
Resumé

Vývoj farnosti Malšice v letech 1948 - 1969

Diplomová  práce  pod  vedením  PhDr.  Tomáše  Petráčka,  Ph.D.,  Th.D.  o 264  584 

znacích  (včetně  mezer  a poznámek).  Práce  pojednává  o vývoji,  kterým  prošla 

malšická farnost v letech 1948 – 1969 a jak se v ní projevilo  působení jednotlivých 

správců farnosti..

Malšice je dnes značně ateistická obec. To se odráží i v životě vlastní malšické farnosti, 

tzn.  mimo  jiné  i v nízké  návštěvnosti  bohoslužeb,  kterou  navíc  zajišťují  spíše  farníci 

z přifařených  obcí  než  z vlastních  Malšic.  Mimo  nedělních  bohoslužeb  je  zde  nulový 

náboženský život.  A tento  stav  se v čase  příliš  nemění,  naopak  se zdá,  že je  zde  téměř 

konstantou i vzhledem k historii. Tato práce se tedy pokouší nalézt odpověď na otázku, co 

a nebo kdo stojí za tímto mnohaletým negativním vývojem.

Práce  se vztahuje  k době  od nástupu  komunismu  v roce  1948  až po pražské  jaro  1968. 

K ujasnění poměrů je zde však stručně nastíněna situace již po skončení  druhé světové 

války a některé údaje přesahují až do roku 1970, aby bylo možno zaznamenat, jak se vývoj 

ubíral po 21. srpnu 1968.

Hlavním zdrojem informací o dané době se stala především trilogii Václava Vaška Dům 

na skále a několik děl Karla Kaplana. Jelikož se jedná o regionální historii, důležité byly 

také pramenné materiály, tzn. archiválie ze Státního okresního archivu v Táboře, z archivu 

biskupství  a farního  archivu.  V neposlední  řadě  bylo  podstatné  vyslechnout  výpovědi 

několika žijících pamětníků.

Na začátku mé práce stojí tři kapitoly uvádějící do situace, která v té době panovala jednak 

ve státní politice a jednak uvnitř v církvi. Následuje kapitola přinášející pohled na situaci 

na tehdejším českobudějovickém biskupství. Kapitola č. 7 nás uvádí do malšické farnosti 

jak  stručným  popisem  dávné  historie,  tak  přehledem  místních  duchovních  správců  , 

vybavením farního kostela Nejsvětější Trojice či informacemi o bývalém patronu kostela, 

Karlu  Vodňanském.  Následující  čtyři  kapitoly  patří  mezi  stěžejní,  neboť  se zabývají 

místními  duchovními  správci  a jedním  místním  novoknězem.  Především  P.  Lála  a P. 

Soukup zde strávili mnoho let a měli možnost farnost výrazně ovlivnit. Dvanáctá kapitola 

nás uvádí do politické situace v Malšicích a ukazuje, jak zde proběhl vznik JZD.     Poté si 

můžeme přečíst,  jak se církevní  politika  odrazila  na okresní  a farní  úrovni  a ve čtrnácté 
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kapitole  zjistit,  jaký  rozměr  měl  náboženský  život  ve farnosti.  Samostatná  kapitola  je 

věnována  Československé  církvi  husitské  a další  mnoha  konfliktům,  které  byly  mezi 

farností  a obcí  vedeny.  Výukou  náboženství  ve škole  se zabývá  sedmnáctá  kapitola 

a v poslední kapitole jsou shrnuty různé statistické ukazatele.

Pročtením všech kapitol této práce, které vznikly propojením mnoha faktů, pramenů, dat 

i „poznámek pod čarou“ můžeme vidět, že nezanedbatelný vliv měli na své farníky P. Lála 

a P. Soukup, ale odpověď po příčinách dnešního stavu se nezastavuje u nich, ale ukazuje 

dále. Malšice se přikláněly ke komunistické linii již ve volbách v roce 1946 a po roce 1948 

se dokonce  měly  stát  vzorovou socialistickou  vesnicí.  Existovaly zde  větší  průmyslové 

podniky,  jejichž  dělníci  byli  převážně  členy  KSČ.  Ale  projevily  se zde  i důvody 

pocházející  ze starší  doby.  Jednak  zde  docházelo  k výstupům  z církve  již  za první 

republiky a jednak již mnoho let před rokem 1946 zde působilo více duchovních správců, 

kteří nedělali své farnosti zcela čest. Zdá se tedy, že problém,který zde dnes máme není 

krátkodobý a nepramení ani z jednoho jasného důvodu. O to hůře bude řešitelný.

V Praze 25. dubna 2009                                                                

Ing. Drahoslava Kubínová
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