s. 390, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 26.2.1952 a 16.3.1952: Kovář se vyjádřilo 
nové generaci, že je pod vlivem Trtíka "hodně evangelická", zatímco on se charakterizoval 
stále jako katolický modernista. 
1788 Tamtéž, s. 382: nechyběla ani témata: Čím je nám SSSR, či Kapitalistické hospodářství a 
socialistické plánování. , 
1789 Redakce CČS, Husova bohosloveckáfakulta udílí první čestný doktorát, in: ČZ 1952, roč. 
XXXV., č. 13., s. 1: článek ukazuje důrazem na součinnost teologů a církve a historickými 
příklady, kdy tomu tak nebylo, na aktuálnost tohoto problému mezi CČS a Husovou fakultou 
a snahu jej smírem obou stran vyřešit. Srv. Redakce ČZ, Biskup - patriarcha Dr. František 
Kovář čestným doktorem Husovy fakulty, in: Čz, 1952, roč. XXXV., č. 14., s.'l: Je zde seznam i 
všech přítomných zástupců církví a náboženských společností. Srv. Redakce ČZ, Biskup -
patriarcha Dr. František Kovář čestným doktorem Husovy fakulty v Praze, in: ČZ 1952, roč. 
XXXV., Č. 15 - 16., s. 1: Zde je vyzdviženo Kovářovo především novozákonní dílo i jeho 
praktická aplikace ve směřování a vedení církve. 
1790 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 388; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 26. 10. 1951 a 21. 1. 
1952, RAFK. 
1791 Tamtéž, s. 390. 
1792 Tamtéž; cit. dle: K~vář, Fr., Deník z 21. 3. 1952, RAFK. 
1~93 Kovář, Fr., Motivy sociální spravedlnosti a míru ÍJ bi,blické zvěsti, Praha 1952. Srv. 
Redakce ČZ (O. MJ, Motivy sociální spravedlnosti a míru v'biblické zvěsti, in: ČZ 1952, roč. 
XXXV., Č. 19., s. 3: článek je výtahem Kovářovy přednášky. 

300 



na mnoha biblických textech sociálnost Biblel79\Na Ježíšově díle a v jeho 

osobě prokazoval, že "království Boží se stává historickou 
skutečností... ", 1795 přičemž obsah tohoto království, sdělovaný Ježíšem 
"ukazuje opět revolučně na sociální spravedlnost a mír v dialektickém 
protikladu k poměrům kralování sociálru'ho zla.'d796 Proto je směřování CČS 
oprávněné. 1797 Důvodem, proč však současný socialismus odmítl náboženství 
je pokřivená tvář křesťanství, která se za opravdové (sociální) křesťanství 
vydává, podobně jako byl Izrael "pokenanejštěn", sloužíc "mamonu, moci a 
válkám, nikoliv živému Bohu sociální spravedlnosti a míru ... ,,1798 S ohledem 

na výše řečené se však i přesto,' či možná právě proto nemohla CČS 
v Kovářových očích svého směřování vstříc socialismu vzdát. 

o snaze státu kontrolovat a omezovat nejen činnost církví, ale i fakult, 
svědčí skutečnost, že se pedagogové a studenti Husovy a Komenského 
bohoslovecké fakulty mohly v této době oficielně stýkat prakticky již pouze 
při politických oslavách.1799 

4.8.1. Kovářův teologický rozpor s druhou generací teologů CČS -

boj o interpretaci Farského a další směřování církve 

Rozpor mezi patriarchou Kovářem a druhou generací teologů CČS, 
reprezentovanou trojicí teologů: Zd. Trtíkem, o. Rutrlem J .. M~em, 
kulminoval v r~c~ 1952 při vzpomínce 25. výročí úmrtí patriarchy Dr. K. 
Farského. Již počátkem roku si patriarcha Kovář poznamenal o nové 
generaci, že je pod vlivem Trtíka "hodně evangelická", zatímco on se 
charakterizoval stále jako katolický modernista. 1800 

- V úvodníku Českého zápasu k 25. výročí Farského Rutrle zdůraznil 
potřebu "neodbývat" nadále přednášky, kázání, mše, tábory lidu, neboť 
každý nyní "chce slyšeti živé slovo, slovo Boží" jako naplnění odkazu 
Farského, jehož veškerou činnost ("boj ... s Římem, jeho touhu po obrodě 
národa tradicí husitskou a českobratrskou, obětavé a vyčerpávající budování 
nové církve i Farského statečnosť úsilí o životnou víru, která by ve 
společnosti vedla k sociální spravedlnosti a k proměně člověka sobeckého 
v člověka, který' ztrácí svůj život pro bližní"), jeho "zápal pro evangelium 

1794 Kovář, Fr., cit. dílo (Motivy sociální spravedlnosti a míru v biblické zvěsti, Praha 1952), s. 
6: "Sociální ethika ... zaujímá podstatnou část" Desatera, Srv. s. 16. V novozákonní zvěsti se 
nám ozývají znova tytéž sociálně revoluční prvky, které jsme slyšely z hlasů prorockých, 
zvěst o Boží spáse v nové společnosti spravedlnosti a míru./I 
1795 Tamtéž, s. 17. 
1796 Tamtéž. 
1797 Tamtéž, s. 19. 
1798 Tamtéž. 
1:99 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 391: kupř. k 35. Výrocí~ŘSR, či oslavě Stalinových 
narozenin. 
1800 Tamtéž, s. 390; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 26. 2. 1952 a 16. 3. 1952, RAFK. 
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Kristovo," lze podle Rutrleho chápat jen "s hlediska služby Ježíši Kristu 
uprostřed moderního věku".1801 

V dalším čísle Českého zápasu vydal patriarcha Kovář článek "víra pro 
život". Jaroslav Hrdlička podle Kovářových deníkových záznamů uvádí, že 
se jednalo o reakci na přednášku Zd. Trtíka k Farského výročí úmrtí. Trtík se 
podle patriarchy snažil myšlení Farského příliš přizpůsobit svému, Kovářovi 
vzdálenému myšlení, které připouštělo odlišné pojetí Trojice. Kovář vnímal 
Trtíkovu snahu jako návrat mezi "trojiční církve starokřesťanské", což ho 
velmi zneklidňovalo. 1802 Ve své reakci patriarcha zdůraznil, že patriarchovi 
Farskému vždy šlo o teologii, neboť mu šlo o správný obsah víry, "ale vždy 
to u něho byla víra a theologie pro správný život, v poslušnosti k Bohu a ke 
Kristu, nikoliv pro pouhou věroučnou spekulaci,,1803, z níž Trtíka obviňoval i 
ve smyslu podsouvání takového myšlení Farskému.1804 

Patriarcha Kovář sledoval pronikání tohoto jím nezastávaného 
teologického obratu i do liturgie, kterou trojice teologů sloužila k 25. výročí 
úmrtí patriarchy farského v mikulášském chrámu. Označil jejich úsilí za 
"kristocentrismus via facti".1805 Obával se, že v případě "neosvíceno sti", 
kterou u trojice teologů ale nacházel, může "hlásání návratu k biblické 
víře ... nést nebezpečí návratu k ortodoxii". 1806 Vadilo mu též phlišné 
zdůrazňování "myšlení víry", namísto víry samotné.1807 

1801 Rutrle, O., Čtvrt století od smrti K. Farského, in: ČZ 1952, roč; XXXV., č. 23., s. 1: Rutrle 

se zde rovněž vyrovnává s ideálem svobody svědomí, za níž se "není možno schovávat". 
1802 Hrdlička, J., cit. dílo (2007), cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 19. 5. 1952, RAFK. 
1803 Kovář, Fr., Víra pro život, in: ČZ 1952, roč. XXXV., č. 23., s. 1. 
1804 Hrdlička, J. cit. dílo (2007), s. 393, cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 25._5. 1952, RAFK. 
1805 Tamtéž, s. 394; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 8. 6. 1952, RAFK. Srv. Redakce ČZ, Radostná 
setkání. Několik poznámek z theologické konference v Nové Vsi and Nisou, in: ČZ 1952, roč. 
XXXV., č. 33 - 34., s. 3: VI. Lenc vydal z konference svědectví o aktuálním směřování CČS, kdy 
"celá církev československá si v posledních letech stále jasněji uvědomuje, jak je nutné, aby 
všechna její práce byla založena na nejhlubších biblických kořenech víry v Ježíše Krista, ... " 
Srv. Redakce ČZ, První doktoři theologie na Husově československé bohoslovecké fakultě, 
in: ČZ 1952, roč. XXXV., č. 52., s. 5: VI. Lenc, 'přednosta I. odboru úřadu biskupa - patriarchy 
byl promován mezi prvními doktory nové Husovy československé bohoslovecké fakulty. 
Srv. Trtík, Zd., Podstata křesťanství, in: ČZ 1952, roč. XXXV., č. 38., s. 3. Trtík hned vúvodu 
svého článku striktně uvádí: "Podstatou křesťanství, tím, bez čeho křesťanství nem~že 
existovat, je víra v Ježíše Krista, tj. víra v os<;>bně přítomného a s námi jednajícího Boha 
v Ježíši Kristu." Srv. Trtík, Zd. Teologické úvahy, Praha. Blahoslav, 1952. 
1806 Tamtéž. -

1807 TamtéŽ. Srv. s. 396; cit. dle: Kovář, Fr., Deník ze-4. 10. 1952, RAFK: Kovář poukazuje u 
Trtíka na snahu prosadit "novou ortodoxii", což Trtík popíral. Rutrleho viděl Kovář jako 
"blízkého existencionalismu". Srv. s. 397; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 24. 10. 1952, RAFK: 
Kovář označil Rutrleho pietistou. Srv. Trtík, Zd., Ježíš Kristus v myšlení patriarchy Kováře, in: 
NR 1950, roč. XX!., s. 78 - 90: Trtík zde nastiňuje christologický vývoj, který zaznamenal u 
Kováře od jeho počátečného působení v r. 1920 až do současnosti, tj. r. 1950. Své expozé 
uzavřel vývou kznovu promyšlení a vyjádření Trojice: Setkání s,živým Bohem je Trtíkovi 
možné jen v Ježíši Kristu, a proto je "víra v Boha v křesťanství současně vírou _ v Ježíše 
Krista". 
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Do teologické sporu se dostal patriarcha i se svým žákem a od října 1952 

novým děkanem HČBF O. Rutrlem. Po jeho vstupní děkanské přednášce ho 

Kovář nařkl z pietismu. Nemohl souhlasit s odsouzením modernismu a 

počátků CČS ani se stavěním protikladu světa a církve, který podle něj Rutrle 

v přednášce dualisticky postavil proti sobě. 1808 Kovář nemohl souhlasit 

s pietistickým pojetím života církve, která je nemohoucí a má pouze čekat, 
"k čemu ji živý Pán církve užije k spáse.,,1809 

~ , 

4.9. Kovářův příklon k novozákonní práci v době narůstající restriktivní 

politiky státu - jeho vrcholné dílo Malá Bible 

Tak jako již jednou v ovzduší obrovské nejistoty a tlaku, který Kovář zažil 
. . 

v době Protektorátu, během něhož de facto vystavěl novozákonní teologii 

CČS, když napsal řadu svých novozákonních spisů, uchýlil se i nyní ke své 

vnitřně nalezené jistotě, ke Kristu, a začal psát své vrcholné teologické 

novozákonní dílo, Malou Bibli. K vnější nejistotě navíc přibyla i nepřízeň 

osobní, myšlenka- vydat Malou bibli totiž v patriarchovi dozrála na jaře r. 

1950, když byl v motolské nemocnici a nebyl si jist, zda-li bude dále Žít. 181O 

Když své dílo na tomto rozsáhlém projektu započal, psal se říjen 1951. 

V r. 1951 vydal v dalších vydání i své dřívější práce, "Uvedení do studia 

Nového zákon.:a'_', v přepracovaném vydání vyšly i Kovářovyexe~etické 

novozákonní úvahy "V zápase o pravou zbožnost", v r. 1952 vyšel ve 

druhém vydání i "Výklad Otče náš". 

První část svého exegetického díla na Malé Bibli dokončil za necelý rok, 

v srpnu 1952. Od r. 1953, v němž první díl Malé Bible vyšel, do r. 1955 

vydal Kovář celkem tří díly; pokrývající celý Starý Zákon včetně vybraných 

SZ apokryfů. Další tři díly, obsah~jící novozákonní látku, vydal Kovář po 

tříleté odmlce v r. 1958 - 1961, kdy byl současně připraven k znovu vydání i 

I. díl Malé Bible, který vyšel po deseti letech, v r. 1962, ve druhém vydání. 

Z úvodního Kovářova slova, které zde budeme citovat, je zřejmé, že při 

práci na Malé Bibli dospěl autor k mnohým změnám ve svém teologickém 

myšlení. Svůj první díl Malé Bible uvádí slovy: "Kéž Boží Duch učiní toto 
jádro bible v nitrech četných věřících klíčem k uchopení a pochopení své 

pravdy a vůle, zjevené ve svědectví Písma svatého, aby se jim stalo Božím 
slovem k spáse věčného života!,,1811 

1808 Tamtéž; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 24. 10. 1952, RAFK. 
1809 Tamtéž: Kovář srovnává tento přístup s počátky CČS a konstatuje, že by s takovým 
postojem ani nevznikla. Propadá až téměř skepsi, když se ptá po rekapitulaci směřování 
Trtíka (k ortodoxii) a Rutrleho (k pietismu): "K čemu taková církev?" 
~81O Redakce ČZ, Nad patriarchovou Malou biblí, in: ČZ 1958, roč. XLI., č. 238., s. 1: Rozhovor 
s patriarchou Kovářem k jeho 70. narozeniám. 
1811 Kovář, Fr., Předmluva, in: Malá Bible, díl I, Blahoslav, Praha 1953. 
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Jindřich Mánek v době, kdy právě vycházel· druhý díl Malé Bible, se 
poohlédl za vývojem biblické teologie v CČS a s povděkem kvitoval, že 
patriarcha Kovář se dokázal přenést přes pochopitelnou negaci katolicismu a 
současně se "nezříci kritického prvku v biblické práci, který zůstává kladným 
dědictvím překonaného křesťanského liberalismu: Vyzvednout Ježíše Krista 
a podržeti kladné stránky kritického přístupu k Písmu, jímž je korigován 
postoj ortodoxie.'.I812 

Jak bylo i v následných hodnoceních Kovářova jedinečného exegetického 
díla záhy uvedeno, došlo v Kovářově teologickém myšlení k přerodu v tzv. 
teologa Božího slova. Jedná se o vrcholnou etapu Kovářova teologického 
myšlení, v níž dospěl k nové interpretaci Božího zjevení (nejdokonalejší 
zjevení je v Ježíši Kristu jako vrcholném zjeveníl8l

\ náboženské zkušenosti, 
objevil (kromě zpravodajského záměru) i zvěstnou stránku Písma, uplatnil 
nový christologický a eschatologický náhled, vyrovnal, na rozdíl od 
předešlých válečných exegetických prací, "poměr indikativu a imperativu 
v biblické zvěsti,,,1814 byt' náznaky tohoto vyrovnání můžeme sledovat již 
dříve v pracích poválečných1815 . 

Bezprostředně po vydání posledru'ho SZ dílu Malé Bible v r. 1955 
reagoval na první polovinu Kovářova exegetického díla Zd. Trtík. 1816 

Postupně se vyjádřili i profesoři Rutrle a Hník, zhodnocením z hlediska 
biblicko-teologického též J. Mánek1817 a Zd. Sázava.1818 Systematicko-

1812 Mánek, J., Nad Kovářovou Malou Biblí, in: ČZ 1954, roč. XXXVII., č. 36., s. 1. 
1813 Mánek, J., Starozákonní proroci ve světle Kovářovy Malé Bible, in: : ČZ 1954, roč. 
XXXVII., č. 50., s. 3: Mánek ctí velice i to, že patriarcha Kovář psal svou práci "se zřetelem 
k novým badatelským poznatkům". 
1814 Mánek, J., Nad V. dílem Malé Bible, in: NR 1960, roč. XXXI., č. 3., s. 114. 
1_815 Srv. Kovář, Fr., Výklad listu Apoštola Pavla ke Galatským,_ Praha 1946: Na mlrne 
pozměněné citaci textu Výkladu listu Apoštola Pavla Galatským, kterou Kovář uvedl v Malé 
Bibli jako nový text, je zřejmá jeho poČáteční fáze přerodu v teologa Božího Slova. Srv. 
Poměr k Ježíši Kristu v Novém zákoně, in: NR 1948, roč. XIX., č. 1: jedná se o přetisk 
Kovářovy extenzní fakultní přednášky z r. 1948. Srv. Kovář, Fr., K naší theologické orientaci, 
in: NR 1954, roč. XXV, Č. 6: Patriarcha sám sebe hodnotil jako teologa patřícího k staré 
generaci církve; Srv. Redakce NR (k. k.), Něk9lik poznámek k II. dílu Malé Bible, in: Literatura, 
in: NR 1955., roč. XXVI., č. 2., s. 85: recenzent, přes tuto Kovářovu charakteristiku sebe 
sama, hodnotí patriarchu jako teologa, patřícího do mladé teologické generace, a to na 
základě rozboru 2. dílu Malé Bible, v němž si povšiml překonání "moderní (liberálnij 
theologie" a posunu k "teologii Božího Slova (biblické theologii)", jenž zhodnotil ne jako 
zlom, . ale teologický vývoj, vyrůstající :z; předchozí. práce. Povšiml si současně i 
korespondence připravovaných Základů Víru' a Malé Bible v jejich obdobném významu pro 
církve, kterou staví obě díla "na basi theologie Slova". 
1816 Trtík,Zd. Theologie Malé bible, in: NR 1955, roč. XXVI., č. 3., s. 97 - 104: Rovněž Trtík 
zhodnotil Malou Bibli ve smyslu překonání liberalismu ("teologicky i exegeticky"). Rovněž 
on upozornil na shodný význam Malé Bible a jím připraveného katechismu (Základů víry), 
které viděl na stejné teologické linii a obě hodnotil Trtík i jako příspěvek k jednotě víry a 
teologie. Upozornil ale i na vztažnost k Farského Liturgii a Zpěvníku, "v nichž jde plně o víru 
biblickou". Trtík zhodnotil Kovářovu Malou bible i ve vztahu k světovému měřítku, v němž 
podle něj díky své teologické solidnosti obstojí. , 
1817 Mánek, J., Čtyřicet let biblické práce v CČS, in: NR 1959, roč. XXX., č. S., s. 220 ad. Srv. 
Mánek J., in: NR 1959, roč. XXX., č. 2; Srv. Mánek J., Nad V. dílem Malé Bible, in: NR 1960, 
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teologické poznámky později připojil i Zd. Kučera 1819 a s ním v diskusi též 

D. Tonzarl820. 

Současně s druhým dílem Malé Bible vydala CČS i poprvé bibli celou, a 
to Bibli kralickou v šesti dílech včetně apokryfů. Patriarcha Kovář tento 

počin hodnotil jako velice významný. Jeho Malá bible se měla "otvírat 
přístup ke Kralické bibli celé".1821 Současným vydáním Kralické o Kovářovy 
Malé bible dala podle slov patriarchy Církve československá husitská jasný 

signál nejen svým věřícím, nýbrž "veškeré křesťanské veřejnosti". Vydání 

Kralické bible bylo současně viděno jako první krok ke "splnění poslání 
československé církve jako novodobé svobodné církve", k němuž, jak 

patriarcha vyznal, "patří z Boží vůle mimo jiné i to, opatřit nový český 
překlad Starého i Nového Zákona u původních jazyků, překlad tak vysoké 
úrovně, jako byl ve své době překlad staroslovanský a kralický." Tento úkol, 

jemuž se Církev nebude moci "z mnoha velmi vážných důvodů" vyhnout, 
přisoudil patriarcha druhé, či třetí generaci teologů CČS1822, kteří ho skutečně 
v ekumenické spolupráci na Českém ekumenickém překladu naplnili. 

5. Následky proticírkevní politiky státu v letech 1953 - 1955 

První vlna restrikcí vůči církvím v letech 1948 - 1952 se záhy negativně 

projevila sne~,ozírnými 'následky na životu všech církví, CČS nevyjí:rn.,aJe. 

Zostřený dohled nad církvemi lze vypozorovat v Českém zápase kupř. 
z chybějících pastýřských biskupských listů na úvod r. 1953, 1954.1823 

roč. XXXI., č. 3., s. 114 ad.:J. Mánek analyzoval práci na Malé Bibli, při níž Kovář musel řešit 
mnoho otázek, které stojí v pozadí vykládaného textu: "přístup k písmu, problém historie a 
teologie, otázku mythu a odmytologizování, inaugurovanou a futuristickou eschatologiii, 
christologii, vztah Nového a Starého Zákona, odlišnost kairu a chrónu, poměr indikativu a 
imperativu biblické zvěsti." 
1818 Sázava, Zd., Malá bible jubiluje, in: ThR 1978, roč. lL, č. 2, s. 54 ad: I Zd. Sázava odhalil 
na pozadí textu J. Mánkem zmíněné problémy, které Kovář musel vyřešit. Kromě J. Mánkem 
výše uvedených, přidává též: "problémy Fo,rmgeschichte u synoptiků, problematiku sociální 
a aktualizační. Zd. Sázava odhalil rovněž Kovářovu konfrontaci se stanoviskem 
Culmannovým, KOmmelovým, s anglickými teology i teologickou tradicí CČS, z čehož 
usuzuje, že Fr. Kovář prostudoval všechnu jemu dostupnou literaturu. Cení na práCi 
důkladnost i obsažnost, "která z ní činí vlastně zároveň komentář k velké části biblických 
spisů"~ díky čemuž asi zůstane ojedinělým spisem svého druhu. 
1819 Kučera, Zd., Pravda a iluze moderní teologie, s. 105.: Zd. Kučera dokládá u Kováře 
psychologizující pojem náboženské zkušenosti, kterou "vidí jako zjevení se v duši člověka". 
1820 Tonzár, D., Vznik a vývoj teologie CČSH, Karolinum, Praha 2002, s. 96, 97: D. Tonzar 
v diskusi se Zd. Kučerou doplnil jeho tvrzení upozorněním, že posun V Kovářově pojetí 
náboženské zkušenosti od psychologizujícího pojetí lze zaznamenat právě v Malé Bibli. 
1821 Kovář, Fr., Patriarcha Dr. František Kovář k vydání bible Kralické, in: ČZ 1954, roč. 
XXXVII., č. 45., s. 1: 
1822 Tamtéž. 

}823 Srv. Český zápas 1953, roč. XXXVI., č. 1., s. 1; srv. Český zápasc1954, roč. XXXVII., č. 1., s. 
1: zde je uvedena alespoň záznam z novoročního kázání patriarchy Kováře. Pastýřský list 
biskupů se objevil na stránkách ČZ opět až o Velikonocích 1954. 
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Pražské oslavy založení CČS jsou pak na stránkách ČZ v r. 1953 nazvány 
"velkým mírovým projevem".1824 Téma míru převládalo ve většině článků i 
v následujícím roce.1825 Patriarcha Kovář jménem ÚR CČS pokračoval ve 
vstřícných oficiálních vyjádřeních církve k politickým událostem.1826 

Po zjištěné statistice úbytku přihlášek dětí na náboženství ve školách 

následovaly další projevy, které jsou dokladem rapidního poklesu zájmu 
společnosti o CČS. Anticírkevní politika státu přinášela své hořké ovoce 
v celkovém úbytku počtu dětí a mládeže nejen ve školách, ale i 

v náboženských obcích, klesal -i zájem o studium bohosloví, sbory 
náboženských obcí se začaly pomalu vyprazdňovat. 1827 

Výše uvedený stav vyvolával v církvi rozličné reakce. Začala i další vlna 
odchodů z duchovenské služby. Zatímco doposavad se jednalo o důvody 
ideové, odcházeli duchovní "z ekonomických i prestižních důvodů".1828 
V církvi se šířila skepse, deziluze a vzájemná nedůvěra. 1829 Podle statistiky 
srovnávající údaje z let 1945 - 1955 ubylo CČS podle Kovářových údajů 32 
duchovních, počet n. o. však naopak stále ještě rostl. 1830 Snižovaly se ná19ady 

Českého zápasu a Náboženské revue. CČS se potýkala i s nedostatkem 
finančních prostředků.1831 

1824 Redakce ČZ, Pražské oslavy založení církve československé velkým mírovým projevem, 
in: ČZ 1953,roč,.,XXXVI., č. 3., s. 1: součástí článku je i kázání biskupa Nováka, kt~rý_ v něm 
informoval o mírovém kongresu, jehož se před Vánocemi ve Vídni zúčastnil' spolu s J. I: 
Hromádkou a "zástupci 85 národů". 
1825 Srv. ČZ 1953, roč. XXXVI. Srv. Kovář, Fr., Mírové poselství církve československé, in: ČZ 
1953, roč. XXXVI., č. 45., s 1. ÚR CČS zde deklaruje radost nad přijetím vládního prohlášení 
z 15. 9. 1953 "vycházející z předpokladů mírového uspořádání vztahů mezi všemi státy ... " 
Tématem tč. byl problém Německa. Srv. Hromádka J. L., Ke kořenům míru v Evropě, in: ČZ 
1953, roč. XXXVI., č. 40., s 1. Hromádka napsal přímo pro ČZ o situaci v Německu a pozval 
k mírové manifestaci. 
1826 Srv. Kovář, Fr., Ústřední rada církve'československé k úmrtí generalissima J. V. Stalina, 
in: ČZ 1953, roč. XXXVI., č. 11., s 1: patriarcha Kovář kondoloval za ÚR CČS velvyslanectví 
SSSR v Praze a vládě ČSR ke smrti J. V. Stalina. Srv. Kovář, Fr., Plechatý, F., Provolání 
k příslušníkům CČS, in: ČZ 1953, roč. XXXVI., č. 12., s.3: provolání obsahuje opěvné 
rozloučení s K. Gottwaldem, které za ÚR ~ČS patriarcha Kovář spolu s místopředsedou F. 
Plechatým podepsal. Srv. Kovář, Fr., Plechatý, F., Církev československá blahopřeje nově 
zvolenému presidentu republiky, in: ČZ 1953, roč. XXXVI., č. 12., s 1. a blahopřání novému 
prezidentu A. Zápotockému, obsahující závazek "v duchu evangelia Ježíše Krista z lásky 
k pánu Bohu a z lásky k lidem po husitsku naši drahou vlast spolubudovat ve šťastný domov 
všech dobrých Čechů a Slováků, v pevnou tvrz socialismu a míru." Srv. Redakce ČZ, 
President republiky Antonín Zápotocký o svobodě náboženského vyznání, in: ČZ 1953, roč. 
XXXVI., č. 12., s 1: A. Zápotocký potvrzuje možnost vyznání náboženského přesvědčení ve 
službě Bóhu i lidem, ale striktně varuje před "úklady proti republice" a službě "nepřátelům 
republiky, zahraničním kapitalistům a jejich mamonu". 
1827 Hrdlička, J., s. 401. 
1828 Tamtéž, s. 406. 

1829 Tamtéž, s. 406; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 3. 1. 1954, RAFK. 
1830 Tamtéž, s. 422; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 13.4. 1955, RAFK: místa po odešlých 

,duchovních zaplnili kazatelé, patriarcha Kovář si ztěžuje ní! to, že i,takřka nemohou být 
pomocní duchovní". 
1831 Tamtéž, s.422, 426. 
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Paradoxně v této neutěšené situaci vyznívá ocenění, jehož se patriarchovi 
Kovářovi dostalo 7. 5. 1955 od prezidenta republiky A. Zápotockého za 
mimořádné zásluhy o. budování Československé republiky, v podobě Řádu 
republiky. 1832 

Dopady restriktivní státní politiky se nevyhnuly ani teologickým fakultám. 
V r. 1953 byla přestěhována katolická Cyrilometodějská bohoslovecká 
fakulta (CMBF) mimo Prahu - do Litoměřic, kde zůstala až do r. 1990. 

Jednání o stěhování Husovy československé bohoslovecké fakulty se stala 
jedním z dalších prostředků státu k ovládání CČS, která o věci měla 
rozhodnout. 1833 

Po další mírné revoltě patriarchy Kováře, který na Církevním 
zastupitelstvu na jaře 1953 hovořilo asyrském a babylonském zajetí Židů, 
což mu bylo úředru'kem SÚC, který bylo jeho projevu informován, vytknuto, 
byl postupně opět připoutáván k častějšímu styku s SÚC právě ve věci 
stěhování fakulty. Pro pocit větší závaznosti k SÚC, byl patriarcha 
informován, že. zástupce SÚC intervenoval u ministra Fier1inger~ ve 
prospěch fakulty, aby se nemusela stěhovat mimo Prahu, bude - li umístěna 
na církevní půdě. 1834 Touto sofistikovanou taktikou SÚC docílil opět 
těsnějšího připoutání patriarchy Kováře a současně přestěhování fakulty, byť 
mohla zůstat vPraze. 

5.1. Zápas patriarchy Kováře a Husovy bohoslovecké fakulty 

Spor, který začal doutnat mezi patriarchou Kovářem a teology druhé 
generace CČS kulminoval v r. 1953. Doznal značných rozměrů i kvůli 
.vměšování SÚC, který zde sehrála zdánlivě roli prostředru'ka.1835 

SÚC sledovala situaci na fakultě, kde se počátkem r. 1953 vyhrotil spor 
trojice teologů (Zd. Trtíka, O. Rutrleho a J. Mánka) též s pedagogy, 
zastávajícími komunistickou ideologii. 1836 Na pravidelné poradě SÚC 
s ústředím církve patriarcha Kovář uvedl svou obavu ze zvratu teologického 

1832 Redakc~ ČZ, bez názvu (oznámení o obdržené vyznamenán Řádu republiky) in: ČZ 1955, 
roč. XXXVII!., č. 19., s. 3; Srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo-(2007), s. 426; cit. dle:' Kovář, Fr., Deník 
z 7.5.1955, RAFK. Srv. Redakce ČZ, President republiky udělil prof. dr. J. l. Hromádkovi Řád 
republiky, in: ČZ 1954, roč. XXXVI!., č. 23., s 1. Rok před patriarchou Kovářem obdržel Řás 
republiky J. l. Hromádka. 
1833 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 400; 401. 
1834 Tamtéž, s. 400; cit. dle: Zápis o poradě zástupců SÚC a ÚR CČS 18. 5. 1953, Fond 

_ SÚC/MK - ÚR CČS, ÚAM CČSH. 
1835 Tamtéž, s. 402; Srv. s. 403. 
1836 Tamtéž, s. 401. 
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směřování CČS od pokrokové a osvícené teologie k teologii, která by "mohla 
sklouznout k závěrům reakčním,,1837. 

Spor se odrazil i na stránkách Českého zápasu. Jako protest proti 

směřování církve působí slova o. Rutrleho na počátku r. 1953 v článku "O 
pravou církev Kristovu", když zdůrazňuje, že "Církev patří pod panství 
Kristovo a do služby jeho poslání v tomto čase a prostoru. Avšak není 
pověřena pořádáním světa, ani vládou nad světem ... Církev nepřejímá úkol 
lidské společnosti, organizované v národech, státech a jiných celcích ... ,,1838 

Patriarcha Kovář však potvrdil v mzhovoru pro ČZ svůj postoj vyjádřený ve 
své přednášce proslovené při obdržení čestného doktorátu, v níž poukázal na 

biblický základ a Ježíšův příklad angažovanosti církve "v naléhavých 
úkolech dneška" a vyzval všechny k zapojení se "do velkého tábora obránců 
míru a uskutečňovatelů lepšího a šťastnějšího života".183.9 Hodnoty, na něž 
v rozhovoru Kovář upozornil ve smyslu, že není možno vyhnout se 
odpovědnosti za postoj v zápase k nim, jsou: svoboda, právo, sociální 
spravedlnost, všelidské bratrství a mír mezi lidmi i národy.1840 

Poté, co patriarcha otevřeně vystoupil na politické půdě proti své opozici, 
přišla reakce ze strany rovněž napadeného Zd. Trtíka. Na teologické 

konferenci v Nové V si n. Nisou nechal hlasovat její účastníky "o zveřejnění 
dokumentů o teologickém liberalismu patriarchy Kováře a biskupa 
Nováka.,,1841 Trtík otevřel rovněž otázku vztahu patriarchy a biskupa' 

k Německým~'křesťanům za 2. světové války, což musel patriarcha-posléze 

vysvětlovat na dalším jednání na SÚC a vedlo ho k dalšímu ataku na mladší 

kolegy. Obvinil na SÚC "mladé teology" z "teologického objektivismu, který 
často ústí v pietismus, v kvietismus a existencialistické podceňování 

člověka,,1842. Teologové druhé generace však měli podporu velké části 
,duchovenského sboru, jaksi ověřili na výše zmíněné, teologické konferenci 
v Nové Vsi n. Nisou. Situační -zpráva SÚC v druhé polovině roku 1953 

hovoří však jasně o jejich "poučení'\ díky němuž si uvědomili "politický 

aspekt ... úsilí", k němuž "mají jistě plné právo", nicméně po poučení "lze se 

1837 Tamtéž, s. 401, 402; cit dle:Zápis o poradě zástupců SÚC a ÚR CČS 4. 6. 19S3, Fond 
SÚC/MK - ÚR CČS, ÚAM CČSH. 
1838 Rutrle, O., O'pravou církev, in: ČZ 1953; roč. XXXVI., č. 1., s 1. Srv. Hník, F. M:, Poslání 
církve v dnešní době, in: ČZ 1953, roč. XXXVI., č. 4., sl., 3: Hník reagoval na článek o. 
Rutrleho, podpořil základní jeho myšlenku, avšak současně uvedl, že církev "také opravdově 
pomáhá našemu budovatelskému úsilí a naŠemu novému národnímu domovu." 
1839 Kovář, Fr., Úkoly a cesty v církvi československé. Rozhovor s biskupem -: patriarchou Dr. 
F. Kovářém, in: ČZ 1953, roč. XXXVI., č. ll., s 3. ' 
1840 Tamtéž: ,článek je současně stručným souhrnem Kovářovy činnosti od r. 1920 a jeho 
vyjádřením důvodů sepsání a očekávání od Malé Bible. Srv. Redakce ČZ, Šedesát pět let 
patriarchy Dr. Františka Kováře, in: ČZ 19S3, roč. XXXVI., č. 38., sL, 3.: článek obsahuje 
curium vitae Fr. Kováře uzavřené opět citací z Kovářovy přednášky Motivy sociální 
spravedlnosti a míru v biblické zvěsti. 

, 1841 Tamtéž, s. 402. , 

1842 Tamtéž, s. 403; cit. dle: Zápis o poradě zástupců SÚC a ÚR CČS 29. 10. 1953, Fond 
SÚC/MK - ÚR CČS, ÚAM CČSH. 
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spolehnout, že v tomto směru nevybočí z žádoucích mezí nežádoucími 
akcemi proti některým osobám a podřídí své zájmy zájmu vyššímu,,1843. 

V následujícím roce se spor přenesl na spor mezi odpůrce a zastánce 
režimu. 1844 Pokračující konflikt zasáhl i do církevní diskuse o schválení 
Základů víry.1845 Zápas přerostl také na vliv nad jediným teologickým 

periodikem Náboženskou revue. 1846 Ke konečnému smíření ústředí církve a 
fakulty došlo v dubnu 1954 na dalším jednání SÚC s ÚR CČS, jehož se 
s předsedou SÚC a jeho náměstkem účastnil patriarcha Kovář 
s místopředsedou ÚR F. Plechatým a za fakultu děkan O. Rutrle, který zde 
byl nucen proklamativně potvrdit politickou angažovanost fakulty.1847 

Paralelně i Kovářovo kázání z počátku r. 1954, podobně jako pastýřský 
list biskupů CČS k Velikonocům téhož roku, klade důraz na překonání obav, 
nalézání pokoje - má být posilou věřícím do jejich života. Hodnoty, které 
oba texty shodně zdůrazňují, jsou nyní: spravedlnost, pokoj a láska. 1848 

Jen několik dní před dubnovým jednáním na SÚC kladně zhodnotil 
patriarcha Kovář Trtíkovy Teologické úvahy. Všechny tři aktéry sporu, Zd. 

Trtíka, O. Rutrleho a J. Mánka považoval spolu sF. M. Hníkem za nadané 
teology.1849 V květnu 1954 navrhl na dalším jednání SÚC s ústředím CČS 
Prof. Trtíka na děkana fakulty,1850 podpořil i jeho Základy víry, jejichž 

vydání se SÚC bránilo.18S1 Patriarcha Kovář tak potvrdil smír mezi ústředím, 

1843 Tamtéž, s. 405; cit. dle: Situační zpráva SÚC o HBČF ze 3. čtvrtletí 1953, NA, fond SÚC-

. Husova fakulta, karton 123, Č. 144. 
1844 Tamtéž, s. 408. 
1845 Tamtéž, s. 410. 

1846 Tamtéž, s. 410; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 5. 3. 1954, RAFK: Kovář vnímal pětihodinový 
rozhovor jako "mučednické peklo" a "jednání s cizím světem". Srv. Tamtéž, cit. dle: Kovář, 
Fr., Deník ze 14. 3. 1954, a 15. 4. 1954 RAFK: Kovář si stěžoval na vyčerpání po věroučných 
zápasech, které pro něj dříve bývaly rado~tí. Srv. s. 410: patriarcha Kovář nepotvrdil na SÚC 
v lednu 1954 biblicko - teologická věroučná východiska předložená 2. generací teologů CČS. 
1847 Tamtéž, s. 410 - 412. 

1848 Kovář, Fr., Na konci a na počátku~ Z patriarchova kázání při bohoslužbách' v Prze -
Karlíně o Novém roce 1954, in: ČZ 1954, roč. XXXVII., Č. 1., s 1: patriarcha Kovář přidává 
ještě jednu hodnotu: řád. Srv. biskupský sbor CČS, Pastýřský list biskupského sboru církve 
československé k velikonočním svátkům 1954, in: ČZ 1954, roč. XXXVII., Č. 15., s 1. 
1849 Tamtéž, s. 410; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 27. 3.1954, RAFK. 
1850 Tamtéž, s. 413; cit. dle: Zápis o poradě zástupců SÚC a ÚR CČS 21. 5. 1954, Fond 
SÚC/MK - ÚR CČS, ÚAM CČSH: na proděkana navrhl Kovář Prof. O. Rutrleho a zástupcem 
v ÚR měl být F. M. Hník. Na jednání bylo dohodnuto, že Státní úřad pro věci církevní bude 
tento návrh akceptovat. 
1851 Tamtéž, s. 412, 413: SÚC se obávalo, že se celocírkevní diskusí o Základech víry rozpoutá 
diskuse o vyučování náboženství. Nakonec se po Kovářově intervenci podařilo získat souhlas 

, s jejich vydáním alespoň v Náboženské revue. Srv. s: 414: jednání pokračovala i v r. 1955, 
navrženo bylo, aby text prošel širokou diskuzí v ČZ. Srv. ČZ 1955, roč. XXXVIII., kde na 
pokročováníZáklady víry vycházely včetně diskuse k nim. 
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církve a fakulto.u. Spo.r o.bo.U teo.Io.gů se o.všem Po.sléze mo.hl negativně 

pro.mítl i do. jejich zdravo.tního. stavu.1852 

Smír o.bo.U stran byl pak ještě Po.tvrzen na teo.Io.gické ko.nferenci v No.vé 

V si n. Niso.u, ko.nané v létě 1954, které se účastnil patriarcha Ko.vář, jenž 

ko.nferenci zahájil svým třího.dino.vým eXPo.zé o. CČS jejím vzniku, ideo.vém 

směřo.vání i so.učasných úko.lech. Ukázal o.pět jedinečné Po.stavení CČS mezi 

všemi o.statními církvemi, kam byla Po.stavena "z Bo.ží vůle" i dílem první 
generace teo.Io.gů a nyní je dále ve svém specifickém Po.stavení rozvíjena a 

do.plňo.vána teo.Io.gií so.učasné generace církve. Patriarcha Ko.vář se vyjádřilo. 

to.mto. so.učasném teo.Io.gickém směřo.vání již jako. teo.Io.g Bo.žího. slo.va. 

Po.dtrhl, že nejde o. no.vo.u teo.Io.gii, ale o. no.vé důrazy "v to.uze po. zvěsto.vání 

Bo.žího. slo.va so.učasnému člo.věku", jde o. teo.Io.gii, která se "o.pírá o. Bo.ží 
slo.Vo. vyslo.vené v Ježíši Kristu".1853 

5.2. Teo.lo.gie Bo.žího. slo.va jako. o.bhajo.ba po.litického. směřo.vání CČS ve 

vztahu k- o.statním církvím 

Patriarcha Ko.vář neo.bhajo.val jím vedené směřo.vání CČS jen ve vztahu 

k vlastní církvi a fakultě, ale také ve vztahu k o.s~atním církvím. Učinil tak na 

HUSo.vě fakultě v březnu 1954, kdy k 1. výro.čí úmrtí Stalina a Go.ttwalda, 

pro.nesl pře~ášku ,,0 no.vý svět". Na ÚVo.d si Po.Io.žil o.tázku,jakje1!l0žné, že 
je křest'anstvo. ro.zděleno. i po.liticky, vedo.u - li k to.mu dŮVo.dy po.litické, 

ho.sPo.dářské, So.ciální.1854 

Po.skytl vhled do. jím vnímané reality křesťanských deno.minací a jejich 

vztahu k so.cialismu. Pro Vatikán, jenž v Ko.vářo.vě po.hledu byl stále tím, 
- který "myslí více na věd lidské, než na věci Bo.ží,,1855, byl, jak Ko.vář 

vyho.dno.til, "so.cialismus dílem ďáblo.vým a vůdco.vé so.cialismu služebníky 
Antikrista" 1856. Svůj nesmiřitelný bo.j, do. něho.ž angažo.val všechny své 

věřící, jejichž "věření i myšlení ... stále mo.cně určuje", interpretuje Vatikán 

jako. "záchranu křesťanství". 

Obdo.bno.u argumentaci napadení z "narušo.vání Bo.žího. řádu" 

zaznamenal patriarcha Ko.vář u exilo.vých biskupů ruské pravo.slavné círke, 

kteří emigro.vali po. VŘSR a z hereze o.So.Čo.vali vedení pravo.slavné církve 

v SSSR.1857 Zde již explicitně patriarcha Ko.vář naznačuje pro.střednictví slo.V 

1852 Tamtéž, s. 426; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 5. 12. 1955 a 31. 12.1955, RAFK: Vobou 
záznamech si patriarcha Kovář ztěžoval nejprve na svůj zdravotní stav, blížící se opět 
infarktu, a poté si zaznamenal i stížnost na těžký nervový stav Prof. Trtíka, který mu podle 
SÚC přivodilo jednání s ÚRo 
1853 Redakce ČZ, Theologická konference roku 1954, in: ČZ 1954, roč. XXXVII., č. 32., s. 3. 
1854 Kovář, Fr., O nový svět, 1., in: ČZ 1954, roč. XXXVII., č. 13., s. 1. . 
1855 Tamtéž. 
1856 Tamtéž. 
1857 Tamtéž. 
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obránce pravoslavné církve v SSSR Berednikova, že důvodem ataku 
emigrantů je jejich spjatost se starým světem, v tomto případě 

"s pravoslavnou církví carského Ruska", která exkomunikovala Lva 
Nikolajeviče Tolstého i J. V. Stalina.1858 

Postoj k " revoluční· přestavbě společnosti a k dění doby" 
v protestantském světě hodnotil Kovář jako velmi rozmanitý. Jedna skupinu 
tvoří ti, kteří s argumentem světla biblické víry "hledí do nadsvětna, zavírají 
se do myšlenkové klausury, zdůrazňují nadřazenost ducha nad hmotou a 
chtějí ignorovat skutečnost, že tvář světa se mění,,1859. Jiní se v Kovářově 
vidění "dostávají pod vliv Vatikánu", když v nesmiřitelnosti k socialismu 
"hlásají povinnost křižáckého taženÍ...k záchraně křesťanství".1860 Existuje 
však i protestantské hlasy, které "se snaží proniknout k dějinnému smyslu 
společenského přerodu, změřit ji pohledem biblické víry a hodnotit ji pod 
vedením Božího Slova.,,1861 Těmito slovy patriarcha Kovář vyjádřil současně 
svůj postoj, mezi protestantské hlasy, jež tento názor sdílely, jistě počítal J. 
L. Hromádku. 

Patriarcha Kovář obhajoval svůj postoj, jako postoj křesťanského teologa 
reformačního směru, jenž "staví Krista nad církve", zastává učení o "ecc1esia 
semper reformanda" a jemuž správnou orientaci dává jen "pravda Božího 
slova".1862 Byl si však vědom, že Bible se v dějinách stávala oporou jak 

"pokrokových", tak "reakčních" sil. Ovšem oporou reakce může být Bible' 
jen, ,je-li . Boží slovo ve svědectví Písem zaměňováno za lidskéoslóvo, do 
něhož je Boží slovo oděno", což se děje nesprávnou interpretací Písma 
(vytrháváním citátů z kontextu, nedbáním na dějinný kontext apod.). On však 
věřil v ,jednoznačný smysl Božího slova, plný moci" tam, kde se "člověkova 
víra působením Ducha sv. ve svědectví Písma setkává se Slovem Božím".1863 

. A právě Slovo Boží jako zjevení živého Boha v Kovářově interpretaci 
"revolučně rozbíjí všecky nespravedlivé řády lidské společnosti".1864 

I jako teolog Božího Slova tedy nalezl patriarcha Kovář oporu pro 
směřování CČS, jakje prosazoval od svého zvolení na 2. sněmu CČS. Snažil 
se doložit, že vlastně všechna nejdůležitější rozhodnutí CČS byla od jejího 
počátku "orientována biblicky", a tedy i její sociálně - etická rozhodnutí se 
odehrávala pod vládou Božího Slova.1865 Právě usnesení 2. sněmu, kde se 
CČS přihlásila k budování socialismu, patriarcha Kovář nyní znovu v tomto 
novém teologickém rámci cituje. 

1858 Tamtéž, s. 1., 3. 
1859 Tamtéž, s. 3. 
1860 Tamtéž. 
1861 Tamtéž. 
1862 Kovář, Fr., O nový svět, Ilo, in: ČZ 1954, roč. XXXVII., č. 14., s. 2. 
1863 Tamtéž. 
1864 Tamtéž. Srv. Kovář, Fr., O nový svět, liL, in: ČZ 1954, roč. XXXVII., č. 15., s. 2: "Boží slovo 
zjevené v Slově prorockém, v slově páně i v slově apoštolském je rozhodně revoluční." 
1865 Kovář, Fr., O nový svět, IV., in: ČZ 1954, roč. XXXVII., č. 16, s. 2. 
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Na základě interpretace socialistické revoluce jako revoluce pod mocí 

Božího slova ve světě, ale též na podkladě též již známé Kovářovy myšlenky 

o stále vyšších stádiích vývoje, zhodnotil patriarcha Kovář postavy J. V. 
Stalina a K. Gottwalda jako "představitele nové epochy dějin lidstva a cesty 
lidstva k vyšším stádiím vývoje,,,1866 jejichž "výsledky na poli sociálním a 
hospodářském jsou slučitelné s ethickými normami křesťanskými,,1867. Mezi 

tyto výsledky počítal patriarcha Kovář "osvobození lidu národů veliké části 

zeměkoule", "upevnění důvěry a rozvinutí spolupráce mezi rovnoprávnými a 
rovnými národy této části světa, mezi nimiž dříve vládly sváry, ... ", 

"všestranné povznesení hospodářské a kulturní úrovně všech těchto národů", 
"program industrializace a kolektivisace zemědělství této části světa", 

"budování obrany a vojenské moci těchto států jako ochránkyně a záštity 
dobyté svobody a trvalého míru", "přátelský a bratrský vztah spojenectví 
našeho lidu se sovětským a čínským lidem i s lidem států lidové 
demokracie", "mocné mírotvomé úsilí tohoto velikého tábora míru", včetně 

"svobody vyznání a náboženského přesvědčení všech občanů a 
rovnoprávnost církví a náboženských společností v této části zeměkoule,,1868. 
Gottwaldovu dílu jako "české části světového díla Stalinova" Vyjádřil 
patriarcha Kovář vděčnost navíc za jednu specifickou službu, a to 
"Gottwaldovo hodnocení a aplikování husitské tradice,,1869. 

Kovářem vypočítané výdobytky socialismu měly být jako odkaz obou 
vůdců chráněny a dále rozvíjeny, neboť, viděl jen dvě možnosti - bud' 
kapitalisniu~', ,',vedoucí k bohatství málokterých a k bídě přemnohý~h'~, anebo 

socialismus, "vedoucí k stálému zvyšování životní úrovně všeho pracujícího 
lidu".187o Proto podněcoval k tomu, aby každý "v opravdovosti své víry, 

orientované biblicky i husitsky" přispěl "ke kladnému a tvůrčímu životu 
v nové společnosti".1871 

Ve stejném duchu se nese 'prohlášení patriarchy Kováře k 10. vyrOCl 

osvobození v květnu 1955, kde rovněž vypoČítává klady současného života 

ve srovnání s utrpením CČS v době nacistické okupace a argumentuje 
správnost směřování CČS v prvním desetiletí po osvobození - i díky 

"nezatíženosti omyly historických církví" - "poslušností Božímu slovu 
v Ježíši Kristu" a rovněž "následováním husitských a bratrských předků".1872 
Právě poslední teologický vývoj CČS je patriarchovi "nejvýzna1nnějším 

1866 Kovář, Fr., O nový svět, V., in: tz.1954; roč. XXXVII., č. 17, s. 2. 
1867 Tamtéž. 
1868 Tamtéž. 

1869 Kovář,Fr., O nový svět VI, in: ČZ 1954, roč. XXXVII., č. 18., s.2: Patriarcha Kovář 
připomněl Gottwaldovy oslavné výroky o husitství z r. 1935, 1942 a 1948, vzpomenul 

, s vděčností i na jeho účast po své volbě na bohoslužbách v mikulášském chrámě a na 
přidělení jména M. J. Husa fakultě CČS. 
1870 Kovář, Fr., O nový svět VII, in: ČZ 1954, roč. XXXVII., č. 19., s. 2. 
1871 Tamtéž. , 

1872 Kovář, Fr., Projev k 10. výročí činnosti státu i rozvoje života církve, in: ČZ 1955, roč. 
XXXVIII., č. 16., s.l. 
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znakem života Československé církve", v němž CČS "překonala vlivy a 
zbytky náboženského liberalismu z dřívějších let svého vývoje.,,1873 Jako 

"duchovní obecenství v Kristu" může plnit CČS své poslání, nespjatá 
s feudalismem, kapitalismem, ne spoutaná dogmaty, "svou cestou" jako 

"osobitá církev", "pod normou Ducha Kristova a v úsilí o nové, lepší, 
dokonalejší poznání Božího slova a v poslušnějším a věrnějším plnění jeho 
svaté vůle.,,1874 V něm i nadále zůstávala v Kovářově pochopení účast na 

b d 1 k , d'l l'd ., h "1' h'" ,,1875 " u ovate s em I e I u IJe o USll o zac ovaru mlru ... 

V naprosté shodě i srovnatelné délce i množstvím výčtů a jednotlivými 

akcenty, včetně teologických, proslovil na slavnostním shromáždění Husovy 
fakulty svůj projev její děkan prof. Zd. Trtík.1876 

5.3. Kovářova snaha o udržení akceschopnosti CČS v ateistickém státě 

Podporu CČS jako spolubudovatelky socialistického režimu i snahu 

patriarchy Kováře o zachování jím původně podporovaného směru CČS proti 
skupině teologů na HČBF, s nimiž se dostal v r. 1953 do konfliktu, jehož 
hroty utlumil politickou silou SÚC, lze do jisté míry chápat i jako snahu o 
udržení akceschopnosti CČS v totalitním státě. 

Na podzim r. 1953 navštívil biskupský sbor v čele CČS s patriarchou 
předsedu· SÚC s plánem prosadit změnu v posledních letech"zhoršené 

politiky státu k CČS. Pomocí příměrů k náboženské situaci v SSSR pokoušel 
se patriarcha Kovář ukázat možné zlepšení poměrů státu a církve. Důvodem 
jejich návštěvy však byla především kritika ateistické agitace proti církvi 
s cílem zamezit odchodům dalších duchovních z církve a odhlašování dalších 
dětí z hodin náboženství ve školách.1877 

Dalším způsobem, jak udržet chod církve v totalitním státě, byla určitá 
rezistentnost. 1878 Snahou patriarchy Kováře byla ale také touha vzbudit 
církev k vědomí jejího poslání novou věroučnou diskusí. Možností, jak se 
dostat z izolace ateistického státu byly ale též ekumenické styky. Dobrou 
příležitostí k vystoupení z šedé reality zhoršujícího se soužití církví a státu se 
v r. 1954 stalo připravované Valné shromáždění SRC v Evanstonu. 

1873 Tamtéž, s. 2: Kovář zde ocenil "podněty ... z mladé theologické generace, soustředěné na 
Husově čs. bohoslovecké fakultě", díky nimž dochází "prohloubení, ujasnění a zpevnění 
víry", když přistupují "k živému zdroji slova Božího, dosvědčeného Písmem svatým". 
1874 Tamtéž. 

1875 Tamtéž: Projev obsahuje i podrobný výčet Kovářem pozitivně vnímaných opatření státu 
za desetiletí 1945 -1955. 
1876 Trtík, Zd., Stráž u víry a lásky domova. Projev děkana dr. Zd. Trtíka na slavnostním 
shromáždění Husovy fakulty, in: ČZ 1955, roč. XXXVIII., č. 20., s. 1.,3. 
1877 Hrdlička, J., cit. dílo (2007), s. 405, 406. , 
1878 Tamtéž, .s. 409: Kovář si od r. 1954 psal již méně odsuzujících výroků o KSČ, rovněž 
dokázal již předjímat námitky SÚC, s nímž se pokoušel nedostávat do konfliktu. 

" ~,. f 
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Několik dní po té, co patriarcha Kovář tlumočil zástupcům SÚC názor o 
možnou žádost účasti CČS na Valném hromadění SRC v Evanstonu, 

zúčastnil se s biskupem Novákem promítání dokumentárního filmu o mírové 
konferenci všech církví a náboženských společností SSSR, která se konala 
v r. 1952 u Moskvy a dalších podobných církevních akcí v SSSR 
zaměřených na mírovou aktivitu.1879 

Biskup Novák, který byl oceněn Čs. cenou míru za rok 1954, se poté 

v září 1954 jako člen delegace Čs. společnosti pro mezinárodní styky 

zúčastnil 9. valného shromáždění Světové federace sdružení pro Spojené 
národy, které se konalo v Ženevě1880a bezprostředně poté i konference 

Světového kongresu vyznání v Oxfordu.1881 

Z výše uvedeného vyplývá, že totalitní stát preferoval styky církví pod 
hlavičkou mírových jednání a měl rozhodně více zájem na navazování vztahů 
CČS s ruským pravoslavím, než se SRC, jak bude zřejmé i z nástinu 

ekumenického vývoje CČS v následujících letech. 

6. Ekumenické směřování CČS v polovině 50. let 

6.1. Možnosti CČS přiblížení k SRC - Valné shromáždění SRC v Evanstonu 

Na počátku roku 1954 byl patriarcha Kovář kontaktován J. L. Hromádkou, 
t.č. děkanem Komenského bohoslovecké fakulty, jenž se snažil o to, aby 
CČS vyslala svého zástupce jako pozorovatele na Valné shromáždění SRC, 
plánované v létě r. 1954 v Evanstonu (USA, Illinois).1882 Prof. Hromádka 

současně informoval patriarchu, že přehodnotil svůj vztah k CČS, kterou 
viděl ve vztahu k ČCE stále, blíže. 1883 Začal psát i ~lánky pro Český zápas, 

1879 Tamtéž, s. 408. 

1880 Redakce ČZ, Pražský biskup Dr. M. Novák nositelem ceny míru, in: ČZ 1954, roč. XXXVII., 
č. 36., s. 1. Srv. Redakce ČZ, Rozhovor s pražským biskupem, nositelem Čs. ceny míru, dr. M. 
Novákem po návratu ze Ženevy a Oxfordu, in: ČZ 1954, roč. XXXVII., č. 40., s. 1: biskup 
Novák byl na shromáždění dle svých sl9V jediným představitelem církve mezi několika sty 
delegátů z celého světa. ' 
1881 Redakce ČZ, Rozhovor s pražským biskupem, nositelem Čs. ceny míru, dr. M. Novákem 
po návratu ze Ženevy a Oxfordu, in: ČZ 1954, roč. XXXVII., č. 40., s. 1: Novákteferoval o 
setkání se zástupci anglikánské církve i· svobodných církví, ale i různých náboženství: 
buddhismu, hinduismu, islámu a judaismu, které všechny spojila "víra v jediného Boha" a 
přes růzpost přesvědčení, politickou př(slušnost, či rasovou rozrůzněnost získali hleděli 
delegáti do budoucnosti s naději "spojení lidstva k bratrské a sesterské spolupráci, 
k zachování míru a pokoje". ' 
1882 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 407: V r. 1952 se konala 3. světová konference pro Víru 
a řád v Lundu. Z Československa se jí účastnil pouze J. L. Hromádka, který po svém návratu 
začal usilovat o větší angažovanost v SRC i ze strany CČS. 
1883 Čmerda, L., Pohled do práce našich bohoslovců, in: ČZ 1954, roč. XXXVII., č. 7., s 3: L. 
Čmerda shromáždil ve své práci "hlasy katolických a českobratrských theologů o 
československé církvi". Článek je sumářem nástinů' Hromádkovy kritiky CČS od vzniku CČS. 
Srv. Hrdlička, 1, cit. dílo (2007), s. 407; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 12. 1. 1954, RAFK. Srv. též 
s. 429; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 20. 3. 1955, RAFK: Amadeo Molnár vyjádřil Kovářovi obdiv 
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deklarující "spojení velikého zápasu o mír s nemenSlm zápasem 1 ZlVOU 
theologii" 1884. V jednom z článků naznačil, že i SRC se nyní věnuje 
"otázkám míru a společenského řádu,,1885 . Vzájemné přiblížení obou církví 
lze spatřovat i ve vydání sborníku pod názvem "V zemi Husa a 
Komenského", kam vedle synodního seniora ČCE V. Hájka, Doc. A. 
Molnára a Prof. J. L. Hromádky přispěl svým článkem "Cesta 
Československé církve" i patriarcha Kovář. 1886 

Obdobný zájem o vyslání pozorovatele na Valné shromáždění SRC měli i 
děkan HČBF O. Rutrle a F. M) Hnľk. 1887 Pozvání zástupců CČS na Valné 
shromáždění SRC se stala věcí SÚC, jakož i plán a příprava všech účastníků, 
vyjíždějících na Valné shromáždění (VS). Hlavní téma VS znělo: "Kristus, 
naděje světa", které mělo být rozpracováno v šesti tématech: Organizace a 
zřízení církví, Evangelizace a misijní činnost, Sociální otázky, Otázky 
mezinárodní politiky, Otázky národnostní a rasové, Křesťané v povolání. 

Generální tajemník SRC Visser't Hooft ve své zprávě na Valném 
shromáždění l.lkázal SRC jako prostor ke společnému duchovně zakotyenému 
dialogu a nástroj služby církvi k poznávání jednoty jejích jednotlivých částí. 
Téma jednoty pak ve svém vystoupení zdůraznil vedle svatosti a 
apoštolskosti. 1888 

za překonání liberalismu a současně ponechání jeho kladů, zatímco, jak A. Molnár dále 
uvedl, "my jsme jej vymazali, ale vidíme, že to nejde, nevíme si s ním rady." 
1884 Hromádka, J. L. Tvořivé křesťanství, in: ČZ 1954, roč; XXXVII., Č. 3., s 1. Srv. Hromádka J. 
L., Oslavovat Boha znamená pomáh,at člověku kjeho pravému lidství, in: ČZ 1954, roč. 
XXXVII., Č. 35., s. 1. 
1885 Tamtéž: Hromádka informoval, že SRC rovněž vyšle snad i své pozorovatele na mírovou 
konferenci, svolanou Světovou radou míru, jež měla být ještě větší než mírový kongres ve 
Vídni. 
1886 Kovář, Fr., Cesta československé církve, in: V zemi Husa a Komenského, Praha 1954, s 16 
- 26. Srv. Kovář, Fr., V zemi Husa a Komenského, in: ČZ 1954, roč. XXXVII., Č. 16., sL, 2: 
výňatek z Kovářova článku. Patriarcha zdůraznil, že CČS si nevzala za vzor lIty, kdo se utíkají 
ze světa do p6usteven a klášterů, ani ty,kdož tráví hodiny a dny na modlitbách v ústraní, 
ani ty, kdož tvoří spekulace a úvahy, jež nemají vztahu k životu ... " Obhajoval angažovanost 
CČS v tomto světě jako dědictví předků z dob husitské a bratrské, kteří sloužili Kristu 
zakotveni vevangeliu a usilovali o nové' spravedlivé řády. Tak i CČS není církví jen kněží, 
nebo jen teologů, ale duchovních i laiků, z nichž "každý přináší duchovní oběti milé Bohu 
pro Ježíše Krista", je církví, která "nepatří k mrtvému feudálnímu světu", která není spjata 
s kapitalistickým světem, s řády minulosti",která není "spoutána dogmaty", ale tvoří 

"samostatnou svou cestu v duchu Kristově" Tato cesta je občasně cestou účasti na 
"budovatelském díle lidu" a "úsilí o zachování míru" "v nové společnosti". 
1887 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 407; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 14. 1. 1954, RAFK: Kovář 
si poznamenal, že teologové "cítí izolaci naší církve a stojí o pokračování v stycích, i když 
nelze mít členství". , 
1888 Visser't Hooft, W. A., Co je Světová rada církví, in: Křesťanská revue 1955, roč. XXII., ž. . . 
6., s. 202. 
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SÚC vnímal Valné shromáždění SRC však ryze politicky. 
Československou delegaci,1889 v níž zástupci CČS chyběli, proto náležitě 
-vyškolil úkoly, kdy, a co mají prosazovat, pro která usnesení hlasovat. 
V zájmu komunistického státu bylo, aby byly delegáty předneseny 

požadavky: na zákaz zbraní hromadného ničení, na vstup Číny a evropských 
lidových demokracií do OSN, na vytvoření jednotného mírumilovného 

Německa, na ukončení války v Indočíně, na podporu zápasu koloniálních 
národů za svobodu, na překonání studené války a překonání rozdělení světa 

na dva bloky, na odsouzení zneužívání SRC ve prospěch jedné skupiny států. 

Delegáti měli rovněž mluvit pochvalně o svobodě náboženského života 
v Československu a vyvrátit tak informace, které hovořily o Opaku. 1890 

Po skončení Valného shromáždění SÚC vyhodnotil úspěchy i neúspěchy 
dosažené v oblastech, v nichž byl zainteresovaný. Evanston byl v očích SÚC 

antisocialistickou demonstrací, jednání se nesla pod tlakem amerických 
reakčníků, reakčníky byli označeni i generální tajemník SRC W. A. Visser't 
Hooft a čestný prezident biskup anglikánské církve G. K. A. BelI. SÚC ale 
kvitoval, že oba zmínění měli zájem, aby nedošlo ke konfliktu mezi Západem 
a Východem. Bylo hodnoceno rovněž splnění mise a jednotlivých úkolů 

československé delegace. Ti byli oceněni, že se stali hrází proti odsouzení 
komunismu, že oslabili nedůvěru proti socialistickým zemím. SÚC rovněž 
kladně hodnotil, že, se podařilo přijmout rezoluci žádající zákaz zbraní 

hromadného ničení, a že J. L. Hromádka byl zvolen do exekutivm'ho výboru 
SRC. Neg~ti~ě hodnotil rezoluci sociální komise, dále nepros~~~ Číny do 
OSN a také nové představitele SRC, zvláště pravoslavného arcibiskupa 
Michaela a německého biskupa Dibbelia. Za zásadní handicap byla viděna 
nezajištěnost spolupráce jak členů československé delegace, tak i vzájemně 
socialistických delegací. 1891 

Vyhodnocování výsledků VS SRC probíhalo i v české ekumeně, nicméně 
v odlišném duchu, než na SÚC. V Křesťanské revue vydal J. L. Hromádka se 
svými spolupracovníky výbor ze zpráv z jednotlivých sekcí a Poselství VS 
SRC.1892 V Náboženské revue informoval o výsledcích konference F. M. 

Hník.1893 Ve svém hodnocení 'nešetřil kritikou, Evanstonskou zprávu o 

1889Tamtéž, s."417: delegaci tvořili: z ČCE děkan J. L. Hromádka a synodní seniorY. Hájek, ze 
slovenské ECAV generální biskup J. Chabada, děkan Slovenské evangelické bohoslovecké 
fakulty J. Michalko a z Křesťanské reformované církve na Slovensku biskup I. Varga: 
1890 Tamtéž" s. 417- 418, cit. dle: Havelka J., Postup naší delegace na mezinárodních 
protestantských konferencích v USA, srpen 1954, čj. 267/54 NA, fond SÚC, inv. Č. 130 
Evanston. 
1891 Tamtéž, s. 417 - 419; cit. dle: Havelka, J., Zpráva o průběhu konference SRC 
v Evanstonu, září 1954, čj. 557/54, NA, fond SÚC, inv. Č. 130 Evanston. 
1892 Hromádka J. L., Brož, L., PospíŠil. B., Žeň z Evanstonu, in: Křesťanská revue 1955, roč. 
XXII., Č. 6., s. 161-198. 
1893 Hník, F. M., Naděje v Ježíše Krista, in: NR 1955, roč. XXVI., Č. 4., s. 145 -152; Hník, F. M., 
Odpovědná církev a ethos společenského dění, in! Nf:{ 1955"roč. XXVI., Č. 6., s. 256 - 262: 
Hník zde nešetří kritikou Evanstonského zasedání z hlediska obrany socialistického pojetí 
společnosti, dokonce přirovnává některé závěry k "nejtemnějším místům v papežských 
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společenské problematice označil za "úplný krach odpovědného sociálně 
ethického myšlení na půdě ekumenického hnutí.,d894 Na tomto základě 

-postavil Hník i argument opodstatněnosti výhrad CČS vůči SRC a 
požadavkem návratu ekumenického hnutí náboženskému poslání.1895 

Z věroučného hlediska . však, přestože CČS (prostřednictvím JeJ1 
zahraniční komise) i nadále deklarovala nemožnost vstupu CČS do SRC 
kvůli basi, vyjádřila se současně pro "přátelský styk a zájem" o SRC, který 
by měl "otevřít dveře do křesťanského světa", jenž, jak si členové komise 
přiznali, si CČS "někdy příliš- snadno - a snad i domýšlivě - zavírala". ' 
Současně věřili, že budou moci upozornit i na "rysy vyznačující svébytnost" 
teologie CČS, jak je mohla CČS uplatňovat v IARF. Proto se komise 
vyjádřila i k ochotě k setrvání CČS v IARF. Uvědomila si rovněž svou 
možnost být "významným činitelem v podpoře sociálně - progresivních sil 
světového křest'anstva i. .. v domácím ekumenickém prostředí.,,1896 Ve vztahu 
k SRC však jednoznačně došlo ze strany CČS k posunu směrem k většímu 
přiblížení, a to díky, řečeno sF. M. Hníkem, jejímu odklonu "od mělkého 
sociologismu - v pojímání podstaty církve,,1897, či jinak, díky -posunu 
interpretace chalcedonského dogmatu v CČS, byť stále neumožňovala plné 
přijetí báze SRC.1898 

encyklikách,.,věnovaných sociálním otázkám." Napadá materiály z Evanstq!1l! rovněž z 
"vnitřní protikladnosti" - zatímco jeden dokument ses taví proti "maloburžoazní kultuře 
v křesťanském ovzduší" a církvím se vyčítá: zaostávání za rychlým spádem společenského 
vývoje", jiný dokument dle Hníka "pokrápí svěcenou vodou do dějinného propadliště 
zapadající postavy kapitalistických upírů ... " Hník osočuje dále "část representantů 

organizovaného křesťanstva" z vnitřní slepoty, z nerozpoznání znamení doby. Hník srovnává 
i závěry Amsterodamu, Oxfordu, Stockholmu, kdy často hovoří o Evanstonu jako o kroku 
zpět, co se týče hospodářských a sociálně- etických otázek. 
1894 Tamtéž. 

1895 Tamtéž; srv. Hník F. M., Církev a mezinárodní otázky, Praha 1950, Blahoslav, s. 117. 
1896 Redakce NR, Ekumenická spolupráce, in: Ze života církve, in: NR 1955, roč. XXV., č. 2., s. 
90 - 91: prostředkem k podpoře "sociálně - progresivních sil světového křesťanstva" na 
domácí půdě chtěla CČS docílit "vahou svých sněmovních usnesení o poměru k světské 
společnosti". , 
1897 Hník, F. M., Církve v čase rozhodování, Praha 1956, Blahoslav, s. 141. 
1898 Trtík, Zd., Bůh v Kristu, in: NR 1956, roč. XXVII., č. 5., s. 207: "Unitářství a liberální 
theologie v důsledku nekritického paušálního odmítnutí chalcedonského vyznaní zabředli 
v christologii do primitivního ebionitismu a adoptianismu." Srv. Trtík, Zd. Christologie 
návrhu katechismu, in: NR 1955, roč. XXVI., č. 2., s. 64 - 69: Trtík zdůraznil eschatologickou 
dimenzi dokonalé jednoty Boha a člověka v Ježíši Kristu. Současně potvrdil rozumovou 
neprůhlednost této jednoty Boha a člověka v Ježíši Kristu, neboť nemůžeme proniknout 
logikou "za eschatologickou hranici světa a naší existence". Teologie tčs byla od počátku 
mylně spíše nakloněna adoptianismu. Srv. Hník, F. M., Pořadnicevíry a života v církvi. 
Poznámky k věroučným thesím Katechismu s hlediska sociální theologie, in: NR 1956, roč. 
XXVII., č. 2., 's. 71, část. 4. Christologie: Hník hodnotí Trtíkovy christologické výpovědi jako 
"věrnou interpretaci ústředního tématu biblické zvěsti. .. ve které se setkáváme v Ježíši 
Kristu s pravým Bohem a pravým člověkem" a označuje je jako "dialektický skok 
v organickém procesu ... vrůstánído církve Boží,' j~kož i přiblížení hledisek ve vztahu 
k dosavadní linii ekumenické teologie." Důvodem, proč CČS ale přesto nemůže CČS přijmout 
věroučnou bázi SRC již není "náboženská pravda, která stojí v pozadí této formulace", ale 
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Byť CČS neměla v delegaci na VS SRC žádného svého zástupce, 
účastnila se s SÚC na společném vyhodnocování výsledků konference. 1899 

-Na základě této evaluace se rozhodlo SÚC připravit ve spolupráci 
s biskupem Novákem provolání CČS k zahraničním institucím (IARF) i 
osobám (dle domluvy). Toto poselství CČS směřované k Vánocům jako 
"svátkům mírového charakteru" "mělo sehrát svou malou roli v mocenském 
zápase v Evropě rozdělené studenou válkou. ,,1900 Ve stejném duchu a se 
stejnými akcenty se nese i poselství ÚR CČS na konci Adventu (na místo 
Vánočmno poselství biskupů), které se navíc zaštiťuje i Valným 
shromážděním SRC v Evanstonu, které ukázalo, že i "celý křesťanský svět 
cítí odpovědnost za dorozumění mezi národy a státy a za světový mír.,,1901 

Za CČS připravil F. M. HmK i hodnotící zprávu Valného shromáždění 
v Evanstonu pro Ruskou pravoslavnou církev, s níž CČS zahájila 
intenzivnější písemný styk, v němž si vyměnila i své pohledy na VS 
SRC.1902 O materiály z Evanstonu měly zájem i teologové CČS, nebot', 

"předimenzovaná božská stránka v osobnosti Ježíše Krista na úkor jeho dokonalé lidské 
přirozenosti", což označil F. M. Hníkjako rozpor s biblickou zvěstí. 
1899 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 420. 
1900 Tamtéž, s. 420. Srv. Kovář, Fr., Sekretariátu Světového svazu pro svobodné křesťanství a 
náboženskou svobodu v Utrechtu, in: ČZ 1954, roč. XXXVII., č. 47., s. 1: Prohlášení obsahuje 
vyjádření obavy ze znovuvyzbrojování západního Německa, na jejímž základě CČS žádá o 
podporu iniciativy sovětské vlády a jí svolávané konference o kolektivní bezpečnosti, která 
by měla přispě~ i "k dohodě o obnově jednotného demokratického Německa Ije.ho návratu 
do mírového společenství evropských národů." Žádá rovněž odmítnutí ratifikace úmluvy 
mezi západními velmocemi s obavou z Třetí světové války a žádá o rozšíření tohoto 
prohlášení "ve všech členských skupinách" ve prospěch "smírného řešení všech sporných 
mezinárodních otázek na základě dohody mezi všemi signatáři Charty Spojených národů ... " 
Srv. Předsednictvo a sekretariát IARF, Proti zbraním hromadného ničení, in: ČZ 1955, roč. 
XXXVII!., č. 7., s. 1. Poselství zaslané předsednictvím a sekretariátem IARF v Haagu 
k Mezinárodní neděli v r. 1955 se jeví být odpovědí na prohlášení CČS. Srv. ÚR CČS, Poselství 
ústřední rady církve československé ,k výzvě Světové rady míru, in: ČZ 1955, roč. XXXVII!., č. 
9., s. 1: Výzva k zapojení se do "podpisové akce na výzvu Světové rady míru na obranu 
lidstva proti nebezpečí nové války a zejména na obranu proti zneužití atomové energie 
k hromadnému vraždění." Srv. část duchovenského sboru CČS, Dopis do západního 
Německa, in: ČZ 1955, roč. XXXVII!., č. 6., s. 1: Z iniciativy biskupa Nováka napsala část 
duchovenského sboru CČS, shromážd~ná V Nové Vsi n. Nisou, výzvu německému faráři K. 
Essenovi z Duisburgu, aby tlumočil "svým věřícím a svému národu povinnost rozhodnout se 
pro život, vzájemné dorozumění a spolupráci, jež jsou ohroženy novou válkou." 
1901 úR CČS, Nd prahu svátků Knížete pokoje, in: ČZ 1954, roč. XXXVI!., č. 50., s. t 
1902 Hník, F. M., Naše styky s církvemi, in: ČZ 1955, roč. XXXVII!., č. 18., s. 3: Hník přetiskl 
odpověď metropolity Nikolaje včetně svého komentáře a informací i výměně názorů na VS 
SRC - moskevský patriarchát vyjádřil ve 'vztahu k Evanstonu "některé své zásadní výhrady"; 
Srv. Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 438: Hníkův dopis metropolitovi Krutickému a 
Kolomenskému Nikolaji z 2. 4. 1955, NA, fond Zprávy o jednání představitelů CČS na SPVC 
MK; inv .. č. 38, karton 18. Srv. Redakce NR, Odpověď ruské pravoslavné církve na výzvu 
Druhého valného shromáždění SRC Presidentu SRC Dr. O. Dibeliovi a gen. sekretáři SRC Dr. 
V; A. Wisser't Hooftovi, překlad (D. S.), in: Z Ruské pravoslavné "církve, in: NR 1955, roč. 
XXV!., č. 3., S. 121 - 124: Ruská pravoslavná církve SRC mimo jiné vyčítá, že nestačí 

spravedlivé požadavky pouze deklarovat, ale je potřeba vyzývat křesťany k apelu na jejich 
národní vlády a parlamenty.Vyčítala jí i zaujatý pohled na SRM; Srv. Redakce NR, Žurnál 
Moskevsképatriarchie, č. 1. a 2. 1954, v překladu D. S., in: Časopisy, in. NR 1955., roč. XXV!., 
č. 3., s. 138 - 139: Doporučení posvátného synodu, aby SRC spolupracovala se SRM; Srv. 
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receno sF. M. Hníkem: Zájem o "ekumenickou spolupráci tvořil vždy 
existenční předpoklad rozvoje CČS.,,1903 Zájem o ekumenismus deklaroval i 

- patriarcha Kovář ve svém proslovu k 35. výročí CČS, kde v samostatném 
odstavci zrekapituloval - byt' v obecné rovině - spolupráci s ostatními 
církvemi (za uplynulá léta, zvláště za posledních 5 let), jejíž rozvoj hodnotil 
"v duchu snášenlivosti a bratrství, za stále sílícího vědomí o společném 
poslání služby církve Kristovy ve světě jako pokračování díla Boží spásy 
skrze Ježíše Krista.,,1904 Zhodnotil dále, že v CČS je "ekumenický 
duch ... stále živý. ,,1905 

Strategii pomalého přibližování CČS k SRC zastávali patriarcha Kovář a 
biskup Novák, oproti snaze o rychlejší vstup CČS do SRC ze strany Zd. 
Trtíka, O. Rutrle a F. M. Hníka. Záměr státu ale byl zřejmý, přál si, aby CČS 
namísto vstupu do SRC navázala bližší vztahy s pravoslavnou církví. 
Argumentem mělo být vřelé přijetí a spolupráce ze strany ruského pravoslaví 
oproti pouhému "trpění CČS ze strany SRC", jak se snažil SÚC církvi 
podsunout. 1906 

Ne bez zajímavosti je, že se tato koncepce - zájem pouze o 
pozorovatelský status v SRC a větší spolupráce s ruským pravoslavím, 
zvláště "v otázce mírové", objevily po jednání patriarchy s SÚC v lednu 
1955 následně i v jeho dem'ku. 1907 Otázkou je, nakolik byla tato představa 
skutečně jeho představou, neboť Jaroslav Hrdlička ve své práci uvádí, že 

Bartončíková, V., Příklad metropolity Dr. Nikolaje, in: ČZ 1955, roč. XXXVIII., č. 6., s. 3: 
Autorka informuje o návštěvě metropolity Dr. Nikolaje v Československu v r. 1954, kdy 
obdržel čestný doktorát teologie z prešovské pravoslavné fakulty; čestný doktorát z Husovy 
fakulty obdržel v r. 1950. Informuje dále o jeho mírové činnosti. Srv. Hník, F. M., cit. dílo 
(Odpovědná církev a ethos společenského dění, in: NR 1955), s. 256 - 262: Za tento článek 
si Hník naopak vysloužil kritiku SÚc. _ 
1903 Tamtéž. Srv. Hník, F. M., Naše styky s církvemi, in: ČZ 1955, roč. XXXVIII., č. 23., s. 3: 
Rekapituluje vztah a styky CČS s anglikánskou církví. Srv. Hník, F. M., Československá církev 
a ekumenické hnutí, in: ČZ 1955, roč. XXXVIII., č. 25., s. 3: Článek poskytuje stručná vhled do 
ekumenické angažovanosti CČS od jejího počátku do současnosti. Srv. Hník, F. M., 
Náboženský význam ekumenických snah, in: ČZ 1955, roč. XXXVIII., č. 31., s. 3: V článku Hník 
hodnotí SRC a její Valné shromážděn( v Evanstonu a jeho recepci v Římskokatolické církvi. 
Srv. Redakce ČZ, Ekumenické dílo" Kroměříži, in: ČZ 1956, roč. XXXIX., č. 48., s. 3: F. M. Hník 
přednášel o Evanstonu při různých příležitostech. Článek dokládá jeho přenášku již jako 
biskupa i v r.1.956 v Kroměříži při setkání nekatolických církví, která tamní člen'Ové Milíčova 
sboru organizovali pravidelně od r. 1949.-
1904 Kovář, Fr., Zastávka vděčnosti, in: ČZ,1955, roč. XXXVIII., č. 1., S.1. 
1905 Tamtéž. Srv. Kaňák, M., Naše styky s církvemi, in: ČZ 1955, roč. XXXVIII., č. 19., s. 3: 
Článek rekapituluje ekumenické směřování CČS v polovině 50. let. Řadí ji mezi cca 600 
reformačních církví, mezi 24 členských církví a-náboženských společností IARF, deklaruje "i 
přes své odlišnosti a výhrady k nim" i spolupráci s církvemi, tč. sdruženými v SRC. Odkazuje 
rovněž na liturgické zakotvení ekumenicity CČS poukazem na přímluvy v liturgii Dr. K. 
Farského, "abychom jedno byli a jedno cítili". 
1906 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s~ 415; cit. dle: Zápis o poradě zástupců SÚC a ÚR CČS 19. 
2. 1955, Fond SÚC/MK - ÚR CČS, ÚAM CČSH: Děkan Trtík byl kritizován, že se nezúčastnil 
promoce metropolity Nikolaje. Na následující potadě již patriarcha Kovář referovalo tom, 
že spolupráce byla již navázána prostřednictvím korespondence. 
1907 Tamtéž,s. 424; cit. dle: Kovář, Fr., Deník z 20.2.1955, RAFK. 
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Kovář psal v této době své deníky mnohem "opatrněji i lakoničtěji se 
zřejmým strachem se i v soukromí svobodněji vyjádřit k řadě jevů v církvi i 
společnosti.,,1908 Snad zčásti mohla tato SÚC naplánovaná koncepce 

ekumenických vztahů pro CČS korespondovat s Kovářovým pohledem, jak 
by vyplývalo zjeho předchozích projevů vůči SRC (zvláště kvůli pro CČS 
nepřijatelné bázi SRC), nicméně v polovině padesátých let se i vlivem 

Kovářova okolí začal jeho pohled na možné členství CČS v SRC 
proměňovat. 

Ze strany SÚC však bylo, ekumenické smerovanl CČS vnímáno jako 
politikum. SÚC negativně přijímal skutečnost, že se protestantské církve, 

které se staly členy SRC, ,jsou svým členstvím nějak svázány" a "nechtějí 
kritizovat", oproti Ruské pravoslavné církvi, která se vyslovuje velmi 

. kriticky. SÚC byl proto ochoten pro CČS připustit pouze status pozorovatele 

SRC, v naději, že CČS by mohla s Ruskou pravoslavnou církví být účinným 
kritikem SRC, kterou SÚC vnímal jako organizaci ve službách zájmů 
imperialismu, podporující kolonialismus, persekvující čínské národní 
křesťanské hnutí, bránící samostatnosti křest'anů v Indii apod. 1909 -Členství 
CČS v SRC tak z hlediska SÚC nepřipadalo v úvahu.1910 

Situace se začala měnit po zasedání ÚV SRC v Davosu, kde se 
v návaznosti na Evanston zasadila SRC mnohem zřetelněji a jasněji o 

"opravdové úsilí o zabezpečení míru ve světě", jak hodnotil zasedání Český 
zápas, jenž rovněž popsal davoskou "řeč Světové rady výraznějšfa: citlivější, 
a přitom otevřenější.,.I911 

Dokladem Kovářovy proměny pohledu na možné větší sepětí CČS se SRC 
je korespondence mezi CČS a generálním tajemníkem SRC Visser't Hooftem 
v dubnu 1955, z níž je znatelná oboustranná touha o užší spolupráci 1912, 

dovršená návštěvou generálmp.o tajemníka SRC Visser't Hoofta v září 1955 

1908 Tamtéž, s. 423. 

1909 Tamtéž, S. 425,426; cit. dle: ZápiS o poradě zástupců SÚC a ÚR CČS 21. 4. 1955, Fond 
SÚC - ÚR CČS, ÚAM CČSH. 
1910 Tamtéž, s.426; cit. dle: Záznam o jednání představitelů CČSna SÚC 19. 2; 1955, NA, 
fond CČS - SÚC, inv. č. 38, karton 18': členství CČS v SRC nemělo připadat v úvahu "ani 
v daleké budoucnosti". Ne, bez zajímavosti je, že SÚC podporoval kromě spolupráce 
s Ruskou pravoslavnou církví CČS i v kontaktech s anglikánskou církví. . 
1911 Redakce ČZ, Zasedání ústředního výboru Světové rady církví v Davosu, in: ČZ 1955, roč. 
XXXVIII., č. 36., s. 1. 
1912 Kovář, Fr., Projev patriarchy Dr. Františka Kováře na zahajovacím zasedání IV. řádného 
sněmu církve československé dne 12. října 1956, in: ČZ 1956, roč. XXXIX., č. 41., s. 9 
(brožurky): Znovu zvolený patriarcha ve stručnosti seznamuje s obsahem korespondence, 
kterou měl s generálním tajemníkem SRC Visser't Hooftem, Srv. Hník, F. M., cit. dno 
(Československá církev a ekumenické hnutí, in: ČZ 1955), s. 3: Hník zde parafrázuje 
korespondenci mezi generálním sekretářem SRC Visser't Hooftem a patriarchou Kovářem. 
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v Praze. 1913 CČS byla nabídnuta možnost účasti na studijní práci SRC, 
realizovaná i zasíláním studijního materiálů komisí a odborníků CČS.1914 

Setkání generálm'ho tajemníka SRC v doprovodu J. L. Hromádky se 
účastnili členové zahraniční komise CČS: patriarcha Kovář jako její 
předseda, O. Rutrle jako její místopředseda, tajemníci M. Novák a F. M. 
Hník a členové Zd. Trtík, J. Mánek a M. Kaňák. CČS byla nepřímo vyzvána i 
k podání návrhu změny báze, byť byla CČS současně upozorněna, že 
ekumenické hnutí t.č. preferuje v bázi SRC zdůraznění Kristova božství. J. L. 
Hromádka nabídl CČS i možnost členství ve tři měsíce před tímto setkáním 
založené Ekumenické radě církví (ERC) v ČSR.1915 

6.2: Založení Ekumenické rady církví v ČSR 

Základním předpokladem vzniku Ekumenické rady církví (ERC) 
v Československu se stalo ustavení Světové rady církví, jejímiž členy se staly 
CČE, ECAV na Slovensku a Reformovaná křesťanská církev na 
Slovensku.1916 Zástupci uvedených církví se účastnili i Valného shromáždění 
SRC v Evanstonu, kde byl J. L. Hromádka zvolen do exekutivního výboru 
SRC.1917 Ekumenická rady církví (ERC) v Československu byla výše 
jmenovanými církvemi založena 20. 6. 1955. Po jejím ustavení přistoupily 
další církve: SCEAV, Jednota českobratrská (dnes CB), ECM, JB a po půl 
roce i BjB.-Důvodem pro nevstoupení CČS do ERC v Českosí~'v~nsku byla 

podle M. Salajky "nedůvěra k menším denominacím kvůli obavě z 
prozelitních tendencí.,,1918 Patriarcha Kovář argumentoval před státními 

úřady dostačující vazbou CČS na SRC.1919 Důvodem mohla být i obava z 
přílišné politické angažovanosti předního z iniciátorů ERC J. L. Hromádky. 

Založením ERC v ČSR dostala ekumenická spolupráce v Československu 
v polovině padesátých let "první model organizovaného ekumenismu".1920 
Mezi studijními tématy ekumenické spolupráce v ČSR se objevovala témata 
teologických předpokladů ekumenické práce, či ekumenické podněty české 
reformace, dále konsolidace Evropy, téma československo - německého 

konvent, atomového ohrožení světa, koexistence, boj proti kolonialismu, 

1913 Kovář, Fr., cit. dílo (Projev patriarcby Dr. Františka Kováře na' zahajovacím iasedání IV. 
řádného sněmu ... in: ČZ 1956), s. 9 (broŽurky). 
1914 Tamtéž. 

1915 -Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 425; cit. dle: Hník, F. M., Záznam o schůzce dr. W. A. 
Visser 't Hoofta s patriarchou Kovářem 21. 9. 1955, NA, fond SÚC - Styky CČS se zahraničím 
v letech 1955 - 56, inv. č. 38, karton 18. 
1916 Tamtéž: tvořili 6% obyvatel Československa a reprezentovali 2/5 nekatolických církví. 
1917 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007),s. 419; cit. dle: Havelka, J., Zpráva o průběhu konference 
SRC v Evanston~, září 1954, čj. 557/54, NA, fond SÚC, inv. č. 130 Evanston. -
1918 Salajka, M. cit. dílo (in: Český ekumenismus, 1979), s. 234, 235. 
1919 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 438. 
1920 Salajka, M. cit. dílo (in: Český ekumenismus, 1976), s. 234. 
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irenické dílo J. A. Komenského a jiných českých a slovenských 
reformátorů. 1921 

Hned po ustavení ERC v ČSR vzniklo zahraničně - informační oddělení 
ERC se sídlem na Komenského evangelické fakultě, které začalo koordinovat 
zahraniční styky členských církví.1922 Posléze se kolem tohoto oddělení ERC 
soustředilo veškeré ekumenické dění. Vyrostl zde tak sekretariát mezinárodní 
Mírové konference, jehož prezidentem se stal J. 1. Hromádka. Díky této 
vazbě se "ERC soustředila především na podporu Křesťanských mírových 
konferencí (KMK). ,,1923 

6.3. CČS na 15. kongresu IARF v Belfastu 

Již v lednu 1955 žádal patriarcha Kovář na jednání se zástupci SÚC o 
schválení pozvání CČS na konferenci IARF, která se konala v červenci r. 
1955 v Belfastu. Navrženi k účasti byli biskup Novák a děkan Trtík. Ten se 
však kongresu účastnit nechtěl a navrhl k účasti za fakultu za -sebe Dr. 
Kaňáka. 

Oba navržení zástupci, M. Kaňák i biskup Novák s předstihem o 
konferenci referovali. Zatímco Kaňák jen v náznakul924

, biskup Novák 
připomněl vazby CČS i své osobní na členy IARF a předem seznámil 
s hlavními protagonisty, pro CČS ne neznámými: s profesory Dr; Burim, Dr. 
Eliotem, Dr. Van Holkem a též Dr. G. Wiinschem, kteří měli na kongresu mít 
hlavní přednášky. Novák vyjádřil nespokojenost s hlavním tématem de facto 
výročního kongresu (55 let od vzniku a 25 let od vytVoření stálého orgánu 
Svazu), jenž znělo: Svobodné náboženství ve světě úzkosti". Úzkost 
připouštěl biskup Novák· jen pro křesťany Západu, kteří podle něj byli 
v bludném kruhu zprávo hrozící válce a současně hrozbám nezaměstnanosti, 
v případě ukončení zbroj ení. Jistě i proto považoval úkol delegace CČS za 
odpovědný a potvrdil, že CČS "má co říci k budoucnosti svobodného 
křesťanství". 1925 

Nakonec se účastnil konference pouze Dr. Kaňák, který na konferenci 
předal všem delegátům knihu "Sbory CČS" a hovořil pro anglický rozhlas o 
CČS a jejím dnešním úsilí. Jeho projev kromě anglických stanic, přenášely i 
stanice holandské. Obdržel zde o pozvání k přednáškám o českých 

církevních dějinách do Oxfordu. 1926 Na pokračování pak Dr. Kaňák 

1921 Tamtéž, s. 235. 
1922 Tamtéž. 
1923 Tamtéž, s. 236. 
1924 Kaňák, M., cit. dílo (Naše styky s církvemi, in: 'ČZ 1955, č. 19), s. 3. 
1925 Novák, M., Naše styky s církvemi, in: ČZ 1955, roč. XXXVII!., č. 21., s. 3. 
1926 Redak~e ČZ, Významný náboženský kongres, in: ČZ 1955, roč. XXXVII!., č. 35., s. 1. 
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uveřejňoval v ČZ své "Dojmy z cesty do Belfastu,,1927. Konferenci zhodnotil 

i v Náboženské revue. 1928 S poselstvím konference seznámil F. M. Hník i na 
Husově čs. bohoslovecké fakultě. 1929 

6.4. Změna teologického směřování CČS 

6.4.1. Kritérium Božího slova v Kovářově retrospekci dějin CČS 

Změna teologického směřování pod vedením patriarchy Kováře, kterou 
jsme sledovali v souvislosti s jeho prací na Malé Bibli, je dobře čitelná i 
zjeho kázání k 35. výročí CČS, pronesené v mikulášském chrámu v lednu 
1955. Kovářova retrospekce mířila k rozlišení lidského a Božího v dějinách 
CČS, mnohé z toho, co sám zastával, jako kupř. redukci dogmatiky na víru 
v osobního Boha při 1. sněmu CČS v r. 1924, nyní označoval za "pouhé 
lidské posuzování", vedle něhož nyní stavěl "nevyzpytatelné Boží soudy" a 
"nevystopovatelné Boží cesty" po vzoru Iz 40, 13 a Jb 41,2.1930 Tak z Boží 
nevyzpytovatelnosti argumentoval i vznik CČS, která často byla ve své 
historii napadána a viděna jako dílo lidské, tak v CČS byli i vždycky věřící, 
"kteří odpovídali vírou a životem na Boží slovo zjevené v Ježíši Kristu", 
jichž nyní přibývá, a nebyla - li vždy minulost církve plně zakotvena ve 
vyznání, že "pro nás ještě jen jediný Bůh Otec, z něhož všecko pochází, pro 
nějž i my jsme, a jediný Pán, Ježíš Kristus, jímž všecko povstalo, i my skrze 
něho (l."i 8, 6.),,1931, "začíná v tomto být naše přítomnost~pl~ě v tomto 
bude spočívat naše budoucnost.,,1932 

1927 Kaňák, M., Dojmy z cesty do Belfastu, in: ČZ 1955, roč. XXXVIII., Č. 35., s. 1; Č. 36., s. 3; Č. 
38., s. 3; Č. 39., s. 3; Č. 40., S. 3;č. 42., s. 3; Č. 43., s. 3;č. 44."s. 3; Č. 45., s. 3: Články obsahují· 
směs dojmů a zážitků s některými myšlenkami konference a soudy: kupř. odmítnutí Buriho 
teze o "vědečtější teologii" a naópak bouřlivé přijetí přednášky Eliota o mechanizaci a 
automatizaci člověka. Souhlas s aktivizací církve podle přednášky Prof. Wíinsche. Srv. 
Kaňák, M., Patnáctý kongres Světového svazu svobodných církví (IARF) v severoirském 
Belfastu, in: NR 1955, roč. XXVI., Č. 6, s. 249 - 255. 
1928 Kaňák, M., Patnáctý kongres Svě~ového svazu svobodných církví (IARF) v severoirském 
Belfastu, in: NR 1955, roč. XXVl.iČ. 6, s. 249 - 255. 
1929 Ebertová, A., Husova fakulta se seznámila s poselstvím Belfastu, in: ČZ 1955, roč. 
XXXVIII., Č. 40., s. 3: Poselství obsahuje požadavky: zvýšit produkci zemědělských výrobků a 
organizovat spravedlivé distribuce ve světovém měřítku, zvýšit kulturní úroveň a umožnit 
Vzdělání všem, upravit pracovní dobu a zajistit právo na práci i odpočinek, zajistit 
bezplatnou zdravotní péči a zajistit ho i v době nemoci a stáří. Jeho součástí je i výměna 
kulturních statků, vzájemný styk vědců, umělců i duchovních. Srv. Kaňák. M., Dojmy z cesty 
do· Belfastu, in: ČZ 1955, roč. XXXVIII., Č. 42;, s. 3: Zde je plné původní znění požadavků 
hOlandského Prof. Trompa, který se pokusil shrnout kongresové jednání včetně diskusí, jeho 
návrh byl dále diskutován a po úpravách přijat plénem kongresu jako "direktiva pro 
zaměření pracovního úsilí svobodného křesťanství do nejbližší budoucnosti"; Srv. Kaňák, M., 
Dojmy z cesty do Belfastu, in: ČZ 1955, roč. XXXVIII., Č. 45., s. 3: Se svými dojmy a poselstvím 
konference se Kaňák rozhodl podělit i s mnohými n. o. CČS i čs. unitářů. 
1930 Kovář, Fr., Velebíme Tě, Pane nebes i země, ih: ČZ 1955, roč. XXXVIII., Č. 2., s. 1. 
1931 Tamtéž, s. 2. 
1932 Tamtéž. 
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6.4.2. Kovářova konfrontace CČS s křesťanskými proudy podle 

kritérií teologie Božího Slova v poměru Písma a tradice 

Teologie Božího slova přivedla patriarchu Kováře rovněž k tématu Písma 
a tradice. 1933 Na základě jejich vzájemného poměru porovnal CČS s hlavními 

křesťanskými proudy. 

Nejprve se vyrovnal s pojetím tradice v církvi římské, která "teoreticky 
ztotožňuje apoštolskou a církevní tradici a staví Písmo i tradici sobě na 
roveň, prakticky pak autoritlJ církve, respektive papeže nadřazuje Písmu i 
tradici,,1934. Jako další zmínil ortodoxní protestantismus, který naprosto 

odmítá tradici, avšak jsou zde i proudy odmítající i autoritu Písma i vázanost 
víry na tradici, jiné "staví jednotlivce přímo ve styk s Písmem jako slovem 
Božím. Mezi protestantský proud zařadil pak i "nejnovější teologii Božího 
slova", opouštějící teorii sola Scriptura (podle "Brunnerova: Ohne Kirche 
keine Biebel,,).1935 V pravoslaví poukázal na uznávání Písma a tradice do 8. 
stol. jako pramene zjevení. Anglikánskou církev představil jako církev, jež 
kromě Písma uznává i tradici, "kterou rozumí určité principy svých řádů, jež 
udávají směr a ducha její teologie, bohoslužby i nauky, jak byly vytvořeny 
v určitém období dějin a ve zkušenostech tohoto národa za konkrétních 
daností,,1936. Zaznamenal zde, co se rozpětí k přístupu k Písmu týče, velkou 
názorovou šíři "od anglokatolicismu až po liberalismus,,1937. Porovnání 
završil vysvětlením přístupu k tradici v CČS, kde se díky teologii Božího 
slova "uJaSňuje ... význam Písma, jeho výkladu, tradice, církVe", a která 
"rozlišuje jak mezi autoritou Písma a tradice, tak mezi tradicí a tradicí, 
uznává prioritu Písma, ale neodmítá správnou tradici a uznává také, že Písmo 
jako norma má právo soudit tradici,,1938. 

Kriticky proto zhodnotil i tradice živé v CČS: národní, sociální,' 
pokrokovou a biblickou. . U národní tradice v CČS podtrhnu!, že je 
"nerozlučně spjatou s tradicí husitskou, přičemž zdůraznil, že jak české církvi 
pod obojí, tak Jednotě bratrské, tak CČS šlo o "obecnou církev křesťanskou 
v životě českého a slovenského lidu uprostřed jeho dějinné 

podmíněnosti".1939 Kriticky zhodnotil, že však tato národní a husitská tradice 
nebyla v CČS "vždy zachována v čistotě shodné s Písmem,,1940. 

Co se sociální tradice CČS. týče, která z ní učinila "církev lidovou a 
'laickou, naprosto ne kněžskou,,1,~41, nebezpečí, které z této tradice vyplynulo, 

1933 Kovář, Fr., K našim tradicím, in: NR 1956, roč. XXVII., č. 1., s. 1- 8~ 
1934 Tamtéž, s. 3. 
1935 Tamtéž. 
1936 Tamtéž. 
1937 Tamtéž. 
1938 Tamtéž. 
1939 Tamtéž, s. 4. 
1940 Tamtéž, s. 6. 
1941 Tamtéž, s. 6. 
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(kdy v jednom případě ztotožnili někteří sociální úsilí církve se socialismem, 
a druzí se naopak chtěli stranit veřejného života), viděl již jako 
překonané. 1942 

Kriticky zhodnotil patriarcha i tradici pokrokovou (viz níže) a tradici 

biblickou, která "postupem času ... v církvi sílila i vzrůstala, ale také se 
očišťovala a prohlubovala." Ocenil, že mladá generace CČS se snaží vést 
církev tak, aby se vyhnula nebezpečí biblického fetišismu, abstraktnľho 

biblicismu i pietistického spiritualismu,,1943. 

6.4.3. Nové zhodnocení postavení CČS v ekumeně - Kovářova kritika 

svobodného křesťanství 

Patriarcha Kovář i nadále prosazoval příslušnost CČS k svobodnému 
křesťanství. Byl však nyní jako teolog Božího slova schopen i kritického 

zhodnocení tohoto křesťanského proudu. Pokusil se proto zhodnotit klady i 
zápory svobodného křesťanství za uplynulých 36 let. 

V jím samotném překonaném náboženském liberalismu označil za 
negativní lhostejnost k náboženské pravdě a zápasu, indiferentismus, 
individualismus a subjektivismus, nedostatek vědomí odpovědnosti k celku. 
Projev jeho negativních vlivů viděl i v podceňování Božľho zjevení, víry, 
teologie;' autority, církve, v uhýbání před odpovědností -a 'óbětavostí.1944 

Kritice podrobil i jím jinak zastávaný princip svobody svědomí, který byl 
zaměňován s volnomyšlenkářstvím, bez skutečné svobody "věřit a žít pod 
normou Božího slova,,1945. 

Po kritickém zhodnocení mu jako klady ,,,ve shodě s Písmem svatým", jež

nazval "trvalými znaky bibl~ckého náboženství" zůstaly: "svoboda svědomí 
ve věcech víry oproti nesvobodě ortodoxie", zásada ,jedné pravdy, shody 

víry s vědou" a potřeba "osvědčovat věrohodnost víry životem". 

Patriarcha Kovář označil proces zhodnocení posledního vývoje 
svobodného křesťanství a vZt8hu CČS k němu "projitím ohněm kritiky ve 
světle B<?žľho slova,,1946. Výsledkem však bylo setrvání CČS, v svobodně 
křesťanská tradici, která ovšem byla a musela být "očištěna a obrozena". 

-Setrvání CČS na křídle svobo9ného křesťanství však nezabraňovalo CČS 

1942 Tamtéž, s. 7. 
1943 Tamtéž, s. 7, 8. 
1944 Tamtéž, s. 7. 
1945 Tamtéž. 
1946 Tamtéž. 
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spolupráci se všemi dalšími v křesťanské rodině. Explicitně Kovář jmenoval 
SRC, pravoslavnou církev v Sovětském svazu1947 a církev anglikánskou. 1948 

6.4.4. Zápas o Základy víry a nový Zpěvník v CČS 

Patriarcha Kovář podpořil Trtíkovy Základy víry i Zpěvník, který je 

rovněž z velké části Trtíkovým dílem. Byť oba teology rozděloval nejprve 

odlišný teologický směr, kterým se ubírali, nalezl nakonec patriarcha Kovář 

díky svému teologickému přerodu v tzv. teologa Božího slova, zvláště prací 
na Malé Bibli, cestu k teologickému sblížení se biblicko - teologickou 
orientací prosazovanou 2. generací teologů CČS. 

Jak dokládá F. M. Hník, připravila pod vlivem patriarchy Kováře 
věroučná komise ÚR CČS ideově ekumenický základ Zákládů víry (ZV).1949 

Patriarcha sledoval, jak se v celo církevní diskusi 1950 staví jednotlivé frakce 

církve. Sliboval si od této diskuse a Základů samotných sjednocení náhledů 
v církvi --ZV mu byly ,Jednotnou theologickou interpretací.-.. víry pod 
nejvyšším měřítkem slova Božího, dosvědčeného v Písmě svatém ... ,,1951, ale 

současně i probuzení nového "krystalizačního procesu", jímž si církev znovu 
uvědomí své poslání. 1952 

Stát se na proces, který měl vyvstat celo církevní diskusí o Základech víry, 
díval nelibě, jakož i na jejich autora Prof. Trtíka, který projevoval svou 
"nechuť k poúnorovému politickému systému".1953 SÚC se obával, že Trtík 

chce CČS příliš přiblížit "k světovému protestantismu", pročež by se tedy 
CČS mohla "docela dobře uplatnit v rámci jedné fakulty a SÚC by to vítal 
vzhledem ke značné úspoře finanční.,,1954 I takovýmto vydíráním se SÚC v r. 

1955 pokoušel zastrašit patriarchu Kováře. O dva roky později vydal SÚC 
povolení k tisku Základů víry, nejprve ve výši 3.000 a po dalším jednání ve 
výši 10.000 výtisků. 1955 

Co se nařčení Trtíka z protestantismu týče, muzeme u něj sledovat, 

obdobně jako dříve u Kováře, snahu vystihnout věrouku CČS odlišnou "od 

1947 Tamtéž, s. 8; Srv. překlady z Žurnálu Moskevské Patriarchie v NR 1955, roč. XXVI. a NR 

1956, roč. XXVII., skrze něž byla CČS o dění v Ruské pravoslavné církvi informována . 
. 1948 Tamtéž, S. 8. , 

1949 Hník, F. M., cit. dílo (Církev v čase'rozhodování, 1956), s. 141. . 
1950 Srv. NR 1955, roč. XXVI., NR 1956, roč. XXVII., ČZ 1955, roč. XXXVIII, ČZ1956, roč. XXXIX. 
1951 Kovář, Fr., cit. dílo (Velebíme Tě, Pane nebes i země, in: ČZ 1955t s. 1. 
1952 Tamtéž, s. 1, 2. Srv. Hrdlička. Jar., cit. dílo (2007), s. 414, 415; cit. dle: Zápis o poradě 
zástupců SÚC a ÚR CČS 19. 2. 1955, Fond SÚC/MK - ÚR CČS, ÚAM CČSH. 
1953. Hrdlička, Jar. cit. dílo (2007), s. 415: Hrdlička dokládá Trtíkovu nechuť k politickému 

systému kupř. jeho neúčastí na promoci metropolity Nikolaje, což bylo SÚC kritizováno. 
1954 Tamtéž, s. 415, 416; cit. dle: Zápis o poradě zástupců SÚC a ÚR CČS 19. 2. 1955, Fond 

SÚC/MK - ÚR CČS, ÚAM CČSH. , 
1955 Tamtéž, s. 416, cit. dle: Zápis o poradě zástupců SÚC a ÚR CČS 25. 1. 19~7 a 19.7.1957, 

Fond SÚC/MK - ÚR CČS, ÚAM CČSH. 
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katolické i protestantské ortodoxie", od nich se nauka CČS liší "v článcích o 
Trojici, o Ježíši Kristu, o církvi, Písmu a svátostech.,,1956 

Církevní kritice se Trtík bránil svým pověřením, které dostal od 
věroučného výboru včetně kritérií. Nešlo, jak vyznal, o jeho osobní věroučné 

stanovisko, ale pokusil se na základě zadání "o jednotné vyjádření víry církve 
československé podle jejích vlastních dokumentů víry1957, ... pod nejvyšší 
normou Písma. ,,1958 

Tak jako Základy víry~ ~yl i Zpěvník, na němž se podílel z velké části 

opět Zd. Trtík, výrazem jím prosazované věroučné orientace církve. A proto 
podobně jako Základy víry, vyvolalo i vydání Zpěvru'ku diskusi, tentokrát 
především v církvi. Patriarcha Kovář se k dílu Prof. Trtíka ve spolupráci 
s duchovním O. Ungermanem a JUDr. L. Šimšíkem podobně jako 

k Základům víry, s výhradami, ale přeci, přihlásil. 1959 Dokladem toho je jeho 
předmluva ke Zpěvníku. 1960 

7. Ekumenické směřování CČS po Kovářově znovuzvolení patriarchou 

CČS 

7.1. Změna politického klimatu v r. 1956 

V únoru r. 1956 se konal 20. sjezd KSSS, jenž Se -stal impulsem 
k některým změnám i v Československu. Nejviditelnější změnou bylo 
zrušení SÚC, jehož funkci nově převzal Sekretariát pro věci církevní (S PVC) 

na ministerstvu školství a kultury. "Došlo k mírnému uvolnění monopolu 
KSČ a její kontroly nad společenskými institucemi. Církve usilovaly v této 
době o větší autonomii a své snahy opíraly O novou mezinárodní situaci.,,1961 -

1956 Trtík, Zd., Jak vznikl a co je Návrh katechismu, in: ČZ 1955, roč. XXXVIII., č. 10., s. 3: Trtík 
zde uvádí své tvrzení na jednotlivých příkladech. 
1957 Tamtéž: Věroučná komise urČila Trtíkovi i věroučné prameny, z nichž měl čerpat: 
Liturgie, Zpěvník, Agenda Dr. K. Farského, Velké krédo a Učení z r. 1931. Po počáteční 
církevní diskusi přidala ještě i všechna sněmovní usnesení "ve věcech vírY a mravů". Tak 
mohl Trtík podle svých slov doplnit v jednotlivých částech Návrhu i hlediska "eticko -
sociální". 
1958 Tamtéž. 

1959 Srv. Kovář, Fr., Jednota církve je cestou k její duchovní síle, in: ČZ 1958, roč. XLI., č. 21., 
s. -1: Patriarcha Kovář kladl v kázání pro CZ v r. 1958 důraz na jednotu církve, na níž může 
být CČS přivedena upnutím se na Boží Slovo, skutky, příkazy v Ježíši Kristu, na něž ukazují 
Základy víry i Zpěvník. 
196QZpěvník CČS, Praha Blahoslav, 1958; Srv. Tamtéž, s. 427 - 429: Proti Zpěvníku se zdvihla 
vlna odporu _ v memorandovém vystoupení, které kulminovalo na jaře 1958, seskupené 
kolem V. Růžičky, M. Kaňáka a J. Píchy v prostorách n.o. na Vinohradech. 

1961 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 430. Srv: Salajka, M., Pokorný, P., Naše ekumenická 
práce, in: Český ekumenismus. Theologické kořeny a současná tvář církví, ERC v ČSR, Praha 
1976, s. 235: Již v lednu 1956 byly opět obnoveny společné modlitební týdny. 
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V tomto pozměněném klimatu lze rozumět i Kovářově zvýšené kritice 
církevních tajemníků a tlumočení stížností duchovních na nedodržování 
zákonů socialistické Ústavy včetně zákonů církevních, s níž se v květnu 1956 
obrátil na předsedu SÚC na sklonku existence tohoto úřadu. 1962 Kovářova 
aktivita však zřejmě souvisela rovněž s jeho kandidaturou na jeho 2. volební 
období v úřadu patriarchyCČS. 

Nový SPVC se v souvislosti s nadcházejícím sněmem CČS obával 
průniku uvolnění, k němuž docházelo ve společnosti, i do církve. Úředníci 
příslušného ministerstva vyjadřovali své obavy na základě zpráv, které měli o ' 
teologické konferenci duchovních v Nové Vsi u Jablonce n. Nisou, kde se 
podle nich projevily, byť sporadicky, "reakční choutky, dobová mentalita a 
vliv Svobodné Evropy".1963 Obávaly se rovněž "reprízy Sjezdu spisovatelů", 
na němž požadovali účastníci omezení cenzury, F. Hrubín vystoupil proti 
kulturní politice státu a předseda Svazu československých spisovatelů J. 
Seifert se zde zastal svých vězněných kolegů. 1964 

Kromě .tématu nadcházejícího sněmu se pokoušel stát prostřednictvím 
nového SPVC na jednáních s patriarchou prosadit i nové obsazení n. o. CČS 
ve Vídni.1965 Státní zájem o vyslání mladého duchovního, který by nastoupil 

'. po dosavadním E. Formánkovi, jenž se rozhodl odejít do penze, Kovář 
nevyslyšel. Z ÚR CČS na dotaz SPVC bylo odpovězeno, že CČS ve Vídni 
obec nemá a ani o jejím zřízení neuvažuje, E. Formánek není duchovní CČS 
a ÚR 'CČS není ani znám počet členů CČS ve Vídni. 1966 . Kovář, přestože 
vědělo členech CČS ve Vídni a práci E. Formánka1967, vyhnul se vyslání 
duchovru'ho CČS, který by se stal prodlouženou rukou státního aparátu. 

V naději na politické uvolnění jednal patriarcha s dalšími zástupci církve 
se zástupci státu o změnách ve vyučování, náboženství ve školách, snažili se 
rovněž o "svobodnější dis~si v CČS i na Husově fakultě,,1968. 

Na konci roku 1956 byl reorganizován SPVC MK ve smyslu převedení 
některých pravomocí na odbory pro věci církevních rad Krajských národních 
výborů. Státní kontrola nad církvemi byla v následujícím roce i s ohledem na 
politické události v Mad'arskU plně obnovena. 1969 Očekávaná liberalizace ve 

1962 Tamtéž,s. 429 - 431. , 

1963 Tamtéž, s. 432; cit. dle: Zápis o p'oradě zástupců SPVS a ÚR CČS 31. 7.1956, Fond SÚC

ÚR CČS, ÚAM CČSH. 
1964 Tamtéž. 

1965 Tamtéž, s. 431, 432: ČSR hledala cesty působení od. r. 1955 bbnoveném Rakousku jako 

nezávislém a svobodném státě i prostřednictvím církví. 
1966 Tamtéž, s. 431; cit. dle: Zápis o poradě zástupců SÚC a ÚR CČS 13. 7. 1956, Fond SÚC

ÚR CČS, ÚAM CČSH. 
1967 Tamtéž, s. 432: CČS byla ve Vídni přítomna již mezi světovými válkami. 
1968 Tamtéž, s. 443. , ' 

1969 Tamtéž, s. 440; Srv. Tamtéž, pozn. 1773: Hrdlička vypočítává, co zůstalo v kompetenci 
SPVC MK. 
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vztahu státu a církví nenastala, stát se naopak snažil svůj vliv vůči církvím 
upevnit. 1970 

7.2. Sněm CČS v r. 1956 - Kovářovo znovuzvolení patriarchou 

K přípravám na IV. celo církevní sněm vyzýval patriarcha Kovář společně 

s dalšími členy ÚR CČS již na počátku r. 1955.1971 O konkrétních 

sněmovních předlohách, které měly být na řádném sněmu přijaty, pak 

informoval na počátku r. ) 9'56, kdy se sněm konal. l972 Připojil i informace o 
volebním sněmu. Byl si vědom, že sněm bude "zatěžkávací zkouškou" jak ve 
vztahu k dalšímu směřování církve, tak k prokázání jednoty, či případné 

nejednoty církve. 1973 

Ještě před řádným a volebním sněmem patriarchy proběhla v olomoucké 

diecézi volba nového biskupa, jímž se stal F. M. Hník.1974 Jako osobě 
ekumenicky činné se mu dostalo mnoho blahopřání i ze zahraniční 
ekumeny.l_975 

V přípravách na svou volbu navštívil patriarcha Kovář nejen mnoho 

náboženských obcí, jejichž stížnosti na církevní tajemru'ky a nedodržování 
církevních zákonů na příslušných místech přednesl, 'ale svou kandidaturu si 
snažil pojistit i ne zcela čestným způsobem pomocí politické státní moci. 
Vleklýc'spor mezi patriarchou a Prof. Trtíkem, který oba-jeho účastníky 
vysiloval, se odrazil i v Kovářově snaze zabránit Prof. Trtíkovi, ale i Prof. 
Rutrlemu v jejich kandidaturách na patriarchu. Je však třeba říci, že 

1970 Tamtéž, s. 443; srv. s. 443 - 446: Hrdlička uvádí, jak SPVC v jednotlivých bodech ve 
vztahu k církvi opět přitvrzoval. _ 
1971 úR CČS, bez názvu (prohláše~í k 35. výročí CČS), in: ČZ 1955, roč. XXXVIII., č. 1., s. 1. Srv. 
ÚR CČS, Poselství ústřední rady církve československé k 8. lednu 1956, in: ČZ 1956, roč. 
XXXIX., č. 2., s. 1: zde se navíc připomíná, že CČS vstupuje také do 2. pětiletky. 
1972 Kovář, Fr., Rok velkých úkolů, in: ČZ 1956, roč. XXXIX., č. 1., s. 1: jako první dokument 
pro přijetí sněmem patriarcha Kovář jmenoval sněmovní předlohu sociální komise Ideové 
rady o sociální odpovědnosti cír~e a jejích věřících, která měla navázat na sněmovní 
usnesení II. sněmu CČS. Dále měla být dvěma směrnicemi pastoračně výchovné komise ve 
spolupráCi s evangelizační komisí novelizována část Základů řádu duchovenské péče, 

vydaných'lI. sněmem (v části duchovní péče v n. o. a v okrscích). Připravovány byly i změny 
a doplňky Ústavy a Hospodářského a finančního řádu CČS. Srv. ČZ 1956, roč. XXXIX.: 
obsahuje řadu článků seznamujících se sněmovními předlohami~ 
1973 Tamtéž. ' 

1974 Hýbl, V., Volba biskupa olomoucké diecéze. Profesor Husovy fakulty ThDr. a PhDr. 
F'rantišek M. Hník olomouckým biskupem, in: ČZ 1956, roč. XXXIX:, č. 4., s. 1; Srv. Redakce 
ČZ, Olomoucká diecéze má svého biskupa, in: ČZ 1956, roč. XXXIX., ,č. 9., s. 1; Srv. další 
články v č. 9., s. 1-3. 
1975 Redakce ČZ, Představitelé křesťanského světa zdraví olomouckého biskupa, in: ČZ 1956, 
roč. XXXIX.,. č. 13., s. 4: F. M. Hníkovi k biskupskému úřadu bylo tlumočeno blahopřání 
moskevského patriarchy Nikolaje a leningradského metropolity Jelevferije, blahopřál mu též 
předseda SRC biskup z Exeteru R. C. Montim'er, ,úřadující generální sekretář SRC F. Hous, 
děkan, Canterburské katedrály H. Johnson, generální sekretář anglikánské rady pro 
zahraniční styky kanovník H. Waddams, děkan universitní koleje v Oxfordu J. Lowe. 

329 

- , ' ~~;;' 



- :, ~"1 ' 

patriarchův motiv nebyl mocenský, ale že chtěl CČS ochránit před směrem, 
kam ji chtěl vést Zd. Trtík. Proto dva a půl měsíce před volbami při jednání 
na SPVC zdiskreditoval teologicky i osobnostně -Prof. Trtíka, který se na 
kandidaturu připravoval, a pro jistotu zmínil i Prof. Rutrleho, byť ten se o 
případné kandidatuře nezmínil.1976 

Ani SPVC MK nemělo na kandidatuře prof. Trtíka zájem. Důvodem byl i 
Trtíkův referát z ideové rady, který rozšířil mezi duchovní, jenž byl 
klasifikován SPVC jako rozbíječský, včetně politického dosahu referátu, jenž 
se jevil být proti režimu. Současně bylo SPVC vysloveno politování, že mezi 
duchovní nebyl také rozšířen kladný postoj k režimu profesorů Trtíka a 
Rutrleho, který demonstrovali při návštěvách SÚC a SPVC.1977 Státní moc v 
obavě z přílišného uvolnění společnosti po 20. sjezdu KSSS, nechtěla pustit 
otěže církve, které se jí podle dalších Kovářových zpráv mohly vytrhnout 
z pevného sevření právě působením prof. Trtíka. Na dalším jednání s SPVC 
patriarcha poukázal na důsledky Trtíkem rozšířeného referátu, který kritizuje 
předlohy sociální komise, které proto budou muset být přepracovány. 

V církvi se totiž objevil požadavek, aby církev mluvila "svobodně, kriticky, 
nebo ať mlčí.,,1978 Objevil se i požadavek dvou, či tří kandidátů na patriarchu, 

namísto jednoho. A mnozí zde měli na mysli kandidáty právě z Husovy 
'fakulty. SPVC rázně zakročilo, pozvalo si děkana Trtíka a další profesory, 
proděkana Rutrleho, (následovat je měli i Prof. Mánek a Prof. Kaň~), a 
donutila je vydat prohlášení, že Husova fakulta pro nastávajíc sněm 

podp~~j~ jediného kandidáta, dosavadního patriarchu Kovář~.i979 Ve třech 
po sobě jdoucích dnech následoval nejprve předběžný souhlas SPVC 
s volbou patriarchy Kováře vyjádřený Ústřední radě a slib věrnosti podle § 
19 vládm'ho nařízení č. 220/49 Sb., generální synoda duchovních a volební 
sněm, po němž následoval i sněm řádný. 1980 

Na generální synodě ,duchovních ll. 10. 1956 se projevila proti 
patriarchovi Kovářovi již silná opozice. Téměř třetina duchovních Kováře do 
jeho druhé volby nepodpořila. 1981 Výsledek volebního sněmu 12. 10. 1956 
byl příznivější, dosáhl 89% podpory.1982 Znovu zvolený patriarcha Kovář si 

interpretoval důvody jemu 'vyjádřené částečné nedůvěry jako věroučné, 

1976 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 4;33; cit. dle: Zápis o poradě zástupců SPVC a ÚR CČS 31. 
7.1956, Fond SÚC- ÚR CČS, ÚAM CČSH. 
1977 Tamtéž. 
1978 Tamtéž, s. 435; cit. dle: Zápis o poradě zástupců SPVC a ÚR CČS -10.8. 1956, Fond SÚC
ÚR CČS, ÚAM CČSH. 
1979 Tamtéž, s. 436; cit. dle: Zápis o poradě zástupců SPVC a ÚR CČS 7. 9. 1956, Fond SÚC
ÚR CČS, ÚAM CČSH. 
1980 Tamtéž, s. 436. Srv. Redakce ČZ, program sněmovních dní, in: ČZ 1956, roč.XXXIX., č. 
41., s.l. 
1981 Tamtéž, s. 437: Bylo odevzdáno celkem 388 hlilSů, z toho 283 pro Kováře, 35 proti, 70 se 
zdrželo hlasování. 
1982 Tamtéž, s. 437: Z celkového počtu 863 hlasů jich obdržel 773. 
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ekumenické i generační. 1983 Z výše uvedeného je zřejmé, že mezi nimi hrál 
roli i důvod politický. 

7.2.1. Ekumenická účast na IV. sněmu CČS 

Volebm'ho sněmu se zúčastnil za sekretariát IARF i Dr. Van der Woude, 
který se na návštěvě zdržel celý týden, jenž měl vyplněn pestrým 
programem.1984 Kromě své účasti na volebním sněmu a dalšího programu v 
CČS se účastnil i konrerence unitářských duchovních. 1985 Patriarcha 
oceňoval, že Vander Woude má kontakty se SRC i Ruskou pravoslavnou 
církví, jako i dalšími křesťanskými církvemi.1986 S patriarchou Kovářem měl 
interview a rozhlasový projev, který byl přijímán holandským rozhlasem.1987 

Ve svém sněmovním pozdravu zdůraznil Vander Woude potřebu 

srozumitelnosti při tlumočení evangelia současnému člověku, explicitně "pro 
svět laiků", a ocenil odvahu CČS být avantgardou, konstatujíc základ CČS, 
jenž stojí- "na vývoji náboženské myšlenky a náboženských výrazů".1988 
Zdůraznil rovněž bratrství, skýtající podporu v době krize, která právě ve 
společenství se může stát "příležitostí". 1989 

S podávanou "rukou lásky a pokoje" nejen ke křesťanům, ale "celému 
lidstvu" přišel blahopřát ke zvolení patriarchovi Jan, metropolita pražské a 
celé pravoslavné církve v Československu. 1990 Biskup slovenské ECA V Dr. 
Katina hovořil o obou církvích jako o sestrách, byť někdy věroučně 

vzdálených, a připomněl činnost CČS na Slovensku, kterou zhodnotil jako 
podporu slovenských luteránů v tradici husitské v době hledání jejich 

1983 Tamtéž, s. 437. _ 

1984 Redakce ČZ, Vzácný host cír~ve ve dnech církevního sněmu, in: ČZ 1956, roč. XXXIX., č. 
41., s. 1: kromě sněmu se měl Van der Woudeúčastnit i instalace nového děkana Husovy 
fakulty Prof. Mánka a proděkana M. Kaňáka, pronést na fakultě přednášku a kázat při dvou 
bohoslužbách v n. o. CČS v Poděbradech a v Nuslích. Srv. Redakce ČZ (K.), Cesty sněmovního 
hosta Dr. S. van der Wouda u nás, in: ČZ 1956, roč. XXXIX., č. 45., s. 2, 3: Podrobný popis 
návštěvy Van der Woudeho je zde,zakončen konstatováním upevnění vazeb mezi českým a 
holandským národem a pokračování svazků s "křesťany ostatního světa". Srv. Van der 
Woude, S., dopis patriarchovi Kovářovi, in: Redakce ČZ (překlad), Hostův dík, in: ČZ 1956, 
roč. XXXIX., č. 48., s. 3. Srv. Redakce ČZ, (BS), Náboženské poměry v Holandsku, in: ČZ 1956, 
roč. XXXIX., č. 49., s. 3: článek obsahuje výtah řeči Van der Woudeho při konvokaci na 
Husově fakultě, v níž osvětlil církevní poměry v Holandsku s akcentem ekumenické 
spolupráce; Srv. Z návštěvy sekretáře IARF Dr. S. Van der Woude na Husově fakultě, in: NR 
1956, roč. XXVII., č. 6., s. 255 - 256. 
1985 Tamtéž. 

1986 Kovář, Fr., cit. dílo (Projev patriarchy Dr. Františka Kováře na zahajovacím zasedání IV. 
řádného sněmu .. .in: ČZ 1956), s. 9 (brožurky). 
1987 Hrdlička, Jar. cit. dílo (2007), s. 436 - 437. 
1988 Van der Woude, projev in: Hosté sněmu pozdravují zasedání, in: ČZ 1956, roč. XXXIX., č. 
42., s. 3. 
1989 Tamtéž. 

1990 Jan, metropolita pražské a celé pravoslavné církve v Československu, projev, in: 
Z dalších pozdravných projevů sněmu, in: ČZ 1956, roč. XXXIX., č. 43., s. 3 .. 
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orientace. Spojení skrze husitskou tradici deklaroval i generální tajemník 

Reformované křesťanské církve na Slovensku, byť by se na první pohled 

mohlo jevit, že CČS nemá s mad'arsky hovořící církví víc společného než 
"víru v Otce, Krista a Ducha svatého". 1991 Luteránský slovenský biskup 

vyjádřil navíc radost, že na mnoha místech není potřeba pomyslných plotů, 
nebot' dnes již nemohou církve pouze stát vedle sebe.1992 Právě o konkrétní 

spolupráci na úrovni sborů, jako o zkušebním kameni spolupráce, hovořil 
synodní senior ČCE Dr. Hájek.1993 A byť charakterizoval cesty CČS a ČCE 
jako sice ne totožné, ale "přinejmenším souběžné", poukázal na společný cíl, 
spočívající voslavě Boha' a službě nejen členům církve, ale všem. 1994 

Konkrétní projevy spolupráce mezi CČS a SCEA V předestřel superintendent 
SCEAV J. Czymorek. 1995 Biskup Jednoty bratrské Reichel připojil v odkazu 

na nadcházející 500. výročí JB přání dalšího rozšíření a prohloubení vztahů 
mezi církvemi ,jako celku i jednotlivými sbory a jednotlivými členy." Žádal 

"pravý ekumenismus", v němž by pak - i přes organizační rozdělení - byli 
všichni prodchnuti v bratrskou láskou ve vzájemné službě a pomoci.1996 

Zástupce ECM, kazatel Kotouč, zdůraznil nepodstatnost vnějších rozdílů a 
relevantnóst poměřování blízkosti, či vzdálenosti církví mezi sebou. 
Správným měřítkem je vzdálenost ke království Božímu a ke Kristu, v němž 

se všichni mají sejít. 1997 Zástupce náboženské společnosti čs. unitářů Dr. 
-Kafka připomněl přátelství Dr. Farského a Dr. Čapka jako představitelů a 
zakladatelů, které se projevuje vzájemně mezi duchovními i nadále. Apeloval 
na hledání společného, namísto toho, co rozděluje, i s ohledem na různé 
potřeby věřících, které jsou naplňovány každému svým blízkým 

způsobem. 1998 Z dopisu vrchního rabína židovských obcí Dr. Sichera zazněl 
důraz na spojení všech církví v "budování Božího království na tomto 
pozemském světě", ve vyznávání ,jednoty lidstva bez diskriminace rasy a 

pleti" a zastávání skutečného, přetvár"ky prostép.o míru. Vyzval církve dále 
k naplňování odkazu Korn.enského v uskutečňování v humanitatis oficina 

1991 Szabó, A., projev, in: Z dalších pozdravných projevů sněmu, in: ČZ 1956, roč. XXXIX., č. 
43., s. 3. ' 

1992 Katina, A. L., projev, in: Z dalších pozdravných projevů sněmu, in: ČZ 1956, roč. XXXIX., č. 
43., s. 3. , 
1993 Hájek, V., projev, in: Z dalších po'zdravných projevů sněmu, in: ČZ 1956, roč. XXXIX., č. 
43., s. 3. 
1994 Tamtéž. 

1995 Czymorek, J., projev, in: Z dalších pozdravných projevů sněmu, in: ,ČZ 1956, roč. XXXIX., 

č. 43., s. 3: Uvedl osobní své kontakty k duchovním CČS, poukázal na pronájmy sborů 
poskytované pro CČS v několika obcích. 
1996 Reichel, K., projev, in: Z dalších pozdravných projevů sněmu, in: ČZ 1956, roč. XXXIX., č. 
43., s. 3. 
1997 Kotouč, projev, in: Z dalších pozdravných projevů sněmu, in: ČZ 1956, roč. XXXIX., č. 44., 

s.3. ' 
1998 Kafka, projev, in: Tamtéž. 
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(dílně lidskosti) s přáním, aby každý svým životem doložil "vznešené zásady 
své víry".1999 

Mezi pozdravnými projevy sněmu nechyběly ani pozdravy děkanů tří 

teologických fakult. Děkan Slovenské evangelické bohoslužebné fakulty 
v Modré, Dr. Michalko; zdůraznil vazbu teologie a církve a princip stálé 

reformace církve.2ooo Děkan Komenského bohoslovecké evangelické fakulty, 

Dr. Hromádka, poukázal na bližší vztah CČS a ČCE "theologicky, duchovně, 
církevně", což přikládal stále hlubšímu "kopání základů svých církví", kde, v 

hloubce teologické, v hloubce víry a lásky se setkávají všechny protestantské 
církve. Tuto blízkost je třeba rozvíjet s ohledem na převratnost a duchovní a 

mravní složitost doby. Ta je však současně i příležitostí k službě ve všech 
národech všemu lidu v jeho úkolech a tak i k přetváření "staré společnosti ve 
společnost novou", k čemuž je třeba "velkých mravních a duchovních sil" a 
především hořících srdcí.2001 Pozdravy za teologické fakulty uzavřel děkan 
Husovy čs. bohoslovecké fakulty Dr. Mánek, který ujistit, že fakulta je 
jedním z údů církve a její práce je dána "úkolem a posláním církve 
československé". Proto přál sněmu, aby "přispěl k prohloubení svědecké 
odevzdanosti jedinému Pánu církve, Ježíši Kristu,aoo2. 

7.2.2. Ekumenické zacílení IV. celocírkevního sněmu pod normou 

... ,.BoŽího slova ._c .. 

Ve svém povolebním projevu patriarcha Kovář věnoval značný prostor i 
tématu ekumenických vztahů. Celý svůj projev zarámoval zdůrazněním 
teologie Božího slova, která se mu stala normou všech norem?003 Pod jejím 

vlivem viděl patriarcha Kovář všechny sněmovní předlohy, IV. sněmu 

předkládané, jak dokládal kupř. na změně' preambule Ústavy CČS200\ včetně 

1999 Redakce Čl, Z dalších pozdravných projevů sněmu, in: ČZ 1956, roč. XXXIX., č. 44., s. 3: 
citace dopisu vrchního rabína židoyských obcí Dr. Sichera. 
2000 Michalko, projev, in: Z dalších pozdravných projevů sněmu, in: ČZ 1956, roč. XXXIX., č. 
43., s. 3. 
2001 H 'dk JL' . T' 'v rorna a,. ., proJev, ln: amtez. 
2002 Mánek. J., projev, in: Tamtéž. 

2003 Kovář, Fr., cit. dílo (Projev patriarchy Dr. Františka Kováře' na zahajovacím zasedání IV. 
řádného sněmu ... in: ČZ 1956), s, 5 '(brožurky): Patriarcha Kovář hovořil o "vnitřním zrání". 
S vděkem konstatoval, že se stále více "projevuje křesťanský profil církve, stále zřetelněji 
proniká její kristocentrické zaměření..." s poděkováním učitelskému sboru Husovy fakulty, 

. kde byla "účinně pěstována", ale i obcím, kde byl zvyšován "důra:zna svrchovanou závaznost 
zjevené pravdy a vůle Boží, dosvědčené v Písmě sv. Starého a Nového zákona ... " 
2004 Tamtéž, s. 6 (brožurky): Zatímco v Ústavě CČS z r. 1931 byla spíše napodobením 
preambule státní ústavy první republiky a měla "ráz především národní a jen obecně 
náboženský, nová preambule je biblická a teologická a chápe církve ve světle Božího slova." 
Oproti původnímu sociologicko - spolkařskén'lu pochopení církve pod vlivem náboženského 
liberalismu, měly nyní i články novelizované Ústavy o úkolech církve a o úkolech duchovní 
správy biblické a teologické pojetí. 
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těch, které se na pořad sněmu nedostaly {Základy víry a dokument O sociální 
odpovědnosti Církve ).2005 

Téma ekumenických vztahů vkomponovaných do tohoto rámce, pojal -

obdobně jako ostatní témata - nejprve retrospektivně, kde stručně nejprve 
připomenul všechny milníky na cestě ekumenického směřování CČS (účast 
na stockholmském i lausannském hnutí a konferencích, sněmovní usnesení 
II. sněmu CČS ve vztahu k ekumenickému hnutí, její vývoj ve vztahu k SRC, 

včetně obou valných shromáždění a posledního dění - korespondence a 

návštěvy gen. tajemníka SRC, členství CČS v IARF ), která vyústila v ' 

ekumenický rozměr CČS, vyjádřený na IV. sněmu v novelizované církevní 
ústavě v článku o úkolech církve ve znění, který CČS zavazoval 
"spolupracovat na díle Kristově se všemi církvemi,,2006. Rovněž na 

ekumenickém směřování CČS se projevila - kladně - teologie Božího slova; 

"sVým vnitřním růstem" se CČS ,ještě více přiblížila ekumenickému 
hnutí,,2007. 

Patriar:cha Kovář poté vyjádřil aktuální postavení CČS . v ekumeně: 
s vědomím před Bohem za živé křest'anství, je CČS součástí svobodného 

křesťanství a "současně i upřímnou hlasatelkou a uskutečňovatelkou 

ekumenicity v křesťanském soužití s druhými církvemi, jakož i touhy po 
tom, aby všecky církve měly společný věroučný základ ve vztahu víry a 
poslušnosti k Ježíši Kristu.,,2008 Cestou ke "skutečné ekumenicitě" mu 

současně bylo "pravé uvědomování si vlastruno poslání, žiVéní a posilování 
vlastní pravdy víry a prohlubování vlastního života víry pod vládou ducha 
Kristova,,2009. Tento důraz klad patriarcha Kovář z důvodu eliminace 

možného "utonutí v ekumenických proudech dneška", jehož se ale již, právě 

díky svým "základům víry", nemusí obávat.201o 

Právě kvalitou niteméh~ života víry je a má být CČS, tak jako jiné církve, 

součástí těla Kristova, jak' patriarcha Kovář nyní zdůrazňoval, v důvěře, že 
"slovo Boží platí nad konfesemi, denominacemi, církvemi, i nad 
sebestarobylejšími tradicemi, a že Ježíš Kristus je Pánem celé nerozdělné 
církve,,2011. 

2005 Tamtéž, s. 6., 7 (brožurky). Srv. Kovář, Fr., V novém roce do nového díla, in: ČZ 1957, 
roč. XL., č. 1., s. 1: sněm přijal: noyelizovanou Ústavu CČS, hospodářský, finanční a kárný 
řád, novelizovanou část základů řádu duchovní péče a resoluce naukového, pastoračně 
výchovného, hospodářského a finančního výboru. Patriarcha Kovář nabádal zpočátku roku 
1957 kjejich postupnému naplňování v životě církve. Srv. Věroučná resoluce, přijatá IV. 

, sněmem dne 14. Října 1956, in: NR 1956, roč. XXVII., č. 6., s. 241 - 243; srv. Pastoračně
výchovná resoluce IV. řádného sněmu CČS, in: NR 1956, roč. XXVII., č. 6., s. 243 - 245. 
2006 Tamtéž, s. 8 (brožurky). 
2007 Tamtéž, s. 9., 10 (brožurky). 
2008 Tamtéž, s. 10 (brožurky). 
2009 Tamtéž. 
2010 Tamtéž. 
2011 Tamtéž. 
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Patriarcha vyjádřil na podkladě svého eklesiologického modelu, v němž se 
CČS spojovala "s celou Kristovou církví ve světě, rozprostřenou ve všech 
organizovaných církvích a viditelnou všude, kde se obecenství církve schází 
a žije ve jménu Páně"2012, touhu po prohloubení "vědomí křesťanské 
solidarity i oživením své ekumenické spolupráce", s cílem nestát v cestě 
"sjednocení církví ve víře ijistotném svědectví,,?013 

7.3. Oscilace CČS me?i LARF a SRC po 4. sněmu CČS 

Patriarcha Kovář setrvával po svém znovu zvolení na postoji pozvolného 
přibližování CČS k SRC v závislosti na věroučné bázi SRC. Vyjádřením, 
které pronesl na jednání na SPVC, že vstup Ruské pravoslavné církve do 
SRC by mohl situaci možnosti vstupu CČS doSRC ještě zhoršit, neboť 
teologická báze by byla zřejmě ještě více zúžena "na trinitářském podkladě 
nicejsko - chalcedonského typU"2014, dal jasně najevo, že odmítá vidět vstup 
CČS do SRC jako politikum. Jaroslav Hrdlička se ve své práci domnívá, že 

, , 

právě Kóvářova nepružnost ve vztazích k Ruské pravoslavné církvi a jejího 
přibližování se k SRC, oproti biskupovi Novákovi, který, měl "hlubší 
porozumění ekumenickému směřování ruského pravoslaví", byla ,jednou 
z 'neviditelných příčin střídání na místě patriarchy CČS r~ku 1961.,,2015 

. . 
,Bi~~p Novák společně s prof. Hníkem a Kaňákem a dal~~~~ se účastnil r. 

1956 na pozvání metropolity Ruské pravoslavné církve Nikolaje cesty do 
SSSR. Cesta měla přispět k dalšímu sbližování CČS s Ruskou pravoslavnou 
církví.2016 

Po pokusu o politický zvrat v r. 1956 v Maďarsku, byl patriarcha Kovář 
dotazován na SPVC na vztah CČS k těmto událostem a rovněž na jeho 
pohled na angažovanost SRC v dané události. Před úředníky potvrdil směr 
CČS daný sněmem v r. 1946 a distancoval se od těch sil SRC, které 
mad'arské povstání podpořily?017 Naopak vyzdvihl církve IARF, které se při 
událostech v Mad'arsku osvědčily.2018 I tímto způsobem chtěl patriarcha 
Kovář zajistit své církvi další setrvání v IARF. 

2012 Tamtéž, s. 11 (brožurky). 
'2013 Tamtéž . 

. 2014 Hrdlička, Jar. cit. dílo (2007), s. 438; cit. dle: Zápis o poradě zástupců SPVC a ÚR CČS 2. 
11. 1956, Fond SÚC - ÚR CČS, ÚAM CČSH. 
2015 Tamtéž, s. 438. 
2016 Tamtéž, s. 439. Srv. Hník, F. M., Významný krok v ekumenické spolupráci, in: ČZ 1958, 
roč. XLI.,č. 37., s. 1., 2: V srpnu 1958 se konaly první přístupové rozhovory mezi delegací 
SRC a Ruské pravoslavné církve. 
2017 Tamtéž, s. 441, 442. 
2018 Ta~též, s. 443. 
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Kovář při jednání na SPVC uvedl, že návštěva Dr. Van der Woudeho byla 
dobrou propagací zřízení CČS?019 Návštěvy zástupce IARF tak využil 
k demonstraci větší politické spřízněnosti IARF s totalitním státem, než jaké 
bylo možno pozorovat u SRC v konfliktu v Maďarsku. Důvodem mohlo být i 
blížící se zasedání výkonného výboru IARF, do něhož měla CČS opět vstoupit. 

7.4. Pokračující účast CČS na Křesťanském mírovém hnutí 

V prosinci r. 1957 se konala v Praze celostátní ekumenická konference 

církevních pracovníků na téma: "Boj proti thermonukleárním zbraním jako 
úkol církví''.202o Vedlo k ní setkání profesorských sborů Komenské 

evangelické bohoslovecké fakulty (děkan Hromádka) a Slovenské 
evangelické fakulty (děkan Michalko) v Modre u Bratislá,vy?021 Konference 

se účastnilo na 200 delegátů, za CČS ji pozdravil biskup Novák?022 Delegáti 

odmítli s ohledem na termonukleární zbraně jakékoliv ospravedlnění války a 
v resoluci vyzvali církve k přijetí odpovědnosti za vývoj světa i-stav víry a k 
přijetí bezválečného konceptu proměny světa. Vyzvali k napomáhání 
k dorozumění mezi národy v ekumenickém i mírovém hnutí, k odsouzení 

~tomových zbraní. Současně podnítili církve k úvalJ.ám nad případným 
svoláním světového křesťanského koncilu, který by odsoudil válku a žádal 
pro svět mír a pokoj.2023 Na základě výzvy konference _formulovala i ERC 

své ~ákJ.adní téma práce: boj za mír.2024 Modlitby za od~ácení atomové 

války měly stát v centru nadcházející modlitebního lednového týdne v r. 
1958, teologické fakulty měly vypracovat teologicky zdůvodněná stanoviska 
k tématu mír a válka, ERC se měla obrátit na SRC a konfesní svazy, "aby 
působily na vlády států, jež mají učinit vše pro nastolení větší důvěry mezi 

2019 Tamtéž; cit. dle: Zápis o poradě zástupců SPVC a ÚR CČS 31. 5. 1957, Fond SÚC - ÚR 

CČS, ÚAM CČSH. 
2020 Redakce ČZ, Celostátní ekumE;!nická konference církevních pracovníků, in: ČZ 1955, roč. 
XL., č. 50., s. 2. 
2021 Salajka, M., cit. dílo (in: Český ekumenismus, 1976), s. 235. 
2022 Redakce ČZ, Celostátní ekumenická konference církevních pracovníků~ in: ČZ 1955, roč. 
XL., č. 50., s. 2: Při vstupních ekumenických bohoslužbách předal biskup Chabada 
synodnímu seniorovi ČCE Hájkovi předsednictví v ERC v ČSR. 
2022 Salajka, M., cit. dílo (in: Český ekumenismus, 1976), s. 235. 
2023 Redakce ČZ, cit. dílo (Celostátní ekumenická konference církevních pracovníků, in: ČZ 

-1955), s. 2; Srv. Salajka, M., cit. dílo (in: Český ekumenismus, 1976), s. 235: Kongres církve 
vyzval, aby sdělily "jasné, teologicky Zdůvodněné a všeobecně závazné stanovisko k otázce 
války a zbraním hromadného ničení a podpořilo všechny vlády států ... k uskutečnění 
spravedlivé koexistence, ke snížení zbrojení, odzbrojení, zákazu výroby a použití atomových 
zbraní i pokusů s nimi." Srv. Hník, F. M., Vánoční pozdravení do Moskvy, in: ČZ 1957, roč. XL, 
č. 51 - 52, s, 4: F M. Hník v dopisu metropolitovi krutickému a kolomenskému Nikolajovi 
uvedl, že věří v jeho největší přání odvrácenr nebezpečí, jež hrozí z nukleární války tak, jako 
si to přejí i věřící v CČS a ostatních církví v ČSR. I 

2024 Salajka, M., cit. dílo (in: Český ekumenismus, 1976), s. 235. 
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státy a odstranění studené války.'.2025 Světová rada církví se začala obávat o 
ustavení "východní ekumeny,.2026. Témata výše uvedené výzvy církvím 

uvedl Český zápas i jako výsledek jednání výkonného výboru SRC v USA 

v New Havenu.2027 

Necelé dva měsíce po církevní mírové konferenci se uskutečnila v lednu 

1958 celostátní mírová konference, svolaná nejen Československým 
výborem obránců míru, (v jehož předsednictvu byl i biskup Novák), ale i ÚV 
Národní fronty?028 Kromě Pražského biskupa Nováka se jí z CČS zúčastnil i 
patriarcha Kovář a diecézní tajemníci.2029 Patriarcha Kovář vydal článek ' 

v duchu církevní mírové konference, kde se přihlásil k úsilí a modlitbám za 
udržení míru a odvrácení války?030 

Dr. F. M. Hník ve funkci olomouckého biskupa adresoval Dr. Goffrey 
Fisherovi, arcibiskupu z Cantenbury a prezidentu britské rady církví mírovou 

výzvu s prosbou o prosazování rozhodnutí Britské rady církví, usilující o 
zastavení nukleárních pokusů, i přes úmysl britské vlády v pokusech 
s nukleárními zbraněmi pokračovat. Žádal dokonce, aby .vyzvali její 

Veličenstvo ke kladné odpovědi na iniciativu SSSR, aby byly nukleární 
zkoušky okamžitě skončeny.203I 

Na červen 1958 byla naplánována ERC v ČSR' další mezinárodní 

ekumenická konference, která se měla zabývat tématem atomových zbraní a 
jejich.použití.2032 V Praze tak poprvé zasedala Křesťanská mírová konference 
(KMK), jež se stala samostatným hnutím, k němuž se CČS(H)oficiálně spolu 
s dalšími křesťanskými církvemi v Československu až do r. 1989 hlásila?033 

Patriarcha Kovář podíl na KMK označoval za podíl na úsilí ekumenickém 
2034 

2025 Redakce ČZ, cit. dílo (Celostátní ekumenická konference církevních pracovníků, in: ČZ 
1955), s. 2; 
2026 Salajka, M., cit. dílo (in: Český ekumenismus, 1976), s. 236. 
2027 Redakce ČZ, Prohlášení Světoyé rady církví proti atomovému nebezpečí, in: ČZ 1957, 
roč. XL., č. 34., s. 2. 
2028 Kovář, Fr., Věrni v zápase o mír, in: ČZ 1958, roč. XLI., č. 3., s. 1. 
2029 Redakce ČZ, Mír světu, in: ČZ 1958, roč. XLI., č. 3., s. 1: účastnili se' i zástupci dalších 
církví - jmenován je trnavský biskup Dr. lazík. 
2030 Kovář, Fr., cit. dílo (Věrni v zápa,se o mír, in: ČZ 1958), s. 1. . 
2031 Hník, F. M., Májový pozdrav co'Canterbury, in: ČZ 1958, roč. XLI., č. 20., s. 1. 
2032 Redakce ČZ, Pražská ekumenická konference, in: ČZ 1958, roč. XLI., č. 21., s. 4; Poselství 
křesťanské mírové konference v Praze," in: Tamtéž; Srv. Z dopisů mírové křesťanské 
konference, in: Tamtéž, s. 1: poselství bylo s průvodním' dopisem zasláno i Radě 

evangelických církví v Německu. 
2033 Srv. Sněmovní rezoluce prvního zasedání VI. řádného sněmu CČSH, přijatá dne 17. října 
1971, in: Usnesení VI. řádného sněmu Církve československé husitské, ÚH CČSH, Praha 
1983, s.4 - 7; Srv. Poselství druhého zasedání VI. řádného sněmu CČSH, přijaté dne 16. 
srpna 1981, in: Tamtéž, s. 8. , 
2034 Kovář, Fr., Blažení jsou tvůrcové pokoje, in: ČZ 1959, roč. XLII., č. 22., s. 1: V projevu 
patriarcha Kovář na Církevním zastupitelstvu (v květnu 1959) seznámil s celým krátkým 
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o průběhu první z konferencí KMK" včetně poselství referoval biskup 
Novák?035 ČZ obsahuje podrobné zpravodajství i o dalších KMK 
v následujících letech. 2036 

Biskup Novák se měl v červenci roku 1958 po boku J. L. Hromádky 
zúčastnit i světového Kongresu pro odzbrojení a mezinárodní spolupráci, 
pořádaném ve Stockholmu Světovou radou míru?037 Svůj pobyt a průběh 
kongresu zhodnotil biskup Novák po svém příjezdu; Referoval, že v rámci 
kongresu se sešli duchovní a teologové křesťanských církví ještě při 

specielním setkáním vedeném metropolitou Nikolajem. Výsledkem tohoto ' 
setkání bylo rozhodnutí zaslat všem křesťanským církvím z kongresu 
"poselství víry a lásky" "pro odzbrojení a mezinárodní spolupráci" 2038 

vývojem KMK. Vyjádřil radost, že tak v mírovém úsilí není CČS již osamocena. Zpráva pro 
zastupitelstvo obsahovala také všechny body poselství 2. zasedání KMK. 
2035 Novák, M., Mírová křesťanská konference v Praze, in: ČZ 1958, roč. XLI., Č. 24., s. 1., 2; 
Srv. PolštÍ-hosté Husovy fakulty, in: ČZ 1958, roč. XLI., Č. 24., s. 3: část polské delegace 
(předseda polské ERC luterský biskup Michelis, který se ve Stockholmu na konferenci v r. 
1927 setkal i s Dr. Farským, a farář polské národní církve katolické Narbutiwicz, který se 
vyjádřil pro bližší spolupráci obou církvQ, navštívila při příležitosti Mírové křesťanské 
konference Husovu fakultu. Srv. Redakce ČZ (re), Berlínské zasedání Mírové konference, in: 
ČZ 1958, roč. XLI., Č. 33 - 34., s. 4: Na Mírové konferenci v Praze byl zvolen pracovní výbor 
konference pro plynulost práce. 
2036 rv1~dr. A., Ke křesťanské mírové konferenci, in: ČZ 1959, roč.· XLII" Č. 4., s. 1., 2: po 
připomenutí červnové KMK následovala informace o dalším 2. jednání KMK v lednu 1959. 
Srv. Redakce ČZ, Na pražské konferenci, in: ČZ 1959, roč. XLII., Č. S., s. 1: 2. KMK se konala 
ve sboru ČCE na Vinohradech a účastnilo se jí na 200 zástupců církví sdružených v ERC 
v Československu. "Zástupci československé církve, duchovní i laici, tvořili jednu 
z nejpočetnějších delegací. Na zasedání byli přítomni patriarcha dr. František Kovář se všemi 
biskupy, z nichž pražský biskup dr. M. Novák pronesl projev za svou církev ... " Srv. Novák,M., 
Slovo československé Církve, in: ČZ 1959, roč. XLII., Č. S., s. 1; Srv. Redakce ČZ, Význam a . 
úkoly křesťanské mírové konference, in: ČZ 1959, roč. XLII., Č. S., s. 1; Srv. Redakce ČZ, 
Studená válka jako ekumenický problém, in: ČZ 1959, roč. XLII., Č. S., s. 1. Srv. Prohlášení 
komise pro studium atomové války; shromážděné na celostátní mírové konferenci v Praze; 
Dopis bratřím v německých evangelických církvích, in: ČZ 1959, roč. XLII., Č. S., s. 2., 3. Srv. 
Redakce ČZ, Druhá křesťanská mírová konference, in: ČZ 1959, roč. XLII., Č. 17., s. 1: I zde je 
uvedena KMK, která se uskutečflila v dubnu 1959 u ECM jako 2. zasedání (snad v r. 1959 
pozn. HT), jehož se účastnil přes 100 účastníků ze 16 států. Srv. Poselství křesťanstvu 
z druhého zasedání KMK v Praze, in: ČZ 1959, roč. XLII., Č. 18., s. 1; Srv. Příprava 
všeobecného křesťanského mírového shromáždění, in: ČZ 1959, roč. XLII., Č. 18., s. 1: 
Všeobecné křesťanské mírové shromáždění se mělo sejít v r. 1961. Srv. Redakce ČZ, Třetí 
zasedání křesťanské mírové konfer,ence, in: ČZ 1960, roč. XLIII., Č. 35, s. 1: Na třetí KMK se 
přihlásilo 150 církevních představitelů z 31 zemí. Delegaci CČS tvořili patriarcha Kovář, 
biskup Novák a děkan Hník. Srv. Redakce ČZ, Po velkém křesťanském sněmování, in: ČZ 
1960, roč. XLIII., Č. 37, s. 1. Srv. A přeci mír světu. Poselství III. zasedání KMK v Praze církvím 
a křesťanům celého světa, in: Tamtéž: připojeno je i prohlášení adresované OSN. Srv. 
Tamtéž, s. 2: připojeno je i prohlášení adresované SRC. Srv. Tamtéž, s. 3: Připojeny jsou i 
dopisy předsedovi rady ministrů SSSR N. S. Chruščovovi a šéfům vlád USA; Anglie a Francie. 
Srv. Tamtéž, Č. 37, s. 2., 3; č.38, s. 3: Jsou zde uveřejněny projevy církevních představitelů 
na III. KMK. 
2037 Redakce ČZ, Československá delegace ve Stockholmu, in: ČZ 1958, roč. XLI., Č. 23., s. 4; 
Srv. Šimšík, A., Stockholm, in: ČZ 1958, roč. XLI.,'č. 28 - 29., s. 4. 
2038 Novák, M., Stockholm 1958., in: ČZ 1958, roč. XLI., Č. 32., s. 1 
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Zvláštní setkání se uskutečnilo také napříč spektrem zástupců různých 

náboženství: buddhistů, hinduistů, muslimů ad.2039 

7.4.1. XVI. mezinárodní kongres IARF ve znamení mírového úsilí ze 

strany CČS 

Přípravy na XVI. mezinárodní kongres pro svobodné křesťanství, který se 
uskutečnil v srpnu 1958, začaly již o rok dříve, kdy obdržela ÚR CČS na 

kongres pozvánku. Téini kongresu: "Dnešní náboženství může uspokojit ' 
potřeby dnešního světa" vyjadřovalo optimismus, jenž tkvěl v myšlence 

možnosti nalezení "duchovních zdrojů" k vyrovnání se s tíživými problémy 
moderního člověka "ve všech vyšších náboženstvích světa,,?040 Proto také 

mělo být téma kongresu probráno z hlediska pěti náboženství: křesťanství, 
židovství, islámu, buddhismu, hinduismu.2041 

Na počátku r. 1958 obeslal patriarcha Kovář členské skupiny Světového 
svazu pro svobodné křesťanství a náboženskou svobodu poselstvím, v němž 
sdělil, že mu nebude možno se kongresu účastnit.2042 Větší část poselství pak 

obsahovala výzvu k překonání rozdělení mezi Východem a Západem, jež se 
odráží i v církvích, žádost zastavení zkoušek jaderných z.braní a jejich zákaz, 
jenž má být adresována vládám. Obsahuje i návrh tzv. bezatomového pásma 
vEvropě (Pol~ko, Československo, obě části Německa), jako první krok na 
cest{k-míru?043 S obdobným mírovým poselstvím se naČI~ny přes haagský 

sekretariát IARF obrátila i Husova fakulta?044 Rovněž pražská synoda 

duchovenstva se obrátila s mírovým poselstvím ne již přímo na IARF, ale na 
některé zjejích členů a další, na ústředí amerických a britských unitářů a dále 
Německé mírové radě a japonské společnosti Antiatom v Tokiu?045 Nakolik 

2039 Tamtéž; Sešly se i zástupci čtyř delegací (ČSR, Polska, NDR a NSR), k debatě o 
bezatomovém pásmu. 
2040 Redakce ČZ, Bude XVI. Mezinárodní kongres pro svobodné křesťanství, in: ČZ 1957, roč. 
Xl., č. 35., s. 1. , 
2041 Tamtéž: Témata k projednání byla: 1. Filozofie a teologie, 2. Výchova a umění, 3. Rasové· 
a náboženské napětí, 4. Moderní věda, 5. Vzájemná pomoc a organizace světa. 
2042 Kovář, Fr., Poselství patriarchy československé církve Dr. Františká Kováře členským 
skupinám Světového svazu pro svobodné křesťanství a náboženskou svobodu, in: ČZ 1958, 
roč. XLI., c. 10., s. 1; Srv. Redakce ČZ, přátelský pozdrav našídrkvi in: ČZ 1960, roč. XLIII., č. 
10., s. 3: Posledního kongresu I'ARF se za CČS zúčastnil biskup Novák v Chicagu. Další 
kongres byl plánován na rok 1961 do švýcarského Davosu. Na programu měla být údajně 
problematika Západu a Východu z pohledu svobodně křesťanských teologů. 
2043 Tamtéž; Srv. Členové drkevního zastupitelstva, Církevní zastupitelstvo za mír, in: ČZ 
1958, roč. XLI., č. 21., s. 1: K poselství vyneseným cílům se připojilo i CZ, které zasedalo 
v květnu 1958. 
2044 Redakce ČZ, Mírová výzva Husovy fakulty, in: ČZ 1958, roč. XLI., č.l1., s. 1: poselství 
bylo usneseno v r. 1958 při 10. výročí 28. února. 
2045 Krupka, J., Synoda pražské diecéze píše pro mír, in: ČZ 1958, roč. XLI., č. 12., s. 2. Srv. 
Kovář, Fr., list do Ženevy Konferenci zahraničních ministrů čtyř velmocí, in: ČZ 1959, roč. 
XLII., č. 20., s. 1: Patriarcha Kovář veden obavou z vyzbrojování Německa žádal ministry čtyř 
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byla poselství zinscenovaná ze strany SPVC se lze jen domnívat podle 
obdobných předchozích "doporučených" prohlášení. 

7.5. Základy víry jako nový základ ekumenického ducha CČS 

Po dokončení Základů víry se jejich autor, Zdeněk Trtík, jal ozřejmit 
jejich potřebu ve vlastní církvi, ale i v ekumeně.2°46 Znovu připomněl, že 
jejich úkolem je sjednocení církve a současně pozvednutí všech kladných 
prvků jejího života "na fuoveň biblické pravdy,,2047. Konstatováním, že učení " 
zde vyjádřené nemůže býti přijato žádnou jinou církví", ale současně žádná 
církev je nebude moci odmítnout jako "nekřesťanské", ukazuje na Trtíkovo 
vědomí specifičnosti věrouky CČS, jež se "liší svým výkladem křesťanské 
pravdy", ale současně ,Je odpovědným pochopením zvěsti Písma 
svatého·ao48. S přiznáním návaznosti Základů víry na dosavadní linii učení 
CČS2049, ovšem "prohloubeného a pro čištěného biblicky,,205o, poukázal Trtík 

na jejich ekumenický charakter. To viděl jako relevantní k "ekumenickému 
duchu" v CČS. 

Ekumenického ducha CČS doložil Trtík její účastí na příležitostných 
ekumenických shromážděních a na spolupráci se sbory reformačních církví a 
v r. 1957, zvláště při oslavách 500. výročí Jednoty bratrské.2°51 

velmocí o výsledek jejich jednání, který by vedl k znemožnění znovuprožití hrůz nacistického 
Německa. 

2046 Trtík, Zd., Naše cesta, in: ČZ 1957, roč. XL., č. 20., s. 1: Zd. Trtík informoval, že dílo na 
Základech víry je po čtyřech letech dokončeno a "jejich vydání je očekáváno se zájmem 
nejen uvnitř naší církve, nýbrž i v jiných církvích." 
2047 Tamtéž: Současně mělo být docíleno i souladu mezi liturgickým vyznáváním i, 
vyznáváním při zpěvu a věroučnými názory. 
2048 Tamtéž, s. 2. ' 

2049 Tamtéž: Trtík zdůraznil ctění,' milování a prohlubování odkazu zakladatele církve a 
všech, kteří s ním "ukazovali ke světlu Božího Slova", ovšem na druhé straně varoval před 
ustrnutím a "neodpovědným konservatismem" těch, kteří by do poslední tečky na tomto 
odkazu chtěli setrvávat. Správnqu a jedinou cestu k uchování odkazu "minulých svědků" mu 
bylo ozřejmování a prohlubování jeho pravdy "v nové dějinné situaci" a také opravovaní a 
poukazování na "dobově podmíněné, omylné, nesprávné". Srv. Kovář, Fr., Zvěstovatel, 
vykladač a svědek Ježíše Krista. Promluva patriarchy Dr. Františka Kováře ve Škodějově, in: 
ČZ 1957, roč. XL., Č. 26., s. 1: V promluvě k 30. výročí úmrtí Farského připomněl patriarcha 
Kovář Farského odmítnutí neomylnosti papeže i jeho postavené se "proti liteře bible" 
v protikladu k jeho položení důra'zu na "nejvyšší měřítko a autoritu ducha Kristova", které 
Kovář ztotožňuje se "Slovem Božím, jímž je Kristus sám a jež se osvědčuje v moci Ducha sv. 

, v lidech, církvi, v služebnících evangelia." Farský mu byl právě takovým služebníkem 
evangelia "s živým smyslem pro sociální problémy i úkoly", který "zápasil o spravedlivý a 
pokOjný svět ... vedl svou církev do školy lásky k člověku, aby její místo bylo na straně všech 
trpících a utlačených a po boku všech zápasících o lepší svět a život." Cestu CČS určil Farský 
jako "zakladatel, vykladač svědek a Ježíše Krista" a v tom je i po svém skonu "stále živý". 
2050 Tamtéž. ' 

2051 Tamtéž; Srv. Kaňák, M., K letošnímu jub'ilel,l staré Jednoty bratrské, in: ČZ 1957, roč. XL., 
Č. 4., s. 1. Srv. Kaňák, M., Tradice bratrská v naší církvi, in: ČZ 1957, roč~ XL., Č. 21., 22., s. 1: 
článek prokazuje spjatost CČS s tradicí českobratrskou, jak se projevila od počátku CČS až do 
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Varoval však před viděním zkratky k jednotě církví pomocí škrtů jejich 
specifik ve vyznáních a zřízení, neboť tato vyrostla z ,jejich dějinných. 
zápasů o pravdu" a jsou výrazem ,její víry a jejího přesvědčení." Za ještě 
horší považoval myšlenku přijmout vyznání a učení jiné církve. 
"Opravdového ekumenického ducha" viděl jen v takové církvi, která "bere 
svou pravdu a odkaz svých otců zcela vážně a odpovědně" a současně cestou 
ke sblížení s ostatními církvemi je jí cesta "odpovědného prohlubování svého 
poznání a vyznání Slova Božího,,?052 Tato cesta byla Trtíkovi zároveň cestou 
"do posledních hloubek a důsledků biblické pravdy"; jen tam se mohou 
,jednou všechny křesťanské církve setkat,,?053 Trtík viděl tento cíl ve ' , 
vzdálené budoucnosti, k níž měla vést cesta jen tím "nejopravdovějším 
úsilím o prohloubení a splnění tohoto poslání", které bylo Bohem "dějinně" 
dáno?054 

V předmluvě, jíž napsal patriarcha Kovář, se jasně zrcadlí jeho teologický 
posun, když o Základech víry uvedl, že jsou "teologickým výrazem svobodné 
křesťanské víry na biblických základech." Zdůraznil, že nejsou "rozhodnutím 
a ukončením diskusí, nýbrž základnou, která má podnítit -k pokračování 
diskusí a pomoci v nich.''2055 Nesmí proto být záminkou "pro 
diskvalifikování jiných teologických názorů". Z Kovářovy výpovědi zaznívá 
jeho obava z odstranění svobody svědomí, kterou promítl do svobodného 
křesťanství, nicméně přiznáním biblických základů i on přiznal nový 
teol<?,gický vÝvoj v CČS, která záhy provede reinte!pretaci vÝznamu 
svobodného křesťanství. 

7.6. Účast CČS na zakládajícím zasedání CEC 

Biskup Novák sé zúčastnil v lednu -1959 zakládajícího zasedání· 
Konference evropských -církví (CEC) v Nyborgu (Dánsko). Z jeho zprávy, 
kterou ze zasedání podal, roZhodně nevyplývá, že by se jednalo o ustavující 
shromáždění CEC. Jeho líčení vyznívá spíše jako zpráva jedné z mnoha 

doby, kdy byl článek napsán, jak to dokládá i novelizovaná Ústava CČS na IV. řádném sněmu 
CČS v'r. 1956, kde je v závěru pojmového určení církve uvedeno' "hnutí husitské a 
českobratrské". Srv. Redakce ČZ, Jubilejní synod Jednoty bratrské v Železném Brodě, in: ČZ 
1957, roč. Xl., č. 22., s. 3. Za CČS pozdravil slavnostní shromáždění biskup Novák, který 
zdůraznil právě na husitskou a bratrskou reformaci v základech CČS, která je tak s Jednotou 
bratskou těsně spjata. Proděkan Kaňák se jubilejního synodu JB účastnil za Husovu fakultu. 
ÚR CČS zastupoval místopředseda Plechatý a kromě biskupa Nováka i biskup Skalický 
z Hradce Králové. Srv. další články in: ČZ 1957, roč. Xl., které se k 500. výročí JB vztahují a 
rovněž j návaznosti CČS na její tradici. Srv. Rutrle O., Slovo díkůvzdání, in: ČZ 1958, XLI., Č. 2: 
slovo' k závěru jubilejního roku, "jak jsme byli ve své církvi obdarování odkazem jednoty ... " 
2052 Tamtéž. 

2053 Tamtéž; Srv. Zítek. VI., Společné základy a jednota světové reformace, in: ČZ 1957, roč. 
Xl., Č. 32 - 33., s. 1., 2. 
2054 Tamtéž. 

2055 Kovář, Fr., Předmluva, in: Základy víry, Blahoslav, Praha 1958. 
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konferencí, jichž se biskup Novák· zúčastni1.2056 I jeho však zrejme 
překvapilo, že byly přípravným výborem pozvány i církve, které nejsou členy. 

SRC, mezi nimiž explicitně jmenoval Ruskou -pravoslavnou církev a CČS, 
čímž klasifikoval konferenci jako "první pokus o celoevropské setkání všech 
církví kromě římskokatolické" a také první pokus "o neoficiální setkání".2057 

Kladně na konferenci hodnotil možnost setkání a hovoření, i přes 

"nedostatečné informace a předsudky", které ztěžovaly diskusf058, či spíše 
právě pro jejich možnost překonání v rozhovorech a vytvoření vazeb důvěry, 
což cenil v dané době obzvláště vysoko?059 

7.7. Reflexe příprav 2. Vatikánského koncilu 

o přípravách 2. Vatikánského koncilu byli zástupci CČS informováni od 
zástupců SPVC na dalších společných jednáních. Obavy, které vyvolávala 

příprava 2. Vatikánského koncilu II totalitního státu měly svůj důvod 
v představě, že se bude Vatikán pokoušet o realizaci sjednocení církví, 
ovšem -na bázi politické.206o Rovněž eucharistický kongres;· který se měl 
uskutečnit v r. 1960 v Mnichově, byl politickou reprezentací státu takto 
vnímán. Proto přednosta sekretariátu SPVC MK K. Hrůza varoval na setkání 
s biskupským sborem a zástupci Husovy fakulty a ÚR CCS před možnými 
dopady plánovaných aktivit na duchovní CČS, kteří podle jeho slov příliš 
podléhali "našeptávačům, kteří to nemyslí s mírem a budováním socialismu 
upřímně. ,,2061 Patriarchu Kováře, který se setkání pro nemoc neúčastnil, 
nahradil v odpovědi biskup Novák. Jeho rétorika vykazovala vědomí toho, že 
SPVC chtěla i nadále využívat CČS proti římskokatolické církvi. Novák tak 
vyvrátil představu o spojení církví na 2. Vatikánském koncilu, konání 
eucharistického kongresu v Mnichově zleh~il tvrzením o snaze nového 
papeže (Jana XXIII.) oylivnit věřící pomocí vnějších efektů - za střed akce 
totiž označil adoraci svátosti oltářní při účasti cca jednoho miliónu 
věřících?062 Biskup se snažil současně využít jednání ve prospěch CČS (v 

otázce náboženství ve školách). Děkan Husovy fakulty prof. Kaňák se o 
připravovaném 2. Vatikánském koncilu vyjádřil jako o ústupku 

2056 Novák, M., Evropské konference církví v Nyborgu, in: ČZ 1959, roč. XLII:, č. 5., s. 2. 
2057 Tamtéž: Novák dále seznámil s tématem: "Evropské křesťanstvo v dnešním 

sekularizovaném světě" a dále obsahem čtyř referátů, z nichž k jednomu ("Co je společného 
v křesťanském dědictví a křesťanské odpovědnosti pro církve Evropy) byl požádán hovořit i 
J. B. Souček z Komenského fakulty společně s profesorem N. H: Soe z Kodaně. 
2058 Tamtéž: Novák byl předsedou komise, která navázala na téma Součkova referátu. 
2059 Tamtéž. 

2060 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 451,452; cit. dle: Zápis o poradě zástupců SPVC a ÚR 
CČS, biskupského sboru a Husovy fakulty 13.4. 1959, Fond SÚC - ÚR CČS, ÚAM CČSH. 
2061 Tamtéž: "Hrůzova argumentace vyústila v příkazu zpřísnit výběr studentů pro fakultu 
církve." 
2062 Tamtéž. 
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modernistickým snahám a odezvě značných sociálních změn ve 
společnosti.2063 

8. Kovářův odchod z úřadu patriarchy - mezník v dalším 

ekumenickém směřování Církve československé 

Oznámení o svém předčasném odchodu z funkce patriarchy k r. 1961, 
podal Kovář v r. 1959. Jeho původně druhé desetileté období mělo být tak 

zkráceno o pět let. 

Jaroslav Hrdlička se ve své práci domnívá, že kromě zdravotních důvodů, 
na něž si ve svých sedmdesáti letech, které na podzim r. 1958 oslavil, 

stěžoval, bylo důvodem rozhodnutí jeho odchodu též vědomí, že ,jeho 
nástupce čeká vážná práce v evropském i světovém ekumenickém hnutí a 

dovršení změn ve věroučném a ekumenickém směřování CČS mezi IARF a 
SRC.,,2064 

8.1. Snaha státu o zachování ekumenické i věroučné orientace Církve 

československé husitské 
. . 

Qrientace mladší generace na SRC, přičemž patriarcha _lSovář se, ale i pod 
tlakem státu, přímému členství CČS stále bránil, byla i v době jím 

ohlášeného úmyslu odchodu vnímána státem negativně. V září 1959 na 
schůzce patriarchy se zástupcem SPVC byla Kovářovi připomenuta starost 
státu o zahraniční vlivy na církve s tím, že "vliv SRC a Vatikánu nejsou státu 
Ihostejné".2065 Státu vyhovovalo, že CČS jako členka IARF nepodléhá IARF, 

jako v jeho očích byiy podřízeny "protestanfské církve Světové radě církví~ 
kde se projevuje pochópitelně i politický zájem.,,2066 Patriarcha Kovář se 

vyjádřil neutrálně, totiž že "dnes chápeme ekumenismus jako ochotu 
spolupracovat s církvemi tam, kde jde o mír, křesťanskou lásku a službu.,,2067 

Stát měl rovněž i nadále zájem na stavění CČS proti římskokatolické 
církvi. V roce Kovářova ohlášení o jeho odchodu z funkce, musel proto 
bojovat s úředníky SPVC kvůli obsahu biskupského listu.' Zatímco SPVC 
žádalo protiřímskou rétoriku listu, trval patriarcha na biblickém zakotvení 
listu?068 

2063 Tamtéž. 
2064 Tamtéž, s. 456. 
2065 Hrdlička, Jar., cit. dílo (2007), s. 456; cit. dle: Zápis o poradě zástupců SPVC a ÚR CČS, 1. 
9. 1959, Fond SÚC - ÚR CČS, ÚAM CČSH. 
2066 Tamtéž. 
2067Tamtéž. 

2068 Tamtéž, s. 455. 
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8.2. 40. výročí CČS ve světle ekumenických vztahů CČS a Kovářovy 

recepce 

Mezi četnými zahraničními pozdravy obdržela CČS ke svému 40. výročí 
pozdravy též sekretáře IARF Van der Woudeho a maďarských unitářů, kteří 
projevili zájem o búdoucí užší spolupráci "i na poli odborného studia 
historických vztahů česko - maďarských v zájmu podpory společného 

přátelského úsilí národů socialistického tábora o zabezpečení trvalého míru 
na světě.'.2069 

40. výročí CČS si povšimla i anglikánská církev ve svém" pokrokovém 
modernistickém křídle" v jeho časopise "The modem Churchman", v němž 
uveřejnila anglickou studii M. Kaňáka, tč. děkana Husovy fakulty, pod 
názvem "Katolické modernistické hnutí v Čechách a na Moravě,,?070 Studie 

vzbudila mezi těmito "modernisticky orientovanými anglikánskými 
duchovními" zájem o CČS, která se "na pozadí velkých reformačních tradic 
českého národa jeví v zcela jiném světle, nežli jak ji viděli v někdy záměrně 
zkreslovaných pohledech až dosud. ,,2071 

Autor článku naznačil, že informace o CČS byly směrem do zahraničí 
někdy odlišné, od pohledu CČS na sebe sama. A co více, někdy i samotnou 

CČS bylo "neprávem přezíráno" "veliké obrodné poslání mezi našimi 
českými reformačními církvemi. .. vzhledem k širšímu křesťanskému světu" 
'v tom smyslu, že bylo poslání CČS redukováno úzce jen na'poslání české?072 

Kázání patriarchy Kováře při 40. výročí CČS, kdy oproti předešlým 
výročím církve nezmiňoval již historické okolnosti vzniku CČS, ani 
čtyřicetiletý její vývoj, bylo zaměřeno biblicky. Stálo na textech 12. a 17. 
kapitola Janova evangelia2073,jehož výklad právě dokončil i pro vydání již V. 
dílu Malé Bible, ktery za nedlouho poté vyše1.2074 Prizmatem Janova viděni 
světa nabádal, aby byla'CČS "ve světě", ale ne "ze světa".2075 Obhajoval tak 
rezistentně svůj postoj neztotožnění se s politickou mocí a socialistickým 

2069 S Dr. Van der Woudem i s' maďarskými unitáři měla CČS již dřívější styky. Srv. Redakce 
ČZ, Přátelský pozdrav církvi, in: ČZ 1960, roč. XLII/., č. 10., s. 3: ÚR CČS obdržela "mezi řadou 
bratrských pozdravů z ciziny ke 40. výročí vzniku československé církve" i dopis sekretáře 
IARF DR. Van der Woudeho.Srv. Redakce ČZ (M.K.), Bratrský ohlas o CČS z Maďarska, in: ČZ 
1960, roč. XLlI/., č. 27., s. 3: 40. výročí CČS korespondovalo se 450. výročím narození F. 
Davida, jednoho ze zakladatelů' maďarského unitarianismu. Při té příležitosti poblahopřáli 
maďarští unitáři CČS a vyjádřili touhu k další spolupráci s CČS. 
2070 Redakce ČZ (K), Ohlas letošního jubilea CČS v Anglii, in: ČZ 1960, roč. XLIII., č. 27., s. 4. 
2071 Tamtéž. 

2072 Tamtéž: Jako příklad výsledků čtyřicetiletého působení CČS, které přinášejí ohlas i 
v zahraničí byla uvedena činnost biskupa Nováka (na poli mírovém), jako doklad ale 
posloužil i samotné uveřejnění Kaňákova článku. 
2073 Red~kce ČZ, Bohoslužby v Mikulášském chrámu, in: ČZ 1960, roč. XLIII.; č. 2., s. 1. 
2074 MánekJ., Pátý díl Malé bible, in: ČZ 19'60"roč. XLIII., č. 7., s.!. 
2075Redakce ČZ, cit. dílo (Bohoslužby v Mikulášském chrámu, in: ČZ 1960), s. 1. Srv. J 17, 14 
-16. 
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režimem a na druhou stranu neuzavření se před světem. Církev je ve světě 

jako služebnice pro království Boží k větší cti a slávě Boží.2076 

Jako kompenzace pro státní moc se může jevit patriarchova promluva 

k 15. výročí osvobození při bohoslužbách v mikulášském chrámu. Zde se 

opět přihlásil k účasti "na budovatelském díle své vlasti a jejího úsilí o 
zachování míru"2077, ovšem vycházeje z biblických textů (Jak 5, 1 - 6 a L 1, 

51 - 53), uvodil své kázání ujištěním svrchovaného panství Boha nad světem 

i dějinami a po přihlášení se k budovatelskému úsilí státu doplnil toto 

předsevzetí normou 'shody s Boží vůlí s cílem přispět "ke kladnému,' , 
tvůrčímu a šťastnému životu v nové společnosti, pokojné a spravedlivé,,2078. 

o budování, avšak tentokrát církve, patriarcha hovořil k 80. výročí 

narození patriarchy Farského, jenž mu byl i nadále vzorem2079 v následování 

Ježíše Krista, jehož Kovář označil za základ určený Bohem, na němž teprve 

je budováno dílo lidské. Farského dílo, v němž se, jak oceňoval Kovář 
"neodvracel od palčivých problémů tohoto světa a života,,208o, vedl církev 

k mravní obrodě lidstva, a aby stála po boku trpících a utlačep.ých a sloužila, 

kde je třeba a také "pomáhala zápasit o spravedlivý a pokojný řád a život ve 
světě,,2081, bylo patriarchovi Kovářovi hodno pokračování v jeho duchu i do 

budoucna. 

Kristocentrický základ budoucího smerovanl CČS v linii patriarchy 

Farského zdůraznil kjeho nedožitému 80. výročí narození. a současně 40. 

výročí CČS Milan Matyáš, který aplikoval tuto normu na tzv. "svobodně 
křesťanský charakter CČS", proklamovaný i patriarchou Kovářem?082 
V aplikaci to znamenalo svobodu "k"(a ne "od"), životu s Kristem jako 
naplnění "svobodně křesťanského věřícího v CČS,,2083. Právě tento apel na 

křesťanský základ se později stane dělítkem mezi CČS a IARF. 

2076 Tamtéž: Biblické zakotvení Kovářova kázání ke 40. výročí CČS bylo zřejmě důvodem, 
proč nebylo jako obvykle do~lovně přetištěno v ČZ, ale bylo uveřejněno jen ve stručném 
výtahu. 
2077 Kovář, Fr., Nad výročím našeho osvobození, in: ČZ 1960, roč. XLIII., č. 19, s. 1. 
2078 Tamtéž. Srv. Kovář, Fr., Věřící občanství, in: ČZ 1960, roč. XLIII., č. 20, s. 1., 2: Patriarcha 
Kovář zde vzpomíná několika výročí: 40. výročí CČS, 25. výročí CZ, 10. výročí III. řádného 
sněmu, 10. výročí Husovy fakulty, 15. výročí osvobození'vlasti. Kázání přednesení na CZ 

. v květnu 1960 zakončil oddílem '"Naše úkoly", jež jsou de facto sumářem občanských úkolů, 
uzavřené vyjádřením připravenosti na 3. Plenární zasedání KMK v září 1960 i Všeobecného 
mírového shromáždění, připravovaného v r. 1961. ' 
2079 Kovář, Fr., Moudrý stavitel, in: ČZ 1960, roč. XLIII., č. 23., s. 1: Patriarcha Kovář nazval 
patriarchu Farského "Iidským zakladatelem ... z boží vůle i moci a v síle Ducha sv. zosobněním 
a ztělesněním poslání, uloženého Bohem skrze Ježíše Krista církvi československé." 
2080 Kovář, Fr., Karel Farský, in: ČZ 1960, roč. XLIII., č. 25, s. 1. 
2081 Tamtéž. 

2082 Matyáš, M., Proč svobodně křesťanská cí~kev, in:,ČZ 1960, roč. XLIII., č. 31- 32., s. 1. 
2083 Tamtéž: "Kde není pravdy, tam není ani svobody. A pro křesťana musí být pravdou 

, ' 

Kristus, jinak by přestal křesťanem být." 
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8.3. 5. řádný a volební sněm CČS - předání úřadu patriarchy 

SPVC chtěl i nadále držet v rukou nejen ek1:lll1enické směřování CČS, ale 
její život celý, včetně života Husovy bohoslovecké fakulty. Předurčovalo 
volby děkana, stejně jako určovalo termín sněmu, který měl být současně 
volební i řádný. Tak chtělo ministerstvo zabránit možné změně orientace 
CČS. SPVC se snažilo vytvořit časový tlak, aby nebylo možné případné 
změny připravit. 

Z téže obavy se ~sl!ažilo ovlivňovat i volbu nového patriarchy?084, , 
Vyjádřené obavy ministerstva o volbu nového patriarchy Kovář rozptýlil 
oznámením o odmítnutí kandidatury ze strany profesorů Husovy fakulty 
(prof. Trtíka, prof. Rutrleho, prof. Mánka). Jediným kandidátem měl být 
biskup Novák?085 Přesto se jména profesorů, zvláště O. Rutrleho, mezi 
kandidáty v okrscích objevovala?086 Pozdějším stažením kandidatury, jako 
státu nechtěné, vyvolalo ze strany státu vůči jeho osobě "ostrou reakci,,?087 

SPVC musely být předloženy i sněmovní návrhy Zřízení, Hospodářského 
řádu a-Organizačru'ho řádu, které měl 5. řádný sněm v r. 1961 přijmout.2088 

Úřad patriarchy předal prof. Kovář 29. 10. 1961 biskupovi Novákovi. K 
nadcházejícím úkolům, kdy musel provést církev, ekumenickými, 
věroučnými i politickými změnami, které církev čekaly, měl nový patriarcha 
Novák dostatečnou zkušenost. Ve srovnání s prof. Kovářem byl blíže levému 
křÍ~il~ CČS?089 -" -

8.4. Poslední Kovářova léta v ústraní církve 

Poslední Kovářova léta se odehrávi:tla v ústraní církve. Nedlouho po jeho 
předání úřadu patriarchy vyšel poslední díl jeho Malé Bible. O létech 1962-
1965 si Kovář poznamenal, že je prožívá "beze všeho styku s církví jako 
poustevru'k,,?090 Z církve ho navštěvovalo již jen několik přáte1.2091 Postupně 
se zhoršoval jeho zdravotní stav. 

2084 Hrdlička, Jar. cit. dílo (2007),s. 458,459; cit dle: Zápis o poradě zástupců SPVC a ÚR CČS, 
22. 6. 1960, 19. 8. 1960, 23. 8. 1960, Fond SÚC - ÚR CČS, ÚAM CČSH. 
2085 Tamtéž, s. 459; cit. dle: ZápiS o poradě zástupců SPVC a ÚR CČS, 23. 8. 1960, Fond SÚC-
ÚR CČS, ÚAM CČSH. ' 
2086 Tamtéž, s. 460; cit dle: ZápiS o poradě zástupců SPVC a ÚR CČS a HČBF, 28. 9. 1960, 
Fond SÚC - ÚR CČS, ÚAM CČSH. . 
2087 Tamtéž, s. 461. 

2088 Tamtéž, s. 462; cit. dle: Zápis o poradě zástupců SPVC a ÚR CČS, 1. 2. 1961, Fond SÚC

ÚR CČS, ÚAM CČSH. 
2089 Tamtéž, Srv. Kaňák, M.; Církev československá husitská, in: Český ekumenismus, Praha 

1976,s. 173. 
2090 Hrdlička, cit. dílo (2007), s. 466; cit. d1e: Kovář, Fr., Životopis, RAFK: Kovář pomáhal své 

dceři Heleně, které zemřel v r. 1962 manžel, s nímž měla tři .děti. Nejmladšímu ze 
sourozenců bylo v době smrti jejich otce necelých pět let. 

" !_I;;-.,." 
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Jako téměř již osmdesátiletý zažil okupaci Československa 21. 8. 1968, o 
níž si poznamenal, tak jako v. 1938 a v r. 1948, " ... Nikdo neví, co bude 
dál"2092. O měsíc později oslavil naposledy své narozeniny uprostřed členů 
CČS, kterou uspořádali kjeho 80. jubileu. V den úmrtí prvmno patriarchy 
Dr. K. Farského, jehož vědomým nástupcem byl, 12. 6. 1969, patriarcha 
František Kovář zenrrel. Jeho pohřeb se konal ve Velké obřadní síni 
krematoria v Praze Strašnicích 18. 6. 1969.2093 Ani na poslední pozemské 
pouti Františka Kováře nechyběli vedle 130 duchovních CČSH v čele 
s biskupem Novákem a děkanem Husovy fakulty R. Horským zástupci 
ekumeny. Pohrou se Zúčastnil pražský metropolita Pravoslavné církve ' 
Dorotej s duchovními a "další zástupcové i věřící z pražské ekumeny a 
bohosloveckých fakult,,2094. 

9. Vybrané významné kroky v ekumenickém směřování CČS po 

Kovářově odchodu z úřadu patriarchy 

Jak vyplývá z výše uvedeného, nastolil 5. řádný sněm CČS změny, které 
se dotkly i ekumenického života církve. Zřízení CČS, které se v čl 2. 
vyjadřuje k poslání církve, uvádí v odstavci c): spolupracovati s jinými 
církVemi na díle Kristově a ve smyslu sociálních důsledků evangelia se 
všemi lidmi dobré vůle pro spravedlnost a pokoj?095 Tento závazek se i díky 
'patriarchovi Novákovi, který převzal úřad po patriarchovi~,Kovářovi, promítl 
též do rozhodnutí ke členství CČS v ekumenických organizacích doma i ve 
světě. 

9.1. Vstup Cícrkev československé do SRC a ERC v ČR 

Pokyn ke vstupu Československé církve do SRC i ERC v ČR vydal 
patriarcha Novák v r. 1963?096 O rok později se CČS v obou ekumenických 
organizacích stala řádnou členkou.2097 

2091 Tamtéž, s. 467; cit. dle: Diář z r. 1964 - 1965: jako praVidelnější návštěvníky zaznamenal 
Fr. Kalouse a J. Píchu. F. M. Hníkzemřel 28.4. 1962. 
2092 Tamtéž, s. 468; cit. dle: Kovář, Fr., Životopis, RAFK; Diář z r. 1968, RAFK. 
2093 Kaňák, M., Poslední zastavení nad životem třetího patriarchy, in: ČZ 1969, roč. Lil, Č. 25., 

. s. 1., 2. Srv. Mánek, J., Od životá k smrti. od smrti k životu. K úmrtí třetího patriarchy církve 
československé, in: ČZ 1969, roč. Lil, Č. 25., s. 1: Prof. Mánek ocenil zvláště jeho 
myšlenkovou a teologickou práci. ' 
2094 Redakce ČZ (F. c.), Rozloučení církve s třetím bratrem patriarchou, in: ČZ 1969, roč. Lil, 

Č. 26., s. 2. 
2095 Zřízení Církve československé husitské. Usneseno V. řádným sněmem církve dne 29. 
října 1961, in: Usnesení VI. řádného sněmu Církve československé husitské, ÚR CČSH, Praha 
1983, s. 163. 
2096 Salajka, M., Ekumenické kapitoly, Ekumenická sekce HČBF v Praze, 1970, s. 61, 62. 
2097 Tamtéž: "poté" se připojila i Pravoslavná církev. Srv. Kaňák, M., cit. dílo (Církev 
československá husitská, in: Český ekumenismus, 1976), s. 172: Kaňák uvádí pro vstup CČS 

~ 
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Ve stanovisku "Československá církev a ekumenismus", které přijala v r. 
1969 ÚR CČS jako své vyjádření, zhodnotil Zd. Trtík vstup CČS do SRC 
jako manifestaci toho, že CČS "patří do světového křesťanství", významem 
zařadil vstup "hned za založení Československé církve,.2098. O dva roky 
později se o jejich přijetí zmínil jako o "nejdůležitější změně v poměru CČS 
k ostatnímu křesťanstvu,,2099. Jeho hodnocení vycházelo z překonání pocitú 
"umrtvující duchovní i praktické izolace v křesťanském světě,.2l00, vstup do 
SRC vnímal i jako rehabilitaci CČS. 

Správa prvního vlastního administrativního centra ERC v Praze byla ' 
svěřena prof. ThDr. M. Salajkovi (tč. faráři CČSH), který se stal poté již jako 
učitel Husovy bohoslovecké fakulty i tajemníkem ERC.2101 Ve sborníku ERC, 
vydaném jeho péčí společně s prof. Filipim, prof. Pokorným a Dr. Svobodou, 
svědčil společně s P. Pokorným - v návaznosti na dosavadní práci ERC - o 
,postupu "v hledání modelu vyrovnaného a dělného ekumenismu pro tuto 
zemi, jejíž dějiny jsou nesmazatelně pozna,menány náboženským usilováním, 
misií, reformací a smyslem pro přiléhavost době.,,2102 Další vývoj, 
předjímaný autory směrem do budoucna, měl být "uvědomělý a ryzí proces 
integrace", jejímž východiskem se měla stát "znalost - ekumenického 
problému, věcná a kritická analýza současného stavu církví a upřímná touha 
po obnově věřících společenstvech v Duchu všeobživujícím a 
sjedr;lOcujícím,,?103 Do budoucna směřovaná výzva byla. snahou přimět 
, k' d t ' k' " k . k I' . 2104 clr ve vy a sve "s ryte rezervy pro e umemc ou spo upracl. 

-\/ize, spjatá s ujištěním, že "církve se už nezbaví svého ekumenického 
závazku, budou-Ii brát vážněné poslání a jeho celost", a že ekumenická 
povinnost a ekumenická naděje bude je provázet všude tam, kde je zastihne 
evangelium o smíření všeho stvoření v Kristu,,2105, se naplnila 
v nadcházejících letech a desetiletích v rozmáhajícím se ekumenickém hnutí. 

9.2. výstup Církve československé z IARF 

do SRC rok 1962. Srv.Trtík,' Zd.; CČS uprostřed ekumenického (světového) křesťanství, in: 
Blahoslav, Praha 1966, s. 39 ad. ' 
2098 Trtík, Zd., Československá církev a ekumenismus, in: ČZ 1969, roč. LIl., č. 10., s. 2.,3. 
2099 Trtík, Zd, Do sněmovního roku, in: ThR 1971, roč. IV., č. 1., s., 4. 
2100 Tamtéž. 

2101 Salajka, M., POkorný P., Naše dnešní ekumenická práce, in: cit. dílo (Český 
ekumenismus, 1976), s. 236, 237. 
2102 Tamtéž, s. 237. 
2103, Tamtéž. ' 

2104 Tamtéž, s. 236: Církve žily obnovujícím se duchovním životem a tvořily nové modely a 
teologická vyjádření svého poslání, jak dokládají články v teologických revuích a dalších 
církevních časopisech, avšak pro ekum'eni~kou práci zůstávaly tyto silné stránky jejich 
svědectví "skrytou rezervou". 
2105 Tamtéž. 
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V r. 1969 podala Věroučná komise CČS v čele s jejím předsedou Zd. 
Trtíkem ústřední radě CČS návrh na vystoupení z !ARP. Důvodem byla 

Trtíkem argumentovaná naprostá odlišnost poslání a cílů CČS a IARF, 
zvláště po vydání Memoranda IARF v r. 1969, schváleným i kongresem 
IARF v r. 1969 v Bostonu, v němž bylo vyhlášeno sjednocení, ne kolem 

tradice, knihy, či osoby, ale kolem volného prostoru (agora), "kde Bůh může 
být hledán v různosti cest." Odmítnutí sjednocování kolem tradice
křesťanské, knihy - Písma a osoby - Ježíše Krista, společně 

s přejmenováním "Mezinárodního sdružení pro svobodné křesťanství a 
náboženskou svobodu"'na "Mezinárodní družení pro náboženskou svobodu" ' 
Trtíka utvrdilo, že tato organizace rezignovala na křesťanství, a proto CČS 
jako křesťanská církev již více nemůže být jejím řádným členem, aniž by 
nebyla svým členstvím v IARF diskreditována v křesťanském světě?106 

Budoucnost IARF viděl Trtík v její možnosti stát se platformou pro dialog 
a spolupráci s jinými náboženstvími, a tak současně přestat být 
"protiorganizací křesťanské ekumeny,,?107 

K doporučení Věroučné komise CČS, týkající se zrušení řádného členství 
CČS v IARF, se připojila v listopadu 1969 i Husova fakulta?108 Na základě 
vyvolané diskuse2109, obhajoval Trtík stanovisko, na jehož podkladě již CČS 
více nemůže být řádnou členkou IARF?110 . 

. -V únoru 1969 ÚR CČS jednomyslně přijatou směmicí"..kterou uveřejnila i 
v ČZ pod názvem "Československá církev a ekumenismus,.2111, odmítla 

rozlišování mezi "křesťanstvím svobodným a nesvobodným", neboť " ... v 
přítomném světě neexistuje jiné křesťanství než svobodné,,?112 I zde bylo 

tzv. svobodné křesťanství v konfrontaci s ekumenickým křesťanstvím 

zamítnuto pro "nekřesťanství".2113 

9.3. Některé další významné ekumenické kroky CČS po smrti patriarchy 

Kováře 

2106 Trtík, Zd., CČS a IARF, in: ThR 1969, roč. II (NR, roč. Xl), Č. 5. - 6., s. 182 -183: Trtík však 
připouštěl další spolupráci, zásadně byl však proti řádnému členství. ' 
2107 Tamtéž, s. 183. 

2108 Horský, R., ČZ 1970, roč. lilI., Č. 3., s. 3; Srv. Trtík Zd., CČS a ideologielARF, in: ThR 1970, 

roč. III., Č. 2., s. 29: Trtík inform'uje o pozměněném usnesení Husovy fakulty tlumočené 
děkanem R. Horským v ČZ 1970, Č. 3. 
2109 Hoenderdaal, G. J., in: Information Service, Rotterdám 1969, Č. 66., překlad in: 

Křesťanská revue 1970, in: Trtík, Zd. cit. dílo (CČS a ideologie IARF, in: ThR 1970), s. 29. 
2110 Trtík, Zd. cit. dílo (CČS a ideologie IARF, in: ThR 1970), s. 29 - 36: Trtík zde dokládá 

nemožnost setrvání CČS jako řádné členky IARF i na základě porovnání se Zřízením IARF a 
především Memoranda z r. 1969, z něhož cituje. 
2111 Trtík. Zd., cit. dílo (Československá církev a ekumenismus, in: ČZ 1969), s. 2., 3. Srv. Trtík. 
Zd. cit. dílo (CČS a ideologie IARF, in: ThR'1970), s. 35, 36. 
2112 Tamtéž. 
2113 Tamtéž. 
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Stav ekumenické spolupráce doma v ČSR' nebyl po r. 1968 (v hodnocení 
M. Salajky z r. 1976) příliš utěšený. "Odpovědnější pojetí ekumenismull se 
mu jevilo "spíše úkolem nežli skutečností.1I2114 

Ekumenický úkol stanovený z podnětu ÚR CČS, jak je zaznamenán ve výše 
zmíněném stanovisku Československá církev a ekumenismusll, vyjádřil jeho 
autor Zd. Trtík takto: předpokladem skutečného ekumenismu je hlubinné a 
sebekritické poznání, kterým se církev vzdá "předsudku, že je jedinou 
pravou církví Kristovou. 1I2115 Nutným předpokladem je rovněž "ekumenické 
pojetí církvell2116. Da..lším je stálá formace. Úkol, který pro CČS stanovil, byla 
ekumenické otevřenost, ale současně i věrnost vlastním základům.2117 Tato ' 
otevřenost se měla týkat nejen církví ERC, ale i římskokatolické církve, 
s výhradou účasti na katolické mši a večeři Páně, podílení se na kultu Marie 
a svatých?118 Jinak ale označil rozvoj ekumenických vztahů s ŘKC za žádoucí 
a to i přes exklusivní římskokatolickou eklesiologii.2119 

Popud k novému uspořádání ekumenické práce dala také změna 

uspořádání ČSSR jako federace. Ministr kultury v r. 1970 schválil Organizační 
řád ERC, otevřený i spolupráci s církvemi na Slovensku?120 -

M. Salajka volal v této době po existenciální obnově církve?121 Zdůraznil 
pochopení ekumenického společenství jako příležitosti k vlastnímu 
obsažnějšímu pochopení. Jednání za sebe sama se stává jednáním "pro 
všechno křesťanstvo ll, svědectví jednotlivých církví je podrobováno zkoušce, 
olJstojí - li mezi všemi. Salajka viděl v tomto procesu-pro církve možnost 
jejich obnovy a současně jejich společné služby světu "v duchu nového 
stvořeníll?122 

2114 Salajka, M., Pokorný P., cit. dílo (Naše dnešní ekumenická práce, in: Český 
ekumenismus, 1976), s. 236. Srv. Medek,R., Ekumenická praxe našich náboženských obcí, -
in: ČZ 1969, roč. LIL, č. 18., s.3: R. Medek se vyslovuje kriticky k tzv. ekumenické praxi 
náboženských obcí CČS, jež je mu spíše nedorozuměním, když se zaměňovala za účast na 
kultu římskokatolické církve, či výměnný obchod (CČSH odříkávají Apostolikum a ŘKC Otče 
náš v liturgickém zněná CČS 'lpod.) 
2115 Trtík, Zd. cit. dílo (Československá církev a ekumenismus, in: ČZ 1969), s. 2. 
2116 Tamtéž: právě na tento předpoklad Trtík poukázal i ve vztahu k ZV, jež proto hodnotí ._ 
jaka výrazně ekumenické. 
2117 Tamtéž. 

2118 Tamtéž: Trtík hodnotil i ze strany římskokatolické změnu po II. Vatikánském koncilu, kde 
se jeho slovy "Katolická církev otevřela nejen vůči nekatolickým křesťanům, ale i vůči 
celému světu". To bylo Trtíkovi dokladem, "rostoucí vlády Kristovy lásky v ní". 
2119 Tamtéž: V této souvislosti seznamuje i s dvěma dokumenty II. Vatikánského koncilu 
z 21. 11. 1964: dogmatické konstituci o církvi a Dekret o ekumenismu. 
2120 Salajka, M., Pokorný P., cit. dílo (Naše dnešní ekumenická práce, in: Český 
ekumenismus, 1976), s. 236. 
2121 Salajka, M., Jednota církve v dynamice ekumenického křesťanství, in: ThR 1970, roč. liL, 
č. 1., s. 27. Srv. Salajka M., Princip jednoty církve v ekumenickém křesťanství, habilitační 
práce, Praha 1969. Srv. Horský, R.~ ijecenze: Salajka M., Princip jednoty církve 
v.ekumenickém křesťanství, habilitační práce, in: ThR 1970, roč. III.,č. 3 - 4., s. 122 -124. 
2122 Tamtéž. 
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Jak uvedl v r. 1976 M. Salajka jako tč. tajemník ERC v ČR, impulsy pro 
ekumenickou spolupráci měly vzcházet přímo od církví, ale i z teologických 
fakult a jejich institutů a sekcí.2123 

9.3.1. Spolupráce na Českém ekumenickém překladu 

Zvláštní pozornost patří práci na Českém ekumenickém překladu, která 
z podnětu ČCE započala v r. 1961 a vyvrcholila prvním vydáním českého 
ekumenického překladu v r. 1979.2124 Podíl na jeho vzniku měli společně 

, 's překladateli a teology z rozličných církví (včetně' římskokatolické2125 ) i 
teologové CČS(H), prof. Mánek dokonce vedl v letech 1972 -1977 (po smrti 
J. B. Součka) skupinu překladatelů Nového zákona2126 a podílel se společně 
s dalšími (z CČS pak s prof. Sázavou a Prof. Kubáčem) i na přepracovaném 
vydání, které vyšlo v r.198S?127 

Uprostřed jejich práce (v r. 1976) zhodnotil prof. Salajka jako tajemník 
ERC společně s P. Pokorným tento obnovený zájem o odpovědné studium 
bible jako "závažnou ekumenickou. skutečnost", neboť vedl k poznání, že 
"nejosvědčenějším modelem ekumenických vztahů je sám biblický kánon, 
který zahrnuje písemná svědectví z různých, vzájemně často odlišných 
křesťanských skupin (Pavel - Jakub, Synoptici - Jan), ale nestírá, nýbrž spíše 
o to důrazněji podtrhuje jejich společný základ v díle Ježíše Krista i jejich 
společnou naději."2128 

Nový společný překlad Bible zhodnotil Salajka jako ekumenické 
vyvrcholení práce, kterou konaly bohoslovecké fakulty a církevní 
vydavatelství, jež vydávaly biblické komentáře a pomůcky pro širokou 
čtenářskou obec mezi členy všech církví.2129 

. 2123 Salajka, M., Pokorný P., cit. dílo (Naše dnešní ek~menická práce, in: Český 
ekumenismus, 1976)" s, 237. Srv. Salajka M., cit. dílo (Ekumenické kapitoly, 1970): Bylo 
vydáno jako skriptum Ekumenické sekce HČBF. Srv. Kaňák M., Husova čs. bohoslovecká 
fakulta v Praze, in: cit. dílo (Český ekumenismus, 1976), s. 232: Dr. Milan Salajka byl 
profesorem ekumenických otázek a ředitelem ekumenického institutu. 
2124 Bible, Český ekumenický překlad, podle ekumenického vydání z r. 1985, Biblická 
společnost v ČSR, Praha 1990, předmluva, s. 2 . 

. 2125 Podklad pro možnost spolupráce římskokatolických překladatelů na ČEP možno hledat i 
vencyklikách a dokumentech římskokatolické církve, vydaných v té době. Srv. Vědecká 
exegeze Bible a úkoly ekumenického hnutí, Pontes Pragenses, L. Marek, Brno 2001, s. 32: 
Prof. Sázava zde jmenuje nejdůležitější encykliky a dokumenty' římskokatolické církve, 
všímající si ekumenismu, vydané mezi léty 1964 (Lumen Pentium) a 1995 (Ut unum si nt), 
mezi něž zahrnul i Ekumenický direktář (1967, 1970). 
2126 Tamtéž, závěrečné vročení: Ve skupině překladatelů NZ pracoval také Prof. ThDr. Zd. 
Sázava (v letech 1976 -1977), který se společně s dalšími podílel v r. 1978 - 84 i na 
přepracované verzi překladu, který vyšel v r. 1985. Ve skupině SZ překladatelů pracoval mj. 
Prof. ThDr. VI. Kubáč (v letech 1963 -1984). 
2127 Tamtéž. 

2128 Salajka,'M., Pokorný P., cit. dílo (Naše dnešní ekumenická práce, in: Český' 
ekumenismus,·1976), s. 237. 
2129 Tamtéž. 

351 



Časově práce na českém ekumenickém překladu odpovídá 
v celosvětovém měřítku etapě, kterou Prof. Sázava stanovuje mezi konáním 
komisí SRC v letech 1962 - 1978, které řešily otázku biblické hermeneutiky 
(pro ekumenické hnutí) a autority Písma Oako ekumenickém problému)?130 

9.3.2. Přijetí Základů víry na VI. řádném sněmu CČS(H) 

VI. řádný sněm přijal v r. 1971 Základy víry, vypracované Zd. Trtíkem a 
vydané po celo církevní diskusi v r. 1958, jako sněmovní dokument CČS(H). 

, Zd. Trtík zhodnotil tento krok jako potvrzení teologického a věroučného 
vývoje CČS "od liberalistického chápání evangelia k biblické a ekumenické 
orientaci" a jako dovršení její křesťanské integrace a totožnosti "obnovením 
svého počátečního zaujetí pro reformační odkaz Husův a husitskou tradici 
české reformace,,213l . 

Obdobně, jako při prvním vydání Základů víry, kladl Trtík i nyní důraz na 
sjednocení víry Farského liturgie, kterou klasifikoval jako "biblicky a 
ekumenicky určenou" s učením církve. Současně ale zdůraznil, že zatímco 
liturgie Farského sbližuje CČSH s katolicismem, "teologie a učení ji staví na 
stranu reformace". Současně ale i liturgie,jíž se CČSH "po vzoru Mistra Jana 
Husa a husitství zařadila do staré liturgické tradice západního a východru'ho 
katolicismu", je doplněna "reformačním zvěstováním Božího slova", bylo 
nahrazeno též "transsubstanci~ční a obětní pojetí reformační vírou 
v přítomnost Krista a milosti jeho golgotské oběti v obecenství víry, naděje a 
lásky." "Obecný znak jejího husitského charakteru se bohoslužebně uplatňuje 
v přijímání podobojí způsobou a husitským zněním a nápěvem Otčenáše,,2132. 

Jako jednoznačně ekumenickou zhodnotil Trtík eklesiologii ZV, neboť 
podle jejich vyjádření, jež je "kritickým domyšlením Husovy syntézy pojetí 
církve jako sboru předurčených a jako mystického Kristova těla", není 
"žádná církevní instituce pravou církví Kristovou, ale v každém místním 
sboru kterékoliv denominace pravá církev Kristova žije.'.2133 

I s hlediska ekumeny významnou poznámkou byl Trtíkův důraz na 
eschatologickou interpretaci christologického dogmatu a christologické 
zakotvení trojiční víry CČSH?134 , 

Snahou o zasazení CČS do široce církevně křesťansl}ého kontextu bylo i 
doplnění obou velkých kréd (Apostolika a Nicejsko- cařihradského, kréda) 
v nov(předmluvě k ZV, vydaným v r. 1971, jichž může C~S užívat pro 

2130 Sázava, Zd., cit. dílo (Vědecká exegeze Bible a úkoly ekumenického hnutí, 2001), s. 74. 
2131 Trtík, Zd., cit. dle: Kaňák, M., cit. dílo (Církev československá husitská, in: Český 
ekumenismus, 1976), s. 173. 
2132 Tamtéž; s. ,173, 174. 
2133 Tamtéž, s.174. 
2134 Tamtéž. 

352 

< '. ~ •• ' " •• ,". :.'. ., 



ekumenické účely.2135 Obě výše zmíněná kréda byla zařazena i mezi tzv. 

historické prameny víry hned za Písmo Starého a Nového zákona a před 

Čtyři pražské artikuly a Českou konfesi.2136 U apoštolského kréda je pak 
připojen ještě komentář obhajující jeho ekumenicitu?137 Rovněž i 

bohoslovecká tradice CČS(H), o níž je explicitně řečeno, že se liší "od všech 
církevních tradic", je zde zasazena do "obecně křesťanského ekumenického" 

kontextu. Ambicí Základů víry byla snaha odpovídat "současnému 

myšlenkovému a bohosloveckému vývoji, kazatelství a zbožnosti, i 
ekumenické orientaci církve československé husitské. ,,2138 

Jako důsledek několik desítek let dlouhé snahy "postavit církev na pevný 

biblický a ekumenický křesťanský základ, jenž měl být zakotven také "v 
domácí duchovní tradici" vysvětlil Trtík i návrh na doplnění jména církve 
slovem "husitská",2139jenž byl na VI. řádném sněmu přijat. 

9.4. Současné ekumenické důrazy CČSH v návaznosti na Františka Kováře 

Dalších téměř čtyřicet let po 1. zasedání sněmu v r. 1971, při němž přijala 
Československá církev označení "husitská" a přijala rovněž své Základy víry, 

by bylo možno zmapovat s ohled~m na šíři a množství materiálů, 

vztahujících se k ekumenickému hnutí světovému, evropskému, domácímu 

jako takovému i ve vztahu k~ .. CČSH, v samostatné práci. Proto se zde 
soustředíme pouze již jen na velice stručný nástin s několika vybranými 
body. 

Byť do roku 1989 převládal v ekumenické spolupráci z hlediska 
celo církevního akcent ekumenické práce v KMK2140, objevuje se 

2135 Základy víry CČSH, in: Usnesení VI. řádného sněmu Církve československé husitské, ÚR 
CČSH, Praha 1983, s. 11-17. . 
2136 Srv. Tamtéž, s. 12. Srv. s. 15: zde jsou ve stejném pořadí jmenovány "veroučné prameny 
Základů víry". 
2137 Tamtéž: Jsou zde uvedeny informace o vzniku Apostolika (AP) (kolem r. 150) a jeho 

,textovém rozšíření (kolem r. 500). Konstatováním, že je v AP vyjádřeno "starokřesťanské 
podání v otázkách víry", a že "nemůže být považováno za výlučný duchovní majetek 
kterékoliv historické konfese" (s ohledem na jeho vznik v době nerozdělené církve), je zde 
podpořen argument, že AP je "vyznáním~vpravdě ekumenickým". 
2138 Tamtéž, s. 15. 
2139 Trtík. Zd., Proč Československá církve husitská?, in: ThR 1970, roč. 111., Č. 5 - 6., s. 132, s. 
128: Trtík vysvětluje, že nejde o pojem historický, ale teologický - 'principem této tradice je 
Boží slovo - , tj. nejde o imitaci husitství 15 a 16. stoL, ale jde o "odpovědnou aplikaci 
biblicky· správných husitských principů na život církve v dnešní dějinné situaci s jejími 
problémy a úkoly." Husitský charakter vede církev ke křesťanské svobodě "nejen vůči 
historickému husitství a jeho církevním formám, ale i vůči vlastní přítomné danosti a 
formám své církevní existence." 
2140 Srv. Sněmovní rezoluce prvního zasedání VI. řádného sněmu CČSH, přijatá dne 17. října 
1971, in: cit. dílo (Usnesení VI. řádného sněmu Církve československé husitské, 1983), s. 4 -
7: jediná zmínka o ekumenické spolupráci je zde v souvislosti s KMK (s. 6): 'CČSH "přivítala 
vznik Křesťanské mírové konference a od počátku se účastnila její bohoslovecké i praktické 
činnosti. Přijímáme závěry a usnesení IV. všekřesťanského mírového shromáždění, jež se 
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v Základech sociálně etické orientace CČSH, přijaté na 2. zasedání VI. ' 

sněmu CČSH i důraz na ekumenickou spolupráci v otázkách sociálně -
etických, a to jak vmístním, tak světovém měřítku?141 Vize ekumenické 

spolupráce mezi církvemi je zde rozšířena též o mezináboženský dialog a 
dialog s dalšími organizacemi.2142 Všechny tři důrazy (ekumenickou 
spolupráci spojenou s mírovým hnutím, sociálně - etický akcent, i ochotu 

k dialogu a spolupráci i za hranicemi křesťanských církví) můžeme vidět 

jako pokračování a návaznost na "ekumenické politiku", kterou zastával 

patriarcha Kovář. Jisté novum je spojení sociálně - etického akcentu 
, s ekumenickou spoluprácí, jak ji definovaly Základy sociálně etické orientace 

CČSH. 

V návaznosti na Kovářovu ekumenickou činnost muzeme vidět i 
stanoviska, vypracovávaná CČSH na výzvy ekumenických grémií, jako kupř. 
"Stanovisko CČSH k Limským dokumentům ekumenické konvergence 
1982,.1143, v nejnovější době pak kupř. stanoviska k dokumentům CP CE a 
CEC}144 

Rovněž mezi církevní rozhovory a spolupráce s domácími i zahraničními 
ekumenickými partnery je zcela v intencích Kovářových záměrů v jemu 
daných dějinných a zvláště politických možnostech. Novem zde je však kupř. 

dialog s římskokatolickou církví a navíc na téma M. J. Hus, který probíhal 
v 90. letech 20. století?145 

Naprostým průlomem po roce 1989 v domácích ekumenických vztazích se 
staly bilaterální dohody o vzájemném uznání křtu mezi Římskokatolickou 

krátce před naším sněmem konalo v Praze. Sněm uložil studium jeho dokumentů a jejich 
tvořivé rozpracování pro naše podmínky patřičným orgánům církve, především církevním 
mírovým výborům, na jejichž uzákonění se VI. sněm dohodl."; Srv. Poselství druhého 
zasedání VI. řádného sněmu CČSH, přijaté dne 16. srpna 1981, in: Tamtéž, s. 8: i zde je 
uvedeno ekumenické směřování CČSH v souvislosti s mírovVm hnutím a KMK, na jejíž 
činnosti se CČSH zavázala podílet. Současně je zde již ale též uvedeno christocentrické 
zakotvení mírového úsilí: "Úsilím o naplnění poslání církve československé husitské i touto 
mírovou prací vstupujeme do širokého ekumenického proudu, jemuž jde o věrné 

následování Pána Ježíše Krista jako dárce pokoje a spravedlnosti." 
, 2141 Základy sociálně etické orientace Církve československé hUsitské. Sněmovní usnesení ze 
dne 16. srpna 1981, in: cit. dílo (Usnesení VI. řádného sněmu CČSH, Praha 1983), s. 111, 
část I., odst. 5.6: explicitně se zde upozorňuje i na větší účinnost sociálně etické služby 
v ekumenické spolupráci. 
2~42 Tamtéž, čl. 5.7: Mezináboženský dialog a dialog "se vše~i organizacemi, jejichž 
programem je péče o lepší budoucnost člověka a světa" zde stojí na vědomí sociáln~ etické 
odpovědnosti, která nekončí mezicírkevním dialogem. 
2143 Sázava Zd., cit. dílo (Vědecká exegeze Bible a úkoly ekumenického hnutí, 2001), s. 95. -
96. Srv. otisk: Stanovisko CČSH k Limským dokumentům ekumenické konvergence 1982, in: 
ThR 1986, roč. XIX., č. 2., s. 33 - 36: Stanovisko schválené ÚR CČSH vypracoval Zd. Sázava. 
2144 Z podnětu EZSV schválila ÚR CČSH kupř. komentář k dokumentu CPCE Gestalt und 
Gestalten, či Priority pro práci CEC v letech 2009 - 2015. 
2145 Tonzar. D., cit. dílo (Vznik a vývoj novodobé husitské teologie a CČSH, Praha 2002), s. 
171: Dialog probíhaLv tzv. Husovské komisi římskokatolické církve, z CČSH se, ho účastnili 
prof. Zd. Kučera a prof. J. B. Lášek, kteří byli za svou práci oceněni v r. 1999 vysokým 
papežským vyznamenáním. 
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církví a Církví československou husitskou, mezi Českobratrskou církví 
evangelickou a Církví československou husitskou a mezi Římskokatolickou 
církví a Českobratrskou církví evangelickou?146 

Po roce 2002 pak novou úroveň ekumenických vztahů zajišťuje Charta 

Oecumenica, která začala být po německém společném Kirchentagu v r. 

2003 podepisována i v dalších zemích na národní úrovni. V České republice 

se tak stalo při Týdnu za jednotu křesťanů při Noci otevřených kostelů, 

pořádaném ve spolupráci ERC v ČR a České biskupské konferenci v r. 2007. 

Díky převratu v r. 1989 mohla CČSH opět začít navazovat bez státní 
kontroly své kontakty s církvemi v zahraničí. V r. 1997 podepsala bilaterální 
smlouvu s Evangelickou církví v Anhaltu.2147 Bilaterální smlouvy o 
spolupráci začaly podepisovat i diecéze2148, spolupráci se zahraničními 
obcemi různých církví rozvíjí i některé náboženské obce. Členové CČSH 
mohou využívat pravidelných nabídek ekumenických kurzů v Josefstalu od 
Bavorské luterské církve, která se nemalou měrou podílí i na některých 

sociálních, vzdělávacích a stavebních projektech CČSH v rámci akce 
Fastenopfer. Saská evangelická církev poskytuje členům lázeňské a 
prázdninové pobyty. Členové CČSH se účastní nejrůznějších ekumenických 
konferencí, kongresů, seminářů a setkání doma i v zahraničí. 

Po r. 1989 bylo opět možné bez státní kontroly vysílat zástupce církve na 

mezinárodní ekumenická jednání. V r. 1997 až dosud získala CČSH své 
přímé zastoupení v Ústředním výboru a Prezidiu Konference evropských 
církve149, v r. 1999 až dosud získala své přímé zastoupení i ve Výkonném 

. výboru Světové rady církve150. CČSH se rovněž aktivně zapojila do práce 

Společenství protestantských círví v Evropě (CPCE), do něhož Geště pod 

2146 Srv. přílohy. 

, 2147 Srv. přílohy: Smlouva byla doplněna návrhem ze strany E?SV, přijatým ÚR CČSH, na 
rozšíření spolupráce v konkrétních oblastech. 
2148 Plzeňská diecéze podepsala v r. 2008 smlouvu o spolupráci s děkanátem ve Weidenu, 
Brněnská diecéze připravuje v r. 2009 podpis smlouvy s děkanátem Essen. 
2149 V r. 1997 byla na 11. VS CEC zvolena do ÚV a poté i do Prezidia CEC Mgr. Hana 
Tonzarová. Na 12. VS CEC v r. 2003 byla znovu zvolena do ÚV CEC, jehož je dosud členkou. ' 
Od r. 1999 členkou Komise pro církev a společnost CEC, s přestávkami i v jejím Exekutivním 
výboru. 
2150 Na VS SRC v r. 1999 byla zvolena do W SRC Mgr. Jana Krajčiříková, která byla ve 
volebním období do r. 2006 i členkou specielní Pravoslavné komise, která vnesla do SRC 
v některých oblastech tzv. rozhodování konsenzem. V r. 2007 byla na dalším VS SRC zvolena 
od ÚV SRC Kristýna Mlýnková, tč,. studentka HTF UK. 
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jménem Leuenberské společenství) vstoupila v r. 1994?I5I Od r. 2000 se 

začala aktivně účastnit i jeho synodů na národní úrovni.2I52 

CČSH se zapojil~ velice aktivně i do práce Ekumenické rady církví v ČSR 
a (po rozdělení ČSR) v ČR, která se po r. 1989 velice obsahově rozvinula.2I53 

Díky možnosti zakládat po r. 1989 samostatné právní subjekty, založili i 
někteří členové CČSH samostatné ekumenické organizace, jejichž práci 
CČSH podporuje?I54 CČSH podporuje a podněcuje ekumenickou práci na 

všech svých úrovních svého života. 
, 

Dokladem ekumenického rozměru života CČSH je i návrh sněmovru'ho 
dokumentu "CČSH ve vztahu k ekumeně,,2I55, připravený jako 1. 

ekumenický sněmovní dokument v dějinách CČSH ke schválení na 2. 
zasedání VIII. řádného sněmu v roce 2010, kdy si CČSH připomene 90 .. 
výročí svého vzniku. 

Výše uvedená ekumenická spolupráce, zvláště po r. 1989, se na první 
pohled znatelně odlišuje od ekumenického úsilí v jeho počátcích, jak jej 
zakoušel František Kovář, i od státem do značné míry řízeného směřování 
ekumeny po r. 1948, jemuž patriarcha Kovář čelil. Nicméně i přes současnou 
šíři ekumenického hnutí, i přes mnohé z toho, co ještě v dobách Fr. Kováře 
nebylo možné (viz kupř. změna vztahu s Římskokatolickou církví, užší 
vztahy v domácí ekumeně, větší možnosti zahraniční ekumenické 
spolupráce), můžeme vidět jistou návaznost na úsilí vyvijené Františkem 
Kovářem v ekumenických vztazích, a jistě i mnohé rozšíření, aniž by 
kterákoliv církev, a tedy i CČSH, ztrácela svou vlastní identitu, své jedinečné 
poslání, což by František Kovář jistě kvitoval, jakož i církvemi na posledním 
3. evropském ekumenickém shromáždění v r. 2007 společně napříč 

konfesním ,spektrem deklarovanou jednotu; jež není uniformitou.2I56 A 
konečně i rozvíjející se mezináboženský a mez~lturní dialog, v němž 
můžeme slyšet ozývat se i Kovářem zastávanou ideu'sbratření všeho lidstva. 

2151 CČSH se účastnila i práce na některých dokumentech (biskup ThDr. P. Šandera 
spolupracoval na dokumentu Církev a Izrael, farářka ThDr. Světluše Košíčková 

spolupracovala na dokument Evangelisch evangelissieren; srv.· Tonzar D., Leuenberská 
konkordie a CČSH, in: ThR 1997, roč. LXVIII, s. 78-79: Jsou zde naznačeny některé problémy· 
'spojené se vstupem CČSH do LS. ' 
2152 Synody LS se konají od r. 2000 každé dva roky, členy jsou všechny církve, jež jsou členy 
CPCE na evropské úrovni. 
2153 Ekumenická rada církví rozvinula svou práci v mnoha komisích, ve většině z nich má 

CČSH své zástupce. 
2154 Ekumenická akademie Praha (EAPraha), založená knězem CČSH ThDr. J. Silným, jenž ji 
řídí. Dále ENYA - Ecumenical Network of Youth Action podvedením pastorační asistentky 
CČSHCath Moss a farářky CČSH Mgr. Evy Mikulecké apod. 
2155 Sněmbvní dokument připravil EZSV, který k němu připravil rovněž Strategii ekumenické 
práce CČSH a Návrh konkrétních ekumenických cílů CČSH na daný rok. 
2156 Srv. Závěrečný dokument 3. evropského ekumenického shromáždění v Sibiu v r. 2007. 
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ZÁVĚR 

Téma práce "František Kovář ve vztahu k ekumeně" bylo zpracováno na 
podkladě uvedené literatury v šesti částech, v nichž byly dokazovány 
hypotézy zaznamenané v jejím v úvodu. Většina z nich se jednotlivými 
částmi práce proHnala. Pro prokázání hypotéz bylo nutno zpracovat i některá 

vedlejší témata, aby mohl být naplněn cíl práce, a téma doktorské disertace 
bylo zasazeno do odpovídajícího širšího kontextu. Tento historický a 
teologický kontext, včetně nástinu vybraných momentů z dějin Církve 

československé, ale i životopisných momentů Františka Kováře, a také pro 

ekumenické smerovam důležité myšlenkové zápasy domácích či 

zahraničních teologů i reflexe ekumenických konferencí vytvořily vhodný 
rámec, do něhož bylo hlavní téma práce zasazeno. 

V úvodu stanovené hypotézy, byly v práci prokázány. První hypotéza, která 

předpokládala vliv římskokatolického prostředí na Kovářovo budoucí řešení 
ekumenických otázek, byla prokázána. Z raného dětství, určovaného 

venkovským katolicismem, si František Kovář nesl po celý život mravní 

přísnost, která určovala jeho rozhodování i v dospělosti v jeho životě 

osobním, myšlenkovém i pracovním. Mravnost se mu stala normou 
vyžadovanou jak u vůdců světských Geho vzorem byl T. G. Masaryk), tak 
náboženských, mezi nimiž vysoce hodriotil prvního patriarchu K. Farského, 

ale též u sebe sama Gak o tom svědčí kupř. i jeho vrácení titulu docenta). Z 
dětství si Kovář nesl z moravského katolického venkova zbožnost, jež ve 
spojení s mravností měla naplňovat i jeho ideál novodobého typu církve, jak 
ji v jednotlivých životních etapách viděl. Práce prokázala, že kritérium 
mravnosti a vnitřní zbožnosti aplikoval František Kovář i na řešení 

ekumenických otázek. Dokladem toho je, že jím v době jeho studia 
v římskokatolické církvi zakoušená náboženská vlažnost a mravní uvolněnost 
se projevila jednak v jeho opuštění římskokatolické církve, ale i v odmítání 
římského katolicismu po celý jeho následující život. Nejprve' ho odmítal 

zcela a posléze v jeho mocenské podobě Gak se projevilo kupř. i v tzv. boji o 
M. J. Husa, či sv. Václava). Díky svému modernistickému přerodu ho vinil i 
z teologické neakceptovatelnosti, stavíce ho nejen' proti Československé 
církvi, ale i proti všem tzv. nekatolickým církvím. 

Druhá hypotéza, která předpokládala vlivy katolické modemy i evropského 
,modernismu na Kovářův vývoj ve vztahu k ekumeně, byla rovněž prokázána' 

a potvrzena. Kovářův modernistický přerod a zrání pod vlivem' jeho 

modernismem zasažených učitelů již na obecné škole a gymnáziu a též díky 
jeho četbě evropských modernistů, zvláště francouzského biblisty A. 

Loisyho, ale i tehdejší protest!:Ultské teologie, dovedly jej po jeho činnosti 
v reformistickém Ohnisku nejprve do pravoslavné církve, následně do Církve 

českosl?venské. Mezitím však leží i jeho tzv. religionistické, období. Jeho 
ekumenic~ vývoj tak i díky modernismu prošel od ideje sjednocení všech 
křesťanů prostřednictvím Slovanů přes odbočku k idei nové náboženské 
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fonny "za křesťanstvím", tzv. náboženství humanity bez orgamzacm 
struktury, obřadů, dogmat, až po jeho vizi nové náboženské fonny naplněné 
v Církvi československé. I v pozdější Kovářově charakteristice 
Československé církve (v době Protektorátu) byly v práci shledány rysy 
modernismu, neboť mu Církev československá měla být církví křesťanskou, 
národní a novodobou. Do značné míry lze nahlížet i Kovářovu poválečnou 
angažovanost v socialistickém budování vlasti jako modifikovaný vliv 
modernismu, a to zvláště s ohledem na jeho koncepci království Božího na 
zemi. Tato idea byla v práci sledována v různých proměnách již od 

, modernistického přerodu Kováře. A jak bylo v práCi dále prokázáno, právě 
kritérium realizace Božího království na zemi se stalo Kovářovi i 
ekumenickým měřítkem jeho vztahu k ostatním církvím. 

Třetí hypotéza, že se myšlenkové zrání a teologická práce Františka Kováře 
utvářely ve vztahu k ekumeně, byla prokázána částečně přímo a částečně také 
nepřímo. Jak bylo uvedeno, vliv zahraničních i domácích modernistických a 
protestantských teologů fonnoval myšlenkový vývoj Františka Kováře po 
většinu jeho života. Vliv na něj měla i jeho znalost římskokatolické i 
protestantské liberální a dialektické teologie, vůči nimž vymezoval z velké 
části jím (společně s A. Spisarem a v prvních letech především i K. Farským 
a K. Statečným) utvářenou teologii Československé církve od jejích počátků 
do nástupu tzv. 2. teologické generace Československé církve. Práce též 
prokázala impulsy pro Kovářo:yo myšlení z ekumenického hnutí (konferencí 
Life and Work a Faith arid Order), především pak z tzv. svobodného 
křesťanství a unitarianismu, v jehož teologické linii Kovář až do svého 
přerodu v teologa Božího slova stál. Kovářův přerod v teologa Božího slova, 
jak se zrcadlí především v šesti svazcích jeho vrcholného díla Malá Bible, 
byl prokázán ve vztahu k ekumeně nepřímo - prostřednictvím vlivu 2. 
teologické' generace Církve československé husitské (zvláště uČitelů nové 
Husovy Československé bohoslovecké fakulty Zd. 'Trtíka, dále O. Rutrleho a 
1. Mánka), která po 2. světové válce čerpala impulsy ze zahraniční, zvláště 
protestantské teologie. To se projevovalo především v touze po změně 
interpretace christologického a trojičmno dogmatu V. Československé církvi, 
do té doby (i Kovářem) přijímaného v modernistické interpretaci. Tak lze 
nepřímo potvrdit i vliv zahrani~ní ekumeny na teologický přerod Františka 
Kováře v teologa Božího slova. 

: Čtvrtá hypotéza, která zaznamenala vliv Františka Kováře na ekumenické 
směřování a profilaci Církve československé, byla v práci rovněž prokázána. 
Hneď po svém vstupu do Československé církve se Františék Kovář zapojil 
do její věroučné i ekumenické fonnace: Činil tak prostřednictvím knižnice 
Blahoslav, kterou založil, v níž publikoval v překladu své manželky Heleny 
bezprostředně po první konferenci Life and Work ve Stockholmu v r. 1925 
nejen s~ář ma~eriálů a poselství z konference, ale i své názory: Pref~rencí 
skupiny anglosaských a refonnovaných církví, které nazval "optimistickou", 
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oproti skupině "pesimisticko - eschatologické", povznesené nad· tento svět, 
dal své církvi v jejích počátcích jasné instrukce, kterým směrem se má 
v ekumenickém hnutí ubírat. To vysvětluje částečně v dalších letech i jeho 
orientování Československé církve na církev anglikánskou. S ohledem na jím 
preferované teologické směřování Československé církve nemohl příliš 
optimisticky nahlížet na úsilí konference Faith and Order, konané poprvé 
v Lausanne v r. 1927. Ani to v zásadě však neznamenalo uzavírání se 
Československé církve vůči jednomu či druhému proudu ekumenického 
hnutí, s nímž v obou konferencích spolupracovala. Současně však práce 
prokázala i Kovářovu obavu o ovlivnění učení ~mladé církve teologickými 
systémy starších a větších církví, což se mj. promítlo i v jeho úsilí o 
samostatnou bohosloveckou fakultu pro Československou církev. Na druhou 
stranu však, jak práce dále doložila, navrhoval Kovář v ekumenickém duchu 
společnou vysokou školu s bohosloveckými fakultami jednotlivých církví a 
společným vedením a knihovnou, či dvacet let před vznikem Ekumenické 
rady církví v Československu spolupráci církví v ekumenické radě. Práce 
rovnez poukázala na Kovářovo rozvíjení ekumenického ducha 
Československé církve v té době' nejen ve vztahu ke křesťanským církvím, 
ale i ve vztahu k dalším náboženstvím a náboženským hnutím ve světě, 

s nimiž v naději všelidského smíření hledal podobnosti, jak bylo prokázáno 
rozborem jeho publikací a článků, uveřejňovaných nejen v Českém zápase, 
ale od r. 1929 především v jím založené Theologické revue, kterou (s 
přestávkou své izolace v r.1930 -:- 1935) redigoval a uveřejňoval v ní mnohé 
informace ze zahraniční i domácí ekumeně. Ty ovlivnily další směřování 
Československé církve, včetně kupř. jejího odmítnutí spojení s německými 
křesťany v době druhé světové války. Rozborem článků v Teologické revue 
byl rovněž prokázán Kovářův vliv na orientaci Československé církve na 
svobodné . křesťanství, potvrzené vstupem· a setrváváním v IARF, z níž 
Československá církev vystoupila až po Kovářově skonu. Jak bylo prokázáno 
v páté části práce, pokračoval Kovářův vliv na ekumenické směřování 
Československé církve po jeho zvolení a ustanovení patriarchou CČS na V. 
sněmu CČS, na jehož zásadních usneseních se Kovář podílel, včetně 
odpovědi Oxfordské konferenci, podobně jako měl vliv i na Ekumenické 
memorandum CČS (1946), které mělo církvi pomoci udržet rovnováhu 
v jejím ekumenickém směřování doma i v zahraničí. Práce rovněž prokázala, 
že po r. 1948 bylo ekumenické směřování CČS velmi silně ovlivňováno 

" komunistickým režimem. Současně však poukázala i ,na proměnu Kovářova 
postoje k ekumenismu po jeho teologickém obratu k teologii Božího slova. 
Kovářův teologický přerod měl dopad i na změnu jeho ekleziologického 
konceptu (blízkého ekleziologii Základů víry). Kovářovo nové východisko, 
podle něhož Boží slovo stojí nad všemi církvemi, denominacemi, tradicemi, 
konfesemi a Ježíš Kristus je Pánem nerozdělené církve, mu umožnilo pohled 
na CČ~ jako spojenou s celou Kristovou církví, rozprostř~nou ve všech 
organizovaných 'církvích a viditelnou v obecenstvích, která se schází a žijí ve 
jménu Páně. Tak byla prokázána i Kovářova vůle k oživení ekumenické 
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spolupráce a myšlenka potřebného úsilí i ve sjednocení ve víře a svědectví. 
Přijímanou normou Božího slova však současně reinterpretoval i svou 
myšlenku nutné aktivní práce církve na budování nové - socialistické 
společnosti. Míra aktivity církve ve společnosti mu zůstalo i nadále měřítkem 
církví a teologických proudů. V práci bylo dále prokázáno i Kovářovo 
aktivní vedení církve do křesťanského mírového hnutí, které se stalo od 
padesátých let téměř ojedinělou státem podporovanou aktivitou církví a 
současně téměř jedinou možností (nejen pro CČS) k ekumenickým setkáním 
ve světovém měřítku. 

Pátá hypotéza, jež předpokládala, že Kovářovým důvodem pro odmítnutí 
vstupu do Světové rady církví po jejím založení byly teologické důvody, byla 
v práci prokázána. Teologické zábrany (kvůli věroučné bázi SRC postavené 
na tradičním pojetí christologického dogmatu) měla bezprostředně po válce i 
2. generace teologů CČS. Práce však prokázala, že důvodem pro nevstoupení 
Československé církve do Světové rady církví i po obratu v teologii CČS, jak 
ho reflektuje nakonec i Kovář ve své teologii Božího slova, byl i tlak 
socialistického státu. Jak práce ve své šesté části dále prokázala, byl tlak státu 
a jeho restriktivní politika vůči církvím důležitým faktorem v životě a 
rozhodování církví i v ekumenických vztazích. Fenoménem v rámci 
ekumenismu se v ČSSR staly mezináro<;lní ekumenické Křesťanské mírové 
konference, jichž se pod oficiálním vedením patriarchy Kováře (a pod 
ideovým vedením biskupa ~ováka) CČS aktivně účastnila. Téma míru 
naprosto ovládlo ekumenickou scénu v Československu, jak bylo v práci též 
ukázáno, jakož i na politické souvislosti vstupu Církve československé do 
SRC (v r. 1963, po vstupu Ruské pravoslavné církve) pod vedením Kovářova 
nástupce ve funkci patriarchy a jeho dlouholetého kolegy v úřadu 
biskupském, M. Nováka. 

Šestá hypotéza, že Kovářův vztah k ekumeně se promítl též do 
ekumenického směřování Církve československé (husitské) po jeho odchodu 
z funkce patriarchy a posléze i jeho skonu, byl prokázán zvláště v závěrečné 
kapitole. Již ale v předchozích částech a kapitolách byly prokázány 
Kovářovy snahy pevně zakotvit ekumenický rozměr Československé církve a 
jejího směřování, včetně upevnění tohoto neodmyslitelného faktoru života 
církve do sněmovních dokumentů. Práce prokázala, že i při Kovářově 

odchodu z funkce patriarchy byl do Zřízení Církve československé, přijatého 
" 5. sněmem CČS, včleněn závazek spolupráce s jinými církvemi na díle 
Kristově. A jak práce. dále prokázala, měl tento ekumenický akcent ve 
sněníovních, tj. pro církev závazných dokumentech své pokračování i 
v dalších letech při dalších sněmech (i v nižších normách) po Kovářově 
skonu až k současnému sněmovnímu návrhu "Církev československá 

husitská ve vztahu k ekumeně". Rovněž informací o přijetí Základů víry 
jako sně~ovní~o dokumentu na VI. sněmu CČS v r. 1971, v.če~ně doplnění 
názvu církve slovem "husitská", je v práci dokladováno pokračování 
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vekumenické i věroučné linii, kterou Kovář nakonec ještě před svým 
odchodem z úřadu patriarchy jako teolog Božího slova podpořil. Z téhož 
důvodu bylo v práci poukázáno i na příslušné paragrafy o spolupráci 
s církvemi, ale i dalšími náboženstvími v Sociálně etické orientaci CČS, 
přijaté na jejím 2. zasedání VI. sněmu. Pokračování ekumenického 
směřování Církve československé husitské· doložily i infonnace o 
vypracovávání stanovisek CČSH pro zahraniční ekumenická grémia, v čemž 
se Kovář od počátku též angažoval, jako i nástin ekumenických důrazů a 
počinů CČSH ve světě ekumeny po r. 1989. 

Výše shrnuté a zobecněné výsledky doktorské disertace nebyly v této fonně 
v žádné literatuře, kterou jsem měla k dispozici, uvedeny, a jsou mou vlastní 
syntézou mnou samostatně analyzované literatury, komparací, dedukcí i 
indukcí, které jsem metodologicky v práci použila. Některé dílčí závěry 

v práci korespondují se závěry předchozích hodnotitelů Kovářových 

teologických, popř. dalších děl, či jeho života, což je v textu vždy vyznačeno. 
Jak je z bohatého poznámkového aparátu patrné, odvolávala jsem se na 
všechnu použitou literaturu. Jak bylo řečeno v úvodu, pro životní Kovářovu 
linku i jeho myšlenkový rámec jsem vystavěla samostatně strukturu 
Kovářova života a myšlení, a to na podkladě v jeho spisech zachycených 
výpovědí i z jeho hodnocení dalšími historiky a teology. Zvláště díky 
uveřejnění deníkových záznamů Františka Kováře a dalších archivních 
záznamů v monografii J. Hr.~ličky "Život a dílo Prof. Františka Kováře. 
Příběh patriarchy a učence", jsem tento mnou vytvořený rámec mohla velice 
dobře obohatit a opřít o další Kovářova (intimní) tvrzení, popř. do nedávna 
nezveřejněné archivní prameny týkající se vztahu církve a státu před r. 1989, 
popř. doplnit i některými dalšími infonnacemi z této obsažené monografie. 
Téma František Kovář ve vztahu k ekumeně však přináší novátorské 
výsledky, 'jak dokazují v úvodu stanovené hypotézy prokázané v práci a 
zhodnocené v závěru této práce. Doufám proto v možné využití této práce, 
jak pro studium jejího hlavního tématu v jeho historickém, teologickém 
kontextu, jakož i rámci dějin Církve československé husitské a kontextu 
Kovářova života a díla, uvedených pro srozumite~ější uchopení hlavního 
tématu, tak její využití i pro inspiraci a poučení pro budoucí ekumenické 
směřování Církve českoslovens,ké husitské, jíž se i díky Františkovi Kovářovi 

. stal ekumenický rozměr již neodmyslitelnou součástí jejího života. 
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SUMMARY 

Frantisek Kovar in the relation to ecumenicalism 

Frantisek Kovar was born in a traditional Roman Catholic family in 
Sebranice near Brno [southeast part of Moravia] on September 21, 
1888. His stepbrother Joseph as well as his uncle_were priests, so the 
expectation of his parents was he became a priest too. 

From his school days Frantisek was confronted with Catholic 
modernism. He loved reading, which broughf him to some ideas he 
retained to his adulthood. Dne of them was the idea of uniting of 
Slavonians. 

During his studies in gymnasium [1900 - 1908] he was faced with 
social and national problems of the time. He also experienced 
formalism in church life. That led him away from the traditional Roman 
Catholic devotion, which he considered now as being formal and 
desultory. The young student had seen himself on the side of the 
progress. He wanted to be a professor or to study the law, in any case 
this excellent student was interested in studying at University. 
Because of the difficult finances of his family the only possibility, 
which wouldn't burden his family, was the theological seminary, with 
the goal of becoming a priest. 

After some attempts in Prague, where he moved in with hisbrother 
Joseph and tried to find some employment in order to secure financial 
resources for his studies, so as to be able to study something other 
than theology, he pragmatically decided [after some short term work 
experiences] to enter in the theological- seminary. His -desire for 
studies was stronger than his contempt of ceremoniousness and 
pomposity of the Roman Catholic practice he faced and rejected. But 
during his studies in the seminary [1909 - 1913] he matured in the 
desire to be a priest who would give himself to service and bring the 
love of Jesus everywhere - into the schools, to the hospitals. 

The transformation of Kovar's receptionof. Roman Catholicism 
. during his studies in the Theological Seminary in Prague had a basis 

. . . 
" in the new possibilities of studies at that time, according to the 

changes in the approach of the Vatican towards biblical studies. [In 
the -first year of Kovar's studies a Pontificium Institutem biblicum de 
Urbe was established, led by S. The new possibilities in the study of· 
the Bible were grounded on the pontifical decree of Pius X. from 1906, 
subsequent to the decree of Lev XII!., Providentissimus Deus, from 
1893., According these decrees it was possible to s,tudy not only 
Roman : Catholic literature, but also the publication$ of c other 
denomination~, including the "Iiberal protestants". It was also a"owed 
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to study the modern psychologyand philosophy, as well as the history 
of early Christianity.] This development led Kovar not only to his love 
of biblical studies and the history of the first Christianity, including the 
apocryphal literature, but at the same time also of modernism, which 
he was accused of after his successful doctor studies, which he 
continued [1914 - 1916] on the faculty after his ordination as a priest 
in 1913. His modernistic profile is already observable in one of his first 
writings "Primary Church and Catholicism" [1912]. On the example of 
Hellenistic Judaism he demonstrated the typical modernistic question 
- synthesis of religion and contemporary times. He had also broached 
the question of the unity of the church. 

After his Theology doctor promotion [1916] he was allowed to attend 
classes for two years in the Philosophical Faculty together with some 
lessons he gave himself substituting for an ill professor in the 
Theological Seminary, and writing articles in Catholic journals. Kovar 
was looking for an understanding of Jesus, which he tried to approach 
from the political, national, social, religion context of the time of 
Jesus. He studied the Jewish and Antique circumstances of the time 
of Jesus from the point of view of the literature. He was interested in 
the Messianism, especially in the Phariseeism. With the ambition to 
contribute to the deeper knowledge about the various streams of 
Judaism, and from that al~o to the explication of the inner and outer 
conditions of the time of Jesus, as well as his and the first Church's 
relation to these Jewish streams, Kovar published in 1918 his work 
"Pfarisee and Saducee". It became the main reason why the faculty 
decided to confer a degree of veniae docendi, and despite his talent, 
diligence and already acquired erudition, separated ThDr. Kovar from 
the faculty, blaming him for modernism. 

The modernistic impulses were drawn by Kovar mainly from the 
Frenchman Alfred Loisy [1857 - 1940], who was concerned with 
biblical studies and after the inhibition to modernism [encyclical 
Pascendi Dominicae gregis, 1907 andahti-modernism decree 
Lamentabili, where some of his ideas are published as devious 

.. examples], and was exconimunicated. As a reaction Loisy built his 
own "humanistic religion", expecting progress in this line in the future. 
Loisy's modernism as well as his idea of future humanistic religion 
influenced Kovar also in the next years. [Other impulses for Kovar's 
moďernism came from an Englishman of Irish déscent, Georges 
Tyrrell [1861 - 1909], Viennese academician Albert Joseph Marie 
Ehrhard [1862 - 1940], and German theologian Hermann Schell 
[1850 - 1906]. AII three modernists and their works were very well 
known in the Czech context from the nineties of the 19. century , ;- , ;-

throughithe journals of Catholic modernism, which provided a space 
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for the critic of the Roman Catholic Church from inside. The revival 
movement of Catholic modernism was strengthen also by the 
organization "Unity of Catholic ministry", founded in 1902 and 
disbanded after the anti-modernism decree and encyclical in 1907, re
established in 1918 in the Czechoslovak Republic after the First World 
War and the fall of Hapsburg monarchy.] ln the Czech modernism 
movement, inspired by European and American thinkers, the social 
and national aspect was accented, as we can examine in the Kovar's 
sermons in the time of 1 st World War. From Kovať s Moravian origin 
resonated his ideas of the Slavonic asped and Cyrilomethodism, as 
well as the moral accent. 

ln the new democratic Czechoslovak Republic the reform movement 
of the Roman Catholic Church was developed within the Roman 
Catholic priests [mainly in re-established "Unity of Catholic ministry"] 
in 1918 - 1920. Frantisek Kovar became a part of a radical stream of 
the church reform movement named "Focus" with the ambition to 
reform Catholicism and in the same time the religious, moral, and 
cultural crisis. He met a fellow reformer from Moravia Matej Pavlik, 
who was asked by him to lead for some months the journal "Law of 
Nation", which became the tribune also of Kovar's reform ideas, 
including the necessity of changes in the system of religion education, 
or questions on celibacy~._ I~ "Focus" met Kovar also with Dr. Karel 
Farsky, who was elected a leader in the "Club of reform priests of the 
Unity of Czechoslovak Ministries" [successor to "Focus", in autumn 
1919]. At the same time Prof. Kordac was named Prague archbishop, 
very well known - not only in Kovar's reflection - as an enemy of 
church reforms, as a reaction on the delegation of the Czech reform 
priest with the- reform program in summer 1919 in Rome. That brought 
the development a step further - to the decision of realization of 
reform program via fa cti on the meeting of the Club of reform priests 
of Unity on 8th January 1920. Two days after this meeting, in the St. 
Nicolas Church in the center of Prague the Cz~choslovak Church was 
proclaimed. The first Patriarch was Dr. Karel Farsky. In spite of 
Kovar's activity in the refo(m movement and his presence on 8th of 
January 1920 at the crucial meeting of the reformed Club, where he 
was speaker, he didn't enter the Czechoslovak 9hurch yet. 

The reason was not in his returning to the Roman Catholicism, which . 
he é:Jefinitely abandoned as a whole system after his slay in Bratislava, 
where he was named for the academic year 1919/1920 a teacher of 
biblical studies, New Testament and biblical Greek on the new 
theological faculty. After the establishing of this faculty was not 
confirm~d fro,m Vatican, heread in preparation for the le~sons" which 
have never been realized, a lot of European, American literature, 
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German protestant theology, modem philosophy, Catholicmodernism 
literature, which led him to the dismissalof the Roman Catholicism 
because of its opposition to the scientific outcomes of the time. 

After his return to Prague, Kovar entered in the summer of 1920 the 
orthodox church, a few days before his marriage with Helena 
Brozova, his student on gymnasium in 1918, now the student of 
Medicine faculty [and until 1921 a philosophical faculty]. It would 
follow Kovar's excommunication at the end of year 1920. In that time 
he was working as a many reform excommunicated priest in the 
Ministry of schools and national education. Kovar's decision to enter 
not into the new church, but in to the orthodox church related to his 
idea of uniting the new church with the orthodox church to realize a 
new form of religion. 

The idea of a new form of religion had accompanied Kovar almost 
all his life even with some changes in it. His first conception consisted 
of the idea of a religious uniting of the new church with the orthodox 
church as a bridge to the other Slavonics [not just from the religious 
reasons, but also from the political and economic] to create the 
religious christian form as a ground for unity of all Slavonics, which 
could serve in the future. also - because of the divided space, where 
are joined together three separate christian forms [western- catholic, 
north - protestant, east - orthodox] - as a form for all, which would be 
through its characteristics a good basis for uniting all Christians. 

The idea of uniting of all Slavonics on a religious ground, as well as 
the idea of a new form of Christianity wás not unknown' to the new 
church founding generation, including the first patriarch Farsky. In the 
first volume of the library of Czechoslovak church "Kingdom of God in 
the earth"[1920], which was evaluated very high by Matej Pavlik from 
program matic point of view, Kovar anonymously formulated the idea 
of the new form in spite of the accordance with science. His 
conception of God beca~e here an abstraction of Truth, Good, 
Beautiful. The religiousness was understood as a harmony of the 
moral Jife with this intellectual abstraction, which was most perfectly 
lived by Jesus with his ideal of Kingdom of God on earth. Speaking 
ab(~)Ut the abstract perception of God, it was also a ~ymptomatic sign . 
of the first years in theCzechoslovak church. The idea of God's 
Kingdom in the earth, follows Kovar with slight modifications in various 
political circumstances from this beginning till end of his life. 

ln the year 1921 became Kovar a doctor of philosophy on the 
philosophicaf faculty. His dissertations "Philosophical; thinking of 
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Helenistic Jewry", together with part of his habilitation "Eschatological 
ideas of Parsism, Judaism, Christianity about the last matters of the 
world and man" had been published in a prestige publish house 
"Snajdr" together with the famous works of well-known religionists. In 
that time began Kovar's religionistic period. After he became a privat
docent of religion, he decided to meet personally Alfred Loisy, and 
therefore he spent twice - in 1923 and 1924 - some months in Paris 
on Ecole des Hautes Etudes - Section des scientic religieuses et 
historiques on College de France. Between both stays in Paris came 
a strong critique on the Kovar's habilitation,' because of his old method 
of quotations in his work. Kovar didn't accept this critique, but the 
attack on his ethical credit led him to give back his veniae legendi, 
and to the decision to fulfill it once more according all the conditions. 

While have working in the habilitation on the themes from Bratislava 
time [1920], his mind was occupied in that time not so much by 
Christianity, but religiosity and its origin and historical development. 
And after that not more historical development, but psychology and 
sociology of religion. This new development in Kovar's thinking is well 
recognized in his work "About religious evolution of humankind" 
[1923], where the positivistic skepticism in Kovar's thinking is 
strongest: The Christianity was already overcome, the modern 
science clearly proved,i!, is not soul, spirit, and therefore is not a 
personal God over-material, over-world. Theism is overcome by the 
new religionistic formo Only this is able to overcome the crisis of the 
man, because of a new content: humanity as a new evolutionistic step 
in the religious development. Kovar left the [personal] God to save a 
man. On the top of his religion of humanity stood the ideal of perfect 
humanness. On that ground - in inspiration of a French culture - the 
ideal of liberty, equality and brotherhood, stands the veneration of 
humane ideal. 

The positivistic skepticism led Kovar away also from the orthodox 
church, where he stood out for recognition of his ordination without 
repeating the act of ordination. But his Roman Catholic ordination was 
accepted only for the lower ordination. A new priest ordination Kovar 
rejected. In that time he didn't believe in the possibility of any church, 
which could bring the reparation of the society. To enter into a 
Czechoslovak church was in the same time in addition not acceptable . 
al50 for many others, because of so called orthoaox crisis in the 
Czechoslovak church between 1921 - 1924, when bishop Gorazd 
[Matej Pavlik] with some parishes in Moravia founded the 
Czechoslovak orthodox church, after he have learned that the 
prefere,nces for the first election of the patriarch of the ~zech9slovak 
church j are speaking for his opposition candidate bishop Farsky. 
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Bishop Gorazd left the church one month before its I. council in 1924, 
[after the I. synod in 1921], which founded the basic principles of the 
Czechoslovak Church: to the principle of freedom of conscience, 
which was after the crisis again guaranteed, was according to the 
proposal of a elected patriarch Dr. Karel Farsky changed the first 
article of constitution, in this wording: "The Czechoslovak church is 
composed from Christians, they endeavour to fulfill the current moral 
effort and science know with the Spirit of Christ, how it was preserved 
in the Scipture and in the old Christian tradition, and how it is 
preserved also to the Czechoslovak nation ih the Hussite and Czech 
brother movement." 

Rightly this renewed article of Constitution of the Czechoslovak 
Church, as well as the accent on the freedom of conscience and 
religious conviction, proclaimed already in 1920, and now strongly 
repeated, as well as the win of the Farsky's wings, which brought the 
legitimacy of their modernistic reception of dogma, which was not 
understood as unchanging, -could be the reasons of Kovar entering 
the Czechoslovak church in 1925 on the direct invitation of Patriarch 
Farsky, who had promised also a scientific career, publish 
possibilities, as well as meaningful mental and spiritual work in the 
new church. And the activity of Kovar in the Czechoslovak church has 
confirmed it. 

ln the first five years of the work in the new Czechoslovak church 
[1925 - 1930] became Kovar one of the leading personalities together 
with Patriarch Farsky, whom Kovar respected very mucn dur!ng his 
life, and prof. Statecny - both have died ve,ry early, and prof. Spisar, 
author of the first "Learning of the Czechoslovak Church in the next 
church Council" from 1931, in spite of ideological development of the 
new church. He grounded and edited the new library "Blahoslav", 
where he published together with others articles, which created a 
theological formation of the young church. The purpose of it was to be 
beneficial to the society, to offer other views than Roman Catholic 
Church or other unreligious or antireligious streams in the society. 
Kovar's aim was to bring to the people a new religiosity, without 
dogmatic system, full of religious and conscience freedom, more a 
method than teaching. He had hoped that the new Czechoslovak' 
church only has a chance to save the religion for the new - moderri 
society. With the idea ,of evolution; and Kovar had believed in 
evolution, of this new church he hoped to be on the same 
dev~lopment level as the modern culture. The goal ~f this idea was 
reconciliation between them, and even more, he thought this new 
developed religion should benefit the culture, as in past. After uniting 
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of a new developed religion with the new culture, Kovar expected a 
new all humankind culture. To be an allhumankind culture was the 
task for every particular culture, therefore also for the Czech culture. 
To fulfill this task, a reconciliation with the new developed 
Czechoslovak Church was necessary according to Kovar, the right 
ideological development of the church, where he engaged himself 
massively. [Without a new church benefits for this new culturewould 
addicted the society to one sided intellectualism, rationalism, 
positivism. On the other hand, the church have to be aware of 
superstition, dogmatism, mythology, occultism, spiritism, fad of 
mysticism.] 

ln Kovar's formation of the church was not missing the detailed 
information about the most of the Christian world, especially about the 
formation of the ecuinenical movement and its development. He 
published most of the material from the Stockholm conference (Life 
and Work, 1925) together with his evaluation - according the criterion 
of his ideal: The Kingdom of-God on the earth. 

Kovar have developed the idea of unity. He didn't accept the 
unionistic endeavour of the Roman Catholic church, he described 
continuously. He didn't accept also theidea of uniting preferred by the 
Lausanne conference (Faith and Order, 1927), he consider as looking 
for a dogmatic and an organizational base in past, which is historical, 
conservative and orthodox based. That didn't corresponded with his 
idea of a new culture. Therefore he was looking for other model of 
unity of all religions in order to create common religious work of all 
humankind. Impulse for this Kovar's idea correspond with the French 
modernist Hyacinth Loyson's idea, given on the 5th World Congress 
for Free Christianity and Advance in Religion (Berlin, 1910). Kovar 
expected therefore more than from Lausanne conference from the 8th 

World Congress for Free Christianity and Advance in Religion, which 
was held in the same year in Prague. That was the start of orientation 
of the Czechoslovak church on IARF, where it became the member 
after its establishing in 1930 with the support of Kovar, as well as 
Spisar [with the same argument, that the Czechoslovak church is 
according its free conscience and free religious development a "free" 
church.] To way out from the IARF in the 1969 redounded the new 
theological orientation under the leadership of the so called second 
géneration after. World Warll. But the Czeclíoslovak Church 
collaborated in the same time with Life and Work conference, as well 
as even exceptions with Faith and Order conference . 

. Ko~ar was in this first five years also a director of S~udent house of 
the Czechoslovak Church. It had substituted partly a; non existing 
faculty. The Czechoslovak Church theology students have been 
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educated on the Huss Evangelical Theological Faculty, therefore 
Kovar developed an educational system for them in the Student 
house; Kovar also made effort to win from a Czechoslovak republic 
own faculty, but without success, even if it had been promised by 
state. Till the establishing the own Huss theological faculty (in 1950), 
he was given a few professor's places on the evangelical faculty to 
the pedagogues from the Czechoslovak church, even the number of 
the student from this church was bigger, than the number of evangelic 
students.) The educational efforst applied Kovar not only on the 
theology students, but youth generally. Ke 'gave the impulse for the 
creating so called "Unity of Youth of the Czechoslovak church", which 
became in some years a strong organization in the church. 

The educational accent is present also in his all written work from 
that time, in his articles, and books. The important role in this period 
played the delimitation of the type of the Czechoslovak church 
between all other churches and theology directions. He gave the 
critics from theological point of view on roman Catholicism, liberal 
protestant theology, barthianism, humanism, and Unitarianism, where 
he have found most similar accents in comparing the way, he led 
ideologically the Czechoslovak church, He continued also fellow the 
development in the presents of, various churches at home as in 
abroad, as well as theu.niting and ecumenical effo rts , he described 
with a lot of details regularly in a new journal Theological revue, he 
founded and directed from 1929 next to the edition Blahoslav. 

ln the next five years [1930 - 1935] was Kovar isolated from all his 
work in the church. After the early death of the first patriarch Farsky 
on 12th of June 1927, was Kovar;s position not more secured, 
especially because he represented a possible candidate for the next 
patriarch and because of his proclaimed effort he gave to the church, 
but on the other hand expectations were especially high towards the 
next elected patriarch G. A. Prochazka. Kovar became a persona non 
grata. Before he had to leave all his functions'in the church, a need for 
right leaders was expressed in most of his articles. Right leaders 
represented for him from the historical time Augustin, from the present 
church patriarch Farsky and from the political present the first 
president of the democratic Czechoslovak Republic T. G. Masaryk. 
The too last namedpersonality he had honored all his live. 

The five years when Kovar was back on the Ministry of Schools and 
National Education didn~t mean his passivity, even though he had 
bitter feelings while working in an opposition actively. The idea of the 
epo~hal task of the Czechoslovak Church, to which he: committed the 
last fi~e years of his life, was stronger. 
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ln his unpresence was held the I. Council of the Czechoslovak 
Church in 1931, for which Kovar worked beforehand. It was than on 
the council meeting that the response of Czechoslovak Church to 
Lausanne conference were read, prepared by Kovar. His suggestions 
for the ecumenism of the thirties is high actual in nowadays: to seek 
with the good will the unity of all Chrlstians, to stop the mutual 
dispraise and to make effort to the mutual understanding and 
valuation and work together in evangelization and mission in the non 
religious space. The unity characterized than as not uniformity in 
thought or order, but in spirit, love, and fonowing Christ in life. Kova(s 
successors in the ecumenical affairs of the church became a young F. 
M. Hnik, who worked after Kovar 's return in 1935 together with 
Kovar, as well as a representants of Unity of Youth of the 
Czechoslovak Church M. Novak and R. Rutrle. Th~y supported Kovar 
already in the time of his isolation - both had plaid a great role in the 
future of the church. 

Thank to the new church constitution [accepted by church council in 
1931 and agreed by the state 1935] the organization of the church 
was changed, which brought Kovar with his new prepared program for 
the church [synthesis of a substantial parts of Jesus evangelium with 
science, democracy; not uniformity, also not in the teaching, which 
cannot became unchan~~ng as in the Roman Catholic church, but it is 
also not only preaching and singing as he considered in 
protestantism] back in to the church structures and functions. On the 
faculty he was named an extraordinary professor of the New 
Testament. 

Also in this period he was defending the role of the Czechoslovak 
Church between the Roman Catholicism on the one hand and 
Protestantism on the other hand with the ambition to show the 
Czechoslovak Church as a new type of a church which incorporates 
episcopal, synodal, and presbyterian elements, as well as the modern 
democracy elements. According to his characteristic of teaching was 
the church non dogmatic and monotheistic. Also his criterion for 
ecumenism was stili the nieasure of activity in the society, because he 
came back with his idea of Kingdom of God on the earth. The same 
aim had seen Kovar especially within the so called free churches. He 
attended also the Theological Conference of Free Christian in 
Beutvelde (1938), which brought him to convictión, that the Free 
Christianity, which the Czechoslovak Church was a part of, was the 
potential for renewing of christianity. Beyond the detailed report, he 
gave from Beutvelde, he published a reports also from other 
confe~ence~ [organized by free churches, but also by ~ive al)d Work 
and Faith and Order conference], attended by his colleagues. 
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On the Czech ecumenical scene he came with a new suggestion to 
create de facto a national ecumenical council - 20 years before the 
actual establishing of a Ecumenical Council of Churches in the 
Czechoslovak Republic. This idea had accompanied with the 
suggestions to build a theological university with separated theological 
faculties of the churches, but with the one rectorate, library, ... For the 
ecumenical collaboration he didn't expected the presence of the 
Roman Catholic church, to which he had stili a big reservation from 
the theological, but also political reasons. With the Roman Catholic 
church led the faith also about the Jan Hus; which became more and 
more important for the Czechoslovak church. 

After the Faith and Order Conference in Oxford 1937, where the 
theological bases for the ecumenical collaboration [in the World 
Council of Churches] was confirmed, based on the traditional 
Christological dogma, brought the Czechoslovak Church into the 
formidable situation. It was not possible for the Czechoslovak Church 
to accept the theological bases on one hand, but on the other hand, it 
didn't want to stop the collaboration in both conferences, especially in 
Life and Work. In the church the campaign for a different wording of 
the bases have started, where Kovar was partly involved. The 
negotiation continued after the World War II in completely different 
political circumstances, t~ey didn't gave support to the membership of 
the Czechoslovak ChUrch in the World Council of Churches (WCC). 
The church became member in 1964, after the entering of Russian 
Orthodox Church into the WCC [from a political reason], theology 
changes in the Czechoslovak Church after the World War II [from a 
theological reason] and a modification of the bases of WCC [next 
theological reason]. 

Km/ar was democratically and religious tolerant thinker, how it was 
evident also from his reception of racism and nationalism, especially 
in Germany, where he had observed the political, as well as religious 
situation already some years before the 'World War II. With the 
Presidenťs Masaryk motto: "Jesus, no Caesať' he faced the coming 
Nazism. After Mnichov treason he strengthened the Czechoslovak 
Church, [which has been in Protectorat renamed on Czechmoravian 
Church], with the idea to be a basis for a renewed Christianity, which 
need to be in the same time national, to fulfill the task of renewing of 
tne Czech culture. The Czechmoravian Church beéame from Kovar a 
new attribute: Czech Christian church, national, and modern. 
Together with M. Novak prevented Kovar the linking of the 
Czechmoravian Church with the German Christians. Therefore was 
the, c~urch persecuted. In this difficult situation had, b~ild K9var the 
New Testament Theology, because of lot of exegetical and other 
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books and mimeographed he has written during the World War II and 
in secret after the closing of all universities and high schools lectured 
in various places. In the ecumenical relationes he examined also 
development, especially within the Roman Catholic church. He 
appreciated less anthagonism within the churches. 

On 1942 died second patriarch Prochazka. Kovar was named his 
successor till the election of a new patriarch, whereas the biggest 
preferences had again Kovar. But the election didn't happened, it was 
no allowed by the Nazis. Therefore was KGvar elected unanimously, 
as late as in 1946 and became a third patriarch of the Czechoslovak 
Church. 

From the second church council in 1946 it is evident thal. the 
ecumenical effort of the Czechoslovak Church - the orientation on 
Moskau [East], as well as on Archbishop from Canterbury [West] and 
according the ecumenical organization on IARF, as well as on new 
establishing World Council pf Churches. New elected patriarch Kovar 
collaborated on the strategic council documents [Resolution of the 
Dogmatic Committee and Message of the II. Regular Council of the 
Czechoslovak Church], which became also a basic for the synthesis 
of theology and socialism in praxis. On Kovar's own was referred in 
the future to this synthesis basedin the council documents. For Kovar 
this synthesis was nevertheless important as the priority of the 
spiritual values as modifying the understanding of his idea of Goďs 
kingdom on the earth. In his perception corresponded the society 
building in the socialism framed with the realization of the Goďs 
kingdom on the earth. This idea was also present in his understanding 
of an ecumenical responsibility, and it is also a part of the Statement 
to the Oxford conference of the II. Council of the Czechoslovak 
Church. 

ln the ecumenical orientation of the Czechoslovak church after the 
World War II. was strongly present the wish of closer participation 
with World Council of Churches, but on the other hand made the 
church effort for the changing of the dogmatic basis of the WCC lit 
really happened on the third assembly of WCC in New Delhi in 1961, 
afterthat the Czechoslovak Church became: in 1963 the member). 
Until that time the church was stili the member of IARF, where it 
actively collaborated. Two successive years [1946, 1947] met 
patriarch Kovar ""ith high representatives of both organizations in 
Prague. The representatlves of the Czechoslovak Church attended in 
the same time the conferences of IARF. At the end of the year 1946 
pub,lished the Czechoslovak Church the Ecumenica,1 Memorandum, 
which: corresponded with the Council document of the ~zechoslovak 
Church, written as the answer to the WCC, under the title in Czech 
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"The Church and the Secular Society". In the Memorandum is evident 
the effort of the church to have a balanced proportion in the 
ecumenical relationships. For the close ecumenical collaboration with 
the Czechoslovak Church are here explicitly named the Churches 
from Reformation, Orthodox Church, Czechoslovak Unitarians, and 
Religious Community of Jews. Toward the Roman Catholic Church 
was expected a tOlerant, but ideologicaly clear relationship. In the 
international relationship was expected the strengthening the free 
Christian movement, deeper collaboration with Slavonic national 
churches, and the continuing relationship with WCC, as well as with 
separate Non- Catholic Churches on the West. In all international 
relationships entered the Czechoslovak Church the work towards free 
and social progressive spi rit oriented to the winning of the God 's order 
on the earth, including the defense of the socialism, as well as the 
interests of Slavonic nations, hu man rights in all nations [with express 
of honor to all non catholic churches in the West, being the part of the 
liberation during the 2. World War II]. 

From the dog matic point of view Kovar in the time directly after the 
World War II identified the Czechoslovak Church with the 
Unitarianism, as it is evident from his two months long visit of the 
USA where he was a guest of American Unitarian Union, and became 
a honorary doctor of9hicago University. In the same time the 
Czechoslovak Church' cared about the close relationship with the 
Anglican Church, as documented in the visit of archbishop of York in 
the Czechoslovak Church. The new impulses for ecumenical as well 
as dogmatic direction gave also the Theological Conferences of the 
Czechoslovak church in 1946 and 1947. 

After the political coup in 1948 most ofactivities of the churches 
were determined more and more by the communist state. 
Democratically thinking Kovar identified the new regime already on 
the beginning as dictatorship, but officially played all the time of his 
patriarchate the progressive role vis a vis the state. He believed in the 
realization of socialism on Christian roots. As a demonstration of 
intact relations with West 'was the visit of president of IARF in Prague 
afterthe coup in. 1948. BuUhe second generation of theologians, and 
specially the systematist Trtik was starting to make the criticism on the 
theological roots of the free Christianity. [The theological aspects of 
free Christianity was then really changed on the 13th World Congress 
of IARF in 1949, which didn't take place in Prague, as it was foreseen 
before 1948]. In a 'few years the problem between the new 
theological generation, located from 1950 at the Huss Theological 
Facul~y of qzechoslovak Church and the patriarch Kova~ was ,burning, 
until he converted to the Theology of the Goďs Word; as it is most 
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evident in his greatest exegetical work in 6 volumes "A Small Bible" 
[1951 -1961]. 

Kovar was confronted not only theologically with the ministries, but 
also politically, though he was able to balance the pressure from the 
right as well as from the left political spectrum. From the point of 
progressiveness the criticism of the Roman Catholic Church made 
the officially critics of the communist regime in encyclicals. This 
brought the Roman Catholic Church in Czechoslovakia into the 
strongest repressions among all churches from the state. But the 
repressive politics of the state were applied later on all churches in 
various kind. In the ecumenical horizon the state made pressure on 
the non Roman Catholic churches to make together the critic of the 
Roman Catholicism from the collaboration with an anti regime powers; 
between the Czechoslovak Church and Czech Brother Church the 
attempt was to try to initiate a competition. The representatives of the 
Czech brother church, attending the second Assembly of WCC in 
Evanston [1954] were strongly controlled and all activities of churches 
were controlled from the state, even the elections where candidates 
for a church position had to be adopt by state. [The church activities 
able to reach the society - skulls, press, public events, .. were 
eliminated.] The only supported, ecumenical activity were the Peace 
Assemblies, started in! 950 in Czechoslovak Church. [In the same 
year was adopted on the 3rd regular Council of the Czechoslovak 
Church the Peace Resolution of the Czechoslovak Church.] Even the 
most known Czechoslovak church celebration of Master J. Huss 
became a world wild demonstration of peace las guest attending this 
event were e.g. Archbishop of Canterbury, Russian patriarch Nikolai, 
represéntatives of Austrian Board of defenders of the' peace, etc.]. 
The peace movement supported in the CzechoslovakGhurch next to 
the official stand of the patriarch Kovar very actively bishop Novak , a , 
successor of Kovar in 1961, and peace became also the main content 
of the ecumenical work in the after Eva~ston Assembly of WCC 
established Ecumenical Council of Churches in Czechoslovakia 
(1955). At the graduateq level was started the peace movement in 
1957 in Prague with the Christian Peace Conference, which was 
attended every years by hundreds participan~s from the whole world. 
The Czechoslovak Church had officially supported this movement till ' 
tlJe fall of communist regime in 1989. 

ln the ecumenical direction was the Czechoslovak church directed 
by state to the Russian Orthodox church. Since this church didn't join 
the WCC, the idea of closer collaboration with WCC closed up also for 
the, ~zech9slovak church. It had joint till neither, th,e Ecymenical 
Council of Churches in the Czechoslovakia, where he became 
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together with the Orthodox church member in 1964 after the both 
churches became the members of WCC. 

While the restrictive politics of the state vis a vis the churches in the 
first part of fifties moved Kovar closer to the Bible and similar as in the 
time of nacism was began to write his exegetical books. The first part 
of the uA small Bible" he wrote within one year and it has been 
published in 1952. As was said above, this work brought Kovar to the 
change of his theological orientation to the Theology of Goďs word, 
which nevertheless didn't change his political views, and he also 
didn't change - according the criterium of an active participation on 
the building of the society - the view on the other churches. His ideal 
of God 's kingdom on the earth, he stili hoped to fulfill in the socialistic 
regime, and he identified the fulfillnes of the Goďs word, as his 
revolutions power, which brought the socialistic revolution - liberation 
of most of people on the earth. Again here is present Kovar's idea of 
a new type of - in this case - epoch in the history of the humankind. 

Kovar tested with the Theology of a God' s word also the free 
Christianity, even the all streams in the Czechoslovak Church - under 
the norm of the Holy scripture was surviving from his modernistic 
times: the freedom of conscience in the faith [anti orthodox anti
freedom], the principle of the one truth [in a positive correlation with a 
science], and the needof prove the faith in the live. Thanks to his turn 
to the biblical theology he came closer to the second generation of the 
theologists and could therefore support the Trtik's work on the faith, 
as well as the ecumenical strategie document "The Basic of the Faith" 
which became after two years discussion in the church a catechism 
norm for the Czechoslovak Church and in 1971 was adopted on the 
6th regular Council of the Czechoslovak Hussite Church. Under this 
new biblical norm had Kovar valued all the documents, but also the 
ecumenical movement on the 4th regular council of the Czechoslovak 
Church, where he was reelected as a patriarch of the CzechosJovak 
church. His theological turn brought him a new ecclesiological 
concept for ecumenical collaboration: The word of God is over the 
confessions,denominatíons, churches, traditions, and theJesus 
Christ is the Lord of the non divided church. In this one church is. the 
Czechoslovak Church a part, as this non divided church is spread out 
in all organized. churches and visible everywhere, where the 
éommunity is coming together and live in the nařne of Lord. In this 
new ecclesiological understanding wished patriarch Kovar a revival of 
ecumenical collaboration even in the uniting the churches in faith and 
witness. 

The; worries from the uniting on the political Jevel were; shared by the 
state in regard of the preparation of the II. Vaticanum. The state had 
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given the warning, addressed also to the CzechoslovakChurch not to 
stop building of socialism by influence of the anti regime agents. The 
state politic continued in the separation of the Roman Catholic and 
non catholic churches. The state continual influenced also the 
ecumenical direction as well as the dogmatic direction of the 
Czechoslovak Church. Therefore after the Kovar's announcement in 
1959 of his early leaving the post of patriarch in the second period his 
function in 1961, the state directeda new patriarch's election, so the 
only candidate was the progressive bishop Novak, who was a 
guarantee for state of non changing pólitic of the Czechoslovak 
Church. Kovar's speech to the 40th anniversary of the Czechoslovak 
Church was clearly defined by his position. With the help of Johannes 
evangelium (12.; 17.) interpreted the position of the church "in the . . 

world", but in the same time "not from the world". He argued his 
resistant understanding of not identifying the church with the political 
power and socialistic regime, but on the other hand not to close the 
church before the world, because it has to be a servant for Kingdom 
of God. -

His last years after given up his function of patriarch of the 
Czechoslovak Church spend Kovar in seclusion of the church. It was 
published his last volume of "A small Bible" in 1962 and in the same 
time was published a~?in the first volume. In his nearly eighty he 
passed the Prague spring and the occupation in August 1968. In the 
anniversary of the death of his beloved predecessor Patriarch Farsky, 
died Frantisek Kovar on the 12th June 1969. On his last earthly path 
accompanied him 130 ministries on the leadership of the patriarch 
Novak and a representatives of the ecumenical, as well as academic 
life. . 

Kovar's ecumenical orientation influenced the ecumenical Iife after 
he hasgiven up the patriarch's function, as well as after his death, till 
nowadays. Already in the New adopted Constitution of the 
Czechoslovak Church in 1961 was a paragtaph with the commitment 
to the collaboration with other churches in the Jesus work, as well as 
the commitment to collaboration with all people with a good will for 
righteousness and peace. This happened also thanks to patriarch 
Novak partly fulfilled in the joining the wct in 1963 -and it was. 
interpreted by Prof. Trtik in the statement "Czechoslovak Church and 
Ecumenism" by Central Council of the Czechoslovák Church, adopted 
in 1969, as a rehabilitation of Czechoslovak Church, as well as a 
signal to the Christian world - and also Ecumenical Council of 
Churches in Czechoslovakia (1964). On the other hand left after 
Trtik',s inte,rventions, presented also in this ecumenic~1 stat~ment of 
the church, the Czechoslovak Church the IARF. On the home 
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ecumenical scene was also fulfilled Kovar's prophesy about the work 
on Czech ecumenical translation of the Bible, which started in 1961 
and was finished in 1979 [and 1985 with continuously revised 2 
version]. 

Thank to adoption of the "Basic of Faith" on the 6th regularcouncil of 
the Czechoslovak Hussite Church in 1971, was with the words of his 
main author Prof. Trtik confirmed not only the biblical but also the 
ecumenical orientation of the church, as well as was reconfirmed the 
church accent from its beginning - the reform direction in the heritage 
of Master J. Huss, hussite tradition and the Czech reformation. Also 
Farsky's Liturgy introduced Trtik as biblically as ecumenically shaped 
according to Huss's pattern in the old tradition West an East 
Catholicism but in the same time has a reformations announcement of 
the Goďs word, in the reformations line was substituted also the 
transubstantiations teaching, the universal sign of its hussite character 
is liturgically expressed in utraquistic receiving and a hussite wording 
and tongue of the Dur Father; The Farsky liturgy in the same time 
brings the church closer to the Roman Catholicism, as well as 
teaching brings the church on the side of reformation. Also the 
ecclesiology of the Czechoslovak Church was introduced 
ecumenically shaped, as the eschatological interpretation of 
Christological and . tri~,itological dogma. The sign of the broad 
ecumenically orientation of the church is also a complement of a 
traditional old credos - next the own credos - for the ecumenical 
purposes. Also the theological tradition, different from the other 
church traditions is in the "Basic of Faith" set in to the "Common 
Christian Ecumenical Context". 

As it was shortly proved also in this work are also the ecumenical 
accents from 1971 till the 1989 and from that timeto nowadays in 
context with the Frantisek Kovar in his relations in ecumenicalism but 
let say much massively - speaking about the council documents, 
where is anchored the ecumenical orientation of the church with 
churches but also the dialog with other religions; church answers to 
ecumenical organizations, interchurch-dialogs, and after the 1989 also 
the bilateral agreements with Evangelic Brethren Church and Roman 
Catholic Church about baptism; other ecumÉmical contracts with the 
churches home as well as in Europe [Charta Decumenica]; bilateral 
ágreements with a ecumenical partners ffom abroad; the 
membership in ecumenical organizations, as well as support of the 
creation of the new ecumenical organization; the active collaboration 
within ecumenical organization, where is the Czechoslovak hussite 
chur?h a member and has also representatives ,in, its bpdies on 
various thematic topics on the national [Ecumenical Council of 
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Churches in the Czech Republic, Conference of European Churches, 
Community of Protestant Churches in Europe, as well as a world 
level (WCC)]. 

Even in the broad ecumenical activities comparing the effort made in 
this direction of Frantisek Kovar's we can find a lot of impulses and 
ideas, linking together the different times and possibilities according 
the ecumenical development in that times. In every case as it was 
proved, it is evident that Frantisek Kovar made an important 
contribution in the theological, as well as ecumenical orientation of the 
Czechoslovak Hussite Church which gave his wisdom and energy 
already before his election of the third patriarch of the Czechoslovak 
Church, which actively accompanied and formed the ideal of Goďs 
kingdom fromits beginning till the end of his live. 
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SEZNAM ZKRATEK 

BJB - Bratrská jednota baptistů 

CASD - Církev adventistů sedmého dne 

CČM - Církev českomoravská 

CČS - Církev československá 

CČSH - Církev československá husitská 

CEC (KEK) - Konference evropských církví 

CMBF - Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta 

CPCE - Společenství protestantských církví v Evropě 

ČaKaD - Časopis katolického duchovenstva 

ČEP - Český ekumenický překlad Bible (seznam zkratek knih dle ČEP) 

ČCE - Českobratrská církev evangelická 

ČR - Česká republika 

Čsl. - československá 

ČSR - Československá republika 

ČSSR - Československá socialistická republika 

ČZ - Český zápas 

EA Praha - Ekumenická akademie Praha 

ECA V - Evangelická církev augšpurského vyznáni 

ECM - Evangelická církev metodistická 

ENY A - Ecumenical Network of Y outh Action 

ERC - Ekumenická rada cÍrkví 

EZSV CČSH - Ekumenicko zahraniční,' sněmovní výbor Církve 

československé husitské 

FF UK - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

HBČF - Husova bohoslovecká československá fakulta 

H!F UK - Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy 

IARF - Světový svaz pro svobodné křesťanství 
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IRF - Mezinárodní náboženské společenství 

JB - Jednota bratrská 

KMK - Křesťanská mírová konference 

KR - Křesťanská revue 

KSČ - Komunistická strana Československa 

KSSS - Komunistická strana svazu sovětskýc~ socialistických republik 

LS - Leuenberské společenství 

MŠNO (MŠO) - Ministerstvo školství a (národní) osvěty 

N. O. - náboženské obce 

NF - Národní fronta 

NR - Náboženská revue 

OSN - Organizace spojených národů 

RAFK - Rodinný archiv Františka Kováře 

ŘKc - Římskokatolická církev 

SCEA V - Slezská církev evangelická augšpurského vyznání 

SKF - Společnost Karla Farského 

SPVC - Sekretariát pro věci církevní 

SRC - Světová rada církví 

SÚC - Státní úřad pro věci církevní 

SSSR - Svaz sovětských socialistických republik 

TR - Teologická revue 

ÚNS - Ústřední národní správa 

ÚR - Ústřední rada 

ÚR CČS - Ústřední rada Církve československé 

ÚR CČSH - Ústřední rada Církve československé husitské 

USA - Spojené státy americké 

ÚAY NF -,Ústředním akčním výboru Národní fronty 

ÚV KEK - Ústřední výbor Konference evropských církví 
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úv SRC - Ústřední výbor Světové rady církví 

VŘSR - Velká říjnová socialistická revoluce 

VS KEK - Valné shromáždění Konference evropských církví 

VS SRC - Valné shromáždění Světové rady církví 

ZV - Základy víry 
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