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ÚVOD 

Hlavní myšlenkou této práce je co nejobjektivněji popsat a nejpřesněji 

chronologicky seřadit události, které formovaly podmínky vzniku a existence 

pražské farnosti starokatolické církve. 

Důležitou roli zastane politická situace v Evropě (která je nastíněna jen 

okrajově, nicméně je nezbytnou součástí pro zasazení do historického kon

textu), národní cítění a religiozita obyvatel evropských zemí. Převážně pak na 

území bývalého Rakouska-Uherska a později Československa. 

Zazní též jména a osobnostní profily předních starokatolických kleriků či 

dalších osob, které měly co s dočiněním tehdejšího směřování Starokatolické 

církve. Budu zde především vycházet z překladů dobových periodik a korespon

dence, které se nyní nalézají převážně ve Státním archivu v Praze a početné 

kopie z různých archiválních sbírek v archivu Starokatolické církve v ČR, ke kte

rým dosud nebyly provedeny příslušné analýzy. 
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1. VZNIK STAROKATOLlCTVí OBECNĚ 

Tato kapitola má jen zhruba postihnout důvody, které ke vzniku staro

katolictví vedly a vznik církví, držících se původního katolického učení na jed

notlivých územích v Evropě. 

Naprosto nejnepřijatelnější usnesení prvního vatikánského koncilu pro budoucí 

starokatolické reformní hnutí jsou "dogmata" o papežské neomylnosti a uni

verzální jurisdikci římského biskupa. (Průběh koncilu nehodlám detailně popiso

vat, jelikož se tak zajisté stalo v několika pracích a především se nejedná 

o hlavní téma této práce.) 1 

S ním otevřeně nesouhlasí 70 biskupů z různých zemí - mezi nimi 

Strossmayer a Schwarzenberg. Z obcí je utvořena v německé části Švýcarska 

Církev kristokatolická, ve francouzské Církev národně katolická (taktéž i ve 

Francii a Itálii), v Německu a Rakousku Církev starokatolická a v Americe 

Polskokatolická. Jsou sjednoceny v Utrechtskou Unii. Každá z těchto církví je 

samostatná a jejich jednota spočívá pouze ve věrouce nerozdělené církve. 

Starokatolické církve udržují tehdy styky i s církví východní a Církví anglikán

skou. 

My v této práci stručně nahlédneme přes vznik a začátek působení 

Starokatolické církve v Rakousku, přes zakotvení starokatolictví na českém 

území. Jedná o důležité elementy, chceme-Ii se zabývat vznikem a vývojem 

Starokatolické církve v Praze. 

1 Mj. sporné body, protesty a následná řešeni stručně popisuje Rostislav K. Toman v první části 
své diplomové práce. 
TOMAN Rostislav: Starokatolická cirkev v ČSR (ČSSR) od roku 1945 do roku 1990, 2003, srv. 
str. 8- 9 
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2. POČÁTKY STAROKATOLlCTVí V RAKOUSKU 

Vůdčí osobností, příčící se výsledkům Prvního vatikánského koncilu na 

území Rakouska je probošt Johann Joseph Ignaz von Dolinger. Jeho otevřený 

nesouhlas je brzy znám rakouské veřejnosti a Dolinger tak dává podnět ke 

křesťanskému směru - starokatolictví, které by se opíralo o prvotní víru a 

dogmaticky reformovalo západní církev směrem k návratu do prvního tisíciletí. 

Vylučuje všechny přídavky do učení, které míří k rozkolu. Svou správní podobu 

by toto hnutí nalezlo v pozvolně se organizujících starokatolických církvích. 

Setkává se s útoky klerikálů, nemilostí vládnoucích kruhů, nedostatkem 

materiálních prostředků a výhružkami Římskokatolické církve adresovanými 

jeho přívržencům. Nicméně v Rakousku nastává takové rozhořčení nad 

směrem Prvního vatikánského koncilu, že je vláda donucena zajistit význam 

opatření proti těmto "dogmatům" z hlediska státu. 

Se souhlasem celé vlády předkládá ministr kultu Kari von Stremayr 

návrh, aby konkordát uzavřený s Římem 18. srpna 1855 a patentovaný císařem 

5. listopadu 1855 byl prohlášen za zrušený, protože vláda Jeho císařského 

Majestátu v něm díky novým vsuvkám vidí nebezpečí pro společenský systém. 

Nová "dogmata" Stremayr definuje jako ohrožující ránu katolické víře a žádá 

císaře o vydání spisu, který by spojoval národní cítění Rakušanů s vírou. 

Císař 30. července 1870 vydává výnos a pověřuje c. k. ministra 

zahraničí, aby vypovězení konkordátu sdělil po rytíři von Palomba - rakouském 

vyslanci v Římě. Zároveň je ministr kultu instruován k učinění odpovídajících 

opatření a přípravě předloh zákonů pro Říšskou radu, které budou nahrazovat 

předpisy císařského patentu. Konkordát ovšem není zrušen zcela, protože se 

vláda obává odhodlat se k odepření charakteru a práv katolické církve 

vatikánsky orientované části. Mezi tím červnové volby do zemských sněmů 

přinesly zesílení klerikalismu ve Štýrsku a Rakousích. 

Díky strachu ze msty přívrženců Vatikánu postupně utichá většina 

církevních hodnostářů a profesorů teologie, kteří byli původně protivníky oněch 

římských dekretů. Nakonec se podřizují i kláštery, protože se obávají o své 

zabezpečení. 
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Do boje proti římským "dogmatům" nastupuje pražský univerzitní 

profesor církevního práva Friedrich von Schulte2 a stává se vůdčím 

organizátorem starokatolictví v Rakousku. Záhy však odchází z praktického 

vedení starokatolického hnutí3 a přednáší na univerzitě v Bonnu. Hodlá sloučit 

hnutí starokatolicky smýšlejících biskupů s vědou a 25. srpna 1870 zprostřed

kovává shromáždění v Norimberku, jehož obdoba se koná asi o měsíc později i 

v Bonnu. 

Touto dobou ale už všichni přední hodnostáři podali souhlasná 

prohlášení k závěrům Prvního vatikánského koncilu. Vážným důvodem tohoto 

kroku je tehdejší zákonodárství a pozice vlády.4 Příznivci víry staré církve 

zůstávají bez podpory a rakouské starokatolictví dočasně upadá. 

Zhruba po roce se objevují tendence organizovat se v akční výbory ve 

Vídni, Varnsdorfu, Liberci, Ústí a Riedu. Pasivní odpor přechází v aktivní a 

začínají se zapojovat někteří duchovní. Ti se pak mají dle dalších kroků mají 

snažit zřizovat katolické obce nezávislé na Římu. Mezi prvními takovými jsou 

Alois Anton z Vídně (bývalý farář v Garningsteinu) a Anton Nittel z Varnsdorfu 

(bude ještě níže podrobněji zmíněn), ke kterým se později připojuje Brader 

z Riedu. Laičtí předáci těchto prvních obcí jsou: Kari Linder (Vídeň), Franz 

Richter (Varnsdorf; ještě bude níže zmíněn) a Engelbert Wetzelsberger (Ried). 

Provolání5 Aloise Antona mají velký ohlas na početných místech 

německého Rakouska. Téměř současně vydává penzionovaný konzistoriální 

2 Von Schulte se ještě roku 1876 domníval, že se většina rakouských biskupů postaví proti 
závěrům 1. vatikánského koncilu. Zejména kardinálové Rauscher a Schwarzenberg, kteří 
nakonec také novým dekretům ustoupili. Von Schulte vypracoval plány pro shromážděni 
odpůrců tohoto koncilu během podzimnich prázdnin v Německu. 
DEMMEL Hans Josef: Starokatolictvi v rakouském mocnářstvi, přeložil KONIG Josef, Praha 
1998 srv. kap. I.(str. 9-34) 
3 Starokatolické hnuti mělo své přívržence téměř v každém německém městě, ale dosud nebylo 
zorganizováno v pevný svazek. 
Volné listy k dějinám starokatolictvi v Rakousko-uherském mocnářstvi, Freie Kirchenstimmen, 
Varnsdorf 1904 -1905, přeložil KONIG Josef, Praha 2005, srv. str. 3 
4 DEM MEL Hans Josef: Starokatolictvi v rakouském mocnářství, přeložil KONIG Josef, Praha 

1998, srv. kap. I.(str. 9-34) 
5 II •••• Kujte jen zbraně, které nám zákon poskytuje! Nač bychom měli jinak ústavu, nač by byl 
parlament, komory, zastoupení lidu? K čemu by bylo právo volného sdružování, právo na petice 
a protesty - na co ten celý konstitučni aparát, když by nebyl schopen nám pomoci k našemu 
dobrému svatému právu? Němečtí bratři! Budete umět si na politickém bojišti svá práva 
vybojovat, budete, pokud jen budete chtít a budete stát věrně při sobě, si také umět vybojovat 
práv svobodné autonomní kultové obce! Co by mělo být nedosažitelné pro německého ducha, 
německou odvahu a německou vytrvalost! Svobodnou církev, a tu chce každý Němec, ne však 
takovou, jakou chce Řím a jím inspirovaný episkopát, není to hierarchie, která se má 
v nedotknutelné nezávislosti na státu povyšovat nad stát, to by přinášelo opět revolty lidu; 
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rada W. Josef Reichel spis "Je učení o neomylnosti římského papeže 

katolickým?" (orig. ,,1st die Lehre von der Unfehlbarkeit des romischen Papstes 

katholisch?'? Hluboký dojem v lidu zanechává i přednáška kněze a filosofa 

Friedricha Michelise z Braunsbergu konaná 12. června 1871 v sále hudebního 

spolku ve Vídni. Mi-chelis zdůrazňuje, že: 

1) dekrety 1. Vatikánského koncilu o neomylnosti a univerzální pravomoci 

papeže stojí v rozporu s ústavou církve, jak ji založil Kristus; 

2) tyto závěry nemohou být platná, právně závazná usnesení koncilu; 

3) "jsou v rozporu s katolickými základy víry neméně, nežli se zásadami 

zdravého rozumu tím, že úplně ruší biskupskou moc ve starém církevním 

smyslu, jsou převratem v celé formě církevního učitelského úřadu a vsazují 

do církve svévolný nebožský mechanismus; nauka o neomylnosti papeže je 

vlastně skutečným kacířstvím, takže tímto způsobem by došlo k zániku 

katolické církve, kdyby mužové odporu proti tomuto kacířství tam, kde 

biskupové a jejich kněží mlčí, nepozvedli hlasitě své hlasy." 

Ve Vídni 27. července stejného roku dochází k setkání duchovních a 

laiků a poradě ohledně organizovaného odporu vůči novým "dogmatům". 

(Přestože vídeňská univerzita, městská rada a jiné instituce ještě před 

nedávnem projevily Dolingerovi svůj souhlas, nyní se v důsledku strachu před 

reakcí Říma stahují.6
) Tato porada usnáší založení akčního výboru, jehož 

předsedou se stává Kari Linder. Akční výbor vytyčuje hlavní principy 

katolického reformního hnutí a postupně chystá vznik první neřímské, tzv. 

autonomní katolické obce ve Vídni. Prohlášení výboru se setkávají s velkým 

ohlasem a řada věřících ve Vídni a okolí vystupuje z Římskokatolické církve.? 

svobodnou církev chce každý Němec, svobodu křesťanské společnosti od despotismu římské 
hierarchie. To je to z nebe přišlé paládium, okolo kterého se musí shromažďovat celé 
germánské katolictví a pro které musí vést legální boj proti nepřátelským silám. A toto paládium 
je opět, co svou k nadšení přivádějící a posilující sílu dává proudit na své bojovníky, a bude 
nám jistou a nejplatnější zárukou konečného, úplného a zářivého velkého vítězství; protože je 
nemožné, aby tam lid nezískal vavříny, když pro své svaté statky, pro svá Bohem zaručená 
práva nasadí sví srdce, svého ducha a svou sílu." 
(Druhé "Provolánf ke katolickému lidu" (Anruf an das katholishe Volk) z 31.5.1871.) 
Volné listy k dějinám starokatolictvf v Rakousko-uherském mocnářství, Freie Kirchenstimmen, 
Varnsdorf 1904 -1905, přeložil KONIG Josef, Praha 2005, str. 6 
6 Argumentují tím, že se od římské církve nikdy formálně oddělit nechtěly - spíše se zapojit do 
sporu uvnitř církve a reformovat v nf. 
7 I když Demmel zároveň poznamenává: "Velká část těch, kteří vystoupili za naše hnutí, se 
stáhla zpět, když se stalo jasným, že protivníci Vatikánu se musejí zříci papežství! Chtěli 
reformu uvnitř katolické církve, nemožnou věc, což ovšem dodnes neuznávají liberální katolíci, 
reformní katolíci, modernisté atd." 
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Hnutí se veřejně prohlašuje za starokatolíky a odmítá přijímat veškeré služby 

"novokatolických" kněží. 

K vídeňskému prohlášení se připojují převážně oblasti severních Čech, 

Horních a Dolních Rakous a Uher. Významnou rezoluci ve prospěch starokato

lictví sepisuje též radní obce Huber a německo-demokratický spolek na Land

straBe ve Vídni. 

S Aloisem Antonem začíná spolupracovat farář Franz Vogel a oba 

vyvíjejí snahy k umožnění konání pravidelných bohoslužeb a pastorace. 

15. srpna 1871 podává Anton ministru kultu von Jireckovi žádost o spoluužívání 

svatoštěpánského dómu a současně vydává leták "Freie Kirche". Ministr žádost 

zamítá. 

22. září 1871 se Anton účastní kongresu starokatolíků v Mnichově. 

Hlavní usnesení praví, že má být na všech místech zřízena vlastní duchovní 

správa. 

Akční výbor nadále pracuje na přidělení kostela a zároveň domlouvá 

s evangelickým staršovstvem spoluužívání kostela v části Gumpeldorf. Dříve, 

než se zde slouží první starokatolická bohoslužba (domluvena na 8. října), je 

kladně vyřízena žádost o společném užívání kostela svatého Salvátora zabudo

vaného do staré vídeňské radnice. (To se příčí mezitím prořímskému kardinálu 

Rauscherovi. Požaduje po radních zrušení takového rozhodnutí a hrozí inter

diktem. Jeho nesouhlas je odmítnut. O totéž žádá ještě několikrát, ale vždy 

neúspěšně8 .) První starokatolickou bohoslužbu tedy Anton celebruje 15. října 

latinskl a je hojně navštívena. 18. října se koná první starokatolický křest a 

listopadu první starokatolický sňatek. 

DEM MEL Hans Josef: Starokatolictví v rakouském mocnářství, přeložil KONIG Josef, Praha 
1998, srv. kap. I.(str. 9-34) 
8 Státní instituce na jeho stížnosti reagují tak, že se jedná o vnitrocírkevní záležitost a podle 
existujícího práva se vymyká jakémukoli vměšování ze strany státní správy. 
Volné listy k dějinám starokatolictví v Rakousko-uherském mocnářství, Freie Kirchenstimmen, 
Varnsdorf 1904 -1905, přeložil KONIG Josef, Praha 2005, srv. str. 9 
DEMMEL Hans Josef: Starokatolictví v rakouském mocnářství, přeložil KONIG Josef, Praha 
1998, srv. kap. I. (str. 9-34) 
9 Latinské mše se v Rakousku slouží u starokatolfků do roku 1880, poté je latina nahrazena 
němčinou. 
Volné listy k dějinám starokatolictví v Rakousko-uherském mocnářství, Freie Kirchenstimmen, 
Varnsdorf 1904 - 1905, přeložil KONIG Josef, Praha 2005, srv. str. 9 
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Farář Vogel po čase přestává s Antonem spolupracovat, ale nahrazují ho 

Josef Wimmer a Josef KOrzinger. Takto společně začínají konat pravidelné 

nedělní bohoslužby. 

K založení nezávislé katolické kultovní obce sepisuje stanovy Anton a 

vypracováním systému příspěvků je pověřen Josef Sinnek. Ihned jsou zave

deny členské průkazy a mají být vydávány jen lidem, kteří veřejně vyhlásili, že 

nevěří v papežskou neomylnost, ale chtějí zůstat katolíky ve smyslu staré cír

kve. 

5. listopadu je do Vídně svoláno shromáždění, kterého se účastní 400 

osob. Anton zde požaduje zrušení tzv. štolných poplatků, zavedení národního 

jazyka do bohoslužeb, zrušení zpovědní povinnosti a celibátu. Anton je pověřen 

vypracováním obecního řádu. 

6. prosince 1871 předkládá Anton výboru hotový návrh obecních 

stanov10
, který je odsouhlasen. Zároveň zajišťuje zhotovení členských průkazů. 

5. ledna 1871 přesto c. k. dolnorakouské místodržitelství odpovídá, že dotyčný 

zákon z 15. listopadu 1867 se na předložený návrh stanov nevztahuje a není ho 

tedy za daného zákonodárství schopno schválit. 

Vídeňští starokatolíci mění taktiku postupu a staví vládu před hotovou 

věc. Akční výbor svolává na 2. února 1872 veřejné shromáždění (do divadla 

v Josefstadtu) ke konstituování obce. Toto shromáždění policie zakazuje. 

Předseda výboru tedy okamžitě svolává další shromáždění - a to na 11. února. 

(Koná se v sále hotelu "Zeitig" za přítomnosti asi 1500 souvěrců.) Přítomní 

vytváří autonomní katolickou obec ve Vídni, schvalují prozatímní stanovy a 

farářské služby se ujímá Alois Anton. Představensko následně volí funkcionáře, 

stanovuje duchovenské platy i plat kostelníka a dává zřízení své obce 15. února 

na vědomí vládě. Ani tento postup nevede k úspěchu. Místodržitelství žádost 

odkládá do akt a uvědomuje žadatele, že v jejich postupu neshledává zákonné 

utvoření církevní obce. 

10 Stanovy se dělf na kapitoly: 1) Řád obce; práva i povinnosti představenstva kultu 
2) Povinnosti duchovnich a funkcionářů představenstva kultu 
3) Volebni řád 

a) všeobecná určeni, b) zvláštni určeni pro volby do představenstva kultu, c) zvláštni určeni pro 
volbu faráře. 
Volné listy k dějinám starokatolictvi v Rakousko-uherském mocnářstvi, bez udáni autora, 
z Freie Kirchenstimmen, Varnsdorf 1904 -1905, přeložil KONIG Josef, Praha 2005, srv. str. 10 
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Vídeňští, severočeští, slezští, moravští, štýrští, hornorakouští a dolno

rakouští starokatolíci následují postup varnsdorfské obce, která se obrátila na 

městskou správu s odmítnutím výuky náboženství od římsky orientovaného 

katechety. Znalec církevního práva Dr. MaaBen vydává prohlášení určující 

práva starověrných katolíků. 11 Nenásleduje však žádná odezva, starokatolíci se 

stahují z veřejnosti a pracují v tichosti. 

Ve Vídni a Riedu probíhají přípravy na prosazení výuky starokatolického 

náboženství. Rakušané si žádají reformy a hrozí to, že radikální naladění začne 

převažovat. Záchranou se stává rozhodnutí, že starokatolíci hodlají systema

ticky spolupracovat s Němci a Švýcary. Anton odchází ze služby a je nahrazen 

Kurzingerem. 

Počátkem roku 1783 má Starokatolická obec Rakouska 18 obcí a 

připojených spolků. Rozšiřuje se mínění, že protikladem klerikalismu není 

národní liberalismus, ale že se má jednat hlavně o náboženské cíle - tedy o to, 

být národní a katolický. 

29. dubna téhož roku rozhoduje Vyšší soud, nezákonnost sňatků 

provedených Antonem. Ve stejné době se Dr. MaaBen vrací zpět do Římsko

katolické církve. Roku 1874 jsou 7. a 20. května vydána nová rozhodnutí o 

uznávání náboženských společností, která zní optimisticky, ale pro starokatolíky 

prozatím opět nic neřeší. 

Starokatolíci protestují, podepisují petice a nesouhlas s návrhy zákonů 

projevuje i Říšská rada. Dr. Koppa vypracovává "Zákon o vymezení vnějších 

právních poměrů starokatolíkůu12 • Stremayr ho však nepodporuje. Starokatolíci 

11 ,,1) Vláda je oprávněna a povinna postarat se na základě vyhlášek o to, aby církevním 
trestům a cenzurám, které jsou nebo mají být vyhlášeny vůči duchovním pro neuznání 
vatikánských dekretů, nebyla přiznána žádná právní existence a nebo platnost. 

2) Vláda je oprávněna a povinna zajistit starokatolikům v případě potřeby spoluužívání 
farního kostela i v těch obcích, jejichž faráři jsou vatikánští. 

3) Vláda je oprávněna a povinna, a to podle jí bliže stanovených směrnic, uznat i v těch 
biskupstvích, která jsou vedena vatikánským biskupem, starokatolické faráře, kteří nebyli 
ustaveni kanonickou cestou a vatikánským biskupem nebyli zmocněni k duchovní správě. 

4) Vláda je oprávněna a povinna postarat se cestou vyhlášek o to, aby nesprávným 
uplatňováním existujících norem pro vyučování náboženství na školách nebylo 
utlačováno svědomí přívrženců jak starokatolického, tak i vatikánského vyznánI. 

5) Je nutně zapotřebí, aby se cestou uzákonění definitivně uspořádaly poměry obou vyznání 
jak vůči státu, tak i vůči sobě navzájem a to na základě úplné parity." 

DEMMEL Hans Josef: Starokatolictví v rakouském mocnářství, přeložil KONIG Josef, Praha 
1998, srv. kap. I.(str. 9-34) 
12" § 1. starokatolíci odmítající dogma o neomylnosti se uznávají jako stojící uvnitř katolické 

církve a požívají plnou právní ochranu státu. 
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se na radu Horní komory mají konstituovat jako nové náboženské společenství. 

Jen tak budou mít zajištěnu zákonnou ochranu. 

Poslanec Dr. Klepsch podává 14. listopadu 1874 návrh na výnos zákona 

o starokatolících, ve kterém zdůrazňuje, že by měl stát starokatolíky spíše 

chránit. Vláda nereaguje pozitivně. 

Konfesní výbor Říšského sněmu začátkem roku 1875 jednohlasně přijí

má Koppův návrh a zhruba v půli března je projednáván poslaneckou sněmov

nou, která ho většinou přijímá a předává ke schválení horní komoře. 

11. července 1875 podávají starokatolické spolky Rakouska Horní 

komoře další žádost, aby je uznala za náležící do katolické církve. 

2. února 1976 se je do Vídně svolána konference delegátů staroka

tolických obcí a spolků Rakouska. Účastní se Varnsdorf, Vídeň, Riedl, Ústí, 

Mčdlig a Brno. Zde Linder vystupuje proti tomu, aby byli starokatolíci žádáni 

vystoupit z katolické církve a také proti překážkám ke konstituování samostat

ných obcí ze strany vlády. Toto je odsouhlaseno celou konferencí a 10. března 

podávají starokatolické spolky ministerstvu kultu žádost na zákonné vytvoření 

obcí v Riedu, Varnsdorfu a Vídni. Starokatolíci se "považují za přívržence 

jednoho, v Rakousku úředně uznaného, náboženského vyznání".13 Ještě v 

březnu obce opakovaně žádají o uznání svého legálního ustavování. 

Po vleklé nečinnosti vlády a několika následným ultimátům s i identickými 

požadavky interpeluje Dr. Koppa na ministra kultu Stemayra a 6. října vydává 

ministerstvo kultu výnos s následujícími podmínkami: 

1) Sami starokatolíci mají usilovat o to, aby se formovali jako samostatné 

náboženské společenství. 

2) Přejmenovat jimi předložený katechismus aj. z "katolických" na 

"starokatolické" . 

3) Nevolit starokatolickými biskupy ty, které by vláda nepřijala. 

§ 2. Těm duchovním - uživatelům beneficií, kteří neuznávají dogma o papežské 
neomylnosti, zůstávají v plném užívání všechna jejich obročí a místa. 

§ 3. starokatolickými obcemi zvolení duchovní správci jsou uznáni jako řádní duchovní 
správci, přičemž je toto uznání vyhrazeno Obecnfm a synodnfm řádem vládě. 

§ 4. Pokud se v některé katolické obci nejméně třetina příslušníků obce prohlásí staroka
toHky, bude jim přiřknuto spoluužívání kostela. Při sčítání příslušníků obce budou 
počítáni jednotlivci od věku 14. let." 

DEMMEL Hans Josef: Starokatolictví v rakouském mocnářství, přeložil KONIG Josef, Praha 
1998, str. 20 

13 DEMMEL Hans Josef: Starokatolictví v rakouském mocnářství, přeložil KONIG Josef, Praha 
1998, srv. kap. I. (str. 9-34) 
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4) Ohledně uznání sňatků vydat prohlášení, že manželství starokatolíků je 

postaveno na katolickém principu - a tedy platné. 

Přestože rakouští starokatolíci toto vše akceptují a Stremayr dne 18. října 

1877 uděluje Starokatolické církvi státní uznání, nikdy vláda nedosáhla k toho, 

aby se starokatolíci prohlásili za nekatolické. 
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3. POČÁTKY ST ARO KATOLICTVí V ČESKÝCH ZEMíCH 

Proti novým dogmatům usneseným na Prvním vatikánském koncilu se 

ozývá i německé starokatolické hnutí v Čechách, ale zpočátku mu chybí společ

né cílevědomé vedení. První město s organizovaným odporem vůči novým 

dogmatům je Varnsdorf, který se stává centrálou katolického reformního hnutí. 

18. června 1871 se koná ve varnsdorfském sále Koloseum lidové 

shromáždění. Na něm Kari Goldberg (pozdější starosta) a Julius Richter referují 

o důsledcích pro národ, které vatikánský koncil přináší. Je přijata rezoluce, 

odsuzující závěry tohoto koncilu jako nekatolické. Obdobné shromáždění je 

svoláno do Liberce14. 

Dne 7. července 1871 je zveřejněno v týdeníku "Warnsdorfer 

Wochenblatt" prohlášení katechety (a neřeholního kněze) Antona Nittla, kde 

praví, že odmítá dekrety o papežské neomylnosti a nehodlá je žáky vyučovat. 15 

10. srpna 1871 se v hotelu "Bčrse" koná schůze podobně smýšlejících. 16. 

srpna téhož roku vychází první číslo Nittelova listu "Abwehr,,16, jehož vyda

vatelem je Friedrich Pohl a je dotován Nittelovými sympatizanty. 

Proti Nittelovi se staví litoměřický biskup Wahala. Exkomunikuje ho 21. 

srpna 1871, a tím zbavuje i učitelského úřadu. (Proti jeho rozhodnutí činí 

námitky místní školní rada a zastupitelství.) Poté Wahala varnsdorfské staro

katolíky u c. k. místodržitelství obviňuje ze sektářství a dožaduje se státní 

pomoci. Starokatolická hnutí se paradoxně ještě více organizují a snaží se 

získat pevnou právní základnu. 19. září 1871 je provizorně ustaven "Politický 

spolek katolíků" a ještě 23. stejného měsíce je úředně schválen. Předsedou je 

14 To zpočátku úspěch nemá, ale i zde je v obci Hodkovice ustaven "Politický spolek katollků 
pro Hodkovice a okolí", jehož předsedou je povolán Heinrich Pindter. Podobné shromáždění je 
svoláno i do Ústí nad Labem spontánně vytvořeným výborem. 
Volné listy k dějinám starokatolictvl v Rakousko-uherském mocnářství, Freie Kirchenstimmen, 
Varnsdorf 1904 -1905, přeložil KONIG Josef, Praha 2005, srv. str. 13 
15 "Abych jednou a natrvalo odpověděl na rozličné dotazy, kterak se stavím jako učitel 
náboženství k učení o papežské neomylnosti, prohlašuji, že je zamítám jako jedno z největších 
pomýlení, a proto je též svým žákům nikdy nebudu přednášet, nýbrž naopak je budu vždy 
popírat". 
DEMMEL Hans Josef: Starokatolictví v rakouském mocnářství, přeložil KONIG Josef, Praha 
1998, srv. kap. I. (str. 9-34) (orig. WarnsdorferGenera/anzeiger 7.8.1851) 
16 Programem listu je obrana proti neomylnému papežství a návrat k původnímu katolictvl rané 
církve. 
Volné listy k dějinám starokatolictvl v Rakousko-uherském mocnářstvl, Freie Kirchenstimmen, 
Varnsdorf 1904 -1905, přeložil KONIG Josef, Praha 2005, srv. str. 12 

11 



zvolen Franz Richter a spolek začíná brzy vystupovat na veřejnosti i mimo 

Varnsdorf17. 

22.-24. září 1871 se v Mnichově koná v předchozí kapitole již zmíněný 

první Mezinárodní starokatolický kongres. (Účastní se jej aktivně i Dolinger.) 

Německé Čechy posílají Schulteho, Nittela a členy "Politického spolku katolíků". 

Kongres schvaluje vytváření vlastních starokatolických obcí, tím dává podnět 

k církevnímu sjednocování a vlastní činnosti jednotlivých obcí. V důsledku toho 

též později dochází k bonnským unijním konferencím. 

8. října 1871 pořádá "Politický spolek katolíků" první veřejné shromáž

dění. Mimo prezentace zvolených členů zde zvažují prostředky k umožnění 

starokatolických bohoslužeb a vyučování náboženství ve Varnsdorfu18. Probíhá 

i slavnostní odřeknutí se Římskokatolické církve. Účastno je kolem 2000 

sympatizantů. 

První starokatolická pobožnost ve Varnsdorfu se koná při příležitosti 

oslav tělocvičného a hasičského spolku 16. října 1871. Zde Anton Nittel pronáší 

kázání a poté vyzývá k modlitbě. 

Za účelem povolení pravidelných starokatolických bohoslužeb zasílá 

předseda "Politického spolku katolíků" římskokatolickému faráři žádost o spolu

užívání městského farního kostela. Navíc se řídící výbor spolku obrací na c. k. 

hejtmanství v Rumburku a požaduje navrácení kostela katolíkům setrvávajícím 

ve staré víře. 

Reformní hnutí se neustále rozšiřuje do celých německy mluvících Čech, kam 

je Nittel hojně zván k přednášení. Na mnohých místech však bohužel není 

dostatek reformních duchovních, kteří by zde vedli pastoraci, a tedy nelze 

17 V Dolním Gruntu, v Lichtovicích, Praskavicích, Boru, Velemíně, Stebně a v Žírně. 
Volné listy k dějinám starokatolictví v Rakousko-uherském mocnářství, Freie Kirchenstimmen, 
Varnsdorf 1904 - 1905, přeložil KONIG Josef, Praha 2005, srv. str. 12 
18 Více než 100 otců rodin odmítá nechat své děti vyučovat římskokatolické náboženství a 
požaduje starokatolické. 11. listopadu 1871 přiděluje místní školní rada starokatollkům učebnu 
ve čtvrtém městském okrsku, protože zde se nachází nejvíce přívrženců. Výuka je prováděna 
Nittelem. 
Volné listy k dějinám starokatolictví v Rakousko-uherském mocnářství, Freie Kirchenstimmen, 
Varnsdorf 1904 -1905, přeložil KONIG Josef, Praha 2005, srv. str. 13 
DEMMEL Hans Josef: Starokatolictví v rakouském mocnářství, přeložil KONIG Josef, Praha 
1998, srv. kap. !.(str. 9-34) 
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vytvořit obce. 8. listopadu 1871 je udělen první starokatolický křest19 a 

26. listopadu první pohřeb2o . 

"Politický spolek katolíků" se snaží o založení samostatné církevní obce 

a získat rozhodnutí, které by stanovilo postavení starokatolíků uvnitř katolické 

církve. Lidové shromáždění s asi 2500 příznivci 21. ledna 1872 protestuje proti 

postupu úřadů omezujících církevní práva katolíků zavrhujících prvovatikánská 

vyhlášení a usnáší se (v souladu s vídeňským akčním výborem) poslat petici 

poslanecké sněmovně. Taktéž požadují reformy ve vedení matrik, složení a 

vedení církevních obcí, vymezení mocenských sfér církve a státu a opatření ke 

kontrole vatikánsky smýšlejícího kléru. Více než 50 dalších obcí a spolků se 

stejným peticemi obrací na Říšskou radu. Těchto požadavků se zastávají po

slanci Klier, Klenech, Waldert a Perger. Podávají žádost na usnesení patnác

tičlenného výboru, aby zjistil, jakého postavení požívají spolky starokatolíků. 

Přestože státní vláda zpočátku považovala starokatolictví za uznané 

státem, podléhá vlivu klerikálů. Stát se tedy vyjadřuje, že může uplatňovat 

ustanovení ústavy na starokatolíky pouze tehdy, když se tito ustaví jako 

samostatné náboženské společenství. 21 Zatím musí považovat starokatolíky za 

součást katolické církve, pokud sami nevystoupí. Ovšem matriky a svátostné 

úkony obstarané duchovními, kteří by vystoupili by nebyly veřejně platné. 

Z těchto důvodů nehodlají starokatolíci vládě v požadavku na vystoupení 

vyhovět a 5. března podává Politický spolek katolíků Varnsdorf na městskou 

správu žádost, aby starokatolické děti nebyly povinny absolvovat výuku 

náboženství vedenou římskokatolickým duchovním. Městská správa vyhovuje a 

povoluje výuku starokatolického náboženství. 

12. března se v Praze usnáší spolek Ústavních Němců v Čechách na 

tom, že nelze po starokatolících požadovat, aby se prohlásili za bezkonfesijní a 

taktéž nelze zneplatnit svátostné úkony starokatolických duchovních. Spolek 

19 Protože zatím neexistuje řádné mlsto pro bohoslužby, jsou křty prováděny v soukromých 
obydlích. 
Volné listy k dějinám starokatolictvl v Rakousko-uherském mocnářství, Freie Kirchenstimmen, 
Varnsdorf 1904 -1905, přeložil KONIG Josef, Praha 2005, srv. str.14 
20 Tělo zesnulého je převezeno na hřbitova pochováno dle katolického ritu. Brzy poté je otevřen 
nový hřbitov, na nějž si město vynahrazuje plné vlastnické právo, aby mohlo prosazovat jeho 
interkonfesnl charakter. 
Volné listy k dějinám starokatolictvf v Rakousko-uherském mocnářstvf, Freie Kirchenstimmen, 
Varnsdorf 1904 -1905, přeložil KONIG Josef, Praha 2005, srv. str.14 
21 DEMMEL Hans Josef: Starokatolictvl v rakouském mocnářstvl, přeložil KONIG Josef, Praha 
1998, srv. kap. I.(str. 9-34) 
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urguje vydání zákona opravňujícího k zakládání starokatolických obcí, osvo

bozujícího od placení daní římské církvi a zajišťujícího spoluužívání farního 

kostela. 

Na dalším shromáždění spolku dne 23. března 1872 je usneseno 

informovat o zřízení obce c. k. okresní hejtmanství a starostu. Je jmenováno 

církevní představenstvo a farářem zvolen Anton Nittel. Zároveň spolek vyhla

šuje zachovaní katolického charakteru obce, držení se původní katolické víry a 

ústavy staré církve. Věřícím je vyhrazen podíl na správě obce. Schváleny jsou 

jen reformy, které se zdají být potřebné pro návrat k rané církvi. Duchovní musí 

mít ke službám všem členům stejný přístup, jsou povinni vyslechnout zpověď a 

při složení svého úřadu jsou vázáni půlroční výpovědní lhůtou. Nárok na penzi 

je jim přiznán podle normy platné pro státní úředníky. 

Na velikonoční neděli 1872 se koná v sále továrníka Richtera první řádná 

starokatolická bohoslužba, která je Nittelem sloužena německl2. Dny poté 

začínají lidé posílat peníze na stavbu vlastního kostela a hmotné dary na jeho 

výbavu, o čemž bylo rozhodnuto na zasedání 27. srpna 1872. Pozemek je 

opatřen, jen se vyskytly drobné komplikace, protože sbírka nebyla pře

dem povolena. To je však v rychlosti ošetřeno. (27. prosince 1873 je starokato

lický kostel ve Varnsdorfu slavnostně posvěcen.) 

28. července je Nittel pozván do Liberce a Ústí nad Labem, kde vzniká 

výbor sedmi polabských obcí a přidávají se další a další obce. Nittel v řadě 

měst koná přednášky a slouží první bohoslužby. (2. března 1873 je zvolen 

ústeckým farářem Kassian Spitaler, ale brzy umírá. Nástupce je v nedohlednu a 

polabské obce upadají.) 

6. ledna 1783 je do Ústí nad Labem svoláno první všeobecné shromáž

dění starokatolíků v severních Čechách a jeho reformní návrhy přispívají ke 

vzniku obecní a synodní ústavy. 

Po celou dobu pracují zastánci staré víry na celém území Rakousko

uherska společnými silami směrem ke státnímu uznání a následný úsek historie 

starokatolického hnutí o tuto snahu je na území bývalé monarchie identický. 

22 Varnsdorf je prvnr starokatolická obec v Rakousku, která sloužr mši v národnrm jazyce. (pozn. 
autora) 
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4. POČÁTKY STAROKATOLlCTVí V PRAZE 

lška definuje starokatolictví jako trvání na stanovisku prvotní nerozdělené 

církve a odmítání všech věroučných "novot" po sedmém všeobecném sněmu. 

Pro křesťany má starokatolictví znamenat návrat k původní staré všeobecné 

apoštolské církvi. A specielně pro Čechoslovany: návrat ke slovanským 

věrozvěstům a mistru Janu Husovi. Bere starokatolictví de facto jako 

pokračování husitství. Zároveň chce církev nezávislou na cízině a především 

lidovou s historickou souvislostí s pravoslavnými církvemi. 

Roku 1895 lška pojímá myšlenku rozšířit starokatolictví mezi česky 

mluvící obyvatele. Začíná postupně psát propagační články a letáky. Později 

přednáší a vzbuzuje tak zájem veřejnosti. 

Ve Vídni 1898 probíhá starokatolický kongres, na kterém jsou mimo 

starokatolických předáků přítomni zástupci pravoslaví ruské, srbské, řecké, 

jakož i Anglikánské církve. Krom diskusí o významu cyrilometodějské tradice se 

všichni usnášejí na nesouhlasu s upálením Husa a Jeronýma Pražského a 

prohlašují jejich upálení za nekatolické a nekřesťanské. Je přijata teze podle 

které je starokatolickým záměrem držet se principu národního církevního 

zřízení. Je tedy nutno vytvořit vedle sebe více samostatných církevních 

společenství. V této návaznosti je probíráno utvoření české Starokatolické 

církve. lška zde podotýká, že tím nejsou sledovány žádné politické cíle. 

Organizovat národní obce mezi Slovany nalézá podporu i u účastníků kongresu 

z ostatních zemí. 

Jakmile plán založení slovanské národní církve přichází na veřejnost, 

začínají se lškovi hlásit někteří dosud římskokatoličtí duchovní, kteří by 

v budoucnu chtěli přejít do starokatolických služeb. Pro nedostatek materiálních 

prostředků musí být předběžně odmítnuti. 

Za pomoci švýcarského biskupa Herzoga začíná lška pracovat na 

českých bohoslužebných knihách23
, které pak předkládá starokatolickým 

biskupům, teologům a rakouské synodní radě i ruskému synodu, aby posoudili 

23 lška je inspirován východnim ritem, což pozitivně komentuji Kirějev a Janišev: " .. Tato liturgie, 
zvláště v otázce eucharistie, stoji s námi na Východě na zcela identické základně." 
KONIG Josef (sestavil a přeložil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého star01katOli 
dil1869-1908, Praha 2005, str. 8 
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dogmatickou správnost. 7. července 1898 je dle této liturgie slavena v Curychu 

první českoslovanská bohoslužba na výročí upálení Husa24
. Celebruje 

Absenger, asistují lška, Přibyl a Peřina. Přijíždí poutníci z Čech a Moravy, 

přestože leták o konání bohoslužby zaslaný do Čech byl místy zkonfiskován. 

Jako jednu z prvních povinností budoucí české národní církve vůči 

německým starokatolíkům si lška bere odstranění předsudků o Husově 

přehnaném nacionalismu, jeho nenávisti k Němcům a rozumném řešení 

českoněmeckých vztahů. Vede několik (nejen) písemných dialogů25 a snaží se 

toto letité tvrzení vyvrátit mimo jiné i citátem samotného Husa26
. 

Získání státního souhlasu k založení pražské obce přináší předvídané 

těžkosti, poněvadž Praha leží daleko od již fungujících starokatolických obcí a 

navíc v Rakousku nejsou žádné civilní matrikl7. Další - a hlavní problém (se 

kterým se bude pražská obec v budoucnu ještě hodně potýkat - a bude v této 

práci několikrát opakován) je vládní požadavek prokázat hmotný majetek 

v takové výši, aby jím nově vznikající obec pokryla veškeré své náklady. Vedle 

toho se členové musí zavázat k pravidelnému placení ročních příspěvků. 

Vídeňská obec navrhuje na synodě v Arnultovicích (18. září 1898), aby 

připojení ke Starokatolické církvi Rakouska nebylo dovoleno žádné české obci. 

Nittel prohlašuje, že němečtí starokatolíci vidí v projektu založení české 

starokatolické církve nebezpečí pro již existující v Rakousku a Čechách Staro

katolickou církev28 (a v lškovi protiněmeckého agitátora.) Správce varnsdorf

ského biskupství Miloš Čech podobné návrhy zamítá. 

24 Konání bohoslužby usnáší českoslovanský spolek "Hus" v Curychu se souhlasem biskupa 
Herzoga. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, První 
drl 1869-1908, Praha 2005, srv. str. 4 
25 Např. AKVB z 19.8.1898 (reakce na článek Josefa Bendela z předchozího čísla). 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, První díl 1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 6 
26 "Christus scit, quod plus diligo bonum Teufonicum quam malum Boemum." 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, První dfl1869-
1908, Praha 2005, str. 7 
27 Vedení matrik je ponecháno farním úřadům státem uznaných církvI. (V Čechách je farář 
státem uznané církve zároveň státní úředník) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, První dfl1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 8 
28 " ••• Bude nás velice těšit, když se zástupy Čechů zřeknou ultramontánství a vytvoří si církev 
nezávislou na Římu. Pouze proti způsobu, jak se to má stát, musíme se bránit... .. Protože 
Čechům nejde jednoduché připojení se k již existující církvi, nýbrž o vytvoření české národní 
církve, pak mohou mít při takovém dotazu na mysli pouze to, zda pan správce biskupství 
Starokatolické církve v Rakousku současně převezme vedení české národní církve. Takový 
stav by v krátké době vedl k rozbiti již existující Starokatolické církve. Takové poměry by snad 
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Na svátek svatého Štěpána se opět v curyšském kdysi augustiniánském 

kostele koná česká bohoslužba. Vysluhuje lška a káže Peřina. 8. ledna 1899 je 

ze švýcarských Čechů ustavena "První obec katolické národní církve česko

slovanské" o 100 členech, přijaty stanovy29 a zvolena církevní rada. Nově 

vzniklé společenství prozatím spadá pod duchovní jurisdikci Kristokatolické 

církve Švýcarska a je součástí curyšské obce. Následující bohoslužby začínají 

navštěvovat i Češi bydlící dále od Curychu. 

Začátkem roku 1899 se lška vměšuje do incidentu30 mezi (té doby ještě 

pomocným duchovním) Peřinou a biskupem Herzogem. Pro neokázalost lšku 

synodní rada 29. března 1899 propouští z úřadu vikáře a ten odjíždí v dubnu do 

Prahy. Je pevně rozhodnut zbudovat tutéž církev na českém území, zanechává 

curyšskou obec31 . 

lška v pražských "Národních Listech" propagoval "českoslovanskou 

církev" ještě během svého pobytu ve Švýcarsku, které jeho články hojně 

otiskovaly. Po jeho návratu do Čech však "Národní Listy" dostávají z klerikál

ních míst požadavek více jeho texty zveřejňovat. V červnu stejného roku začíná 

lška vydávat církevně-politický čtrnáctideník "Národní Katolík,,32 zpočátku ve 

4000 výtiscích (slavnostní čísla ve vícero). Rozesílá ho víceméně zdarma za 

účelem rozšiřovat hnutí "Pryč od Říma"i mezi Čechy. 

byly myslitelné před 20 - 30-ti lety, ale dnes, kdy se národní rozpory mimořádně zaostřuji, na 
něco takového vůbec nelze myslet. Čechům však jde pouze o to, jak lze na jejich chováni 
poznat, aby naše těžce vydobytá organizace posloužila k tomu, aby co nejkratši cestou dosáhli 
vlastni nezávislosti, i kdyby to mělo poničit německý starokatolický církevní systém ..... " 
(fragment Nitetlova prohlášeni, Abwehr 29.10.1898) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictvi, První dll 1869-
1908, Praha 2005, str. 10 
29 viz příloha č. 1 
30 lška přivedl Peřinu do Bernu 14.1.1898 za účelem studia na Katolické teologické fakultě. Spor 
se vztahuje na stipendium (1000 franků ročně) , které má Peřina poživat během 4 semestrů. 
Peřinovi neni přiznána částka na další semestr a vzniká aféra, do niž se vměšuje i tisk (z čehož 
je podezřen lška). Důvodem k pozastaveni vypláceni je (předem nepředpokládaná) Peřinova 
budoucí neuplatnitelnost v kristokatolickém kléru (mimo jiné i díky neznalosti němčiny). Koncem 
března se Peřina vrací do Čech dotován částí stipendia věnovaného ruskou pravoslavnou církví 
a soukromou osobou českého původu. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictvi, První díl 1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 12-29 
31 Té se bohužel nikdo po něm neujimá a brzy zaniká. 
KONIG Josef (sestavil): Dr. František lška 1863-1924, Praha 2000, srv. str. 82 
32 Vycházi každý první a třetí čtvrtek v měsíci. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictvi, Prvnl dll 1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 31 
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Dále lška laikům sepisuje věroučno-liturgicko-správní stanovisko Staroka

tolické církve: 

a) Za zdroj víry udává Písmo, usnesení sedmi všeobecných sněmů, 

původní vyznání víry bez pozdějšího dodatku IIfilioque". 

b) Neuznání papeže jakožto svrchovaného a neomylného. Jediný Mistr je 

Kristus (odkaz na Mt 23, 8 - 9). 

c) Nedávání římské církvi práva vyhlašovat nové články víry a jakékoli 

dodatky. 

d) Stejný počet svátostí, ale bez povinnosti ušní zpovědí a soukromého 

vyznání hříchů. Nesouhlas s tím, že pouhá slova kněze proměňuje 

obětní dary. 

e) Úcta k Panně Marii, nikoli však umělý kult zázraků a zjevování se 

na určitých místech. Svaté nelze jmenovat jakoukoli lidskou autoritou. 

f) Bohoslužby v národním jazyce (odkaz na apoštola Pavla: 1 K 14, 19). 

g) Užití bohoslužebných rouch uznáno, ale bohoslužba neztrácí důstojnost 

ani bez nich. 

h) Obřad je symbolem bez jakékoli magické moci. 

i) Církevní obce jsou samosprávné, samy si volí kněze a řeší své 

záležitosti. 

j) Celibát není povinnost (stará církev ho též neměla povinný). 

k) Rovnost všech před Bohem. Zákaz vybírání poplatků za svátostné 

úkony. 

Přednáší v různých částech Prahy, jejím okolí a později po celých Če

chách33 a Moravě. Svou úplně první bohoslužbu v českých zemích oznamuje 

v Praze na Vánoce 1899. Má se konat v jeho bytě jen pro pár skalních 

přívrženců a jejich rodin, protože církev, která nemá ještě státní souhlas, nesmí 

své pobožnosti konat veřejně. 

Zpočátku lška hovoří o obtížích týkajících se vnitřních poměrů v rakouské 

církvi. Sám se straní přímého přimknutí k ní, jelikož se doposud skládá jen 

z německých farníků a lška má obavy, že by se v ní ztratil český národní 

33 Například na Žižkově, v Košířích, Nuslích, Motyčíně u Kladna, Terezíně, Novém Bydžově, 
Kněževsi u Rakovnrka etc. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, Prvnr dil1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 30 
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charakter. Německá strana má ze svého pohledu tytéž pocity, že by mohl být 

její národní charakter ohrožen. 
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5. JUDr. IŠKA A PRAŽŠTí ST AROKATOLíCI 

(1900 - 1902/3) 

V lednu 1900 lška pokračuje intenzivně ve své myšlence vytvořit národní 

církev "českoslovanskou" (starokatolického typu), která by byla postavena na 

vlastenecké bázi s odvoláním na Husa a Cyrila s Metodějem. Jinými slovy

těleso na starých katolických základech, odpovídající tradicím českého národa. 

Razí heslo "Pryč s cizí nadvládou v kostele, pryč s politikou z kostela, pryč 

s latinou při bohoslužbě, pryč s poplatky štólovými, pryč s celibátem,,34 . 

Chce ponárodnění a zlidovění církve. Celkově klade důraz na všeslo

vanskou jednotu a vede dialog s Pravoslavnou církví, s čímž se příliš 

neztotožňují rakouští němečtí starokatolíci v čele s farářem Nittelem, kterým se 

lškova liturgie pro svou podobnost východnímu obřadu nezamlouvá. lška, 

slouží bohoslužby nejprve ve svém bytě pro soukromé osoby, jelikož nemá 

státní souhlas. Každá obec totiž před založením musí prokázat životaschopnost 

dostatečným obnosem pro své financování, což lškovi stojí coby překážka 

k uskutečnění. S českou bohoslužbou hodlá v budoucnu navštěvovat i Vídeň -

tehdy město s více Čechy, nežli má Praha.35 Poptávka po lškovi je i na Moravě 

a na českém venkově. Do každé obce, ve které přistoupí k jeho národní církvi 

alespoň 20 osob, slibuje lška přijet a domluvit se na tom, jakým způsobem zde 

budou konány bohoslužby a později zřízena církevní obec. 

lškův časopis "Národní Katolík" propaguje jeho národovecký směr a je 

zasílán přibližně 300 dělnickým organizacím a sokolům (kterými je nejvíce čten) 

a silně agituje proti klerikalismu. První číslo z roku 1900 je dokonce úřady 

zkonfiskováno kvůli "zášti proti kněžstvu římskokatolickému" a svádění obyvatel 

k náboženskému nepřátelství, což je bráno jako překročení říšského zákoníku. 

Zmíněné periodikum ze stejného roku rovněž ve svém 3. čísle uděluje pokyny 

jak k národní církvi přistoupit. Národní katolík a ostatní lškovy spisy jsou dostání 

mimo jiné v knihkupectví Jaroslava Pospíšila v Praze, což se nelíbí stoupencům 

34 "Národní KatoHk, 15.3.1900" 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictVí, První dil1869-
1908, Praha 2005, srv. str.35 
35 "Nutnost slovanských obřadu církevních byla nejvyšší: letos jsme neměli ve Vídni českého 
kázání ani o Vánocích!.. .. " "Česká bohoslužba bohdá postupem času i za hranice, tj. do Vídně 
(400 000 Čechu), kde české bohoslužby není, přivedena bude" (Národní Katolík 18.1.1900) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictvi, První dil1869-
1908, Praha 2005, srv. str.33 
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římské církve, kteří proto chodí do jiných knihkupectví. Probíhá vzájemný 

ideologicko politický souboj mezi římskokatolickými a lškovými tiskovinami. 

Dále lška pořádá schůze a přednášky, zpravidla o české historii (s již zmíněným 

typicky nacionalistickým podtextem) a dále na téma rozdílu mezi křesťanstvím a 

klerikalismem. Římskokatoličtí příslušníci nazývají lšku odpadlíkem. Proti jeho 

radikálním názorům se ovšem začíná ozývat i hnutí svobodomyslných. 

Návštěvnost lškových soukromých bohoslužeb roste a roste i zájem 

o vstup do národní církve. Obec tvoří přibližně 400 osob a hlásí se i bývalí 

římskokatoličtí kněží. lška je ale prozatím k duchovenským účelům nevyužívá, 

jelikož obec nemá dost peněžních prostředků k jejich vydržování. výstupy 

z římské církve úřady komplikují hlavně sociálně slabším vrstvám, po kterých 

chtějí (nezákonně) předložení křestního listu, což (pokud nejsou o křtu 

pochybnosti) není povinností. Bohoslužebná místnost nestačí a lška si 

v budoucnu přeje zřídit svatyni, která by se jmenovala Betlémská kaple. 

12. března 1900 prosí lška M. Čecha uakožto předsedu synodní rady a 

zvoleného správce Starokatolické církve) a krátce na to zbytek synodní rady 

o přijetí do kléru a zavazuje se brzkému vytvoření samostatné starokatolické 

obce v Praze. Do té doby žádá o propůjčení jurisdikce a povolení vysluhovat 

veřejné české bohoslužby. Jeho žádosti je 25. dubna 1900 vyhověno 

s požadavkem pozdějšího vytvoření vlastní nezávislé české obce. Než bude 

vytvořena, musí se lška (a cca 60 osob vystoupivších z Římskokatolické 

církve) řídit pokyny M. Čecha a vést úřední korespondenci v němčině. Navíc 

nemůže čekat od synodní rady jakoukoli materiální pomoc. 

Díky stálému růstu okruhu příznivců je tedy lška pevně rozhodnut 

celebrovat veřejně, označuje národní církev za součást starokatolické36 a první 

veřejnou mši předběžně plánuje o Letnicích. 

Najímá sál Konviktu37
, kde hodlá českou svatodušní bohoslužbu slavit a 

okruh jeho laických příznivců narůstá. Čech mu uděluje povolení vysluhovat 

bohoslužby a oznamuje to c. k. místodržitelství. Nicméně to bohoslužbu na 

36 "Vzhledem na naše věroučné a církevně samosprávné stanovisko musí na nás stát pohllželi 
jako na příslušníky a součástku starokatolické církve, jež je od 18.10.1877, číslo 99 státem 
uznaná a dle zákona ministerského nařízení má právo vystupovat veřejně, vede matriky, platně 
oddává, vystavuje veřejně křestní, oddací i úmrtní listiny a bohoslužby koná veřejně." (Národní 
Kato II k, 24.5.1900) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictvl, První díl 1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 35 
37 Dnešní kino v Bartolomějské ulici. (pozn. autora) 
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popud Římskokatolické církve zakazuje a důvodem udává nekonstituovanost 

obce a nejasnost lškova poměru ke Starokatolické církvi. 38 

Pokud by zákaz měl trvat déle, hodlá lška na ministerstvu zajistit, aby 

byly bohoslužby konány samotným M. Čechem či vídeňským farářem českého 

původu Juliem Wolfem. I přes výslovný zákaz c. k. místodržitelství lška 

svatodušní bohoslužbu 3. června 1900 koná. Účastno je cca 1000 osob a 

následující dny poté nastávají masivní výstupy z Římskokatolické církve. O je

jím průběhu se zmiňuje i některý dobový tisk. Pozitivně referují "Česká 

Demokratie" a "Radikální Listy". Sociálně demokratické "Právo Lidu" popisuje 

mši spíše ironicky a "Katolické Listy" ji označují za blasfemickou a celé hnutí 

okolo lšky za "novou sektu". Mimoto vybízejí c. k. místodržitelství, aby příště 

bohoslužbu nedopustilo. Dny poté rapidně přibývají lškovi nabídky 

k přednáškám. 

Reakcí c. k. místodržitelství na úspěch svatodušní mše je opětovný 

zákaz lškových bohoslužeb rozšířený ještě o důvody nedůstojnosti prostor 

Konviktu (kde se konají bály) pro bohoslužby, jakož i očekávání demonstrací 

příznivců klerikalismu. lška se s místodržitelstvím dvakrát snaží o osobní 

domluvu s adekvátní protiargumentací, že obec už čítá více než 100 

starokatolíků, ale místodržitelství nadále nepovoluje. 

Čech vystavuje úřední list, který má vést k odvolání zákazu a navíc se 

obrací ještě na c. k. ministerstvo kultu a vyučování. (8. července 1900 policie 

obsazuje celý Žofínský ostrov, kde se má konat další bohoslužba a lška mluví 

k cca 1000 osobám jen krátce z kočáru.) 

V období zákonné lhůty 30 dní však nejsou ze strany c. k. místodržitelství 

vzneseny námitky, M. Čech zmocňuje 11. července 1900 právně lšku 

k zástupné pastoraci českých starokatolíků, kterých už je momentálně přes 200. 

Matriky má za úkol lška vést v duplikátu, koncem roku odevzdat a manželské 

ohlášky předem oznámit farnímu úřadu. Čech 17. července kladně zodpovídá 

otázky kladené místodržitelstvím ohledně lškova kněžského stavu, poměru ke 

38 "v předběžném vyřízení ctěného přípisu z 1.6.1900, č. j. 247 se ctěná synodní rada žádá o 
vyjasnění, jak mohl být František lška jmenován pomocným duchovním, poté co tentýž se 
v jedné, jím vydané brožurce (leden 1900) "Národní církev českoslovanská" označil za "faráře 
Českoslovanské národní církve", která nepatří ke státem uznaným církvím." (dopis c. k. prezldia 
místodržitelstvl v Cechách synodnl radě Starokatolické clrkve v Rakousku ze dne 22.7.1900) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, První dil1869-
1908, Praha 2005, str.78 
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Starokatolické církvi a oprávnění k podávání svatého přijímání. (Dle usnesení 

starokatolické synody z roku 1883 má být svátost oltářní podávána věřícím pod 

obojí způsobou. Toto usnesení je 7 let právně platné). 

Po 47 dnech opět přichází zákaz se stejnými záminkami. lška vysvětluje 

synodní radě své někdejší snahy a prosí jí, aby od místodržitelství zjistila, v čem 

problémy spočívají a popřípadě vznesla proti postupu místodržitelství stížnost 

na ministerstvo kultu a vyučování. 

Místo a čas konání bohoslužeb není povinností oznamovat světským 

úřadům, a pokud by jim chtěly bránit, doporučuje synodní rada vznést stížnost 

za porušení náboženské svobody. (§ 122 dobového trestního zákoníku toto 

trestá uvězněním až do pěti let.) Prozatím podává odvolání na ministerstvo 

kultu a vyučování, že zákaz bohoslužeb byl vyjádřen až po uplynutí zákonné 

lhůty. 

Přidávají se další komplikace se sháněním bohoslužebných prostor, kde 

je velkou překážkou Římskokatolická církev, jejíž tiskoviny otevřeně agitují proti 

vystoupivším z ní duchovním, jejich následným sňatkům (což je i lškův případ) 

a proti celému dogmatickému učení Starokatolické církve, kterou klerikálové 

nazývají odpadlickou. Velmi vážným důvodem k vzájemné nenávisti je 

pochopitelně již výše zmíněná politika, kdy píší mimo jiné "Katolické Listy" (od 

půli července) o ruské podpoře národní církve.39 

lškovu perzekuci komentuje i zahraniční starokatolický tisk, českou frakci 

hnutí "Pryč od Říma" označuje za bezperspektivní, neschopnu se ubránit a 

úřady pro změnu za poskoka "vysoké klerikální mafie,,4o. 13. srpna 1900 je při 

shromáždění lška zatčen, čímž padá i plán konat 31. srpna českou mši ve 

Vídni. České listy zveřejňují důvěrný výnos českého místodržitelství z 22. 

června téhož roku, určený všem českým okresním hejtmanstvím, který varuje 

před agitací starokatolického kněze Dr. lšky.41 Po svém propuštění plánuje 

39 II'" katolické listy oproti úřadům z nás dělají rusofily, oproti veřejnosti Němce." (Národní 
Katolík, 10.8.1900) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, První d!l1869-
1908, Praha 2005, str.42 
40 (AKVB, 10.8.1900, podobně i AKVB, 5.10.1900) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, První d!l1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 43; 46 
41 "Dr. lška chce, jak říká, odvrátit český národ od katolické víry, avšak nejde mu o 
starokatolictví, nýbrž o to, aby pod pláštikem starokatolictví přivedl český národ k národní 
slovanské církvi. Dr lška udržuje styky s ruskými kruhy a obdržel v poslední době dopisy od 
vysoce postavených ruských osobnosti, které vyjadřují souhlas s jeho agitací. Kromě toho 
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konat pravidelné bohoslužby každou neděli a svátek. Čas a místo mají být 

zavčasu oznámeny v neklerikálních denících.42 Persekuce přesto trvá a na 

venkovech nesmí lška ani přednášet. Domlouvá prostor pro bohoslužby v domě 

Assicurazioni Generali. Synodní rada zde oficiálně funguje jako smluvní 

nájemník s tím, že se Pražané zaručují ke hrazení nájemného z vlastních 

prostředků ve čtvrtletních intervalech. 

9. září 1900 se ve Vídni koná 20. starokatolická synoda. Pražská obec 

získává statut varnsdorfské filiálky. Má být jednojazyčnou - tedy čistě českou a 

samosprávnou. Jakmile dosáhne počet českých starokatolíků třetiny počtu 

starokatolíků rakouských, bude svolána mimořádná synoda, která umožní vedle 

německé Starokatolické církve v Rakousku vznik české národní Starokatolické 

církve. 

Mezitím je ovšem lška synodní radou formálně zbaven pověření pomoc

ného duchovního, ale zakrátko je opět zplnomocněn. Jelikož zákaz českých 

bohoslužeb i přes snahy o všemožná opatření neustále trvá, oslovuje lška 

vídeňského faráře Wolfa aby vysluhoval bohoslužby alespoň po dobu své 

návštěvy Prahy. 

Situace se pomalu uklidňuje, místodržitelství je povolnější, začínají se 

konat první pravidelné bohoslužby v Jeruzalémské ulici (v místech bývalé 

tiskárny, kterou si obec přebudovala na svatyni). Počet Starokatolíků v Praze a 

jejím okolí je nyní asi 300 a lška začíná vážně uvažovat o stavbě vlastní kaple. 

Nechává zhotovit peněžní dvoukorunové lístky s nápisem "Cihla na stavbu 

chrámu v Praze", jejichž zakoupení má na stavbu přispět. 

Své povolení místodržitelství opět mění v zákaz a do vyřízení odvolání 

má lška další zákaz sloužit. Jako další důvod k neudělení státního souhlasu 

uvádí místodržitelství lškův nezákonný sňatek. Podle platných zákonů tvoří 

kněžská i jáhenská svěcení, jakož i řeholní sliby nepřekonatelnou překážku 

obdržel vícekrát finanční podpory od slovanských dobročinných organizací v Petrohradě." 
(AKVB, 31.8.1900 - citát z výnosu z mlstodržitelstvl dne 22.6.1900, zveřejněný Ceskými listy a 
otištěný mj. i v Oas Prager Oeutsche Volksblatt) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, První dll 1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 43 
42 (Národní Katolík 6.9.1900) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, První dll 1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 44 

24 



k uzavření manželství, proto byl lškův zahraniční sňatek před zákonem 

nemorální. 

Synodní rada podává proti tomuto rozhodnutí stížnost s odůvodněním, 

že lškova legitimita kněze Starokatolické církve v Rakousku, tudíž vysluhování 

bohoslužeb vyplývá z pověření jeho úřadu, a tedy mu v konání mší nemůže být 

nikým zabraňováno. (Především se nikdy v podobných případech vůči žádné 

státem uznané církvi takto nepostupovalo). Pokud se situace nezmění, pod

nikne synodní rada soudní kroky. 

Zároveň prosí o povolení bohoslužby dne 28. října 1900, ta však je znovu 

zakázána. Přesto lškovi synodní rada bohoslužbu povoluje jakožto vnitřní 

záležitost církve, nicméně během vysluhování cca v 8.00 je lška zatčen a 

v mešním rouchu odveden na policii43 k výslechu a věřící násilím nuceni opustit 

kapli. 

Po propuštění lška bohoslužbu dokončuje ovšem bez účasti lidu v kapli 

obklíčené četníky.44 Po mši je podruhé zatčen, odveden a po sepsání protokolu 

cestou domů pokutován od magistrátního rady dvaceti korunami pro 

neuposlechnutí zákazu. Pokutu ale zaplatit nechce. Zpráva o lškově zatčení se 

rychle roznáší v pražském a vídeňském neklerikálním tisku jakožto násilnost 

policie. 

Synodní rada i samotný lška reagují další prosbou o pomoc u c. k. 

ministra kultu a vyučování rytíře Hartleyho. Vznáší dotaz, proč odvolání zůstala 

nevyřízena a místodržitelství podalo své námitky až po měsíci lškova dosazení 

do úřadu. lška podává stížnost ještě státnímu návladnictví a ministerstvu 

vnitra45. 

lškův pokus je neúspesny, navíc jsou mu zakázány všechny veřejné 

projevy a jeho činnost mají sledovat okresní hejtmani. 1. listopadu 1900 je kaple 

43 Roucho si svléká až na komisariátě po zdvořilém požádání policejního rady. 
KONIG Josef (sestavil): Dr. František lška 1863-1924, Praha 2000, srv.str. 96 
44 Synodní rada 12.11.1900 podává na c. k. vrchní státní prokuraturu žádost o podání žaloby 
proti zásahu a za agresivní chování v kapli. Jmenovitě na koncepčního praktikanta Skřivana a 
policejního komisaře Dr. Skleničku. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, První dll 1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 96 
45 Opět zde hraje roli již zmíněné obvinění lšky, že v Bernu požíval stipendium od dobročinného 
spolku v Petrohradě a pod jehož vedením má v Čechách založit pod rouškou starokatolicismu 
novou, státem neuznanou církev. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, První dll 1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 90 
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obklíčena policisty. Nakonec je lškovi dovoleno sloužit laickou bohoslužbu -

ovšem za přítomnosti civilního policejního úředníka. Snahu pomoci takto 

svízelnou situaci vyřešit má i duchovní z Krásné Lípy - Alois Pašek46
, který se 

nabízí ke konání bohoslužeb v Praze do uspořádání poměrů. Pověření 

k výkonu od synodní rady získává a 2. listopadu 1900 skutečně v Praze vyslu

huje. 

4. listopadu 1900 se koná první valná hromada, při níž je účastno 38 

osob. Probíhá volba filiální rady, která je složena z předsedy Krause, místo

předsedy Bílka, jednatele Zdráhala, pokladníka Rudolfa a osmi přísedících. 

Dále jsou zvoleni důvěrníci pro okresy. Padají i úvahy o založení samostatné 

církevní obce, ale filiálka nemá hmotné prostředky k vydržování dalších 

duchovních a bohoslužebných prostor. 

Pro české starokatolíky, kterých je již přibližně 300, lška již dříve sestavil 

liturgii dle starokatolického vzoru (česky i německy) a synodní rada ji po 

předložení schvaluje. Navíc deleguje lšku ke konání slavné bohoslužby 25. 

prosince 1900. 

17. prosince 1900 magistrát na lškou vznesené stížnosti odpovídá, 

ohrazujíc se říšským zákoníkem, negativně. lška hodlá stálé zákazy (se stále 

stejnými argumenty dokola - tj. sponzoring Rusy a neplatný sňatek) včetně 

úředních odůvodnění řešit soudní cestou za pomoci vídeňského advokáta 

Neustadta. 

Aby (Iška) obec alespoň trochu uklidnil, zveřejňuje ustanovení zákona, 

týkající se starokatolíků na území Rakousko-uherské monarchie:47 

,,1) Starokatolická církev jest v Rakousku státem uznanou a požívá 

týchž zákonitých práv a výsad jako ostatní uznané církve; jest 

s každou jinou církví, tedy i římskokatolickou, úplně rovnoprávnou. 

Vede vlastní matriky, vydává právoplatné listiny o křtech, oddav

kách a úmrtí. Urážky Starokatolické církve, snižování jejích 

církevních obyčejů, rušení její bohoslužby stíhá se dle zákonů 

trestně. 

46 V různých obdobích svého života používal obě formy svého příjmení - německou: Paschek, i 
českou: Pašek. (pozn. autora) 
47 (Národní Katolík 24.1.1901) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, První díl 1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 50 
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2) Kdo dokončil 14. rok svého života (ať mužský neb ženská), má 

právo do starokatolické církve vstoupiti. Za tím účelem potřebuje jen 

ohlásiti své vystoupení z církve římskokatolické ústně nebo písem

ně u politických úřadů (c. k. hejtmanství neb magistrátu) svého 

bydliště a přihlásiti se rovněž ústně nebo písemně u staro

katolického faráře. Oznámení se nekolkují. Dítky, které v čas 

přestoupení rodičů nedospěly ještě plného sedmého roku, stávají 

se starokatolickými zároveň s rodiči. Vyznání dítek mezi sedmým a 

čtrnáctým rokem nelze měniti. Jakmile ale dítko 14. rok života 

dokončilo, může samo ihned přestoupiti. 

3) Vyučování náboženství dítek i studujících starokatolických obstará

vá duchovní správa starokatolická, která také určuje jim známku 

z náboženství na školní zprávy a vysvědčení. V hodinách, kdy ve 

třídě jejich vyučuje se jinému náboženství (římsko-katolickému), 

mají dítky starokatolické prázdno. 

4) Se snoubenci starokatolickými zavede starokatolický duchovní 

správce protokol, prohlásí je obvyklým způsobem při starokatolické 

bohoslužbě, načež jich sňatek požehná 

5) Zemře-Ii starokatolík v místě, kde není starokatolického hřbitova, 

nesmí bráněno býti, aby uctivě pochován byl na místním hřbitově, 

byť by tento i byl majetkem církve římskokatolické. 

6) Starokatolík není povinen přispívati ani přímo, ani nepřímo k účelům 

jiných náboženských vyznání. Může tudíž ohraditi se nejen, když 

nějaká daň k účelům církve římskokatolické mu osobně vyměřena 

byla, ale i když do obecního rozpočtu podobné položky (na mše 

svaté, na pouti, na potřeby kostelní, varhany apod.) vyřaděny jsou." 

Z Vídně náhle přichází rozkaz úřadům, aby starokatolickým bohoslužbám 

v Praze nadále nebránily. Pro své ospravedlnění předkládá lška církevní radě 
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své náklady spojené s budováním české církve, kde se částečně podílí 

z vlastních finančních prostředků a ze jmění své manželky (např. na vydávání 

čtrnáctideníku "Národní Katolík"). 20. dubna 1901 lška zahajuje "křesťanská 

cvičení", během kterých vysvětluje zásady starokatolické církve a 12.května 

1901 se ustavuje nově založená beseda "Hus,,48. Její stanovy jsou totožné se 

stanovami "Evangelické besedy v Praze". 

20. května 1901 prosí pražská filiální rada Čecha o povolení asistenta pří 

mších a navrhuje Josefa Peřinu (vysvěceného v římskokatolicky a odešlého), 

který se stal roku 1896 členem církve starokatolické ve Vídni. Zavazuje se 

k tomu, že ho bude sama platit ze svých prostředků. K pražské starokatolické 

obci se této doby hlásí cca 400 osob, lška hojně přednáší a snaží se vytvářet 

samostatnou obec. (Dle statistiky otištěné v AKVB z 21. prosince 1900 vstoupilo 

do Starokatol!cké církve v Rakousku od 1. ledna 1898 do 1. srpna 1900 celkem 

3650 osob.) 

23. srpna 1901 při cestě do Vídně se správce biskupství Čech zastavuje 

v Praze, prohlíží se Betlémskou kapli, pastorační kancelář a nechává si 

referovat o stavu obce, která čítá k 12. července 1901 už 500 osob, jejichž 

sociální poměry jsou však slabší, a tak je co se finančního pohledu týče, obec 

velmi chudá. 25. srpna 1900 se koná církevní obecní hromada za účasti 46 

členů a referuje o účetnictví za uplynulé období i o vstupech za minulý půlrok, 

jichž je 116 dospělých. Je zvolena církevní rada na příští dva roky: předseda 

lška, místopředseda Zdráhal, pokladník Kratochvíl, přísedící Bílek, Kuol, 

Kramerius, Pospíšil, Zeiberlich, náhradníci Dušek, Kratochvíl. Výroční zpráva 

obce za rok 1901 sděluje, že církevní rada konala 22 sezení, která řešila mimo 

péči a opatření dostatku peněz pro vydržování kaple i zřízení družstva pro 

stavbu vlastní kaple, založení besedy "Hus", návrh na zřízení církevního 

pěveckého sboru a ustavila stálého varhaníka. Jednatel církevní rady Zdráhal 

rozesílá na asi 900 adres různých spolků provolání ke sbírkám na stavbu kaple. 

24. srpna 1902 probíhá ve Varnsdorfu 21. synoda, nicméně Praha se jí 

dle dostupných pramenů neúčastní a není známo z jakých důvodů. 

48 První schůze starokatolické besedy "Hus" se koná 3.8.1901 v prostorách naproti kostelu 
svatého Štěpána. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, První dfl1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 55 
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V roce 1902 se v Bonnu koná Mezinárodní starokatolický kongres. 

Rakouskou církev zastupuje M. Čech a české starokatolíky lška. Polský 

účastník kongresu - biskup Kozlowský naléhá na lšku, aby přijel do USA a 

začal tam na čas vysluhovat české bohoslužby s tím, že mu kostely půjčí a 

skutečně, 28. října 1902 od něj lška získává pozvání do Chicaga. Má mu 

pomoci sestavit polskou liturgii a zároveň se prý chce v USA pokusit 

o starokatolickou misii. Prosí tedy synodní radu o tříměsíční dovolenou a 

zmocnění Peřiny zastupovat ho po dobu nepřítomnosti. Odjíždí s manželkou a 

dítětem. Rodina je zcela finančně vyčerpána a zadlužena49
. Navíc je zklamán 

rozporem svého ideálu a skutečnosti. 

Po několika letech pochybností o své dosavadní víře se přiklání 

k názorům hnutí "Svobodné myšlenky" a prožívá boje svého svědomí, jak 

nastolit soulad mezi svým svědomím a danou životní realitou. Při své první 

návštěvě USA navázal kontakty s organizovanými tamními českými volno

myšlenkáři, domluvil s nimi své vystěhování do USA a převzetí vedení jejich 

agitační činnosti. Během pražského mezidobí po návratu tyto informace 

pochopitelně ve starokatolickém prostředí nešířil, spíše mluvil o fikcích jeho 

starokatolického působení mezi Čechy za oceánem. 

Koncem roku 1902 přichází od c. k. správního dvora zrušení rozhodnutí 

c. k. ministerstva kultu a vyučování o zákazu bohoslužeb jako neodůvodněné. 

Zdůrazňuje i povinnost státních úřadů respektovat zákonnou lhůtu na odpověď, 

jinak jejich rozhodnutí pozbývají platnosti. Oproti tomu synodní rada 

postupovala při ustanovení lšky zcela v souladu s předpisy, tudíž je její odvolání 

kladně vyřízeno. lšky se to však již vůbec netýká. 

49 Dluhy údajně v USA čestně splácl. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictvr, Prvnr dll 1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 118 
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6. OBDOBí PO IŠKOVĚ EMIGRACI 

(1903 -1918) 

Po lškově odjezdu se obec pomalu do ještě větší finanční tísně. Nemá 

ani na zaplacení nájemného za kapli. Krom chrámových sbírek je totiž zcela 

bez příjmů. Pastýřskou službu po lškovi přebírá Peřina, ale někteří členové obci 

proti němu ostře vystupují a negativně kritizují. (Peřina je totiž civilně 

zaměstnán jako bankovní úředník a obci se věnuje jen po práci.) K 1. listopadu 

1903 dává výpověd',50 ale M. Čech ho přemlouvá, aby vydržel alespoň do 

sehnání náhradníka a filiální obec vypisuje ve třech denících konkurz na 

duchovního, nicméně neúspěšně. Filiální rada vysílá do Varnsdorfu dva 

zástupce, kteří mají jet domluvit dočasného duchovního. Zároveň se obrací na 

Wolfa, ten váhá, ale slibuje definitivní vyjádření koncem ledna 1904. Mezitím 

filiální rada prosí Čecha (taktéž i lšku a Paška) ať se Wolfa k převzetí obce 

pokusí přemluvit. Nicméně Wolf se 18. února 1906 vyjadřuje negativně. 

Tíživou situací Prahy se zabývá i starokatolický farář Tobias (rodák 

z Olomoucka žijící v Německu), který hodlá pražskou obec neoficiálně navštívit, 

prosí M. Čecha o svolení ve snaze si s Pražany o jejich situaci pohovořit a 

pomoci najít řešení. 

Pražská obec je na tom s financemi opravdu velmi zle51 . Je to následek 

toho, že již od svého založení neměla pevné finanční zázemí. Nemá na zapla

cení povinného příspěvku ústředí, nemá na splácení dluhů, které si vytvořila 

u svých farníků a na zaplacení nájmu kaple si musí znovu půjčit. Obec se pod 

vedením Peřiny dostává do úpadku i ve vztazích mezilidských. Peřina do ní 

příliš nezapadá, což si uvědomuje i on sám. 

Dosavadní jednatel filiální rady Zdráhal odjíždí do USA a jeho místo 

obsazuje Václav Kliment. Pražská obec se při svém valném shromáždění 

usnáší platně prohlásit 6. červenec svátkem českých starokatolíků a podává do 

50 Nejprve ji oznamuje filiální radě, později M. Čechovi. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, První dil1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 110 
51 Dokonce prosí ústředí, aby jí požadovaný obnos za tento rok byl odpuštěn či platba 
oddálena. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictvr, První dil1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 116 
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Varnsdorfu dotaz na jaký úřad se s uskutečněním obrátit. Taktéž plánuje 

sestavit kalendárium českých starokatolíků, které by mělo pamětní dny odlišné 

od německých starokatolíků. Dále chce podniknout další kroky k dosažení co 

největší samosprávy vůči jim (německým starokatolíkům). Zároveň se snaží 

o povolení vrchní správy veřejně užívat název "Obec českých starokatolíků 

v Praze". 

Kliment koncem března odstupuje ze svého postu jednatele. (Koncem 

října se vrací zpět.) Peřina prohlašuje, že ve svém úřadě setrvá, dokud se 

nezlepší finanční poměry, které by dovolily jeho nástupce řádně platit a hmotně 

zabezpečit. Kdyby krizová situace měla trvat déle, mohla by život obce vážně 

ohrozit. Navíc národní vztahy v Rakousku nedovolují německé církvi obci 

v Čechách nijak pomoci, nicméně později přeci jen pomocnou ruku podává. 

14. srpna 1904 se v Německém spolkovém Domě (v Šumperku) koná za 

přítomnosti 38 delegátů synoda, ale Praha se opět neúčastní. Přes všechny 

starosti počet členů neustále narůstá52 a je zapotřebí větších bohoslužebných 

prostor. Obec si najímá modlitebnu v ulici Karoliny Světlé a prosí M. Čecha, aby 

ji přijel posvětit. 

Koncem roku 1904 se vyostřuje další spor některých členů rady (v čele 

s Klimentem) a Peřinou. Kliment a jeho stoupenci prosazují vytvoření české 

pravoslavné obce s českým obřadem, která by náležela k rakouské Pravo

slavné církvi dalmatinské. V ruských kruzích mají potřebné známosti, slíbenu 

všemožnou podporu a na zasedání církevní rady53 je jimi přizván mnich Václav 

Maršálek z Ruska. 

Peřina se radikálně staví proti a celý plán tímto padá. Kliment tedy 

pojímá jinou variantu: přijetí do svazku rakouských starokatolíků na základě 

předpisů platných pro všechny starokatolíky jakož podrobení se všeobecnému 

zřízení při zachování českého rázu. Tím by byla pražská obec oprávněna žádat 

po rakouském ordinariátu podporu. Rovněž by získala právní podklad, plnou 

právní ochranu a kontrolu nadřízených duchovních úřadů. Tento návrh je 

52 Dle AKVB z 2.12.1904 má pražská filiálnf obec 900 přfslušnfků. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictvf, Prvnf df/1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 63 
53 Původnf Klimentův záměr byl nic předem neprojednávat a postavit radu před hotovou věc. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, Prvnf díl 1869-
1908, Praha 2005, SN. str. 122 
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jednomyslně přijat a schvaluje ho v nepřítomnosti i Peřina54 . (Kliment tento 

Peřinův souhlas ale popisuje M. Čechovi tak, že Peřinův zájem je, nebude-Ii 

pražské obci pomoženo, se k Varnsdorfu přihlásit automaticky, a tím ho donutit 

převzít na sebe veškeré starosti.) 

Nastává situace, která je z dochovaných materiálů značně nepřehledná. 

Kolísání mezi nadšením pro připojení k pravoslaví a setrvání "u Varnsdorfu" a 

dokonce kolísání i v pocitech jedinců. Dialogů se zástupci pravoslaví bylo 

několik. To všechno je třeba vidět na pozadí tehdy hodně rozšířeného českého 

panslavismu a obavami před zasahováním rakouských úřadů. 

Přichází peripetie přestupů k pravoslaví, které jsou zpočátku v tisku dosti 

zveličeny55. Naopak většina obce v Praze o ničem takovém neuvažuje a drží se 

svých původních myšlenek. Česká starokatolická obec veřejně prohlašuje, že 

až do svého samostatného konstituování je nadále diasporní skupinou 

Starokatolické církve Rakouska. Rusko-pravoslavnou se stala jen malá část 

obce a nevytvořila žádnou samostatnou obec, nýbrž pouze splynula s ruskou 

pravoslavnou obci v Praze. 

26. února 1905 je na církevním shromáždění filiální obce zvolena nová církevní 

rada: předseda Josef Čihák, místopředseda František Mikolášek, jednatel Jan 

Svoboda, pokladník František Bareš a dalších devět osob ve výboru. Několik 

členů bývalé rady, kteří koncem roku 1904 rezignovali, přestupuje k pravoslaví 

a s nimi asi 32 farníků. 

V březnu 1905 je obec pro dluhy na nájemném vypovězena z Betlémské 

kaple. Prosí ústředí o radu a pomoc v poplacení části dluhů. Celkový dluh činí 

cca 1200 korun. Je dočasně zastavena i část věcí z kaple. M. Čech Pražanům 

doporučuje, aby se obrátili na přednostu Starokatolického výpomocného spolku 

(IAH) v Bonnu. Po nuceném opuštění Betlémské kaple i prostor v ulici Karoliny 

54 Přestože v předchozích protokolech Peřina vyjadřuje nesouhlas se spojením Prahy a 
Varnsdorfu s Um, že je to pro Prahu nevýhodné. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, První díl 1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 122 
55 Česko-ruská a česko-starokatolická obec v Praze podala petrohradskému synodu žádost o 
bohoslužbu v češtině a svatořečení Husa i Jeronýma Pražského. Duchovní Ryškov údajně 
žádostem vyhovuje a vyzývá české starokatolfky k připojení se k ruské Pravoslavné církvi. Část 
pražské obce má na tento návrh přistoupit s podmínkou přejmenování se na Českou 
pravoslavnou církev. (Dokonce je udán počet ,,3000 starokatolických rodin", což není pravda.) 
Navíc z objektivního hlediska by žádost ruskému synodu musela být schválena varnsdorfskou 
farnosU, což se nestalo, tudíž je formálně neplatná. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, První dll 1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 63 
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Světlé domlouvá finančně zruinovaná obec s evangelíky spoluužívání kostela 

sv. Salvátora na Starém Městě56 . Vedle všeho c. k. místodržitelství vyzývá sy

nodní radu k ujasnění úředních názvů pražské starokatolické obce57 a 

k vylepšenU vedení matrik. 

Správce biskupství M. Čech podává vysvětlení, že název "Obec českých 

starokatolíků v Praze" se úředně nepoužívá, jelikož nevznikl ze starokatolického 

církevního úřadu a pražské obci je dovoleno se titulovat "Starokatolická filiální 

duchovní správa Praha farnosti Varnsdorf'. Praha je diasporní obcí Varnsdorfu 

a je mu podřízena. Pokud si pražští starokatolíci vytvoří církevní představenstvo 

nebo radu, má taková instituce význam jako lokální vnitřně církevní výbor, 

kterému nepřísluší žádná práva ve styku se světskými úřady. Nese 

odpovědnost pouze za vybírání příspěvků a péče o liturgický prostor. Jakýkoli 

její výnos, který není schválen a podepsán synodní radou nemá oficiální 

církevní charakter. Farníci, od kterých si obec na svou existenci půjčila peníze 

na ni postupně podávají žalobu, protože obec nemá z čeho půjčky vrátit. 

Všechny žaloby jsou však zamítnuty, protože představenstvo pražské obce 

není v evidenci místodržitelství. Advokáti farníků se tedy obracejí na správu 

biskupství s prosbou o vymožení peněz z pražské filiálky. 

31. července 1906 se koná reformě katolické shromáždění58 v Přerově, 

na kterém je účastno cca 150 duchovních a laiků. Protestují proti hnutí "Pryč od 

Říma", útokům na Římskokatolickou církev a požadují volbu biskupů duchov

ními. Církevní majetek má sloužit i kulturním a humanitním účelům, bohoslužby 

mají být v mateřském jazyce, povinný celibát má být zmírněn a disciplinární 

řízení mají být důstojnější. Jsou to však jen návrhy. 

15. srpna 1906 probíhá ve Štýrském Hradci 23. synoda rakouských 

starokatolíků. Praha se neúčastní. 

56 Na dobu určitou. 15.8.1906 se opět vrací do Betlémské kaple v Jeruzalémské ulici. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, První dll 1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 65 
57 Pražská obec užívá na veřejnosti dvou názvů: "Obec českých starokatolíků" nebo "Filiální 
obec starokatolická v Praze". Místodržitelství výše zmíněnou výzvu opakuje později ještě 
několikrát. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, První dil1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 127 
58 Zhruba v půli roku je exkomunikován vůdce katolické moderny Dlouhý-Pokorný a stává se 
starokatolíkem. (AKVB 17.7.1908) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, První dil1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 66 
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Peřina vyučuje každou středu odpoledne asi 32 dětí starokatolické 

náboženství v půjčených prostorách dívčí školy u svatého Jindřicha, ale záhy 

přestává a děti nechce ani klasifikovat. Důvodem jsou opakované spory s filiální 

radou, která mu mimi jiné odmítá zaplatit 8 Korun měsíčně na obědy. Některé 

členy obce označuje jako lidi bez přesvědčení59 • Vnímá je paraziticky a na újmu 

obce. 

Další spor Peřiny s částí filiální rady je o chrámovou sbírku, kterou Peřina 

neodevzdal pokladníkovi. Filiální rada pro změnu v Peřinovi vidí vyděrače a viní 

ho z obohacování se a zpronevěr. Peřina se proti filiální obci ohrazuje a 

argumentuje jí tím, že mu neplatí ani minimální částku, ke které se zavázala60 a 

zároveň filiální radě oznamuje, další složení duchovenské funkce. Po tomto 

incidentu píše Peřina stížnost (na filiální radu) správci biskupství. M. Čech 

Peřinu vybízí k rovnání vztahů s filiální radou mimosoudně a podotýká, že 

pokud bude chtít Peřina zůstat při své rezignaci, musí se filiální rada o jeho 

nástupce české národnosti postarat sama (jelikož farář Pašek žádosti o převzetí 

obce nevyhověl a nechce zde vysluhovat mše ani občasně61 ). 

Dokud však Peřina nepodá svou rezignaci přímo správci biskupství, bude 

jím nadále považován za pomocného duchovního jemu podřízeného. Nakonec 

Peřinu M. Čech prosí, aby rezignaci odvolal. Ke smíru vyzývá i druhou stranu a 

vyjadřuje stanovisko, že dokud nepřijde nový duchovní a nepřevezme činnost, 

nelze Peřinovi matriky odebrat. Filiální rada podává správě biskupství další 

stížnost62
, kterou žádá zahájení synodálního vyšetřování proti Peřinovi. Peřina 

opravdu 26. května 1907 podává rezignaci. 

59 "Snažil jsem se vše znova zreorganisovati, neb ze začátku byli starokatolíky lidé přistouplf 
bez přesvědčeni, jediné jejich přesvědčeni bylo, že vše budou mlt zdarma a že budou dostávati 
ještě podpory a nynl, když mají platiti členské přlspěvky, tak raději vystoupL Čekám, že vbrzku 
nastane zánik filiálnl obce českých starokatollků neb co nemá pevného základu, vbrzku se 
zhroutl." (Peřina v dopise Cechovi z 20.2.1907) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, Prvnl dll 1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 130 
60 Valná hromada 26.1.1906 se usnesla vyplácet Peřinu 40 K měslčně, ale dlky nepečlivosti 
jeho pastorace přestal být vyplácen. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictvl, Prvnl dll 1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 131 
61 Tvrdí, že takto rozvrácená obec nenl starokatolíkům přlliš ke cti a že ji nebude možno 
natrvalo udržet. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, Prvnl díl 1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 134 
62 Peřina dle tvrzení předsedy filiálnl rady Čiháka a zapisovatele Hochera vysluhuje bohoslužby 
nedůstojně, nevyučuje náboženstvl, na schůzlch filiálnl rady nenl zpravidla přltomen, bere si 
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Cestou z Vídně v červnu 1907 se Čech zastavuje v Praze, kde je též 

přizván na shromáždění obce (týkající se Peřiny v jeho nepřítomnosti). Zde se 

řeší akutní problém zaměstnání nového duchovního na plný úvazek a způsob 

zajištění stálého platu pro něj. Situace se však začátkem června pozměňuje, 

Peřina se souhlasem filiální rady odvolává rezignaci a opět se duchovensky 

ujímá obce. 

Koncem září 1907 se správě biskupství ozývá bývalý římský duchovní a 

katecheta Václav Jaromír Ráb. Ihned prosí Čecha, zda se smí bezplatně připojit 

k pražskému duchovenstvu jako vikář. Tento titul si přeje jen jakožto úřední 

ustanovení. Zároveň nabízí ujmout se vyučování náboženství. Čech je tímto 

návrhem nadšen a plně souhlasí s přijetím Rába jakožto vikáře hned, jakmile 

Ráb získá souhlas pražské filiální rady. Touto dobou se také táže c. k. 

místodržitelství na současný stav řešení pražské diaspory a žádá synodní radu 

o zaslání dvou exemplářů nového statutu starokatolických filiálních obcí. Čech 

urguje představenstvo pražské diasporní obce, aby co nejrychleji podniklo 

potřebné kroky ke vzniku samostatné farní obce nebo řádné filiálky a zažádalo 

o schválení u c. k. ministerstva. Obec se musí ovšem zavázat k tomu, že nejen 

zaměstná stálého kněze, ale bude sdružovat všechny starokatolíky české 

národnosti v Praze a okolních okresech a pečovat o ně z jejich příspěvků. 

Pokud tak obec do měsíce nebude schopna učinit, zanikne poměr mezi jí a 

Varnsdorfem. Pražská obec je v tomto ohledu laxní a nereaguje ani na 

opakované výzvy. V důsledku nezájmu odebírá M. Čech do řádného vyřízení 

Peřinovi svolení oddávat. 

V lednu 1908 vstupuje do starokatolické obce František Loskot (též 

bývalý římskokatolický duchovní a dějepisec). 

Ráb navrhuje svolat schůzi českých starokatolických kněží a poradit se 

o stabilizaci a rozšíření církve. 

Peřina opakovaně neuposlechne pokynů řešit problematiku pražské obce 

a hrozí mu odvolání z funkce. Nakonec je na valném shromáždění (26. ledna 

1908) přece jen usneseno podat žádost (synodní radě a c. k.ministerstvu kultu) 

na zřízení samostatné pražské filiální obce a její uznání státem jako 

dovolené jak se mu hodi aniž by je předem oznámil a jeho rodina vůbec nenavštěvuje kostel. 
Za to vše si ještě žádá odměny. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictvr, Prvni dil1869-
1908, Praha 2005, srv. str .135 
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samostatné63
. Zároveň valné shromáždění ustavuje vikáře: prvním je zvolen 

Peřina, druhým Ráb, a třetím Loskot. V dalším bodě jednání je zvolen 

provizorní výbor církevní obce. Předsedou František Mikolášek, 

místopředsedou Dominik Sahula, jednatelem Václav Ráb, 4 členi výboru, 

3 náhradníci a 2 revizoři účtů. 

Ráb brzy získává vůči Peřinovi obdobný postoj jako většina farníků, 

nechce však proti jeho nečinnosti veřejně za svou osobu nijak zvlášť brojit, 

zatímco farníci se otevřeně vyjadřují pro jeho odstup z funkce. Ráb, aby situaci 

nevyostřil, klade tedy podmínku, že bude vykonávat službu vikáře, jen když jím 

zůstane i Peřina. V březnu 1908 je přijat do kléru. Z důvodu nepořádku v obci 

nechce Ráb převzít celou duchovenskou správu. Zahajuje v kapli cyklus 

přednášek o dějinách křesťanství a starokatolickém katechismu, které se konají 

každou neděli v 15.00. 

V únoru 1908 synodní rada kladně doporučuje na c. k. místodržitelství 

žádost českých starokatolíků na schválení samostatné obce. Místodržitelství 

prošetřuje, zda-Ii je opravdu v obci dostatek příslušníků, kteří jsou schopni se 

o ni starat. Jako důkaz žádá jejich daňové odvody (což lze při zmatku 

v matrikách obce jen těžko zjistit), fondy a další možné prostředky. Hranice 

filiální obce českých starokatolíků má být vymezena na Prahu a všechna její 

předměstí. 

V červnu filiální rada žádá radu synodní, aby ji rozpustila, nařídila nové 

volby z důvodu nezákonnosti předchozích64 a zprostila Peřinu duchovenského 

úřadu65 . (Peřina a další dva členové se schůzí neúčastní a při náhodné absenci 

dalšího člena rady se filiální rada není schopna usnášet, a tedy nefunguje jak 

by měla.) Peřina si na radu předsedy Mikoláška bere dovolenou na dobu 

neurčitou a Ráb dočasně přebírá všechny jeho kompetence včetně vedení 

matrik a úředních knih. 

63 Statistika za rok 1907: cca 700 lidi. (FKS 25.2.1908) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, První díl 1869-
1908, Praha 2005, srv. str 66 
64 Řádné volby se nekonaly - členy volil sám Peřina. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictvf, První díl 1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 153 
65 Peřina je virilním členem, tzn. z moci zastávaného duchovenského úřadu, tudíž by mu funkce 
ve filiální radě i po nových volbách při setrvání v duchovenské službě zůstala. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, První díl 1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 154 
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Sestavuje misál (na rozdíl od lškova) západního ritu, který je 

kompromisem římskokatolických a evangelických prvků. Následně ho posílá 

synodní radě v čele s M. Čechem ke schválení a poté řediteli c. k. školního 

knihoskladu v Praze k vydání. 

František Loskot se v červenci 1908 na vlastní žádost vzdává postu 

(dosud nepotvrzeného) třetího vikáře odůvodňujíc, že jde o bezplatnou funkci. 

Nahrazuje ho (modernista) Emil Dlouhý-Pokorný. Zároveň do církve vstupují 

další dva bývalí římskokatoličtí duchovní: František Přibyl (dosavadní kaplan) a 

Josef Svoboda (profesor reálky). 

Na 23. synodu v Krásné Lípě, jsou z pražské filiální obce vedle Rába 

delegováni tři zástupci66
. Nikdo se bohužel z finančních důvodů neúčastní. 

Obec dostává další výpověď z Betlémské kaple, protože dluží peníze 

majiteli prostor a žádá magistrát o zapůjčení kostela svatého Martina. Magistrát 

ho poskytuje Anglikánské církvi. V půli října však dává pražské obci k dispozici 

kapli svaté Máří Magdalény pod Letnou. Obec se tímto zříká pronájmu v 

Jeruzalémské ulici a odpadá jí dosavadní vysoké nájemné. Ušetřené peníze 

hodlá použít na výplatu pro kněze. 

V půli prosince tohoto roku opětně diasporní rada českých starokatolíků 

požaduje po synodní odvolání Peřiny. Nakonec tak na své schůzi 13. prosince 

1908 činí sama s prosbou schválení tohoto usnesení synodní radou, která 

vyhovuje. Ve svém bytě Ráb zřizuje pastorační kancelář. Počet příslušníků 

obce je asi 660 a náboženství navštěvuje 100 žáků. C. k. zemská školní rada 

schvaluje vyučování náboženství na pěti místech: v Praze, na Královských 

Vinohradech, Žižkově, Vršovicích a Vojkově. 

V roce 1909 se ve Vídni koná 8. Mezinárodní starokatolický kongres, 

jehož hlavní tezí je, že kněží, kteří vystudovali římskokatolické semináře, si 

musí doplnit své znalosti o starokatolická specifika, aby mohli ve Starokatolické 

církvi vyučovat náboženství či vést pastoraci. Za delegáty pražské obec jsou 

vysláni vikáři Ráb a Dlouhý-Pokorný. 

Od převzetí výkonu služby po Peřinovi Rábem obec neustále roste a 

mírně se stabilizuje i její finanční stránka. Druhým kooperátorem v pastoraci 

66 Mikolášek, Zvára, Sahula 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictvl, Prvnl dll 1869-
1908, Praha 2005, srv. str. 65 
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Prahy je Rudolf Kysilka. Čeští starokatolíci zamýšlejí k pětisetletému výročí 

Husovy mučednické smrti postavit v Praze chrám, který by nesl jeho jméno67. 

Nemají ale dostatek peněžních prostředků a vyhlašují veřejné sbírky na jeho 

stavbu. 

Aby mohla být v Praze zřízena samostatná filiální obec, žádá si 

místodržitelství podrobný výkaz všech příjmů a výdajů obce za poslední tři roky. 

Zároveň chce předložit průkazné doklady ohledně trvalého či dočasného 

povolení užívání kaple Máři Magdalény.68 Rovněž upozorňuje na zákaz 

používaní úředních razítek "Duchovní správa starokatolické církve" dokud 

samostatní filiální obec v Praze ještě nebyla právně zřízena. Synodní rada jej 

doporučuje nahradit razítkem s titulem "Filiální duchovní správa starokatolické 

obce Varnsdorfu v Praze". Městská rada povoluje pražským starokatolíkům 

trvale užívat kapli Máří Magdalény. 

Z kléru vystupuje Emil Dlouhý-Pokorný, protože mu úřad vikáře 

komplikuje civilní zaměstnání. Ráb zůstává jediným duchovním, a protože i on 

má civilní zaměstnání, tak veškerou pastoraci nestíhá a vznikají komplikace. 

Obec si totiž stále nemůže dovolit živit duchovního z vlastních prostředků. 

Shodou okolností se v obci nachází činný laik (původním povoláním herec) Jan 

Evangelista Jůza a Ráb prosí správce biskupství, aby mu udělil nižší svěcení -

posléze podjáhenské i jáhenské. Správce biskupství M. Čech na jáhenské 

svěcení nepřistupuje, odůvodňujíc Jůzovým nedostatečným teologickým 

vzděláním. S nižším svěcením souhlasí.69 Schůze církevní rady proběhlá 

3. července 1910 schvaluje časopis "Hus" jako veřejnou starokatolickou tisko

vinu (vycházející měsíčně) v redakci Rába. 

67 Podobný záměr zamýšlel již lška, který je v této práci již výše zmíněn. (pozn. autora) 
68 Což je zvláštnr, jelikož zřrzenr starokatolických farních obcí ve Vídni, Riedu, Šumperku a 
Štýrském Hradci bylo schváleno správou kultu aniž by tyto obce musely vlastnictví či oprávnění 
k užívánr sakrálních objektů dokazovat. 
Městská rada se roku 1911 usnášr, že se nechce vzdát dispozičního práva na kapli pražským 
starokatolfkům ji pouze vypůjčuje. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, Druhý dfl1909-
1918, Praha 2005, srv. str. 12 
69 12.11.1910 M. Čech přijrždí do Prahy a krom biřmovánr mladých farníků uděluje Janu Jůzovi 
čtyři nižší svěcení - ostiariát, lektorát, exorciát, akolytát. Tím Jůza nabývá oprávněnr přisluhovat 
během mše a črst epištolu. Krom vyučovánr náboženství (v češtině) na měšťanských a 
národních školách má (se souhlasem synodnr rady) právo křtít děti, podávat tělo Páně, konat 
laickou bohoslužbu, kázat a pohřbívat, pokud nebude k dispozici řádný duchovnr. Už v této 
době je však nižšr svěcení pouze historickou reminiscencr a má sprše smysl přípravy pro vyššr 
svěcenr. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictví, Druhý drl 1909-
1918, Praha 2005, srv. str. 39 
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14. srpna 1910 probíhá ve Varnsdorfu 25. synoda, jež se vedle jiného 

znovu zabývá žádostí pražské obce o osamostatnění. Po cestě za polskými 

mariavity se zastavuje v Praze švýcarský farář Absenger a celebruje mši svatou 

v kapli Máří Magdalény. 

Správa biskupství ve Varnsdorfu je neustále nucena řešit s c. k. místo

držitelstvím pražský nepořádek nejen ohledně používání názvu, ale i v křestních 

a oddacích listech, které jsou často díky nesprávnému úřednímu postupu 

neplatné. Průběžně jsou za pomoci varnsdorfského biskupství podnikány kroky 

k úplnému osamostatnění pražské starokatolické obce s dodatkem, že pod 

jurisdikcí nově vzniklé farní obce budou spadat i starokatolíci německé 

národnosti. 

Nově vysvěcený lektor Jůza70 se ujímá svých pověření, ale velmi rychle 

svévolně překračuje přidělené kompetence či podniká rozhodnutí, která nebyla 

schválena filiální radou. Dle Rábova tvrzení vnáší do obce evangelické prvky. 

Část rady v čele s předsedou Mikoláškem ho v této činnosti ještě podporuje, 

což má za následek brzký konflikt s vikářem Rábem, který brzy prosí M. Čecha, 

aby Jůzu z úřadu lektora a akolyty odvolal. M. Čech toto přenechává zcela 

Rábově pravomoci, a ten 30. září 1911 Jůzu zbavuje všech dosavadních 

pověření. Proti Rábovu zakročení protestuje filiální rada a žádá obnovení 

Jůzových funkcí a vše přerůstá i v osobní spor71
. 

Po oboustranných atacích a nesvárech návštěvnost bohoslužeb klesá. Nastává 

obdobná situace jako za Peřiny - filiální rada se staví proti svému hlavnímu 

duchovnímu. Přestože po celou dobu Peřinova působení byla filiální rada pro 

jeho sesazení, nyní ho chce zpět do služby a zamýšlí odvolat Rába. O svém 

plánu informuje M. Čecha. Ten obě strany prosí o dohodu a pečlivé zvážení 

situace. 5. listopadu 1911 se však schází mimořádné valné shromáždění 

svolané Rábem, které potvrzuje zproštění Jůzy úřadu72 • Jůza obratem píše 

70 Jůza je ještě za dobrých vztahů k obci adeptem na kněžské svěceni od polských mariavitů. 
Nakonec vysvěcen nenl, protože za daných podmlnek, ve kterých se tou dobou mariavitský 
seminář nalézá, nenl schopen poskytnout Jůzovi patřičné doplněni teologického vzděláni, které 
je podmlnkou svěcení. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictvl, Druhý dll 1909-
1918, Praha 2005, srv. str. 24 
71 Jůza využlvá Rábovy složité peněžnl situace a obviňuje ho na veřejnosti, že si neoprávněně 
bere půjčky z úspor obce. (pozn. autora) 
72 Jůza situaci komplikuje a přestože byl výkonu služby zbaven, nechce nikomu vyjma M. 
Čecha vydat klíče od kaple svaté Máři Magdalény. Ráb tedy M. Čecha oslovuje, aby o kllče 
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M. Čechovi, aby mu plnomoc vrátil, dovolil mu sloužit laické bohoslužby, kázat 

po soukromých bytech a ustavil jej ve funkci doživotně tak, aby Ráb nemohl ze 

své pozice úřad lektora zrušit. Na Rábově straně stojí kooperátor Kysilka, který 

ale v lednu 1912 z církve vystupuje. 

Novou filiální radu zvolenou na církevním shromáždění 11. února 1912 

tvoří předseda Karel Procházka, místopředseda František Holub, tajemník a 

pokladník Václav Ráb. V průběhu roku má pražská obec cca 889 členů a 

duchovní správa se nadále nachází v Rábově bytě na Praze VII. Stále fungující 

starokatolická beseda "Hus" čítá kolem 41 přívrženců. 

M. Čech povoluje Jůzovi na vlastní žádost sloužit laické bohoslužby 

v žižkovské kapli pro starokatolíky ze Žižkova, Karlína, Libně, Vysočan a 

Malešic. Tato místa ale nadále správně patří k pražské obci. Vrcholem absolut

nímu k zákazu sloužit i zde je Jůzovo neuposlechnutí vysluhovat pouze laické 

bohoslužby. Zmíněný totiž suverénně a zcela neoprávněně vykonává celou mši 

i s pozdvihováním (vyjma tzv. konsekračních slov). M. Čech po tomto zjištění a 

intrikách směřovaných na soukromý život vikáře Rába (které přecházejí až ve 

vydírání) bere zamítnutí Jůzova lektorátu ze dne 1. února 1913 s okamžitou 

platností na vědomí. Jůzovi přívrženci ze Žižkova několikrát prosí Čecha, aby 

zrušení lektorského úřadu odvolal. Žižkovská kaple je zrušena a filiální rada 

dokonce vyzývá Jůzu k vystoupení z církve. Jůza po ní a Rábovi žádá totéž. 

Spor obou pánů vrcholí vzájemným podáním trestních oznámení pro nacti

utrhání, ale na prosbu správce biskupství jsou jimi později stažena. 

25. ledna 1914 se koná roční generální shromáždění české staro

katolické obce, na kterém je podána zpráva o počtu 1017 farníků a osmi 

místech, kde se vyučuje náboženství pro celkově 214 žáků. Roční příjem obce 

činí z původních 400 korun (od Rábova nástupu) 1100 korun, ale na běžný 

provoz obce je to stále málo. Ráb sestavuje a připravuje k vydání dva nové 

harmoniové zpěvníky a brožuru k Husovu výročí. Na 5. července 1914 je vyhlá

šena veřejná sbírka určena stavbě kostela zasvěceného Husovi, ale díky 

jakémusi udání ji policie zakazuje. 

zažádal. Krátce na to Ráb zmíněný požadavek odvolává. Později však o vydání klíčů znovu 
žádá a argumentuje Um, že Jůzova funkce není potřeba a navíc není správcem kaple. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil): Dokumenty k dějinám českého starokatolictvi, Druhý díl 1909-
1918, Praha 2005, srv. str. 32 
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V srpnu 1914 začíná první světová válka. Hroutí se veškeré obchodní 

spojení, jsou narušeny hospodářské a průmyslové podniky a všem nastává 

starost o udržení zdrojů příjmů a všech životních potřeb. Přes veškeré útrapy 

spojené s válkou se počet lidí spadajících do pražské obce zvyšuje na 1058. 

(Celé biskupství zahrnuje 24471 osob.) Roku 1915 se výuka náboženství 

rozšiřuje ještě do Přítočna u Kladna a Bubenče. Je činná i beseda "Hus" a 

pořádá každou neděli prohlídky pražských památek. Vybrané vstupné jde na 

církevní fond či je použito k podpoře manželek narukovaných a vdov. Tím, že je 

mnoho mužů nasazeno do války, klesá příjem obce z církevní daně. Synodní 

rada pražskou obec podporuje částkou 200 korun (z čehož ta okamžitě platí 50 

korun synodní příspěvek). 

Pražská filiální obec se snaží o výuku náboženství na středních školách, 

ale neúspěšně, protože budovy jsou přeplněné a počet žáků starokatolického 

vyznání nízký. 

Starokatolická církev v Rakousku dostává poprvé jistou finanční podporu 

státu ve formě příplatku k platům duchovenstva kvůli všeobecnému zdražení. 

Probíhající válka se svými početnými oběťmi na životech se nevyhýbá ani 

starokatolickým obcím. Rodiny s muži na bojišti nebo odpočívajícími "na poli 

slávy" neplatí církevní příspěvky. Obce sice chudnou, avšak starokatolická obec 

v Děčíně investuje sumu stačící na postavení svého kostela do rakouských 

válečných úpisů, o kterou pochopitelně po roce 1918 takřka přichází. 

41 



7. NACIONALISMUS PRAŽSKÉ STAROKATOLICKÉ OBCE 

- CESTA OD VARNSDORFSKÉHO BISKUPSTVí 

K CíRKVI ČESKOSLOVENSKÉ 

(1918 -1921) 

28. října 1918 vzniká Československá republika. Rakouská církev se 

rozděluje na dvě samostatné církve - rakouskou a československou. V prosinci 

1918 požaduje česká obec v Praze odloučení od německého varnsdorfského 

biskupství a synodní rady. Hodlá si ustavit vlastní národní církev a synodu (což 

je její snahou od samého vzniku). Německy mluvící část Čech a Moravy mají 

v budoucnu podle plánu spadat do samostatného starokatolického "němec

kého" biskupství v Československu. V novém zmenšeném Rakousku se připra

vuje zřízení vlastního vídeňského biskupství, což se také 1922 oficiálně stává. 

Mezi Němci a Čechy v českých zemích se dá předpokládat nacio

nalisticko-ideologický boj. (Potlačení "husitismu" si vždy Češi vysvětlovali jako 

vítězství germánství nad národními snahami Čechů - a naopak Němci od 

začátku pojímali Husa víceméně jako českého nacionalistického fanatika.) 

Koncem roku 1918 Praha zahrnuje 1126 farníků a vyučováno 

starokatolickému náboženství je 326 dětí.73 

Roku 1919 se k obci Praha chtějí připojit nové dceřiné obce v Plzni a 

Lounech. Mezi nově zvolené předsednictvo církevní rady patří František Holub 

(předseda), zástupce předsedy Antonín Hochner, V. J. Ráb (sekretář a poklad

ník), Antonín Kovařík (správce kostela), František Musil (správce fondů). 

V půli roku navrhuje synodní rada ministerstvu vyučování a národní 

osvěty Rába (na jeho vlastní žádost) jako referenta pro starokatolické 

záležitosti74
. K této prosbě připojuje podání aktuálního stavu církve v Česko

slovenské republice, která má momentálně 37 obcí, 15 činných duchovních, 22 

430 členů (obec Praha jich má 1 154), 3599 žáků navštěvujících výuku 

náboženství a 126 vyučovacích míst. Tuto nabídku však ministerstvo vyučování 

s odůvodněním složitosti systematizace míst zdvořile odmítá. 

73 V Praze I, Praze ll, Praze VII, na Královských Vinohradech, ve Vršoviclch, Nuslích, Žižkově 
Smlchově a Bubenči. Vedle toho též v Plzni, Nové Pace a Jilemniclch. 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupstvl, zatlm nevydáno. 
74 Řlmskokatolická a evangelická clrkev svého referenta pro ministerstvo mají. 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupstvl, zatlm nevydáno. 
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Ráb u téhož ministerstva vyvíjí intenzivní snahy o uznání samostatné 

české Církve starokatolické. Je kontaktován i se zemskou správou, která 

pokládá za nutnost přesné vymezení rozlohy budoucí starokatolické farní obce 

a potřebuje znát množství českých starokatolíků spadajících do obcí mimo 

Varnsdorf a jeho filiálky. Zemská správa dále povinuje Rába předložením 

seznamu takových obcí, výkazem majetku, ročních příspěvků, účetních 

uzávěrek za poslední tři roky, sepsáním výčtu sakrálních prostorů a vykázáním 

financí pro placení duchovních. 

Jako pražský farář žádá Ráb synodní radu o totéž: aby oddělila pražskou 

obec od varnsdorfské a prohlásila ji za samostatnou, k níž budou náležet i 

všichni čeští sta rokato líci , kteří jsou momentálně členy německých obcí (a mají 

o to zájem). Dodatečně plánuje rozdělení Starokatolické církve na dvě na sobě 

jazykově nezávislé. Synodní rada vše schvaluje s úpravou75 a prosí minister

stvo o kladné vyřízení. S rozdělením církve na českou a německou synodní 

rada zatím vyčkává. Jelikož je drobný rozpor (ohledně náležitosti českých 

farníků) mezi požadavkem Rába a požadavkem synodní rady, urguje zemská 

politická správa shodné vyjádření obou stran. Ráb tedy prosí synodní radu 

o podání nové žádosti a opakuje prosbu, aby k obci v Praze náleželi staroka

to líci české národnosti z celé republiky - pokud si to budou přát - bez jakýchkoli 

kritérií. (Takováto obdoba národnostního rozdělení již existuje u evangelíků.) 

V létě stejného roku podává pražská obec městské radě žádost na 

přenechání kostela svatého Mikuláše76 na Starém Městě, který před válkou 

užívala Pravoslavná církev. 

18. srpna se ve Varnsdorfu koná 27. synoda, které se Praha již po několikáté za 

sebou opět neúčastní. Zhruba po měsíci (28. září) navštěvuje Prahu správce 

biskupstvÍ M. Čech. 20. září je za doprovodu člena synodní rady Hanniga 

pozván prezidentem Masarykem na audienci. Po Čechově návštěvě přichází 

z Vídně do služeb pražské obce kněz Jan Šedivý. 

75 Přifaření českých souvěrců (spočívajících v jiných zákonně ustanovených obcích) k Praze se 
má týkat, jen těch, jejichž počet přesáhl 20% a nebo těch, v jejichž okoll ještě žádná 
starokatolická obec neexistuje. Samo o sobě totiž přináší komplikace v jednání s politickými 
úřady a zmatky v matrikách, statistických výkazech a celkově velké výlohy na zajištění externí 
pastorace či dosažení potřebných farních listin. 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupství, zatím nevydáno. 
76 O tentýž žádá město současně spolek "Volná myšlenka" a později čerstvě vzniklá Církev 
československá, které je nakonec přidělen. 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupství, zatím nevydáno. 
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Mezi Čechy se rozmáhá hnutí "Pryč od Říma". Vytváří se další spolek 

reformních římskokatolických kněží pod názvem "Jednota". Ráb se začíná 

účastnit schůzí, vést dialogy a opatrně se snaží o splynutí "Jednoty" a jejích 

příznivců77 s českými starokatolíky. Tím by česká starokatolická církev o dost 

narostla. 

"Jednota" však od počátku hodlá jít vlastním směrem a pomalu připravuje 

vznik zcela nové náboženské společnosti českého původu spočívající na 

národně vlastenecké bázi. 

8. ledna 1920 je na sjezdu reformního kněžstva založena Církev českoslo

venská (dále CČS) v čele s liberálem Dr. Karlem Farským78
. 

Vznikají oboustranné sympatie79 mezi některými českými starokatolíky a 

členy CČS. Případné splynutí s CČS by podle názoru některých českých 

starokatolíků mohlo odstranit potíže izolovanosti od ostatních starokatolických 

obcí a zmírnit přetrvávající materiální obtíže. Do CČS vstupují někdejší 

starokatoličtí duchovní jako například Emil Dlouhý-Pokorný, Jan Šedivý a 

Rudolf Kysilka. Zhruba po půli roce se k témuž chystá i dosavadní pražský farář 

Ráb s částí farníků. Dne 30. srpna 1920 vydává M. Čech výnos o jeho 

přestupu do CČS s kladným doporučením a den poté nahrazuje Rábovo místo 

kněz Alfred Liebisch80 uenž byl přijat M. Čechem do kléru na základě vlastní 

prosby v únoru 1920). 

77 Toto hnutr zahrnuje cca 40 pravidelně schůzujících osob a dle jejích zpráv chce dalších 400 
z Římskokatolické církve vystoupit i s farním majetkem. 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupství, zatrm nevydáno. 
78 Farský vysvětluje důvod vzniku nového tělesa jako výsledek jednání s evangelíky, jejichž 
vnitřní organizace se liší od Farského představ. Do budoucna se s nimi však hodlá více 
sbližovat a podobné úmysly má i s českými starokatolfky. Hlavní obava z úplného splynutr se 
starokatolickou církví vyvstává z toho, že krom jedné obce v Praze se jedná o církev čistě 
německou a obě (velmi silná) národní cítění by si mohla navzájem nepříznivě konkurovat. 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupství, zatím nevydáno. 
79 Český zápas informuje o tom, že Ráb a spol. s československou clrkvl vyjednávali připojeni 
již před 8. lednem. Ze starokatolické strany dokonce padla nabldka úplného splynutí, což CČS 
neodsouhlasila a poskytla pražským starokatolfkům, aby si do ustáleni svých vztahů vytvořili 
zvláštnl obec, které bude CČS pastoračně vypomáhat. Takový postup pražských pro
československých sympatizantů je ostatními starokatolfky, zvláště v pohraničl hodnocen se 
smíšenými pocity. 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupstvl, zatím nevydáno. 
80 V této funkci vytrvává díky velmi špatné znalosti němčiny krátce (cca do konce roku 1921). 
Po Liebischově odchodu nenl v Praze žádný duchovnl, který by vysluhoval starokatolické 
bohoslužby, a tak na čas přestává kaple Máři Magdalény fungovat. Je znovu zprovozněna 
19.3.1922 po návratu Rába. 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupstvl, zatrm nevydáno. 
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17. října 1920 svolává předseda Holub církevní shromáždění mající se 

zaobírat splynutím s CČS, dochází ostrému sporu, rozpolcení obce a taktéž 

předsednictva. Příznivci zachování starokatolictví (např. Hovorka) si určují za 

duchovního správce Liebische a si 19. října soukromě volí vlastní církevní radu, 

která se stává opozicí Rába a stoupenců splynutí s CČS. Ráb a jeho sympa

tizanti tuto radu ovšem odmítají uznat, stěžují si synodní radě a přikazují 

Hovorkovi zvolení nového představenstva.81 Část rady si žádá zrušení staro

katolické obce, zastavení bohoslužeb, pastorační činnosti a brání svolání obce, 

nařízenému synodní radou. 

Parlamentní rozpočtový výbor rozhoduje, že dokud bude přidělován 

státní příspěvek i jiným uznaným církvím, přidělí na rok 1921 Starokatolické 

církvi 70000 Kč ročně na zvýšení duchovenských platů. Průměrný ducho

venský plat je 200 - 300 korun měsíčně, což je dost málo. 

3. listopadu 1920 je zvolen předsedou "opozice" ( která chce nadále 

zůstat starokatolická) důchodce R. B. Hovorka. 1. března 1921 je mu udělena 

plná moc ve věci jednání české obce Praha s politickou zemskou správou. Tato 

frakce je ovšem rozpuštěna a konají se nové volby 

Farář Ráb se během prvního roku své existence v CČS snaží dosáhnout úřadu 

biskupa, avšak zvolen není. Tento fakt a další ideologický vývoj této církve ho 

přimějí k tomu, že po 14 měsících opouští CČS82 • 29. října 1921 se vrací zpět 

k české starokatolické obci, ale s mnohem menším počtem farníků, než se 

kterým odešel. Před Rábovým odchodem do CČS měla starokatolická obec cca 

1200 členů, po jeho návratu 104. 

Věrní starokatolíci (tj. ti, kteří Rábem neodešli) - Hovorka, Kmínek a 

dalších 50 osob sepisují usnesení proti přijetí Rába zpět do služby 

starokatolického faráře. Rába považují za rozvraceče a toho, který pošpinil štít 

starokatolické církve. Obviňují synodní radu z ignorace a bezohlednosti, 

vypovídají jí poslušnost a prohlašují se za nezávislou "Českou obec 

starokatolickou" s vlastním statutem. Toto hodlají dát na vědomí i úřadům. 

Žádají synodní radu, aby odvolala jmenovací dekret, přiměla Rába k vrácení 

81 Nastává pře o klíče od kaple svaté Máří Magdalény (Rábovi protivníci mu nechtějí vydat kllče 
a tak mu znemožňuji konat bohoslužby). Ráb tedy píše do Varnsdorfu, aby synodní rada ze 
stého titulu nařídila vrácení kllčů a zakázala Kmínkovi konat pobožnosti. 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupství, zatím nevydáno. 
82 Tvrdí, že v CČS nenalézali katolickou (doslova "ba ani křesťanskou") víru. 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupství, zatím nevydáno. 
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obecního majetku i úředních knih, které zadržuje a žádají vysvěcení laika 

Kmínka83
. Do ustálení situace chtějí k bohoslužebným úkonům a vedení matrik 

zplnomocnit Duchovní správu evangelické církve bratrské. K laickým pobož

nostem pak Kmínka. 

Ráb údajně prohlašuje, že starokatolická církev se rozpadla. I přes takto 

silný odpor je obec znovu zřízena, Ráb navrácen do své předchozí funkce a 

potvrzen i zemskou politickou správou. Okamžitě zasílá synodní radě žádost 

o prostředky a podporu k přebudování malé starokatolické obce na samo

statnou národní církev v Husově duchu - tzv. Církev "Husitskou". Tvrdí, že 

podrží víru i obřady a hodlá zůstat ve svazku Utrechtské unie založené 24. září 

1889. 

Na území Československé republiky se nachází tři miliony Němců, 

zatímco Čechů je 6 milionů - a ti mají snahu Němce počešťovat. Obrana před 

splynutím s Čechy nutí Němce k pevné soudržnosti dokonce i v politice. Tři 

německé nejsilnější strany (liberální "svobodní", sociální demokraté a křesťanští 

socialisté) které si doposud konkurovaly, vytvářejí dohodu o vzájemné 

spolupráci. 

Při sčítání lidu se roku 1921 v Praze ke starokatolictví hlásí 437 osob, 

v celé republice 20 25384
• 

83 Synodnl rada na vysvěceni Kmlnka nepřistupuje, protože Kmlnek není středoškolsky 
vzdělán. 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupstvl, zatím nevydáno. 
84 URBAN, R.: Die Tschechoslowakische Hussitische Kirche, Marburg 1973, str. 179 
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8. OBDOBí SNAH O "ČESKÉ STAROKATOLICKÉ BISKUPSTVí" 

(1922 - 1932) 

Nového roku 1922 náhle na embolii umírá v 66 letech správce biskupství 

Miloš Čech. Jeho funkci přechodně přebírá varnsdorfský katecheta a duchovní 

Emil Mochmann. Vyhovuje Rábově stížnosti podané ještě k rukám M. Čecha a 

žádá farníky o navrácení klíčů a zastavení Kmínkových bohoslužeb. Přemlouvá 

obě strany ke smíření. Kmínek uposlechne a 28. února vrací klíč od kaple. 

Obec je zcela bez peněz, protože dosud naspořené finance padly na dluhy 

během tohoto konfliktu. Všech 50 stoupenců Rábovy opozice vystupuje 

z církve. Naproti tomu se vrací několik osob z CČS, obec čítá 1104 členy a 

mírně opět roste její finanční zabezpečení. Opět se vyučuje náboženství a 

pražská obec obnovuje svou žádost zemské správě a ministerstvu vyučování 

o uznání "Církve husitské" za nezávislou na Varnsdorfu (převážně z národ

nostních důvodů a jazykové odlišnosti). Závislost na Varnsdorfu ztěžuje růst 

obce a komplikuje vedení matrik. 

Své území si obec vytyčuje obvodem Velké Prahy. Ráb synodní radu 

ihned žádá o potvrzení zmíněného a svolení používat titulu vikář biskupa85
. 

Synodní rada odpovídá kladně a vedle toho jmenuje Rába zkušením 

komisařem pro maturitní zkoušky z náboženství. 

Aby nebyla Starokatolická církev v Československu delší dobu bez 

řádného vedení, svolává synodní rada do Varnsdorfu mimořádnou synodu na 

1. a 2. července 1922, na níž má být zvolen správce biskupství. Vážnými 

kandidáty jsou Pašek, TheuBI a Mochmann. Zvolen je Pašek a 9. července 

slouží slavnostní mši k uvedení do svého úřadu. Okamžitě se kanonicky spojuje 

s episkopátem ostatních starokatolických církví a je brán jako plnohodnotný 

člen biskupské konference. 

25. října v doprovodu Rába projednává Pašek na ministerstvu školství a 

národní osvěty (oddělení pro církevní záležitosti) nouzovou finanční podporu 

duchovních a zároveň uznání pražské obce jako samostatné farní, z níž by se 

85 Doslova: "synodní vikář České starokatolické církve" nebo též "biskupský vikář". Srv. dopis 
Rába synodní radě ze 17.5.1922, archiv varnsdorfského biskupství 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 65 

47 



následně po čase vytvořilo české biskupství. Tuto návštěvu Prahy spojuje 

s vizitací. Poměry v pražské obci ohledně přestupů do CČS a návratů zatím 

nejsou zcela jasné a obec se ještě zmítá ve zmatku, nemluvě o vleklé peněžní 

tísni. 

Začíná se řešit otázka volby biskupa, protože československá vláda na 

rozdíl od rakouské neklade požadavek vykázat fond na zajištění adekvátní 

životní úrovně zvoleného. (To byl důvod proč si varnsdorfská obec nemohla 

vysvěceného biskupa dovolit a M. Čech byl pouze správcem biskupství). Nyní 

je vláda naopak spíše proti titulu "správce biskupství", protože jí to vyvolává 

dojem, že jde o jakéhosi generálního vikáře závislého na nějakém zahraničním 

biskupovi. 

Ráb se znovu snaží o odtržení od Starokatolické církve a vytváří program 

"Husitské církve"s6. Nechává se inspirovat Žižkou a orebitským směrem sirotků. 

Tak si představuje české starokatolictví, dokonce sepisuje ústavu. 

86 II ••• Lišíme se od Římskokatolické církve; 1) ve věrouce: Zavrhujeme její omyly a její pověry, 
zvláště nauku o papežské všemoci a neomylnosti, o suverenitě církve nad státem, učení o 
odpustcích a všechny s tlm související nauky atd.; 2) v organizaci: Zavrhujeme instituci 
papežstvr, kterou římská církev zavedla namísto starokřesťanského episkopálního zřízenI. 
Duchovní úřad u nás vykonávají jenom biskupové, kněží a jáhni; 3) v ritu: Zrušili jsme římské 
uctívání svatých, relikvii a obrazů, jakož i bohoslužebné obřady, které se již nehodí do našich 
časů nebo protiřečí duchu křesťan stvl. Ve mši, při udělování svátosti a při všech posvátných 
úkonech používá naše církev mateřštinu. 
Připouštíme úplnou rozluku manželství, pochopitelně jenom v nejkrajnějším případě, když se 
stalo manželstvr zcela nemožným. Tuto skutečnost zjišťují státní úřady. Neodmítá pohřeb 
žehem a považuje způsob pohřbu s ohledem na boží všemohoucnost za lhostejnou věc. 
Lišíme se od evangelických církví: 1) ve věrouce: Tím, že evangelické církve zamítají tradici, 
učení o svátostném kněžském a biskupském úřadu, dále v učení o svátostech a v chápání 
církve a milosti; 2) v ústavě: Tím, že evangelické církve odstranily starokřesťanský episkopát a 
sakramentální kněžství.; 3) v kultu: Tím, že evangelické církve zavrhly mši svatou, používání 
církevních rouch staré křesťanské církve, některé svátosti a jiná křesťanská nařízenI. 
Od Církve československé se lišíme v následujícím: 1) věříme vosobního Boha, ve svatou 
Trojici, stojíme pevně na půdě Písma, které nám slouží jako pramen naší víry, věříme v božství 
Ježíše Krista, uctíváme Pannu Marii, matku Ježíše, přijímáme nicejské a apoštolské vyznání 
víry bez pozdějších změn, hlásíme se plně k učení Mistra Jana Husa. Odmítáme totiž vytvoření 
nějakého moderního náboženstvr, které by bylo směsí husitismu, učení českých bratří, 
pravoslaví, cyrilometodějství, protestantismu, nevěrectvr a racionalismu, protože tento chaos 
nemůže nikdy být učením Ježíše Krista, tj. křesťanstvím. 2) v ústavě se více méně s Církví 
československou shodujeme, protože ústava starokatolické církve sloužila jmenované církvi 
jako vzor; držíme se však pevně episkopálního zřízení, zamítáme nepravdivou demokracii, 
jakož i organizace církve podle vzoru politických stran, jakož i každou agitaci tohoto druhu; 3) 
v ritu se držíme přesného znění textů Písma, jejichž libovolný výklad není dovolen a 
nepoužíváme při mši svaté žádné světské básně. Při mši svaté používáme jednotná mešní 
roucha, a sice ta, která byla používána v rané církvi. Odmítáme teatrální způsob bohoslužby, 
rovněž tak svátek a procesí božího těla, věrouku a svátek Neposkvrněného početí, modlitbu za 
papeže (srov. misál Církve) atd. 
Od pravoslavných a anglikánských církví se lišíme méně ve víře a v ústavě, zato však o to více 
ve způsobu bohoslužeb a v církevní disciplině. 
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Rábovy snahy nejsou bez odezvy zahraničních (starokatolických) du

chovních, kteří učení "Husitské církve" hodnotí převážně negativně. Považují 

podobné postupy za rozkol, ale ponechávají všechno Paškově zodpovědnosti a 

do ničeho nezasahují. 

Roku 1923 má být státní subvence Starokatolické církvi zvýšena87 a 

během září vyplacena. Polovina subvence je určena k dotaci biskupa. Zbytek 

částky by si církev rozdělila podle svých potřeb k personálním účelům, z čehož 

by byla obohacena i Praha. 

Nová farní obec má být základem pro Českou starokatolickou Církev 

husitskou s vlastní synodní radou, ale musí se řídit všeobecným statutem 

starokatolické církve schváleným 18. října 1877.88 

Z německé strany je národní rozdělení církve podporováno a chápáno 

jako oboustranná výhoda. Ministerstvo školství a národní osvěty 17. dubna 

1923 schvaluje zřízení samostatné farní obce v Praze a 7. října 1923 se tato 

obec v konstituuje v čele s farářem Rábem, který je v ustavujícím církevním 

shromáždění zvolen všemi hlasy. Synodní rada volbu legitimizuje a ohlašuje 

úřadům. Pro definitivní schválení musí církevní rada předložit ustavující 

oznámení a Rábovy osobní doklady. V listopadu 1923 se volí farní rada v čele 

s předsedou Vojtěchem Hovorkou. Místopředsedou je Emanuel Himmel, po

kladníkem Ráb, zapisovatelem Karel Sehnoutka a přísedícími: Jan Dvořák, 

Josef Šplíchal, František Lejhanec. Ještě na shromáždění 7. října 1923 se 

farnost usnesla na změně89 několika paragrafů90 obecního řádu a v prosinci 

prosí synodní radu o odsouhlasení. Tuto žádost má v březnu 1924 projednávat 

plenární synodní rada. 

Se starokatolickými crrkvemi se plně shodujeme ve vrře, v ústavě a v bohoslužbách a protože 
jsme s nimi v unii, používáme jména Česká clrkev starokatolická. 
V našr crrkvi je jak jednota, tak svoboda, črmž se plně odlišujeme od Římskokatolické crrkve, 
kde je jednota, bez svobody; od evangelické crrkve, kde je Svoboda bez jednoty; od Církve 
československé, kde není ani jednota ani svoboda." ...... (výňatek z učenI a ústavy Husitské 
clrkve) 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupství, zatím nevydáno. 
87 Ráb navrhl Paškovi, aby na ministerstvu vytyčil předně nouzi duchovenstva a nerovnoprávné 
postavení církví v Československé republice. 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupství, zatím nevydáno. 
88 Toto kritérium již bylo výše zmíněno. (pozn. autora) 
89 Změna se týká jen pražské farní obce samé. (pozn. autora) 
90 SOŘ § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 44, § 46 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupství, zatím nevydáno. 
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13.července 1923 je v jablonecké radnici zahájena 30. synoda. Referuje 

o vývoji CČS a jejích třech proudech91
, ale především si klade za úkol volbu 

biskupa. 

Jediným možným kandidátem je představen správce biskupství Alois Pašek a je 

také jednohlasně zvolen. Zároveň je 10. září 1924 schválen výnosem minister

stva školství a národní osvěty a potvrzen v novém úřadu. Jeho biskupské 

svěcení92 se koná 14. září 1924 ve Švýcarsku společně se svěcením švýcar

ského biskupa Dr. KOryho a rakouského biskupa TOchlera. 

V listopadu se účastní audience u prezidenta, kde referuje o aktuálním 

stavu Starokatolické církve. Koncem roku je farnost v Praze 1158mi členná. 

V první polovině srpna 1925 vykonává Ráb své vlastní ohlášky s nevěs

tou Annou Bromovou (která je též již jednou rozvedena), ale nakonec sňatek 

odkládá. 

Roku 1926 uděluje synodní rada plnou moc faráři Rábovi k zastupování 

synodní rady v církevních záležitostech (pokud nejsou výlučnou kompetencí 

biskupa) pro jednodušší jednání s centrálními úřady. Ráb je totiž hlavním vy jed

navatelem např. v oblasti subvencí a různých státních dotací. Celkově udržuje 

dobré styky s úřady, jelikož dost úředníků zná osobně a má možnost od nich 

důvěrně získat informace ve prospěch starokatolické církve ještě dříve, než jsou 

91 Pašek obstarává materiály od biskupa Gorazda-Pavllka. V nich se předevšim líčí odlišné 
pojetl CČS v Srbsku vysvěceného biskupa Gorazda-Pavllka a dosud nevysvěceného Farského. 
Farský se orientuje racionalisticky, volnomyšlenkářsky a nebere ve zřetel např. ani závěry 7 
všeobecných sněmů. Gorazd - Pavllk naopak cirkevni tradici uznává a zasazuje se o 
koexistenci vedle radikálního proudu. Farský nesouhlasi, žádá po pravoslavně orientovaných 
výstup z CČS a připojeni se k české ruské Pravoslavné cirkvi. Oba "biskupové" radikálniho a 
liberálniho křídla potřebuji ziskat sukcesi a vyvijeji patřičné snahy, leč neúspěšné. 
(Pašek se během této korespondence s biskupem Gorazdem - Pavllkem spřátelil. Gorazd -
Pavlík Paškovi svěřuje, že se hodlá spojit se srbskou cyrilometodějskou Pravoslavnou cirkvi -
českou Pravoslavnou odmitá. Oba předpokládaji užši mezicirkevni dialog. (Potažmo politicko
cirkevně hospodářskou spolupráci v jednáni s vládou.) Gorazd-Pavllk se Paška (čistě 
soukromě) táže na možnost svého zapojeni do Starokatolické cirkve. Tentýž se domnívá, že 
v srbské církvi dogmatické hledisko oproti minulosti polevilo a unie se starokatollky by 
nemusela být takovou překážkou.) (Paškova soukromá korespondence neznámému adresátu 
do Holandska) 
Pašek odkazuje Gorazda-Pavllka na Rába. Ráb by vital přestup Gorazda-Pavllka a spol., 
jelikož by mohl vládě předložit statut pro novou církev. Gorazd-Pavlík by se ale muselo všech 
krocích dohodnout se srbskou pravoslavnou cirkvi, protože je na ni kanonicky vázán. Sám bez 
jejího vědomi nesmi činit žádná podobná rozhodnutí. Navic se Ráb a Gorazd-Pavllk nemohou 
shodnout na oficielnim názvu. Gorazd - Pavlík navrhuje varianty "Československá 
cyrillometodějská cirkev" či "Československá katolická cirkev", což Ráb zamitá a trvá na 
pojmenováni "Husitská starokatolická cirkev". Jednáni tedy nikam nevede. 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupstvi, zatím nevydáno. 
92 Na dokumentu o biskupském svěceni jsou podepsáni mj. arcibiskup Kenninck, biskup Moog a 
farář Kreuzer. 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupství, zatím nevydáno. 
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zveřejněny. O svých postupech ale musí vždy předem uvědomit synodní radu 

ve Varnsdorfu. Během tohoto roku počet členů klesl skoro na polovinu. 93 

V druhé polovině listopadu 1927 přichází pravděpodobně k Paškovým 

rukám anonymní udání na Rába, které ho viní z kandidatury ve straně českých 

fašistů a zvolení do městské rady. Ráb se snaží Paškovi ospravedlnit tím, že 

motivován hmotným zájmem kandidoval do Národního občanského bloku94 se 

souhlasem církevní rady a úmyslem toto oznámit radě synodní, když bude 

zvolen. Jako důvod předkládá vytvoření protekce k získání většího kostela 

v centru Prahy. Malé množství farníků bere jako důsledek malé a hůře 

přístupné kaple Máří Magdalény. 

V dubnu posílá předseda Hovorka Paškovi dopis s prosbou udělení čestného 

titulu95 Rábovi za jeho intervence u státních úřadů a hlavně za dvacetileté 

jubileum ve funkci duchovního správce. 

23. června 1928 se na valné hromadě mimo obvyklých referencí ohledně 

bohoslužeb, vyučování náboženství etc. podává zpráva o založení vlastního 

konta pražské farnosti a vydávání nového neperiodického věstníku96 , který je 

členům zasílán zdarma. Novou církevní radu tvoří Vojtěch Hovorka (opětně 

předseda), Jan Dvořák, Josef Šplíchal, Josef Čapek, Boh. Straberger a Alois 

Šlechta. 

24. až 30. září 1928 se v Praze koná kongres pro světový mír, kterého se 

účastní biskup Pašek a zahraniční starokatoličtí biskupové. Během tohoto 

kongresu navštěvují pražskou starokatolickou obec. 

Obec v Praze, přestože se jí všechny dlouholeté snahy konečně vydařily, 

se dostává do jakési spirituální krize, a přestože čítá odhadem 450 farníků, je 

návštěvnost bohoslužeb minimální a celkový život obce klesá. Ráb má kromě 

93 V Dopise Paškovi ze dne 28.4.1927 Ráb plše, že obec Praha měla v roce 1926 celkem 623 
členů. 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupstvl, zatím nevydáno. 
94 Národnl občanský blok o sobě tvrdl, že je nepolitická skupina, která nepokládá volby do 
pražské obce za volby politické. (pozn. kandidát na prvnlm mlstě ani Ráb na druhém nejsou do 
mlstního výboru zvoleni) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvlm ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 71 
95 "synodální" nebo "biskupský" rada 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupství, zatím nevydáno. 
96 Věstník české církve starokatolické (pozn. autora) 
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duchovenského i civilní zaměstnání97 (účetní úředník na ústředním cejchovním 

inspektorátu), takže se obci věnuje omezeně - a naopak farníky považuje za 

lhostejné. 

V dubnu 1930 navštěvuje Prahu biskup Pašek a po bohoslužbě je 

účasten i na valné hromadě, kde i on pomáhá teoreticky řešit oživení obce. 

Mimo jiné obec slaví 30. výročí svého trvání. 

Na začátku třicátého roku se v pražské obci objevil velmi iniciativní farník 

- plukovník v záloze Kari Hanf. Není spokojen se současným stavem obce a 

zahajuje agitaci na zvýšení počtu aktivních věřících. Ze všeho nejdříve navrhuje 

pravidelné vycházení "Věstníku", konání schůzí farní rady, nutnost vysílat 

pražské členy na synody, pokusit se získat větší kostel v centru aj. Brzy se 

dostává mezi představenstvo později je důvěrníkem synodní rady a navazuje 

úzký korespondenční vztah s Paškem, s nímž se radí, jak správně vést obec. 

Postupně si mu začíná na Rábův způsob administrování98 i jeho osobu99 

stěžovat a domlouvá přes Paška valné shromáždění, na kterém by byl Pašek 

osobně přítomen. Napadá ho přenesení biskupství do Prahy a dotazuje se 

Paška, zda by byl ochoten se přestěhovat. 

Při sčítán í lid u v roce 1930 je v Praze zjištěno 436 starokatolíků 100, což 

není za uplynulých 10 let žádný přírůstek. Hanf ve "Věstníku" farníky vyzývá 

k povinnosti alespoň jednou měsíčně přijít do kostela a navazovat mezi sebou 

kontakty, popřípadě přivádět s sebou nové lidi. Pátrá po dalších kostelech, které 

by mohla pražská starokatolická obec užívat a nalézá kostel sv. Karla 

Boromejského 101. Bohužel nikdo neví, komu patří a Hanfovi se ho získat pro 

97 Dokonce se mu naskýtá možnost ještě lepší pracovní pozice (druhého vrchního tajemníka) a 
posílá Paškovi dopis s prosbou, o přlmluvu u vládního rady Svobody a na prezldiu ministerstva 
veřejných prací. 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupství, zatím nevydáno. 
98 Ráb se např. obává svolat církevní shromáždění, protože ho obec údajně již jednou sesadila 
a Hovorka musel zfalšovat výsledek hlasování. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 73 
99 Prozrazuje Paškovi, že Ráb je funkcionářem kurzu fašistických agitátorů a jeho jméno často 
vystupuje v novinách "Stráž říše". Je podepsán i na proklamaci proti Gajdově uvěznění. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvlm ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 75 
100 Zatímco celá starokatolická clrkev dosahuje počtu 22 747 s přlrůstkem cca 25 00 osob. 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupství, zatím nevydáno. 
101 Tehdy je sídlem laboratoří české techniky. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 74 
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starokatoliky nezdařilo, přesto ve hledání vhodných liturgických prostor 

pokračuje a pravidelné se chodí poptávat na zemský úřad. 

V této době v Praze existuje poměrně velká komunita přistěhovalých 

Němců, pro které jsou plánovány občasné bohoslužby v němčině. První 

takovou zahajuje 26. října Pašek a následné mají v intervalu zhruba dvou 

měsíců sloužit kněží z pohraničí, kteří alespoň částečně ovládají i češtinu. 

K těmto účelům jim propůjčuje česká obec kapli Marie z Magdaly. Ráb a většina 

předsednictva se německé komunity straní a namítá, že se Němci nezapsali do 

pražské obce - a tedy tam nepatří. 102 Vyřešením jejich statutu 103 je zaúkolován 

šumperský farář Josef Ferge. 

Sčítání farnosti 1931 104 přináší informaci, že je v Praze 461 osob 

starokatolického vyznání, ovšem činných je jen zlomek a jejich počet nijak ra

pidně neroste. (Pražská obec na základě svých záznamů vykaz,uje cca 474 

osob, v čemž nejsou dle pozdějšího Paškova tvrzení zahrnuti přistěhovali 

Němci, celá církev 22 712). Církevní příspěvek neplatí téměř nikdo a Ráb se 

obává, že kdyby ho vymáhal exekučně, tak by valná většina vystoupila. Prosí 

biskupa o předběžné zplnomocnění k jednání s vládními úřady, aby mohl 

podniknout další kroky k dosažení samostatnosti české starokatolické církve. 

Hanf Paškovi úpadkovou situaci ličí jako výsledek Rábova nezájmu o pastoraci 

a hledá za něj náhradu, která je momentálně dost složitá, neboť se církev 

rozhodla přijímat do duchovenstva jen Němce. Podotýká, že Ráb žádal osamo

statnění obce bez jejího souhlasu a píše Paškovi, aby rozdělení nepovolil. 

Veřejnost - včetně úřadů si často plete Starokatolickou církev s Česko

slovenskou. Hanf jakožto ne zrovna příznivec CČS publikuje v nejrůznějších 

tiskovinách články osvětlující stanoviska a starokatolické církve a její 

diferenciaci od Církve československé. 

Valné shromáždění 1931 rozhoduje třístupňové placení církevní daně. 

Nejmenší roční příspěvek je odsouhlasen na 12 korun. Ten se vztahuje 

především na nemajetné a členy nejnižším příjmem. Druhý stupeň - 24 korun 

102 Údajně neohlašuje ani jejich bohoslužby a Hanf je tedy uveřejňuje v německém tisku. 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupstvl, zatlm nevydáno. 
103 V budoucnu by se dalo uvažovat o vytvořeni německé filiálnl obce. 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupstvl, zatlm nevydáno. 
104 V celých Čechách je starokatolíků 17827, na Moravě a Slezsku 4749 a na Podkarpatské 
Rusi 171. (AKKZ 20.8.1931) 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupstvl, zatlm nevydáno. 
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pro ty se středním příjmem a třetí stupeň je 48 korun, který by se měl týkat 

většiny členů. Povinnost placení církevní daně má každá dospělá osoba. 

Na 12. Mezinárodním starokatolickém kongresu ve Vídni (8. - 10. září 

1931) líčí Pašek vztah českých starokatolíků k českému pravoslaví (včetně 

přestupů k pravoslaví v roce 1905). Již po několikáté se objevují nové dialogy, 

sympatie a tendence ke sjednocení obou českých církví. Především se řeší se 

vzájemný poměr zúčastněných 105 a prohloubení vztahů, což konkrétně u Angli

kánské a Starokatolické církve znamená Bonnskou dohodu o vzájemném 

interkomuniu, uzavřenou v červenci tohoto roku. 

28. září svolává Hanf schůzi církevní rady, na které se snaží Rába 

donutit k odstoupení, ale Ráb ve funkci (značně pobouřen Hanfovými námit

kami106
) a díky podpoře ostatních členů setrvává. Hanf od Paška požaduje, aby 

Rábovi přísně domluvil, a pokud Ráb neuposlechne, tak ho suspendovat. 

25. října 1931 je na shromáždění německých starokatolíků v Praze zvo

len čtyřčlenný výbor zabývající se založením německé filiální obce. Té by se 

měl dle Hanfa čistě hypoteticky co nejdříve ujmout mladý duchovní, který by 

mluvil oběma jazyky, a tím by bylo možno Rába jednodušeji sesadit.107 Hanf 

plánuje do konce roku ještě jedno shromáždění, kde chce Rába k odstoupení 

vyzvat razantněji. 

Náboženská úroveň pražské obce neustále klesá, styl Rábova hospo

daření je nepřehledný a krom národních faktorů se přidávají mnohé další, které 

činí stav obce stále více komplikovanější. 

Koncem ledna 1932 vydává pražské farní rada usnesení, aby jí byl uvnitř 

Starokatolické církve přiznán národní charakter. Předseda pražské obce 

předkládá synodě návrh na změnu 108 v Synodním a obecním řádu (usnesený 

24. ledna 1932), který umožní rozdělení církve na české a německé biskupství. 

105 Přítomno je Holandsko, Švýcarsko, Německo, Československo, Rakousko, Chorvatsko a 
stoupenci Polské národnl katolické crrkve z USA. Exkluzivními spoluúčastnrky jsou příslušnIci 
clrkve Pravoslavné a Anglikánské. 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupstvr, zatrm nevydáno. 
106 NedrženI se starokatolické liturgie a svévolné záměny. Misál, který Ráb použlvá chce Hanf 
nechat Paškem zkontrolovat a opravit. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvrm ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 87 
107 Ferge, jemuž je pastorace pražských Němců zatrm svěřena: 1) neumí dostatečně česky, 2) 
dojrždí nepravidelně. (pozn. autora) 
108 Jedná se o §1 a), b) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvrm ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcr 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 90; viz příloha Č. 2 
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(Se snahou svůj dlouhodobý úmysl ještě více zintenzívnit přikládá 

představenstvo ještě návrh přijatý 20. synodou 9. září 1900.) 

Vedle toho posílá ještě projevení nedůvěry Hanfovi a návrh na jeho vyloučení109 

z předsednictva (argumentováno mj. tak, že Hanf nebydlí v obvodu Velké 

Prahy). Farní rada zastavuje vydávávání ,,věstníku" (který financuje Hanf) a 

rázně odmítá jakékoli vytvoření německé filiální obce. Do řádné domluvy s ní 

samou zakazuje užívat kapli Máří Magdalény k německým bohoslužbám. 

Dodává, že veškerá rozhodnutí jsou závěrem Hanfovy svévole. 

První požadavek synodní rada na svém plenárním zasedání 1. února 

1932 zamítá a udává bezdůvodnost k podobnému postupu a nedostatek před

pokladů k realizaci11o
• Druhý - návrh na vyloučení Hanfa111 

- suspenduje díky 

nedostatku důkazů. Hanf je na své přání vzat pod ochranu synodní rady. 

Jednání pražského představenstva označuje synodní rada za nepřístojné 

starokatolíků a ze strany představenstva za neoprávněné. 

Pražské představenstvo výše uvedená rozhodnutí synodní rady nehodlá 

respektovat. Staví se za svého faráře, hájí jeho styl sloužení bohoslužeb i 

veškeré pastýřské péče a vyjadřuje mu plnou důvěru i v jeho národně politické 

109 Hanf je totiž v neustálém konfliktu s farářem Rábem a jako "škůdce starokatolického 
společenství" byl vyloučen ze shromáždění obce, ztratil funkci místopředsedy, vyslance synody 
a Ráb ho vyzývá k výstupu z církve. 
Jedním z jistě několika dalších osobních důvodů k vzájemným bojům je, že se Hanf striktně 
staví proti národnostnímu rozdělenI. Sám se velmi zasazuje o zřízení německé filiální obce 
v Praze. V listopadu 1931 soukromě oslovuje štýrského vikáře Barejšku a nabízí mu místo 
duchovního správce. Barejška nabídku nepřijímá, protože se obává, že by v Praze nebyl přijat 
ani Čechy ani Němci. (Po Barejškovi má v záloze ještě Elšíka (který ovládá mim i jiné češtinu), 
toho času faráře CČS, který se po delším pobytu v USA vrátil do Československa.). Postupně 
informuje synodní radu o dalších kandidátech. 
Proti vyloučení se Hanf odvolává k synodě. (V odvolání po několikáté píše, že Ráb vysluhuje 

nestarokatolickou bohoslužbu (používá jiné, než předepsané žalmy, vynechává epiklezi, 
"Tajemství víry" aj.), nekáže, bere si peníze za svátostné úkony, užívá ke jménu církve 
přídavek "husitská" etc.) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 87,92 
110 Současný jediný farář Ráb vykonává úřad duchovního správce na vedlejší pracovní úvazek 
a dá se tedy předpokládat, že by biskupskému úřadu nevěnoval potřebnou péči, ani k němu 
nemá potřebnou kvalifikaci. Navíc se politicky angažuje v protistátní straně českých fašistů 
Radoly Gajdy. České biskupství by navíc momentálně nebylo schopno zvolit si synodní radu, 
protože do ní podle znění synodního řádu náleží dva řádní a dva mimořádní členové klerici. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 92 
111 Představenstvo má dle § 43 právo škůdce ze shromáždění vyloučit, ale až po řádném řízení, 
při kterém musí být přítomen a vyslyšen žalobce i obžalovaný. Právo definitivního rozhodnuti 
má dle § 19 v podobných případech pouze synoda, která může zavést disciplinární řízení proti 
laikům. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 95 
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činnosti. Své, ač anulované požadavky, zasílá zemskému úřadu. Zemský úřad 

je díky rozporům se platným synodním řádem stejně zamítá. 

Ráb synodní radě dává na vědomí, že se 13. února 1932 vzdal své 

činnosti v národní obci fašistické, nicméně Hanf ho kompromituje "Fašistickými 

Listy" z 18. února a zasílá je synodní radě. 

Vyvstávají nesrovnalosti mezi pražskou farní radou a radou synodní, 

které vyhrocuje synodní rada 112 vyslovením nedůvěry pražské farnosti v důs

ledku nekorektního jednání ve věci osamostatnění české církve. Pražská farní 

rada žádost o rozdělení na dvě biskupství113 formálně s dvouměsíčním zpož

děním synodní radě posílá. 

Hanf nechává v "Národní politice" otisknout výzvu pro české starokatolíky 

k přihlášení se do starokatolické obce, ale žádný se mu nehlásí. Podle statistik 

k 30. březnu je farní obec Praha 662 členná. Je to však pouze formální údaj, 

z čehož je většina Němců a aktivních Čechů je skutečně mnohem méně. 

Praha se po dlouhé době účastní 33. synody, která probíhá ve dnech 

28.-29. května 1932 ve Varnsdorfu. Deleguje předsedu Hovorku a Luttenburga 

(výslovně neopravňuje Hanfa a distancuje se od jeho případných návrhů jako 

protizákonných 114). Synoda řeší především zavedení stejného misálu do všech 

obcí a povinnost se od něj zbytečně neodchylovat. Český překlad pro (česky 

mluvící) Pražany mají z pověření synody a pod dohledem biskupa zajistit Hanf 

a Gustav Kamenský (alias Kaminský či Kamensky nebo Kaminski). Dalším 

v této době obzvláště těžkým a důležitým usnesením je přísný zákaz 

duchovním se jakkoli politicky angažovat. Specielně pro Československo 

synoda vyslovuje zamítnutí návrhu týkajícího se rozdělení církve na dvě 

biskupství podle národností. 115 Jako důvody uvádí touhu po rozdělení jen jako 

112 Pražské předsednictvo přímo oslovilo ministerstvo školstvl a národnl osvěty, aniž by předtím 
~ožádalo o svoleni synodní radu. (pozn. autora) 
13 Na "Deutsche Altkatholishe Kirche" a "Českou clrkev starokatolickou". Každá má být řlzena 

vlastním biskupem (správcem biskupství), se svou synodou a vlastni synodnl radou. Obvod se 
vztahuje na dosavadnl oblasti. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obci 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 90 
114 Synoda jeho mandát v souladu se synodním řádem považuje za platný. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obci 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 102 
115 Podobné návrhy může předkládat jen shromážděni obce (které Ráb znovu nesvolal) a navic 
nebyly synodni radě předloženy protokoly z předešlých shromážděni v letech 1931 1932. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obci 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 102 
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snahu části představenstva - nikoli celé obce a Rábovu absolutní nezpůsobilost 

obsadit případné místo biskupa 116. 

Ráb a část představenstva se cítí závěry synody dotčeni. Vyzývají 

farníky k výstupu ze Starokatolické církve a k založení nové "Husitské církve". 

Vysokou návštěvnost německých bohoslužeb (narozdíl od českých) předkládají 

českým farníkům jako ohrožení národního charakteru církve a pokus o 

přetvoření obce na česko-německou 117. Ráb podruhé vystupuje 118 ze Staroka

tolické církve. Nepravdivě ujišťuje své příznivce o vyjednaném povolení nové 

církve, která má být dotována z peněz odebraných Církvi starokatolické. Roze

sílá letáky a formuláře s přihláškami, které může vlastnoručně vyplnit každý 

starší šestnácti let (nezletilé mají do svých formulářů vyplnit rodiče). 

Rábova agitace, ve které figuruje i jeho žena přesto nemá v první fázi 

žádný vliv119 a okamžitý výstup ze Starokatolické církve na jeho popud podává 

jen osm lidí. 120 

Synodní rada Rába suspenduje, rozpouští představenstvo 121, ruší 

dosavadní místo farního úřadu 122 a pověřuje Paška jakožto svého předsedu, 

aby o takovém opatření informoval příslušné státní úřady. Pašek tak okamžitě 

činí během několika schůzek se sekčním šéfem ministerstva školství Mlčochem 

se snaží, aby Rábova "Husitská církev" nebyla státem uznána. 123 

116 Krom již výše řečených překážek je v této době je nemyslitelné, aby se biskupem stal 
rozvedený a podruhé ženatý kněz. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 102 
117 V čemž se nemýlí, protože obec, alespoň dle Hanfových plánů, tak opravdu být koncipována 
má. (pozn. autora) 
118 Hanf informuje Paška, že se Ráb nechal vypsat až 22.7. - tedy až poté co byl suspendován, 
zatlmco své přívržence nechal vypsat už 6.7. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 111 
119 Totéž Paškovi dosvědčuje sekční šéf ministerstva školství Mlčoch a předpokládá neúspěch 
možných nároků, o které by si tato církev mohla žádat. ( pozn.: Informaci, že Ráb neprodleně 
podal žádost na ministerstvo školství o uznání "Nové církve husitské" otiskuje 29.12. 1932 
Pražský večernfk.) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 120 
120 Pašek však udává v AKKZ z 20.9. 1938 počet těch, kteří s ním odešli kolem 200, což by 
znamenalo, že po Rábově druhém výstupu ztratila pražská starokatolická obec většinu Čechů -
a převážně pak mládež, což v jiné korespondenci dosvědčuje i Hanf. 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupství, zatím nevydáno., pozn. autora 
121 Bezprostředně tomto aktu posllá Hovorka dopis, že se předsednictví díky rozpolceným 
poměrům vzdal již v červnu. 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupství, zatím nevydáno. 
122 V Rábově bytě. (pozn. autora) 
123 Pražský magistrát však přestupy k zatím úředně neexistující církvi z toleruje. 
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Hanf dostává úkol svolat generální shromáždění obce a provést volbu 

nové obecní rady. 17. srpna 1932 tedy probíhá volba nového představenstva, 

do kterého se dostávají i Němci. Předsedou se stává Hanf, zástupcem Ambrož, 

jednatelem Čipera, revizorem Kraus. (Ostatní: Josef Rzehák, Žofie Auerová, 

Božena Holnová, Jan Starz, František Janeček, Adolf Wewerka). 

Do konečného vyřešení problému v pražské duchovní správě přebírá 

všechny funkce biskup Pašek. Matriky, protokoly, seznamy, razítka, inventář a 

výuku náboženství s plnou mocí124 synodní rady prozatím přebírá Hanf. 

Obstarává renovaci kaple převážně ze svých nákladů a zbytek žádá od synodní 

rady částku ze státních subvencí. Po dokončení oprav plánuje pozvat úředníky 

z ministerstva a redaktory "Pražských Listů". Podobně jako Ráb i on rozesílá 

agitační letáky a přihlášky. Obhajuje název církve "starokatolická" versus 

"husitská" a vyzývá lidi, aby k Rábovi nepřestupovali. 

Školní výbor dává Hanfovi povolení k výuce až po několika Paškových 

intervencích, protože se dosud neorientuje vobecních poměrech, které je 

Pašek nucen vysvětlit125 . Později Hanf vyučuje náboženství i na českých ško

lách v pohraničí126 • 127 Hanfa napadá přenést sídlo biskupství do Prahy, což se 

Paškovi zamlouvá, ale obává se bude podezírán z čechizace církve, takže to 

zatím nezamýšlí. 128 

KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvlm ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcl 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 109 
124 Ráb vydáni materiálů problematizuje. Později většinu po domluvě předává faráři Fuchsovi. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcl 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 112 
125 Ráb (ač církev husitská nenl státně uznaná) totiž nadále vystupuje jako úředně platný 
duchovnl a užlvá neoprávněných razítek "Farnl úřad clrkve husitské". Jeho počlnání nemá už 
se starokatolickou clrkví žádné pouto a aby se předešlo problémům, žádá Pašek ministerstvo o 
vydáni zákazu Rábově činnosti. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvlm ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcl 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 122 
126 Mlstnl duchovnl jsou zaneprázdněni pastoraci ve farnostech a výuku náboženstvl strhajl 
velmi těžce. Děti musl mnohdy kvůli výuce starokatolického náboženstvl dojlždět do 
soused nich měst, což je ve většině přlpadů jen těžko realizovatelné. Mnoho z nich se dlky 
dálce a na rozkaz inspektorátu z náboženstvl odhlašuje. (pozn. autora) 
127 Koncem roku 1935 zlskává způsobilost k výuce náboženstvl i jeho žena Bohumila Hanfová. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvlm ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcl 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 142 
128 V případě, že by tak nakonec učinil, jmenoval by jednoho vikáře pro Čechy a druhého pro 
Moravu. (pozn. autora) 

58 



9. ČESKO-NĚMECKÁ STAROKATOLICKÁ FARNOST 

(1933-1939) 

Pašek jezdí do Prahy sloužit české i německé bohoslužby a Ráb se 

během '33. roku ztrácí z povědomí i se svou "Husitskou církví,,129, která přes 

všechny snahy pro nezájem oslovených de facto nevznikla. 

Hanf je v obci organizačně velmi činný a panuje o něm pozitivní 

povědomí mezi všemi Němci. Stává se i pravidelným delegátem na staroka

tolické kongresy, různé mezicírkevní konference a manifestace13o. Farnost 

Praha toho času má asi 450 členů, z čehož přibližně čtvrtina jsou Němci. 

Obec postrádá stalého duchovního a pravidelné bohoslužby. Mimo 

Paška je do Prahy nepravidelně vysílán Johann Gerstner, určený (vedle 

Fergeho) původně jen pro pražské Němce. Ke sloužení pravidelných českých 

bohoslužeb se nabízí Kamenský, což není také vzhledem k jemu preferovaným, 

finančně i časově náročným akcím v Jizerských horách 131 ideální řešenÍ. Na 

konci roku 1934 vykazuje statistika starokatolíků v Praze asi 426 členů. Obec 

však na ústředí neposílá žádné výkazy, výuku náboženství nekoná a nedosa

huje žádných pokroků. 

Hanf pomalu obrací své dosavadní stanovisko a stává se zastáncem 

českých bohoslužeb vedených českým duchovním. (Stejně tak začíná prosazo

vat českého katechetu pro české děti, přestože jich je opravdu málo a zpravidla 

umí velmi dobře německy.) Vnucuje Paškovi různé návrhy případného 

vyplácení takového katechety na úkor ostatních - již činných kněžÍ. Pokud se 

farářské místo v Praze co nejrychleji neobsadí, oznamuje Hanf Paškovi, že na 

místo předsedy bude rezignovat. V pohraničních oblastech plánuje zařídit buďto 

129 Roku 1934 jí pražská obec pronajímá (za 200 korun ročně) kapli v Novoměstské věži na 
Karlově náměstr. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvrm ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 130 
130 Např. Manifestace za světové bratrstvr (4.2. 1934). 
Mezinárodní starokatolický kongres v Kostnici 30.8. - 3.9. 1934. 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupství, zatím nevydáno. 
131 Kamenský v Desné experimentuje s vysluhováním českých bohoslužeb, což se nezamlouvá 
Paškovi a německým duchovním (zvláště farářům Siehrovi a Storchovi) , protože tato obec je 
převážně německého rázu a Čechů je zde minimum. Kdyby měla být obec čechizována, stála 
by v akutním ohroženi. Německé představenstvo v Desné ani nehodlá kostel k českým 
bohoslužbám vice bezplatně propůjčovat. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obci 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 128 
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pravidelné české bohoslužby nebo rovnou vytvoření českých frakcí, které by se 

nalézaly v oblastech obcí německých.132 

Pašek pomalu odhaluje Hanfovu osobnost a začíná s ním jednat ostřeji. 

Začíná ho hodnotit jako iniciátora neshod vobcích a šiřitele národnostní 

nesnášenlivosti. 133(Důsledkem Hanfova přístupu může být to, 

že se Pašek rozhodl zvát na schůze synodní rady jen řádné členy, mezi něž 

Hanf nepatří.) Rezolutně odmítá jakékoli Hanfovy "vlastenecké" snahy134 usku

tečnit a otevřeně se staví proti národnostnímu dělení obcí. Hanf opakovaně 

žádá synodní radu, aby pražskou obec dotovala (přestože to není její povin

ností) a obviňuje ji, že užívá státních subvencí nedovoleně. 

Začátkem ledna 1935 je do kléru nově přijat Friedrich Mayer - student 

Husovy fakulty v Praze a civilním povoláním učitel. 24. března přijímá ve 

Varnsdorfu jáhenské svěcení a 30. června ještě téhož roku kněžské 135. Je 

určen pro pomocnou pastoraci Prahy, 1. července 1935 je zaevidován u zem

ského úřadu jako administrátor pražské obce a 15. srpna 1935 potvrzen. Jeho 

předností je výborná znalost českého jazyka a překládá do češtiny všechny 

liturgické knihy.136 Bohužel je mimopražský, takže bohoslužby jezdí sloužit 

jednou za čtrnáct dní. V srpnu téhož roku posílá Paškovi dopis, kde ho prosí, 

zda by ho navrhl na místo ministerského či zemského školského referenta 

Starokatolické církve. Za nedlouho se stěhuje do Prahy. 

132 Např. založit českou starokatolickou obec ve Ždáru. (pozn. autora) 
133 23.11.1936 Paška o Hanfově dvojaké osobnosti informuje německý biskup Erwin Kreuzer
Zelenka a posflá místopřísežné prohlášení ve kterém praví, že na podzim 1931 ho Hanf 
navštívil a doslova mu měl říci: "Byla to hloupost, že se Češi odtrhli od starého Rakouska a 
zřídili si vlastní stát. Ve starém Rakousku mohli Češi dosáhnout i nejvyšších míst v armádě a 
státních službách a něco v této velké říši potom znamenali. Nyní jsou omezeni na svůj malý stát 
a tím odsouzeni k bezvýznamnosti." 28.11.1936 Paškovi totéž potvrzuje univerzitní profesor 
v Bonnu Dr. Rudolf Keussen. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 158 
134 " ••• Musíme si zde vytvořit svou vlastní církevní organizaci, která se více podobá 
švýcarskému příkladu ... " (Hanf v dopise Paškovi, 27.11.1935, Konig str. 147) , má 3 způsoby 
řešení: 1) podřízení národního elementu za náboženský (dle něj nejideálnějšf), 2) utrakvistické 
vedení církve; osoba biskupa by představovala utrakvistický charakter církve - neexistence 
německé církve, 3) úplné oddělení; české obce by vystoupily se svazku církve 
v Československu a připojily se kjiné instituci (obdoba Rábových snah; pro Hanfa nejkrajnější 
varianta.) (Hanf v dopise Paškovi 27.11. 1935, srv. Konig str. 147) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 147 
135 Spolu s Hugem Sachrem z Jablonce. (pozn. autora) 
136 Překládá švýcarský rituál a chybějící části doplňuje z německého. (pozn. autora) 
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Hanf svým působením problematizuje poměry v Desné a začínají na něj 

chodit další udání137
. Údajně má být pod stálým dohledem Sudetoněmecké 

vlastenecké fronty (SHF) a o jeho počínání má podávat informace smržovský 

farář Franz Storch. Hanf je dotčen a požaduje od Storcha omluvu do 14 dnů 

osobně i před synodní radou. Pokud se neomluví, podá na něj Hanf spolu se 

svým zetěm žalobu pro nactiutrhání. Synodní rada posílá Storchovi kopii Hanfo

vy obžaloby a vyzývá ho, aby se k ní vyjádřil. Zakazuje mu činnost v SHF a 

domlouvá mu, aby se Hanfovi omluvil, což je učiněno. 

Počet farníků, náležících k obci Praha je kolem 300 i s Němci a 8. září 

1935 Mayer slouží slavnostní mši v kapli sv. Máři Magdalény na výročí její 

třísetleté existence. Situace v Praze pro něj začíná být spíše obtížná a začíná 

se zajímat o místo v Břidličné po nedávno zesnulém faráři Erhartovi. Německé 

bohoslužby jezdí nyní do Prahy vysluhovat každých 14 dní Hugo Sacher. 

31. ledna 1936 přijíždí Pašek (za doprovodu Hochmanna a laika 

Reinische) na audienci k nově zvolenému prezidentu Benešovi. Jménem Staro

katolické církve mu prohlašuje oddanost a slibuje loajalitu. Paškův vztah 

k nacionalistickým hnutím není zatím ještě veřejně žádný. Postoj republiky 

k církvím hodnotí pozitivně. (Církev dostává takové dotace, které by za 

Rakouska-Uherska měla jen stěží.). 

16. června 1936 podává Pašek ministerstvu školství a národní osvěty 

žádost pražského představenstva ohledně zřízení filiální obce ve Žďáru (pod 

kterou by spadali čeští farníci z Desné a Smržovky). Není však ochotna nechat 

rozšířit pole působnosti pražské obce na celou republiku.138 

K 1. červenci 1936 Mayer opouští místo pražského administrátora 139, 

protože vznikají neshody14o jak mezi ním a pražskými farníky, tak mezi ním a 

137 Že počešťuje Desnou, má vliv u vlády, je z jakýchsi mi financován aby prováděl špionáž. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcl 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 137 
138 Proti tomu se Hanf časem ohrazuje v dopise synodnl radě: " .... Proč se odmítá rozšlřit oblast 
působení pražské obce na celou zem? (srv. Fergeho článek "Odloženi záležitosti"). Proč je tu 
spíše tendence povolit filiální obec ve Žďáru? Já to vyslovlm. Protože se počltá s vytvořenlm 
země Sudety, která by měla být od tohoto státu oddělena ... " (dopis Hanfa synodnf radě 3.9. 
1936; KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 151 
139 Po jeho odchodu se bohoslužby konajl velmi sporadicky. Hanf občas koná laické. (pozn. 
autora) 
140 I po jeho odchodu je veden soudnl spor, který se týká jeho příjmu v době, kdy už nebyl 
církevnlm zaměstnancem. Mayer jej musl pražské obci splatit a uhradit soudní i mimosoudní 
výlohy. Původně zažalovaný obnos činí 2400 Kč, načež Pašek mu polovinu odpouští, zatímco 
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německými kolegy kněžími. Navíc si přeje odjet na rok studovat teologii do 

Holandska. Pastorační činnost Čechů v Praze po něm začátkem srpna přebírá 

jablonecký farář Johann Gerstner, který jako jeden z mála obstojně ovládá 

češtinu. 141 Přebírá i veškerou výuku náboženství v severních Čechách po Han

fovi, kterému vzala synodní rada povolení k výuce. 142 

Tento další Němec je dosazen bez vědomí pražské obce, jejíž část tento 

zákrok chápe jako vnucení a snahu Němců pražskou obec zničit. Gerstnera 

v žádném případě za svého správce nechce a 18. září 1936 podává stížnost na 

zemskou správu pro porušení synodního a obecního řádu143 . (Vedle toho 

operuje tím, že na pastoraci dvou obcí je nutné potvrzení ministerstva školství a 

národní osvěty.) Hanf prosí Paška, aby navrhl prozatím sám sebe do té doby, 

než se objeví nějaký český kněz. 

Přibližný počet českých členů je 740 osob na celou republiku, z čehož je 

cca 350 Pražanů. Němci platí církevní příspěvky na 77, 65% - Češi oproti nim 

na pouhých 26%. 

Koncem roku 1936 se v korespondenci začíná objevovat jméno Martin 

Jan Vochoč a Hanf ho nabízí Paškovi k převzetí pastorace v Praze.144 Vochoč 

je farníky oblíben nejen pro svou vzdělanost a publikační činnost. Mše prozatím 

Vochoč slouží jen s arciepiskopem Sawatijem v dejvické kapli a pro starokat

olíky jen bohoslužby laické. (Eucharistické bohoslužby se v Praze de facto od 

Rábova odchodu vysluhují nepravidelně.) Pražské představenstvo ho chce 

farářem a snaží se o odvolání Gerstnera pomocí dopisů vyhrožujících 

Hanf se zasazuje o navráceni celé částky a zrušeni biskupova rozhodnutí. (Vymoženou částku 
hodlá použít k dotaci pražské obce.) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obci 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 166 
Lze vydedukovat i variantu, že byl Hanfem k odchodu vyprovokován, protože stížnosti farniku 
jako takové nejsou prokazatelné. (pozn. autora) 
141 Momentálně neni k dispozici český duchovní. Praha jednoho kandidáta nabizi, ale ten zatim 
nemá příslušné teologické vzdělání. (Jedná se o Mariina Jana Vochoče, pozn. autora) 
142 Hanf broji proti synodni radě (specielně v Tanvaldu v horské boudy "Panorama", kde se po 
většinu roku zdržuje) a následkem toho rodiče odhlašuji děti z náboženství. Synodni rada má 
obavy, aby Hanfovy zásahy nepoškodily německé obce. České bohoslužby v severočeských 
oblastech vedeni neschvaluje a Hanfovu činnost označuje za destruktivní. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obci 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 178-179 
143 § 56 viz příloha Č. 2 
144 Hanf navrhuje přijeti Vochoče provizorně, dokud si nedoplní vzděláni, není nutno ho 
přijmout do kléru. (pozn. autora) 

62 



skandálem adresovaných synodní radě145 . Pražská církevní rada v této věci 

zazlívá hlavně Paškovi, že se vzdal svého biskupského práva potvrzovat faráře 

a přenechal jej synodní radě, která v této věci není kompetentní. 

Ve zmíněné době už je poměrně rozjeta všeobecná krize. Dochází 

k politickým nepokojům a sílí radikální extrémistické strany, jak na území 

Československa, tak na území Německa. Republika má velký počet 

nezaměstnaných - převážně mezi Němci a vztahy Čechů s německými obyva

te1i146, ježto nikdy nebyly harmonické dosahují maximálně negativních vyhro

cení. Důležitou roli zde hraje boj o "společné" území.147 

Obecní představenstvo Prahy navrhuje, aby pod ni spadali všichni starokatolíci 

české národnosti148. 

Starokatolické národnostní třenice v desenské oblasti (pod vlivem Prahy) 

vyvolávají rozruch ve vládě. Poslanci Dubický149, Havlín a Bergmann podávají 

10. listopadu 1936 ministru školství interpelaci na germanizační činnost Staro

katolické církve. V této kauze je slovně napaden biskup Pašek150 a interpelující 

žádají disciplinární prošetření jeho činnosti, posléze i složení úřadu. Směsice 

informací se rychle dostávají do tisku 151, který konflikt umocňuje. Články píší, že 

se mimo toho odmítají Čechům sloužit bohoslužby v jejich jazyce (což je v roz

poru se základními stanovami Starokatolické církve), čeští kněží nejsou 

145 " •• Na paměť vám uvádím boj o univerzitní insignie i to, že za takových okolností má veřejné 
mínění vliv i na urychlení a radikalisaci opatření vládních orgánů. A je zcela logické, že lid bude 
žádat okamžité zastavení dotací a subvencí církvi, "která neslouží slávě Kristova kříže, ale 
slávě hakenkreuze". Dovedu si představit už podobné titulky, až se toho chopí některý lidovější 
list. Sám si pak přiznáte, že "Národní listy" byly na Vás ještě příliš decentní a jemné .... " (dopis 
Pomfjela Paškovi) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 157 
146 Oba národy mají svůj styl národního prosazení se vůči druhému. Český nacionalismus je 
hlasitější, ale neuspořádaný, zatímco německý cílevědomější a systematičtější. (pozn. autora) 
147 Synodní rada usnáší uvolnění prostředků k zakoupení dlužních úpisů pro ochranu 
československého státu. 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupství, zatím nevydáno. 
148 Na celém území Čech. Moravy a Slezska. (pozn. autora) 
149 Dubický označuje starokatolickou církev za převážně politický útvar, ve kterém se 
soustřeďují extrémní německo-národní elementy. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 194 
150 "Pogermanizovaný Čech německé církve". 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 194 
151 Např. "Národní Listy" (1.10.1936) a "Národní Směť'. (pozn. autora) 
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vpouštěni do německých kostelů 152 a posléze je sloužení českých bohoslužeb 

zakázáno zcela. 153 Synodní rada se měla údajně rozhodnout, že do budoucna 

bude Starokatolická církev světit jen Němce. 154 Všechno je považováno za 

německou provokaci, odporující právnímu postavení českého národa v jeho 

státě. (Z valné většiny jde o Hanfovy intriky.) 

Synodní rada a redakce AKKZ (z 20. listopadu 1936) reagují na 

zveřejněné jako na překrucování faktů, vydávají své stanovisko, podporují 

biskupa 155 a schvalují jeho disciplinární prošetření. K prošetření však nedo-

152 Opravdu jsou v tanvaldské škole slouženy dvě nebo tři bohoslužby, ale Hanf převrací fakta. 
Bohoslužby měly být míněny předběžně, jelikož se zde nikdy předtím žádné české neslavily. O 
nepovolení zapůjčení kostela se podle Paška vůbec nejednalo. Představitelé tamních obcí 
26.8.1937 prohlásili, že používání kostelů k českým bohoslužbám nikdy nezamítali, protože o to 
ani nebyli žádáni. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 179 - 180) 
153 Není pouze dovoleno nechat vysluhovat bohoslužby Vochoče, protože není řádným 
starokatolickým klerikem a věřícím je k dispozici Gerstner. Pašek se Vochočovi snaží vyhovět a 
nabízí mu, že ho do konce teologických studil deleguje ke konání bohoslužeb a funkcí jak to 
nejvíce lze a částečně ho bude vyplácet. Tuto variantu pražské představenstvo nepřijímá a 
požaduje okamžité zaměstnání Vochoče. Dokonce ho 29.7.1937 bez souhlasu biskupa samo 
voli farářem. Pašek volbu prohlašuje za neplatnou. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. str. 180 - 181) 
154 " ••• Co se týká tvrzení, že se synoda usnesla přijímat jenom německé duchovní, to vůbec 
neodpovídá pravdě. V protokolu ze zasedání synodní rady dne 12.9.1922 se v bodě 3 praví: " 
Jako první bod bude projednáván návrh podaný obcí Brno, jehož provedení má zajistit synodní 
rada, a sice návrh na změnu § 1 SOŘ v tom smyslu, aby se s okamžitou platnosti 
Starokatolická církev nyní jmenovala "Německá starokatolická církev v Československé 
republice". Na pozadí skutečnosti, že čeští starokatollci tehdy již zažádali vytvoření "České 
starokatolické církve" u vlády, bylo usneseno předběžně zaujmout vyčkávací stanovisko a 
eventuální usnesení uskutečnit teprve po uskutečněném oddělení českých starokatollků." Pod 
bodem 4 se praví: "Protože v poslední době dochází k početným žádostem o přijeti ze strany 
římskokatolických duchovních, budou jako usnesení přijaty následující podmínky, za kterých 
smí být nějaký římskokatolický duchovní přijat: německá národnost, československá státní 
příslušnost, maturitní zkouška a absolvované studium teologie. Je jasné, že se zde jednalo 
jenom o to, stanovit, kterému duchovnímu při velkém počtu žádostí dát přednost pro přijeti do 
německých obcí. Rovněž je jasné, že německé obce při svobodné volbě dají přednost 
německým uchazečům. Naopak by tomu bylo také tak. Pražské představenstvo se brání proti 
německému duchovnímu Gerstnerovi, který byl jmenován jenom nouzově a na omezenou dobu 
administrátorem, potom nemůže však od německých obcí při svobodné volbě požadovat, aby 
dávaly Čechovi přednost před Němcem. Toto usnesení se vůbec netýkalo českých obcí, proto
že synodní rada tehdy vždy přijala pro pražskou obec každého tamním představenstvem pro 
pastoraci prezentovaného duchovního, aniž by kladla ohledně národnosti nějaké požadavky a 
považovala za samozřejmost, že do Prahy patří český duchovní. Kromě toho mají všeho mají 
všeobecnou normativní platnost jenom usnesení synod a mezi těmito usneseními se něco tako
vého nenalézá ... " (Pašek v Memorandu 5.6. 1937) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 180) 
155 Tvrdí, že biskup svůj český původ nikdy nepopíral, přestože je v církvi z celkového vyčíslení 
25000 osob pouze 800 Čechů (z čehož je doslova ,,600 imaginárních" v Praze) a je si tedy 
vědom své povinnosti vůči německé církvi. 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupství, zatím nevydáno. 
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chází, protože interpelace byla mezitím stažena 156 157 a ministerstvo školství 

k takovému postupu momentálně nemá žádný zákonný důvod. Varnsdorfská 

rada vyslovuje biskupovi důvěru a prosí ho o setrvání v úřadě. Německé obce 

pronajímají kostely k českým bohoslužbám. 

Kauza se již tak nafoukla, že se do ní interesují i představitelé zahra

ničních starokatolických církví, protože Hanf lobuje proti Paškovi i v rámci 

Uterchtské unie. Pašek vyslovuje domněnku, že prostředník či iniciátor interpe

lací je konkrétně Hanf, protože byl náhradníkem v synodní radě a tudíž znal 

všechny předměty jednání. 

Synodní rada 6. prosince 1936 vyhovuje 158 požadavku Prahy na osamo

statnění a odloučení od Němců. Později nemá námitky na přifaření všech 

Čechů, pokud se tak sami rozhodnou. Hanf musí podat magistrátu přesný údaj 

územního obvodu a vyjádření biskupa, že zřízením české filiální obce není 

ohrožena německá většina mateřských obcí Desná a Smržovka. Prozatím 

všichni Češi zůstávají členy svých německých obcí, kde jsou doposud matričně 

vedeni. Konečné řešení je přenecháno synodě, protože podaný záměr není 

v souladu s platnou církevní ústavou. Synodní rada prozatím požaduje od 

Prahy soupis českých členů. Ani jedna strana nesmí na farníky činit nátlak 

Představenstvo pražské farnosti zatím vypisuje a rozesílá do všech ostatních 

obcí dvojjazyčné formuláře týkající se připojení k Praze.159 (Poslanec Dubický 

informuje Hanfa, že stejné formuláře posílá německá strana, což se pražské 

156 Biskup a synodnl rada se podřldila požadavkům Prahy, což je podmlnka pražského před sta
venstva ke staženi interpelace. (pozn. autora) 
157 List "Venkov" z 6.1. 1937 plše o ukončeni sporu a celé aféry. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvrm ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcl 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 161 
158 Prohlašuje však na ministerstvu školstvr a národnl osvěty, že tak jedná doslova "pod nátla
kem politického teroru". 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvrm ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcl 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 174 
159 Formulář má doslovné zněnl: "Český sbor starokatolický v Praze usiluje o přifařenl všech 
českých starokatollků ku Praze. Rada staršlch Vás žádá, byste prohlásil, zda - li se chcete 
připojit k pražskému sboru aneb zůstati při své dosavadnl mateřské obci v ... (následuje jméno 
konkrétnf obce). Nedostane - li se radě staršlch odpovědi do 14 dnů, bude předpokládati, že 
zůstanete při ... (následuje jméno konkrétnf obce)." 
(totéž následuje v němčině) 
"Rozhodl jsem se pro Prahu": (vlastnoručnf podpis) 
"Rozhodl jsem se pro dosavadnl obec v ... (následuje jméno konkrétnf obce): (vlastnoručnf 
podpis) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvrm ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcl 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 159 
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obci příčí. Hanf píše biskupovi, aby tyto formuláře nechal z obcí stáhnout.16oTo 

není nijak reflektováno, navíc se během '37 roku objevují v dvojjazyčném textu 

odchylky, které dle Hanfa vyvolávají dojem nátlaku na farníky. Hanf znovu žádá 

o anulaci, později posílá zprávu na ministerstvo školství a národní osvěty, které 

urguje od synodní rady zaslání jednoho kusu formuláře a vysvětlení této 

situace.) 

Uvnitř Starokatolické církve v Československu posléze nastávají rozbroje 

v úřední korespondenci mezi německými obcemi a českou. Německé oblasti 

požadují dopisy z Prahy dvojjazyčně a odpovídají zásadně německy - Praha 

naopak koresponduje pouze česky. Biskup tedy navrhuje, aby jak Praha, tak 

německé obce psaly svým mateřským jazykem a v případě potřeby překladu se 

obraceli na něj. 

Během prosince 1936 je Vochoč161 se schválením synodní rady a 

zemského úřadu ustanoven administrátorem pražské farní obce. Zároveň 

začíná studovat druhý semestr na Husově teologické fakultě. Jako jeden z hlav

ních úkolů si klade opětnou výuku náboženství v Praze, která zbavením 

Hanfova pověření ustala. Jeho vedením se pražská obec více orientuje 

k pravoslaví. Úředně potvrzen je v lednu 1937. 

V půli února 1937 umírá utrechtský arcibiskup Franciscus Kenninck. 162 

Pražská farnost za něj slouží 21. února smuteční pobožnost. 

V březnu 1937 žádá Hanf varnsdorfskou synodní radu o zaslání 

seznamu všech českých lidí ze všech obcí ode kterých je německými obcemi 

požadováno, zda chtějí zůstat v dosavadní obci. Hanf naopak po několika 

urgencích posílá do Varnsdorfu veškeré materiály týkající se německých 

starokatolíků v Praze. 

V dubnu 1937 dává Vochoč Paškovi tip na dalšího potencionálního 

duchovního - Dr. Aurela Sztracu (původem Slováka). Pašek ho však do kléru 

nepřijímá, protože Sztraca má maturitu složenou na italském gymnáziu, kterou 

československé úřady neuznávají. Dále se Vochoč zajímá, zda může být 

160 Pánové Dubický a Hanf jsou spolu v blizkém kontaktu a lze vyvodit, že Dubického a spol. 
k interpelacim proti starokatolické cirkvi navedl Hanf. Před Paškem však Hanf vystupuje jako 
jeho (Paškův) zastánce. (pozn. autora) 
161 Na rozdll od Hanfa se k biskupovi Vochoč chová velmi loajálně a diplomaticky. Podminkou 
pro jeho jmenováni je dokončeni teologických studii. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obci 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 200) 
162 Brzy na to je arcibiskupem zvolen Andreas Rinkel. (pozn. autora) 
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Starokatolická církev v Československu uznána i pro území Slovenska a zda je 

možnost tam zakládat obce. Taktéž prosazuje neodvislost české obce, protože 

si v budoucnosti nepřeje německého biskupa (obává se jeho ignorace 

k Čechům 163) a podává synodní radě návrh pražského představenstva na 

změnu synodního řádu, jelikož ho považuje za smírčí akt české a německé 

frakce. 

Vedení obce v Praze lehce mění koncepci - opouští původní návrh 

oddělené české Starokatolické církve a nahrazuje jej vytvořením samostatné 

jazykově oddělené diecéze 164 s vlastní synodou.165 Každá diecéze by se pak 

starala o své příslušníky. 166 

Vochoč rozmlouvá Paškovi hlouběji řešit českoněmecké spory 

před ostatními církvemi Utrechtské unie, aby se celá situace ještě více nezhor

šila a vidí stále možnost na urovnání těchto nesrovnalostí. Poukazuje na to, že 

Starokatolická církev na území současné Československé republiky byla sice 

založena jako rakouská, ale nyní dána hranicemi Československa. Sděluje mu, 

že jeho úmyslem je pouze pomáhat německým obcím v péči o české lidi167
. 

Českost a německost obcí chápe jako determinaci liturgického jazyka. Věří 

tomu, že český nacionalismus nikdy nedospěje k násilí a imperialismu. 

Neshody pražské obce s německou většinou církve však prakticky 

nabývají (zvláště v tomto roce) takové intenzity, že zaneprazdňují i biskupa a 

163 A věroučně prosazuje návrat k českému utrakvismu, přesto hodlá přátelsky komunikovat 
s Němci. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvim ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcl 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 172 
164 Rada dospivá k názoru, že diecéze bude životaschopnějšl a méně svárlivá než samostatná 
cirkev. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcl 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 177 
165 Pašek by prozatim zůstal biskupem obou diecézi, ale po jeho odstupu (či úmrtí) by si česká 
diecéze zvolila biskupa českého původu. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvlm ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcl 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 178 
166 "Tím svým požadavkem vlastni synody setrvávajícl v jednotě s Vámi, nechtěli jsme ani dost 
málo oslabiti starokatolictví německé, nýbrž naopak, rozdělen lm úkolů přispěti k rozšířeni 
starokatolicismu. Ta naše synoda by měla stejný význam, jako majl na při klad zemské synody 
v Německu, které nikterak neporušuji jednoty clrkve, nýbrž jl pomáhajl". (výňatek Vochočova 
dopisu Paškovi) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvim ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcl 1900-1943, Praha 2004, srv. str.185 
167 Čechy charakterizuje jako národ, u kterého nenl vira tak pevně (a systematicky) zakořeněna 
jako u Němců, a právě proto je jim třeba věnovat zvýšenou péči. (Pašek naopak např. české 
děti hodnotí jako ty, ze kterých vyrostou "dobří národnl Češi, ale nikoli starokatollci".) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvim ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcl 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 184 
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notně přispívají k jeho celkové vyčerpanosti. (Během '36 roku přišla postupná 

udání na Hanfa o kolaboraci přímo Paškovi. Hanf ji popřel, bráníc se tím, že 

pro on změnu byl pověřen redakcí "Kostnických Jiskeť' aby vyšetřil, jak se Hitler 

chová ke Starokatolické církvi. 168
). Vztah Hanfa a Paška se pohybuje v rozhraní 

písemných ataků, výhružek a narážek. 169 

25.-26. září 1937 se je do Varnsdorfu svolána 35. synoda 170 za přítomnosti obcí 

Arnultovice, Brno, Břidličná, Desná, Děčín, Jablonec, Krásná Lípa, Mistrovice, 

Rumburk, Smržovka, Světec, Šumperk, Varnsdorf - a Praha 171 . 

Pašek ohlašuje svůj úmysl odstoupit začátkem jara příštího roku z funkce 

biskupa. Předsynoda schvaluje usnesení ohledně přifaření českých sta roka

tolíků z německých obcí k Praze. Rozdělení církve na dvě národní biskupství se 

má dít pomocí zvláštní komise172 složené ze zástupců synodní rady, 

německých obcí, pražské farnosti a příslušného ministerstva. Tato komise není 

určena k závazným výsledkům, ale připravuje návrhy na mimořádnou synodu. 

Ještě před synodou se má svolat konference na ministerstvu školství a národní 

osvěty a předložit své výsledky. Zástupci synodní rady 173 mají přímo od ní 

konkrétní směrnice 174, podle nichž mají v rámci komise postupovat. 

168 Dr. Keussen měl údajně Hanfovi odpovědět, že: "hitlerovci prozaUm crrkvi neubližují, 
poněvadž ji pokládajr za přrJiš malou, než aby se s nr zabývali a přijde na řadu, až vyřídr velké 
církve". 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvrm ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcr 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 163 
169 Hanf se chová suverénně a stále vrce překračuje své kompetence - např. nechává 
neoprávněně vyučovat náboženství laika Pomrjela (který navrc užrvá ve starokatolické crrkvi 
neexistujrcr titul "lektor"). aniž by měl k podobným úkonům pověřenr synodnr rady. Synodní rada 
proti této nezákonnosti podává sUžnost ministerstvu školství a národnr osvěty a zakazuje 
Pomrjelovi učit. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvrm ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcr 1900-1943. Praha 2004. srv. str. 166 
170 původně se měla konat již 29.8. 1937. ale díky zdravotnrmu stavu biskupa byla posunuta. 
~~ozn. autora) 

1 Hanf ještě 14.9. 1937 prše Paškovi. že nevf. jestli se Praha synody zúčastnI. Účast na 
synodě Praha definitivně rozhoduje až za 4 dny na valném shromážděnf a navrhuje 3 až 4 
členy. 
KONIG Josef (přeložil). archiv varnsdorfského biskupstvr. zaUm nevydáno. 
172 Smfšená komise má mít původně po 2 členech z každé složky. Následně obec Praha žádá o 
jednoho člena navrc. což je povoleno. Za německé obce jsou zvoleni:Herbert Mochmann a 
Josef Gall 
KONIG Josef (přeložil). archiv varnsdorfského biskupstvf. zaUm nevydáno. 
173 Alois Pašek. Franz Fuchs. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvrm ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcf 1900-1943. Praha 2004. srv. str. 193) 
174 Generálnf vikář Fuchs se vzdává fce zástupce synodnf rady a přebfrá ji synodnf pokladník 
Gampe. 
KONIG Josef (přeložil). archiv varnsdorfského biskupstvf. zatrm nevydáno. 
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Druhý den synoda návrhy znovu návrhy odhlasovává 175, ale jejich znění 

je odlišné od předešlého dne. 

27. září Hanf vymáhá od synodní rady opisy návrhů a chce je stylizovat 

do původního znění odhlasovaného na předsynodě. Navíc vyčítá synodě, že 

některé z vedlejších návrhů Prahy vůbec nepředložila k jednání. Jménem 

pražské obce obviňuje synodu z nevole vyhovět a opět vyhrožuje medializací. 

(Vochoč je závěrem synody také překvapen, ale chápe jej spíše jako nedoro

zumění než naschvál a bez výhružek prosí o ujištění, zda je směrodatné 

hlasování předsynody.) 3. října 1937 se pražské představenstvo zabývá 

rezolucí synody a usnáší se znovu poprosit synodní radu o povolení 

osamostatnit se, vedení obce přenechat na generálnímu vikáři a vystavit mu 

plnou moc. Úředně žádá do nahlédnutí synodních akt. 

Během listopadu pražská obec a varnsdorfské biskupství projednávají 

věc osamostatnění ještě dříve, než by měla přijít před komisi. Předběžně se 

začínají domlouvat na postupu, aby ministerstvu oznámily hotový kompromisní 

návrh a tím ukončily vzájemný konflikt. 

23. prosince 1937 Pašek sepisuje soukromý dopis jednomu anglickému 

profesorovi Uehož jméno není uvedeno a nepodařilo se autorovi dohledat), kde 

líčí své stálé problémy s pražskou obcí. Prosí ho, aby oslovil nějakého vlivného 

politika, který by upozornil Jana Masaryka na Hanfova překrucování faktů, 

denunciace proti starokatolické církvi a aby Jan Masaryk proti Hanfovi zakročil. 

4. března 1938 ministerstvo vnitra a spravedlnosti uvědomuje přítom

ného Paška spolu se zástupci pražské obce, ve smyslu nevyhovění výše 

zmíněné žádosti. Všichni čeští starokatolíci musí tedy nadále patřit do obcí, 

v jejichž obvodu bydlí.176 (Němečtí starokatolíci v Praze musí naopak zůstat 

členy české obce.) Taktéž není povoleno ani rozdělení církve, protože nelze 

rozdělit zlomky obcí mezi české a německé biskupství. (Pašek rozhodnutí 

ministerstva kvituje s ohledem na dobu pozitivně, zatímco pražská obec nikoli.) 

175 Většina pražských delegátů už zde z neznámých důvodů není přítomna. 
KÓNIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 190) 
176 Kromě 120 Čechů z okoll Tanvaldu se tak jako tak valná většina Čechů v německých obcí 
k Praze připojit nechce. 
KÓNIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupství, zatím nevydáno. 
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Celá církev má vedle biskupa cca 10 duchovních (plus 2 katechety), ze 

kterých někteří mají obce 177 s více, než 3000 farníky v 11 státem uznaných 

obcích. Přímým církevním majetkem je 13 kostelů a 7 far. Vedení matrik je 

v mnohých případech velmi náročné a neustále přibývá míst s vyučováním 

náboženství. Z poměru duchovních vůči farníkům je patrno, že pastorační péče 

je v těchto podmínkách obtížná. 

Krátce před připojením Sudet k Říši vydává synodní rada prohlášení178 

určené všem kněžím a zástupcům církví, které vyzývá k zachování klidu 

v mimořádně vypjaté době a nerušené péči o farníky. 

Po připojení Sudet je stanovisko Starokatolické církve (vyjma Čechů 

v pražské obci) ke státní politice jednoznačné. Anšlus Rakouska a připojení 

Sudet považuje za osvobození přes dvacet let utlačovaného německého 

národa. Němečtí duchovní v čele s biskupem Paškem nyní zcela veřejně 

radikalizuji proněmecký charakter církve. 179 180 181 

177 Jen Varnsdorf má kolem 4600 osob. (pozn. autora) 
178 Prohlášeni se mj. stavl za politiku NSOAP a SOP. " ... Vševědoucl a nejspravedlivějšl Bůh 
chtěl ukázat mocným a odpovědným cestu, která vede k mlru, cestu spravedlnosti a lásky ..... " 
179 " .... Konečně přišel všemi Němci toužebně očekávaný den; německá armáda vpochodovala 
do Sudet. Jakoby hadrem je smeten český strašák! Z našich kostelnlch věži vlaji prapory 
osvobozeni, zvony vltajl svobodu! A naše obce velebl při děkovných bohoslužbách 
Všemohouclho z celého srdce, že dal, abychom se i sudetštl Němci mohli zařadit do velikého 
národnlho společenstvl našeho milovaného vůdce Adolfa Hitlera!. ... Co nás zde pohoršuje 
nejvlce, je skutečnost, že český člověk byl hecován nejen sociálně demokratickými a 
komunistickými novinami a byl sváděn k nelidskosti; ne i ten nej křesťan štěj s I plátek českých 
římokatollků a jejich strany, "Lidové Noviny" viděl svůj nejvznešenějšl úkol v tom, aby všemi 
prostředky štval proti Němcům a jejich spravedlivým požadavkům v této prolhané republice, 
jejíž heslo jako na výsměch znělo "Pravda vltězl" ... Každý Němec dnes citl hlubokou neúctu 
vůči těm kruhům, které měly při svých politických obchodech na rtech slovo božl, přitom ale 
zůstali necitlivl vůči ďábelskému žhářstvl husitských band na bezbranných lidech, kteří se 
nedopustili žádného zločinu, ale jen se hlásili ke své národnosti .... Poučeni, které si muslme 
my, neřlmanštl katollci odnést je, že římské církvi jde o všechny národnosti vice, než o němec
ký národ, že řlmská clrkev je a zůstane německému národu macechou ..... " (AKKZ 20.10. 1938 
- výňatek z pravděpodobně Gerstnerova článku) 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupstvl, zatlm nevydáno. 
180 " •••• Nejprve bylo slavnostnlm způsobem proklamováno právo národů na sebeurčenl a pak 
bylo 3, 5 milionů Němců (s 5 miliony jiných národů), aniž by se jich někdo ptal, ba dokonce proti 
jejich výslovné vůli, vydáno 6 milionům Čechů. Češi pak navenek vyhlašovali - aby uklidnili 
svědoml světa, kdyby se někde mělo ozvat - nový stát bude mnohonárodnlm státem podle 
vzoru Švýcarska, ba dokonce ještě lepši a spravedlivějšl a dokonce v tom Švýcarsko předčí. 
Uvnitř země, však bylo vydáno heslo, podle kterého nová republika se má stát českým 
národnlm státem. To znamenalo, že nečeské pozemky se měly stát českou půdOU a všichni 
obyvatelé země měli být časem počeštěni. ..... Za tlm účelem bylo např. propuštěno 40000 
německých úřednlků a zaměstnanců .... Oruhou akci v rámci počešťováni bylo zabráni 
německých velkostatků, aby takto zlskaná půda mohla být rozdělována mezi Čechy, kteřl byli 
do německých oblastí importováni... .. Nakonec docházelo k tomu, že němečtí podnikatelé, 
továrnlci a majitelé dolů byli dokonce nuceni na čechizaci územl spolupracovat tlm, že na ně byl 
vyvljen tlak, aby propouštěli německé dělnlky a vydávali je napospas nouzi nezaměstnanosti. 
Na jejich mlsto však zaměstnali obratem Čechy .... Tito lidé měli Němce urážet, provokovat a 
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Krátce na to Pašek zasílá děkovný telegram s blahopřáním Konrádu Henleinovi, 

v němž ho ujišťuje svou oddaností. 182 Podobný telegram odhlasován synodní 

radou následně posílá Adolfu Hitlerovi. Synodní rada se shoduje na tom, že do 

ujasnění poměru k sesterským církvím v Bonnu a Vídni se biskupství bude 

jmenovat "Starokatolická církev Sudet se sídlem ve Varnsdorfu". 

udávat, a pokud to režie vyžadovala, podávat soudní žaloby kvůli "utlačování", kterému jsou 
údajně vystavováni ze strany Němců!. .. Počet nezaměstnaných v německých oblastech byl vždy 
mnohonásobkem počtu nezaměstnaných na dvakrát větším českém územi. K opatřením proti 
nezaměstnanosti patřilo pravidelně, že na nouzové práce v německých oblastech byli 
nakomandování zdaleka vždy Češi, aby hladovějícím německým nezaměstnaným 
nepřehlédnutelně předváděli, jak se český stát stará - o Čechy!...Tento malý průřez realitou, 
které byli sudetšti Němci vystaveni, by měl stačit k vytvoření představy i u mimostojících, že se 
tu dály věci, které nejsou vůbec hodny kulturního národa, za který se Češi považují, a již vůbec 
ne "křesťanského" státu, který se v posledních letech těšil zvláštní blahosklonnosti 
papeže ... Zdá se, že obrovský respekt, který měl český národ a všechna úřední místa až po 
ministerstva před lidmi z Jednoty, s Zachoval natolik, že ani nyní se nikdo neodváží je označit 
za viníky. Byli to však oni, kteří zaseli toto dračí sémě, které nyní přineslo plody. Šovinisté, kteří 
chtěli ideu národního státu nastolit i násilím, všemocná vedlejší vláda, která dala bez jakýchkoli 
výčitek svědomí finanční a mocenské prostředky státu do služeb svých snah. K těmto lidem 
z Jednoty, kteří vskutku pošlapali všechny principy křesťanství, patřila kdysi celá řada 
duchovních ... " (AKVB 18.11.1938- výňatek z článku Fergeho) 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupstvr, zatím nevydáno. 
181 " ••• Od nich, těch mrtvých, se obrací naše myšlenky k živým, k mužům, jejichž energii, smyslu 
pro spravedlnost a moudré rozvaze vděčíme za to, že můžeme žít jako svobodní lidé na 
svobodné půdě, aniž by lidstvo muselo prožít hrůzy masového vraždění nazývaného válkou. 
Myslím tim především našeho vůdce Adolfa Hitlera a průkopníka návratu do staré vlasti, 
Konráda Henleina. S chválou, díkem a adorující cti však skláníme svá kolena a srdce před tim, 
který řídí lidská srdce, tak jako potoky vod a který mužům rozhodujícím o válce a míru ukázal 
cestu, která vede k míru ........ , avšak ani ten nejlepší nemůže žít v míru, pokud se nelíbí svému 
"zlému sousedovi" . Roli "zlého souseda" převzala malá česká obec v Praze, vlastně několik 
jejích funkcionářů, kteří sice ještě v roce1932 prohlásili, že naše církev byla jejich obci od jejího 
založení velkou ochránkyní a žádným způsobem nezabraňovala, aby mohli svobodně a bez 
překážek pěstovat svůj osobitý národní charakter, avšak ti stejní lidé v roce 1936 objevili, že 
naše církev českou menšinu utlačuje, že rozvíjí germanizační činnost a neprávem se nazývá 
německou církvi. .. Dubický byl přece pouze hlásnou troubou svých pražských informátorů ... To, 
že hnuti od svých prvních počátků mezi Čechy mnoho nepokročilo, dokazují výsledky sčítání 
lidu z roku 1930, které udávají, že počet členů pražské obce (včetně tamních Němců) vykazuje 
číslo 474. Co se týče naší církve naplnily události posledních let mé obavy, protože toto 
nepřirozené spojení bylo zásahem vyšší moci rozloučeno, vnucuje se otázka, jak se vyvinou 
další cesty naší církve. Odpověď není těžké naleznout. Je dána opakovanými prohlášeními 
mužů, kteří vytvořili nacionálně socialistické Německo a kteří řídí jeho osudy ..... " (AKKZ 20.11. 
1938 výňatek z Paškova pastýřského listu) 
KONIG Josef (přeložil), archiv varnsdorfského biskupstvr, zatím nevydáno. 
182 Ještě v roce 23.12.1937 v dopise neznámému anglickému profesorovi doslova píše: "Já 
jsem Čech, což jsem nikdy nezapíral, odmítám Henleina a jeho politiku, visím na svém 
vrozeném národě a miluji svůj stát, který i naší malé církvi vychází vstříc se spravedlností, 
zatímco staré Rakousko nás jenom utiskovalo." 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 201) 
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Hanf vlastními pomluvami již dříve znepřátelil samotné pražské farníky 

včetně členů farní rady, kteří se během '38 roku přesvědčují o tom, že jsou jeho 

úmysly od počátku neupřímné a pracují k zániku obce183
. 

Od 1. ledna 1939 nastává reorganizace církve. Říšský komisař pro 

Sudety začíná udělovat dobrovolnou státní pomoc a většinu jeho požadavků 

musí vyřizovat Pašek. V platnost je uvedeno německé civilní manželské právo 

a církev může sňatek pouze dodatečně požehnat. Pašek tento státní zásah 

hodnotí pozitivně a vidí ho jako ulehčení práce duchovních s vypisováním 

matričních záznamů. Nelze oddati osobu židovského původu s osobou původu 

německého. Brzy má být vydán říšský církevní zákon, který má vyřešit vztah 

církve a státu a také zákon o církevní dani. Všechny církevní daně musí být 

odvedeny na ústředí církve, odkud jsou vypláceny mzdy. Synodní rada je bude 

muset stanovit a bude je muset vybírat pro celé biskupství. Pro to bude 

zapotřebí vytvořit centrálu (obdobu finančního úřadu) a ještě předtím předložit 

vládním místům ke schválení platební řád. Nastane zřejmě dost výstupů, jelikož 

ne všichni členové budou ochotni zvýšenou církevní daň platit. Přesto si Pašek 

myslí, že tyto zákony církvi v podstatě prospějí. Protektorát Čechy a Moravu též 

hodnotí jako záslužnou VěC. 184 Vykonávání jeho úřadu mu ale komplikuje stáří a 

podlomené zdraví. 

Nehodlá zasahovat dále do vztahů pražské obce a pouze varuje Vocho

če před dalšími útoky Hanfa185
. Vztahy Paška a pražského představenstva se 

lehce urovnávají a představenstvo se Paškovi dodatečně omlouvá za své 

183 Hanf často vydával rozhodnutí zcela sám bez vědomí ostatních členů farní rady a jejich 
jménem jednal s úřady. Představenstvo tedy musí u úřadů a ministerstva všechny jeho zprávy 
prohlásit za neplatné. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 203) 
184 "Co vůdce činí, to činí důkladně a brzy mnozí lidé pocítí, že Vaši zem vzal do ochrany. 
Mnoho lidí, kteří dnes trpí nouzí, najdou chléb a práci, což je hlavní věc. Také čilé styky se 
Sudety a původní Říší s sebou pro mnohé přinesou výdělek. Před nedělí jsem našim pánům 
duchovním řekl, že se brzy k nám připojí Čechy a Morava a hleďme, přišlo to dříve, než jsem si 
myslel. Co se týká života tady, máme všechno, co potřebujeme, dokonce i "másla", které dělá 
cizincům tolik problémů, je tu k dispozici dostatek." (Pašek v dopise Hanfovi 22.3.1937) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 209) 
185 Hanf roznesl, že Praha přestoupila k jurisdikci Sawatije, což pražské představenstvo 
kategoricky odmítá a označuje za lež. Vztah k pravoslavným líčí jako nejbližší dogmaticky i 
historicky, ale jurisdikčně hodlá zůstat ve svazku Utrechtské Unie. Spojitost s pravoslavím líčí 
pražská obec jako nejbližší dogmaticky i historicky, ale jurisdikčně zatím hodlá zůstat ve svazku 
Utrechtské Unie, přestože budoucí jurisdikční spojení s pravoslavím vážně plánuje. (pozn. 
autora) 
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dosavadní jednání. Prosí Paška, aby se zatím Prahy jurisdikčně nezříkal do té 

doby, než se jí nějaká jurisdikce ujme. (Hanf totiž mezitím roznesl klamnou 

informaci, že pražská obec opustila varnsdorfskou jurisdikci a připojila se k Pra

voslavné církvi. To má opravdu později pražská obec v plánu a nepopírá to. Až 

se najde vhodný adept na biskupa a příslušný starokatolický biskup mu předá 

svá dosavadní jurisdikční práva, pak teprve bude moci pravoslavný biskup 

kanonicky pražskou obec přejmout. Předběžně o celé věci hovoří s Gorazdem

Pavlíkem.) 

Pašek, který se beztak ze zdravotních důvodů chystá rezignovat, sám 

Praze spojení s Gorazdem-Pavlíkem doporučuje jako nejlepší možné řešení. 

Již v březnu Praha své snahy mění, opouští myšlenku sjednocení s českými 

pravoslavnými a opakovaně prosí Paška, aby se jí znovu ujal. Hodlá napsat 

synodní radě dvojjazyčný dopis s prosbou o obnovení církevního společenství. 

Z české strany dochází k potlačení veškerých radikálně nacionálních myšlenek 

a ta se hlásí k Němcům. 186 Pašek si jurisdikci nad Prahou původně podržet 

neplánuje nejen proto, že je tato obec problematická a způsobila mu mnoho 

osobních těžkostí, ale její poměry v rámci jmenování představenstva, schůzí a 

závěrů jsou zcela neorientovatelné. Vedle zmíněného je komunikace s Prahou 

ztížená i technicky díky protektorátnímu zřízení a ke vstupu na české území je 

potřeba povolení vojenského velitelství. V případě, že by chtěl Pašek jurisdikci 

nad Prahou znovu přejmout, musel by žádat o svolení říšského církevního 

ministra. 

20. ledna 1939 se konají volby nového představenstva předsedou se 

stává PhDr. Svátek a Hanf je (převážně Vochočovou zásluhou) z vedení obce 

definitivně odstraněn. 187 Překvapivě se vrací do duchovní správy pražské obce 

Ráb, konkrétně 1. března 1939. S Rábem se vracejí i někteří příslušníci "Církve 

186 Všichni s nadějeme, že křesťanské bratrstvl starokatoHku německých s českými muže jíti 
jenom k duhu věřících i obcí jejich, a že duchovní význam českého starokatolictví, tak vlastního 
národní tradici české a tak bHzkého sesterskému hnuti Němcu, bude konečně u nás pochopen 
a po zásluze oceněn. Ideový zmatek náš, znamenaný koHsáním mezi římským klerikalismem a 
hypermoderním unitářstvím Církve československé muže být odstraněn a vykoupen jediným 
poetovým přilnutím národa k náboženské myšlence, jejíž nositelkou je církev starokatolická." 
(Vochoč v dopise Paškovi17.3. 1937) 
KÓNIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 206 
187 Roku 1938 se žádná schuze nekonala, protože ji Hanf jako tehdejší předseda odmítal svolat 
mj. kvuli nesrovnalostem v pokladní knize. Duplikáty matrik posílal z neznalosti na magistrát. 
KÓNIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvlm ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 223,224 
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husitské" a obec má kolem 856 členů. 188 Hodlá se připojit i jedna obec Církve 

československé s cca 2300 příslušníky. 

Hanf nebere ukončení své funkce na vědomí, zadržuje úřední materiály 

obce, a nové představenstvo se je z něj marně snaží vymoci. Nemizí ani z civil

ní scény a denunciuje u úřadů biskupa a pražskou farní radu - speciálně Vocho

če, kterého udává pro křty židů za peníze. 189 Vochoč skutečné židy křtí, jak 

přiznává, ale tvrdí, že nikoli za peníze a teprve po absolvování řádného 

katechumenátu. Hanf dále na Vochoče udává, že slouží liturgie, které si 

povětšinou inspirován východním obřadem, sám vymyslel190 
191, při nichž 

nosívá roucho připomínající pravoslavný felon. Vochoč se proti Hanfovi brání 

soudně.192 Představenstvo podává během tohoto roku na Hanfa trestní 

oznámení pro zpronevěru, nactiutrhání a křivé svědectví. 

Hanf po několikáté mění svou osobní pozici - žádá Paška o opětné 

členské zařazení německých starokatolíků do pražské obce a sloužení němec

kých bohoslužeb. Prosí ho, aby se opět ujal pražské obce. Omlouvá se mu za 

své chování v posledních letech a oba uzavírají příměří. 193 Vzájemného 

188 Pašek ovšem tomuto číslu vyjadřuje nedůvěru, poněvadž je vzhledem k takovému počtu 
členů odváděn jen velmi nízký příspěvek. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 236 
189 "Pan administrátor Vochoč se specializoval na křty židů. Počet jím pokřtěných židů se 
odhaduje na 250 - 300, což v každém případě přesahuje počet členů obce. Jeho přfjmy z této 
činnosti by měly činit více než 100 000. Tyto křty se konaly ponejvíce v bytě administrátora bez 
nějaké důkladné přípravy, a sice způsobem, že zprostředkované křtěnce ve městě naverbovali 
a opatřili je pořadovým číslem z bločku, kterým se potom křtěnci vykazovali." (Hanf v dopise 
Paškovi 18.3. 1939) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str.207 
190 Dle popisu Hanfa se jedná o obdobu liturgie sv. Jana Zlatoústého s hostiemi. ." (Hanf 
v dopise Paškovi 18.3.1939) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str.207 
Vochoč se brání a sděluje Paškovi, že slouží pouze podle lškovy liturgie (schválené švýcarským 
biskupem Herzogem). (Vochoč v dopise Paškovi 27.3. 1939) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str.210. 
191 Ráb později Paškovi potvrzuje, že bohoslužby východního ritu sloužil Vochoč na Hanfův 
nátlak. Sám Ráb nyní učí Vochoče sloužit starokatolický obřad. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 233 
192 11.8. 1939 má Hanf přelíčení pro urážku na cti Vochoče, ale je odročeno, protože Hanf 
nabízí důkazy pravdy či omluvitelného omylu. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 230,232 
193 Hanf se snaží o smíření jen naoko. Dále udává všechny včetně biskupa. Ráb později píše 
Paškovi, že má Vochoč schované dopisy od Hanfa, kde je i Pašek nemístně napadán. 
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mírového stavu Hanf využívá k tomu, aby skrze své pomluvy a prostřednictvím 

biskupa odstranil Vochoče. Usiluje i o to, aby biskup rozpustil celou obec. 

Pašek tuto taktiku rychle prohlíží a definitivně s Hanfem končí veškeré písemné 

styky. Ráb a Vochoč Paškovi přiznávají, že Hanf před nimi pomlouval i jeho. 

Vochočovy bohoslužby i křty židů 194 Pašek zamítá a důrazně Vochoče 

napomíná, aby těchto věcí zanechal, pokud chce zůstat starokatolickým 

klerikem a tím spíše, pokud chce, aby Varnsdorf jurisdikčně zase Prahu 

převzal. (Praha jak se zdá, sama pro sebe nejlepší řešení nezná a vrací se 

k původnímu plánu spojit se s českým pravoslavím. Koneckonců i jednotlivé 

názory členů představenstva se odlišují. Protektorát mylně pochopili národně a 

nikoli územně.) 

Ráb se staví na Vochočovu stranu a usiluje o celkové vyloučení Hanfa 

z církve. (Před Hanfem je uzamčena i kaple.) Vochoč je Rábův bývalý žák a 

získal si oblibu hlavně mezi mladými lidmi. Ráb plánuje rozdělení pražské obce 

na tři části, z nichž první by vedl Vochoč, druhou jistý československý kněz 

(který by přistoupil s celou svou obcí) a třetí on sám. Od Paška Ráb požaduje, 

aby svolal církevní radu, která by zajistila nové církevní shromáždění a to 

zvolilo Rába farářem. Pašek s Rábovým návrhem souhlasí a postupuje kroky, 

o které byl požádán. Ráb je znovu zvolen farářem a Vochoč se stává farním 

vikářem. Obec prohlašuje, že v ritu 195 i víře setrvá ve starokatolictví zaštítěna 

Utrechtskou unií navzdory původnímu plánu na spojení s pravoslavím.196 

KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvlm ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcl 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 212 
194 Pod vlivem propagandy NSDAP ohledně židovské otázky většina českých a německých 
(nežidovských) obyvatel zlskává její postoj. Například Vochoč se ke křtům vyjadřuje doslovně 
takto: "Vím, že jako kněz nemohu odepřít uděleni svátosti, avšak jako duchovnl správce 
nemohu samovolně plnit obec živlem nevltaným ..... Můj antisemitismus spočlvá v názoru, že se 
Žid může z dopuštění Božího a při dobré vůli vlastni stát křesťanem, ale nikdy se nemůže stát 
Čechem, stejně jako ne Němcem atd. Proto odvrhne-Ii Žid poctivě ohavné učeni Talmudu a 
přijme-Ii světlo Evangelia, očist! tfm svoji židovskou kletbu. Schopenhauer chváll takového Žida 
jako rozumného. Může být přijat do společenstvl vykoupených, clrkve křesťanské a je pak Žido
křesťanem, Judeochristianismus, řlkala tomu doba apoštolská, ale Žido-Čech je absurdnost, a 
proto na přestupnlch listech jejich škrtám slovo "české obci v Praze" ponechávajlce teprve obci 
a clrkevnl radě na rozhodnutf, zda by mohl být ojedinělý přijat, a ten ovšem i vázán platit clrk, 
daň apod. Na našem farním shromážděni byl jediný neáriec, dlouholetý člen, přijavšl 
starokatolictví ve Vídni, a církevní rada naše striktně árijská. ... Já si mYSllm, že pro moji malou 
Vlast bude jen úlevou, zmizí - li ten neblahý element od nás." (Vochoč v dopise Paškovi 27.3. 
1939) 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str.211 
195 Prosí však Paška, aby dovolil sloužit podle původní lškovy liturgie. Překlad německé liturgie 
se Čechům nelibí. 
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Ráb posílá Paškovi ke schválení text svého misálu, který bude v Praze 

používat a žádá, aby byl tento misál dodržován i Vochočem. Usiluje o získání 

kostela sv. Martina ve zdi, který je propůjčen Českobratrské církvi evangelické a 

Anglikánům. Přes Paška a úřady se snaží se o zrušení nájmu tohoto kostela ze 

strany obou jmenovaných církví a propůjčení starokatolíkům. Zde (na pravém 

břehu Vltavy) by sloužil Ráb a v kapli sv. Máří Magdalény (na levém břehu) 

Vochoč. (Co nejdříve by se měla utvořit ještě filiální obec na Břevnově.) Nicmé

ně kostel je přidělen Evangelické církvi. Ta zde plánuje povolit pražským 

starokatolíkům konat bohoslužby. 

Pašek si plánuje, i přes varování synodní rady jurisdikci nad Prahou 

ponechat, Rába jmenovat generálním vikářem a připojit k Praze všechny Čechy 

z území Protektorátu. O pastoraci Němců se má postarat určený německý 

kněz. Toto vše je přijato i na schůzi církevní rady. 

23. května 1939 předseda Svátek svolává nU řádového kříže "10. valné 

shromáždění, které všechno potvrzuje. Ráb se stává farářem celé farní obce a 

Vochoč farním vikářem. Jsou rovněž zvoleny církevní rady 197 pro nově vzniklé 

oblasti a devět delegátů pro synodu198
. Shromáždění prohlašuje, že pražská 

obec věroučně i obřadně setrvává ve svazku církví Utrechtské unie, podřízena 

duchovnímu vedení varnsdorfského biskupa až do volby vlastní synodní rady a 

správce biskupství, popřípadě biskupa, kdy se jako autonomní připojí k Ut

rechtské unii. Závěrem je odsouhlaseno vyloučení plukovníka Hanfa ze 

společenství. 

Hanf si ze zloby stěžuje na magistrátu a zemském úřadě ohledně 

hospodaření obce. Úřady předvolávají Vochoče, který je nucen předložit jim 

knihu zápisů o způsobu volby, pokladní knihu a duplikáty matrik, což úřadům 

vůbec nenáleží, protože všechny tyto věci se posílají prozatím pouze na 

KONIG Josef (sestavil a pfeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvim ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 215) 
196 S Gorazdem -PavUkem hodlá udržet pfátelské styky. 
KONIG Josef (sestavil a pfeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvim ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obci 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 215 
197 Rábova oblast: napf. Ráb, Svátek, Kupka. Vochočova oblast: napf. Pomijel, Štětina, Židlický. 
KONIG Josef (sestavil a pfeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvim ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obci 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 220 
198 Mezi nimi Kupka, Židlický, Pefia, Pomijel, Svátek 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvim ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obci 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 220 

76 



biskupství do Varnsdorfu.199 Úředníci, jelikož jsou povětšinou Hanfovi přátelé, 

problematizují činnost nově zvoleného představenstva a nerespektují ho. Ráb 

radí Paškovi udat Hanfa gestapu, aby jeho denunciace skončily a zadržované 

věci vymáhat soudně. Krátce na to, přichází Rábovi z magistrátu zákaz výkonu 

farářské služby. Ráb se odvolává a k zemskému úřadu a prosí Paška, aby mu 

vystavil potvrzení o politické spolehlivosti. Ten mu ho 12. září 1939 vystavuje. 

Sám zde prohlašuje, že kdyby se mezi českými starokatolíky objevily protistátní 

tendence, tak by se jurisdikce nad nimi musel zříci. 

V červenci naléhají o přijetí do starokatolického duchovenstva jistý 

Gabriel Albert Mráz (též Mras, Mias) a opětně Elšík (též Elsik). Pašek oba 

odmítá, protože se víceméně jedná o Hanfovy spojence a především nemá ani 

na jednoho z nich dobré reference. Mráz kontaktuje arcibiskupa Rinkela a 

nepravdivě mu sděluje, že československý biskup nechává své duchovní sloužit 

nestarokatolické liturgie. Vedle toho ho žádá dopisem ve velmi špatné němčině 

o svolení zřídit v Praze německou starokatolickou obec, s ním jako duchovním 

správcem. Označuje se za duchovního Řeckovýchodní církve2oo. To se dozvídá 

Pašek a varuje Mráze, že pokud bude nadále obtěžovat, oznámí vše gestapu. 

29. září 1939 je výnosem říšského církevního ministra uznána Paškova 

jusisdikce nad Prahou. Uvědoměn je i říšský protektor pro Čechy a Moravu. Vše 

čeká už jen na definitivní zregulování hranic, a pak bude moci být vytvořena 

samostatná česká Starokatolická církev. Synodní rada požaduje nové stano

vení hranic farností v Protektorátu tak, aby všichni starokatolíci německé národ

nosti náleželi do německé obce v Brně a čeští starokatolíci do české obce 

v Praze. Praha je opět k úředním povinnostem laxní a neobstarává požado

vané. 

10. října 1939 náhle v kanceláři Pašek upadá do bezvědomí, přičemž si 

láme levé žebro a několik dní je upoután na lůžko. Jeho zdravotní stav se ještě 

znatelněji zhoršuje. Omezuje se jen na nejdůležitější úkoly a dává pražské obci 

199 Ohledně duplikátů matrik nebyl zrušen starý rakouský zákon, který určuje odevzdávat 
matriky okresním úřadům. Pašek usuzuje, že Hanf ví o nepředpisovém vedení matrik a cíleně 
ztěžuje Vochočovu pozici. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 226 
200 Údajně měl získat svěcení od arciepiskopa Sawatije. Pašek tvrdí, že podvodem za prodej 
svatých ostatků. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 232 
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na vědomí, že pokud si sama nedá své úřední věci do pořádku, tak se 

tentokráte neodvolatelně jurisdikce nad ní opravdu vzdá. Farář Ráb začíná vše 

vyřizovat až po tomto upozornění. Mimo toho vyřizuje státní dotace a 

subvence.201 Informuje Paška, že ministerstvo školství není proti jeho 

ustanovení generálním vikářem s plnou duchovní mocí. Ustavení generálního 

vikariátu není závislé na úpravě hranic obcí a může být provedeno v podstatě 

kdykoli. Ráb znovu prosí Paška, aby ve funkci vytrval alespoň do doby, než 

bude v Praze zřízen generální vikariát. 

V listopadu přichází z magistrátu pokyn, aby pražská obec předložila 

kopie zápisů z církevních schůzí ve dnech 10., 17., 24., a 31. ledna spolu se 

zápisem z valného shromáždění 7. února 1939 a má dokázat, že schůze 

proběhly řádně (a tedy jsou platné). Pašek zamýšlí reagovat až magistrát sdělí 

adekvátní důvody tohoto požadavku. Do té doby pražským duchovním 

doporučuje na podobné výzvy nebrat zřetel, poněvadž je považuje za 

provokaci. 

Koncem roku se následkem dalšího záchvatu bezvědomí je opět Pašek 

velmi nepříjemně poraněn a celkově vyčerpán. Válka je v plné síle a prvotní 

pozitivní pocity z Hitlerovy vlády pomalu mizí i mezi Němci v Sudetech. Tímto 

končí autorovi dosažitelné prameny z vytyčeného období. 

Zbytek osudů autor již jen krátce shrne v závěru. 

201 Pro Čechy a Moravu je schválena subvence 4000 korun a dotace pro Rába a Vochoče má 
činit 6008 korun. 
KONIG Josef (sestavil a přeložil) : Korespondence mezi starokatolickým biskupstvím ve 
Varnsdorfu a starokatolickou pražskou obcí 1900-1943, Praha 2004, srv. str. 236 
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10. ZÁVĚR 

STAROKATOLICKÁ CíRKEV BĚHEM VÁLKY A PO Ní 

Ráb a Vochoč připravují během války reorganizaci církve. Varnsdorfská 

diecéze byla rozdělena na 3 samostatné celky a tento stav trvá až do konce 2. 

světové války.: 

1) Sudety - pod jurisdikcí Varnsdorfu. 

2) Protektorát Čechy a Morava - samostatný vikariát. 

3) Farnost Brno - podřízena vídeňskému biskupství. 

Od 1. dubna 1940 jsou zastaveny veškeré státní dotace v Říši a sudetská část 

církve musí krýt veškeré náklady z vlastních prostředků. Stejného dne je 

schváleno rozšíření české obce. 

19. června 1940 Pašek jmenuje Rába generálním vikářem pro 

starokatolickou obec v Praze, tj. pro Protektorát Čechy a Morava s výjimkou 

farnosti Brno. 

Vochoč je díky Hanfovým udáním (křty židů a obvinění z participace na 

Heydrichově atentátu) zatčen gestapem, vyslýchán a má být poslán do koncen

tračního tábora, který je mu nakonec na základě soudního rozhodnutí nahra

zen pracovním nasazením v Německu. Ráb zůstává sám na vedení celé obce. 

Duchovní v Sudetech rukují do armády, dochází k dopravní krizi, je 

nastolen přídělový systém etc. a optimistický dostatek se mění v bídu. Z Protek

torátu do Sudet nelze posílat nic, co by předtím neprošlo důslednou kontrolou. 

Po druhé světové válce se válce je Starokatolická církev obviněna z ko

laborace s nacisty. Nastává otřes hlavně pro německé členy církve, kteří jsou 

nasazováni na nucené práce, násilně evakuováni a přicházejí na základě 

vyvlastňovacích dekretů o veškerý majetek, který je posléze přidělován přistě

hovalým Čechům. Dochází i k rabování. Území Sudet je vybombardované a 

bez hmotného zabezpečení. Němečtí obyvatelé jsou zde ještě pře odsunem 

naprosto izolováni a sami od sebe nesmí nikam cestovat. Mnoho jich 

následkem psychické i fyzické krize páchá sebevraždy. 

Pokyn zabrání majetku nevyjímá ani církve. Církevní konto musí být 

převedeno z Dresdner Bank v Jablonci do pobočky Čs. národní banky ve 

Varnsdorfu. Nad německými bankami jsou vyhlášena moratoria a převod peněz 
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není jistou dobu možný. Vedle toho je zrušeno ústředí pro církevní daň, takže 

se církev nalézá víceméně bez finančních prostředků. 

Oproti tomuto je situace v Praze mnohem klidnější. Pražskou obec nelze, 

jakožto jedinou, právně zrušit. Navíc si spravuje od počátku své finance 

nezávisle na obcích německých. Pašek k ní již delší čas hledí z despektem 

kvůli jejím experimentům v liturgii a prakticky nikdy neujasněným "husitizujícím" 

sklonům. Pod vedením Rába se pracuje na novém mešním rituálu s pravo

slavnými prvky. 

V rámci čechizace se jakožto úřední jazyk vrací čeština a vztahuje se i 

na bohoslužby a matriky. Matriky zrušených starokatolických obcí či zabraných 

Církví československou jsou zasílány do Prahy. Opět se objevují návrhy přeložit 

sídlo biskupství do Prahy. 

Pašek stojí před úkolem postupně přebudovat dosavadní německé obce 

na české, pokud mají dále existovat, a vypovídá ze služby německé duchovní. 

(Snaží se intervenovat u biskupa KOryho, aby je přijal do svého kléru.) Jen tak 

lze totiž zachránit zbylý církevní majetek. Českých duchovních, kteří by po 

německých přejali duchovní správu v pohraničí je ovšem nedostatek a nejsou 

ani laici, protože přistěhovalí Češi neprojevují o pastoraci zájem. Rostou vážné 

obavy o další existenci církve a Pašek prosí holandskou a švýcarskou církev 

alespoň o peněžní podporu. 

4. června 1945 rozpouští německou synodní radu a jmenuje pětičlennou 

národní správu s výlučně českými členy, která dočasně přejímá všechen movitý 

i nemovitý majetek. Musí být rozpuštěny i všechny církevní spolky. 

Ráb je mezitím pověřen sestavením české synodní rady. Pašek žádá 

ministerstvo školství, aby ho uznalo za biskupa pro celé Čechy, Moravu a 

Slezsko. Na oficiální uznání čeká až do 15. ledna 1946. Sám je podroben 

úřednímu prošetření ohledně své státní spolehlivosti a hrozí nucená evakuace i 

jemu. Případný azyl hledá u biskupa KOryho a likviduje kompromitující materiály 

z dob okupace. Okresní národní výbor ve Varnsdorfu potvrzuje jeho 

"československou" národnost dne 30. června 1945. 

26. září 1945 je římskokatolickému duchovenstvu zakázáno kázat a 

jakkoli veřejně promlouvat v němčině - Pašek tento zákaz aplikuje i na své 

duchovenstvo, ale zakrátko ho ruší. 
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Prezídium ministerstva školství a národní osvěty okamžitě zastavuje 

služební platy občanům německé a maďarské národnosti. V této souvislosti je 

Pašek mnoha občany požadován, aby jim opatřil výtahy z matrik kvůli uznání 

československého státního občanství. 

Ministerstvo školství a národní osvěty vydává 30. října 1945 výnos, který 

praví, že manželství uzavřená před duchovními osobami nemajícími 

československé státní občanství, je neplatné. Duchovní, o jejichž českoslo

venské p(íslušnosti není rozhodnuto, nemohou přijímat manželský konsens a 
. ) 

nemohou působit jako státní matrikáři. (Je jim povolen jen výkon křtů a pohřbů.) 

Sňatky mezi Čechy a Němci jsou nepřípustné. 

Ráb se vedle Prahy stává administrátorem v Šumperku později i v se

verních Čechách, aby zabránil obsazení kostelů Církví československou. Přes 

jeho možná naléhání o biskupské svěcení, ho Pašek vysvětit odmítá. Ráb 

koncem roku '45 udává počet přes 2000 starokatolíků, ačkoli mu Pašek tento 

počet nevěří. 

Vochoč je po znovu na Hanfův podnět zatčen - tentokráte, za údajné 

členství ve "Vlajce" a "Lize proti bolševismu" během druhé světové války. Nas

tupuje do vazební věznice na Pankráci. Zde se potýká s dlouhodobou plicní 

chorobou. Podobným způsobem Hanf ve svých machinacích pokračuje i po 

svém vyloučení ze Starokatolické církve. Proti biskupu Paškovi, na kterého, jak 

se sám biskup se zpožděním dozvídá, donášel gestapu již za války. 

26. 12. 1945 umírá Paškovi manželka, což následují deprese a 29. 

června 1946 umírá značně smuten, vyčerpán a nemocen ve varnsdorfské 

nemocnici i on. 

Na úplný konec by snad stálo za to poznamenat, že sám Pašek pronesl, 

že pražská obec mu připravila jednoznačně největší starosti, nejen v jeho 

úřadě, nýbrž i v životě. Optimismus a píle, se kterými byla budována, se rychle 

vytratily a byly nahrazeny téměř nepřetržitými peněžními těžkostmi, nedis

ciplinovaností, kariérismem, bezohledností a ziskuchtivostí většiny jejích 

tehdejších správců. 
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RESOMEE 

Die erste tschechische altkatholische Gemeinde wurde von Dr. František lška mit der 

Bezeichnung die "Gemeinde der Tschechoslawischen Kirche" unter den tschechischen 

Emigranten im Jahre 1898 in ZOrich wahrend seines Studienauf-enthaltes in Bern gegrOndet. 

Diese Gemeinde ist aber ba Id nach lškas Fortgang aus der Schweiz eingegangen. 

lm April 1899 Obersiedelte lška wieder nach Prag und bemOhte sich dort eine 

tschechische altkatholische Gemeinde zu grOnden, begegnete dabei aber groBen 

Hindernissen, die ihm seitens der osterreichisch-ungarischen Behorden in den Weg gelegt 

wurden. Auf der Synode der Altkatholiken des ehemaligen Osterreichs am 9. 

September 1900 wurde die Prager Gemeinde in den Verband des altkatholischen Bistums 

Warnsdorf aufgenommen; d. h. einer staatlich anerkannten Kirche zuge-gliedert, damit 

weitere Schwierigkeiten vermieden werden. Diese Kirche war bisher in Osterreich 

ausschlieBlich deutsch, obwohl der Bistumsverweser Miloš Czech ein Tscheche war. Die 

Prager Gemeinde, zunachst eine Filialgemeinde von Warnsdorf, bemOhte sich mit allen 

Mitteln um ziemlich autonome Stellung innerhalb des Warns-dorfer Bistums, spater sogar um 

Eigenstandigkeit, obwohl dazu die meisten notwen-digen Voraussetzungen fehlten. 

. Die Schwierigkeiten seitens der osterreichisch-ungarischen Behorden wie auch 

seine veranderte religiose Oberzeugung komplizierten lškas ursprOngliche Absichten soweit, 

dass er 1903 lieber in die USA ausgewandert ist. 

Auch die Gemeinde selbst entwickelte sich nicht im Geiste der ursprOn-glichen 

Vorstellungen von lška. Nach lškas Weggang Obernahm die Seelsore der Gemeinde Josef 

Peřina; wahrend seines Wirkens ist die Gemeinde fast zerfallen. Nach Peřinas Weggang 

wurde die Prager Gemeinde provisorisch von Warnsdorf aus pastoriert. 

Ab 1904 entstanden gewisse Tendenzen die Prager Altkatholiken mit der Orthodoxie 

zu vereinigen, zuerst waren die Obertritte wenige, im Jahre 1907 dagegen 60-200 (?). 

Der neue Hilfsgeistliche Václav Jaromír Ráb Obernahm allmahlich von Peřina die 

ganze Seelsorge und mehr oder weiniger zufrieden stellend fungierte darin bis zum Jahre 

1920, wenn er mit der Mehrheit der Gemeinde in die neu entstandene Tschechoslowakische 

Kirche Obertrat. Nachdem seine Kandidatur auf das ersehene Amt des Bischofs dort kein 

Erfolg gebracht hatte, kehrte er in einem Jahr seit seinem Weggang wieder in die Prager 

altkatholische Gemeinde; seine mit ihm wegge-gangenen Mitglieder kehrten aber 

groBtenteils nicht zurOck 

ln der Zeit von Rábs Gastaufenthalt in der Tschechoslowakischen Kirche besorgte 

die Seelsorge in Prag kurze Zeit Alfred Liebish, der aber bald wegen der ungenOgenden 

Tschechischkenntnissen auf sein Amt verzichtete. 
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lm Jahre 1923 wurde die Prager Gemeinde mit der Zustimmung des 

Bistumverwesers Alois Paschek und der Staatsbehorden von der Filialgemeinde auf eine 

selbstandige Pfarrgemeinde befordert, obwohl sie wegen der vielen Obertritte zur 

Tschechoslowakischen Kirche damals ziemlich dezimiert war.. Die Gemeinde ging durch 

eine spirituelle Krisis, die mit den zeitbedingten abartigen nationali-stischen Aul1erungen 

begleitet war. 

Anfang der 30. Jahre erschien in der Prager Gemeinde ein gewisser pensionierter 

Oberst Kari Hanf, der zuerst den Eindruck eines opferbereiten engagierten 

Gemeindemitgliedes erweckte, aber man hat schnell seinen miesen tockischen Charakter 

durchschaut, der sich nicht der LOgen, Intrigen und Denun-ziationen schamte, die 

immerwahrend bis zu seine Tode von ihm ausgingen. 

lm Jahre 1932 kam es wieder zu einer Spaltung und Ráb mit einem Teile der 

Gemeindemitglieder (wesentlich kleinerem als im Jahre 1220) aus der Altkatholische Kirche 

austrat, und wollte seine eigene "Hussitische Kirche" grOnden. Die Seelsorge in prag wurde 

wieder von den Warnsdorfer Priestern Clbernommen und drei Jahre spater wurde der 

zweisprachige Dr. Friedrich Mayer, Absolvent der Hus-Fakultat in Prag von Bischof Paschek 

zum Priester geweiht und mit der Seesorge Prags betraut. Nach einem Jahr musste er 

allerdings diese schlecht dotierte Stelle aus finanziellen GrOnden verlassen und Prag stand 

wieder ohne eigenen Geistlichen bis zum Jahre 1939 da,. dem Zeitpunkt, wenn Ráb wieder 

in die Kirche zurOckkehrte, die Seelsorge prags Obernahm und die Gemeinde wieder 

aufzubauen versuchte. 

. (In der zweit von beiden Rábs "Pausen" wurden in Prag die Gottesdienste nur 

unregelmal1ig mit Geistlichen, die aus Warnsdorf organisiert wurden, gefeiert. 

ln der kritischen Kriegszeit befand sich die Mehrheit der Gemeinden des Bistums auf 

dem ans Reich angeschlossenem Gebiet, die Prager Gemeinde im Protektorat, also formell 

in einem anderen Staate, und BrOnn unter der Jurisdiktion von Wien. Um aus dieser 

Tatsache entstehenden Probleme im Griff besser zu haben wurde das Prager Vikariat des 

Warnsdorfer Bistums auf der Spitze mit bischoflichem Vikar Ráb errichtet. Aus dem 

Oberwiegend deutschem Charakter des Warnsdorfer Bistums hat man man che Vorteile 

erwartet, aber diese Erwartungen wurden nicht erfOIlt. 

lm Jahre 1945 wurde die Altkatholische Kirche als eine mit dem Nazismus 

kollaborierende Kirche angezeigt und die Mehrheit der sudetendeutschen Geistlichen und 

Laien wurde verfolgt. Aus den bisher materiell gut gesicherten Gemeinden wurden allmahlich 

Ruinen. Damals wurde, der schon ernst erkrankte Bischof Paschek vor die Aufgabe gestellt, 

die bis jetzt deutschen Gemeinen in tschechische zu verandern, damit die Altkatholische 

Kirchen nicht zu einem blol1 geschichtlichen Faktum wird. Die Prager Gemeine, immer 

mehrheitlich tschechisch, litt unter diesen Auswirkungen weniger. 
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Ráb bat Paschek mehrere Male um Bischofsweihe, aber erfolglos. Paschek hatte zu 

dem Prager Vikariat ein zwiespaltiges Verhaltnis, respektive zu Rábs Fahigkeiten und 

Eigenschaften Vorbehalte, die er bis zu seinem Tode am 29.7.1946 nicht aufgab, 

Die weitere Entwicklung der Prager altkatholischen Gemeine ginge uber den Rahmen 

dieser Arbeit. Viel dazu kann man in der tschechischen Diplomarbeit von Rostislav Toman 

"Altkatholische Kirche in der Tschechoslowakei 1945-1990" lesen. 
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Příloha č. 1 Stanovy první obce českoslovanské církve národní (1899) 
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Příloha Č. 2 Synodální a obecní zřízení Církve starokatolické z roku 19151 

§ 1. Ti katolfci, kteří zavrhují učení o papežově 
neomylnosti a jeho všeobecnou pravomocí nad 
celou Církví, usnesené na takzvaném 
vatikánském koncilu Sess IV. v papežské bule 
"Pastor aeternus", tvoří náboženské 
~~~~s názvem: 

§ 2. má v zásad tímto 
řádem všechna ta práva a povinnosti, které 
obecné právo přiznává episkopátu a to právo 
potvrzovati obcemi zvolené faráře a duchovní, 
uděluje svěcení, visituje jednotlivé kostely, 
chrámové knihy atd.; svolává synodu, předsedá 
jí, uděluje svatou svátost biřmování; má právo 
sloužit bohoslužby v každé obci (kostele), kázat 
atd.; biskup je zástupcem na venek. 
Pokud není dlouho biskup k dispozici, vykonává 
všechna duchovní práva, kromě svěcení a 
biřmování, duchovní, pověřený Um synodální 
radou. 
§ 3. Biskup je volen synodou. Volbu řídí druhý 
předseda synodální rady (§ 14), při jeho 
zaneprázdnění jiný laik, určený synodní radou. 

§ 4. Synodální rada před volbou vhodným 
způsobem zjistí, kteří kněží jsou státní vládě 

. Tito n zvoleni. 
5. po volby složí zvolený p 

synodou, případně od ní zvolenými zástupci, 
slavnostní slib, že bude svědomitě plnit 
povinnosti biskupa a dbáti zvláště ustanovení 
tohoto statutu. 
§ 6. Pokud není dlouho pevné dotace, dostává 
biskup plat pevně stanovený synodou od 

ální rad 

§ 1. Křesťané, kteří vyznávají víru 
starokatolickou, tvoří společnost náboženskou, 
zvanou: "Církev starokatolická". 

2. Biskup má, přihlížejíc k tomuto zřízení, 
všechna práva a povinnosti, které obecné právo 
přiděluje biskupům, zvláště má právo potvrzovati 
faráře a duchovní obcemi volené, uděluje 
svěcení, přehlíží jednotlivé obce, chrámy i knihy 
církevní atd., svolává synodu, jejímž jest 
předsedou, uděluje svátost biřmování, má právo 
v každé obci konati bohoslužbu, kázati atd., 
biskup jest zástupcem církve na venek. 
Pokud není biskupa, budou všechny práva 
duchovní, vyjímajíc svěcení kněžstva a svátost 
biřmování, vykonávána duchovním, pověřeným 
k tomu ní radou. 
§ 3. Biskupa volí synoda. Volbu říditi bude 
místopředseda synodální rady, při jeho 
zaneprázdnění jiný laik, stanovený synodální 
radou. 
§ 4. Synodální rada stanoví vhodným způsobem 
před volbou, kteří kněží jsou vládě státní minus 
rati. Tito nes voleni. 

§ 5. po vo 
synodou příp. před zástupci synody jí zvolenými 
slib, že svědomitě plniti bude povinnosti biskupa 
i ustanovení tohoto zřízení. 

§ 6. Pokud není pevné dotace, obdrží biskup 
plat synodou stanovený od synodální rady. 

I Státně schváleno ministerstvem kultu a vyučováni 18. řljna 1877. (Historický text ústavy starokatollků z roku 1877 podle unikátnlho 
českého překladu z roku 1915; nákladem obce starokatolické v Praze, Tiskem knihtiskárny Kmlnek a Bureš, Praha - Nusle) 
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§ 18. Každý druhý rok se koná synoda, jíž 
svolává biskup a v případě uprázdnění 
biskupského stolce synodální rada. Biskup také 
může ve shodě se synodální radou svolávat 
mimořádné synody. Zasedání synody je 

oznámeno státní kultové. 
§ 19. Do okruhu působnosti synody spadá: 
a) určení všech normativních ustanovení ve 
vnitřních záležitostech, ať se týkají bohoslužby 
nebo řízení církevních záležitost! atd.; 
b) definitivní rozhodnut! ve všech církevních 
kázeňských záležitostech proti duchovním a 
laikům; 
c) stanovení daně k všeobecným účelům; 
d) volba biskupa; 
e) schválení, případně usnesení návrhů vládě, 
jež se netýkají věcí čistě místních; 
f) stanovení dotace biskupovy. 

§ 20. synody jsou: 
a) biskup a synodální rada; 
b) všichni starokatoličt! duchovní; 
c) delegáti za každou obec (resp. spolek), které 
nečítají méně ani více než 100 samostatných 
mužů. Menší obce, případně filiální obce se 
mohou tak sdružiti, aby na 50 - 100 mužů 
připadl jeden delegát. Větší obce volf na 
každých 100 mužů jednoho delegáta a mimo to 

noho sto. 

nřl'>r1c::~>r1a. 

§ 17. Syn. rada spravuje fondy určené ku 
všeobecným účelům církve a skládá z nich účty 

§ 18. Synoda koná se každý druhý rok, svolává 
ji biskup a v případě uprázdnění biskupského 
stolce syn. rada. Biskup může ve srozumění se 
syn. radou svolati i mimořádné synody. 
Sestoupení synody jest pokaždé oznámiti státní 

rávě kultu. 
19. V synody náleží: 

a) stanoviti všechny normativní ustanovení ve 
vnitřních záležitostech církve, ať se týkají 
bohoslužby nebo řízení církevních záležitost! 
atd., 
b) definitivně rozhodovati ve všech církevních 
záležitostech proti duchovním a laikům, 
c) ukládati daň církevní k účelům všeobecným, 
d) voliti biskupa, 
e) schvalovati, případně usnášeti se na 
návrzích k vládě, jež týkají se věcí ne čistě 
lokálních, 

ustanovovati dotaci 
§ 20. synody jsou: 
a) biskup a synodální rada, 
b) všichni starokatoličt! duchovní, 
c) vyslanec za každou obec (resp. filiální obec), 
která nemá méně ni více než 100 samostatných 
mužů. Menší obce příp. filiální obce mohou se 
za Umto účelem spojiti tak, by na 50-100 mužů 
připadl jeden vyslanec. Větší obce volf na 
každých 100 mužů jednoho vyslance a za 

lední sto neú Iné též ,cnnnr.n 
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§ 21. Legitimace delegátů přezkušuje synodálnr 
rada. O sporných legitimacrch rozhoduje 

o nichž má synoda rozhodovat, nutno podat 
nejpozději čtrnáct dnr před počátkem zasedánr 
synodálnr radě a tato je předložr se svým 
posudkem synodě. 
Doplňky a dodatky ku předlohám předloženým 
synodě může při poradě navrhnout každý člen. 
Bude však o nich rokováno jen tehdy, bude-Ii jej 

éně dvanáct členů. 
ěhem nrch osmi dnů před syn 

ustanoví synodálnr rada předlohy pro synodu na 
schůzi, k nrž je nutno pozvat také mimořádné 
čle 

§ 26. ležité otázky , 
nebo vyskytnou-Ii se během synody, synoda, 
postoupit komisi odbornrků k předporadě nebo 
jo:>nlnntllí\ll"'llm k dobrozdánr. 
§ 27. O všech předmětech předložených synodě 
k projednánr se všichni členové radr společně. 

28. otázky 
k jednánr se rozhodujr absolutnr většinou všech 
hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje předsedajrcr. 
Stane-Ii se usnesenr méně než dvoutřetinovou 
většinou hlasů, předložr se otázka k rozhodnutf 
příštf synodě, pak-Ii to navrhne menšina nebo 
jednomyslně synodálnr rada. Touto může být 
rozhodnuto prostou většinou. 

§ 31. Synodálnr rada musr synodě 
rozpočet všeobecných potřeb crrkve. Synoda 
rozhoduje o povolenr jednotlivých položek 

většinou. 
§ 32. Pokud nelze krýt všeobecné potřeby crrkve 
z jiných prostředků, převede synoda celý obnos 
rozpočtu na jednotlivé obce, resp. filiálnr obce, 
s přihlédnutfm k počtu jejich členů a jejich 

ny obce a obce před 1. 
květnem zašlou syn. radě seznam samostatných 
mužských členů. Obce resp. fil. obce mohou 
voliti za vyslance jen členy dotyčných obcr. 

í, který 

24. Návrhy, petice, stfžnosti a žaloby, o nichž 
má synoda rozhodovati, podati jest nejpozději 
14 dnr před počátkem synody synodálnr radě a 
tato je předložr se svým návrhem synodě. 
Dotazy a dodatky ku předlohám synodě 
předloženým mohou při poradě podány býti 
každým členem. Bude však jednáno o nich jen 
tehdy, bude-Ii je podporovati nejméně 12 členů. 

otázky může synodálnr rada, 
nebo vyskytnou-Ii se za synody, synoda 
odkázati komisi odbornrků k poradě nebo 

otlivcům k dobrozdánr. 
§ 27. O všech před projedn nr 
předložených radr se ve společné poradě 
všichni členové. 

ny otázky jsou 
absolutnr většinou všech hlasů. Při rovnosti 
hlasů rozhoduje předseda. 
Stane-Ii se usnesenr většinou méně než 
dvoutřetinovou, jest usnesenr to předložiti k 
rozhodnutf budoucr synodě, navrhuje-Ii, to 
menšina nebo synodálnr rada dle jednohlasného 
svého usnesenr. Touto druhou synodou může 

rozhodnuto u většinou. 
§ 29. Synoda volí každé 2 roky 6 synodálních 
examinátorů a to 4 theology a 2 znalce 
crrkevnrho 
§ 30. koná se na nci 

§ 31. Synodálnr rada předkládá synodě rozpočet 
všeobecných potřeb crrkve. Synoda rozhoduje o 
povolenr jednotlivých položek rozpočtu prostou 
většinou. 
§ 32. Pokud všeobecné potřeby crrkve nebude 
lze krýti z jiných prostředků, synoda rozvrhne 
celý obnos rozpočtu na jednotlivé obce resp. fil. 
obce, přihlížejrc k počtu členův obce a k jejr 

latebnr osti. nostem. 
-=...".,--1-'::-: 
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obecních záležitostech jí zastupuje církevní rada ostatních obecních záležitostech zastupována 
(§ 35nn) a shromáždění obce (§ 43nn). jest cfrkevní radou (§ 35.) a církevním 

shromážděním (§ 43.) 
§ 34. Cleny náboženské obce jsou všichni § 34. Cleny obce církevní jsou všichni obyvatelé 
obyvatelé jejího obvodu, kteří se přiznávají ke jejího obvodu, kteří se přiznávají k náboženství 
starokatolickému náboženství a církevní radě se starokatolickému a u církevní rady se přihlásili 
přihlásili nebo byli přihlášeni osobami k tomu nebo od osob k tomu oprávněných byli 
oprávněnými. Tato přihláška se dává na vědomí přihlášeni. 
také politickému úřadu. Toto přihlášení jest oznámiti též úřadu 
Přihlášení členové se zapíší uvedením politickému. 
nacionálif do členského seznamu a církevní Přihlášení členové budou zaneseni s udáním 
radou jsou vedeni v patrnosti. svého nationale do seznamu členského a 

církevní radou vedeni v patrnosti. 
§ 35. Církevní rada se sestává z faráře a § 35. Církevní rada skládá se z faráře a 
nejméně šesti nejvíce osmnácti církevních radů, nejméně šesti, nejvíce osmnácti církevních radů, 
kteří vykonávají svůj úřad jako čestný bezplatně. kteří úřad svůj vykonávají jakožto čestný 

bezplatně. 
§ 36. Církevní radové volí shromáždění obce § 36. Clenové církevní rady volf se v církevním 
z členů obce oprávněných se ho účastnit (§ 45) shromáždění prostou většinou členův 
a to absolutní většinou. oprávněnych k účasti. 
§ 37. Církevní radové se volf na tři roky. § 37. Církevní radové volf se na tři roky. 
Každého roku vystupuje třetina dle doby trvání Každého roku vystupuje třetina dle doby trvání 
úřadu; pro první dva roky se vystupující určí úřadu, pro první dva roky určí se vystupující 
losem. losem. Vystupující jsou opět volitelni. 
Vystupující jsou opět volitelni. Za jednotlivé během roku vystouplé členy voliti 
Za jednotlivé, vystoupivší během roku je nutno jest nové během 4 týdnů na zbytek volební 
během čtyř týdnů zvolit nové na zbytek periody. 
volebního období. 
§ 38. Církevní rada volf ze svého středu § 38. Církevní rada volf ze svého středu 
předsedu, jeho zástupce, tajemníka a starostu, jeho náměstka, tajemníka a 
pokladníka. pokladníka. 
Činnost pokladníka může být svěřena i členu Úřad pokladníka může býti svěřen i členu obce, 
obce, jenž není členem církevní rady, je-Ii úřad jenž není členem církevní rady, je-Ii úřad ten 
ten spojen s remuneracf. spojen s remuneracf. 
§ 39. Pozvání ke schůzím vydává předsedající, § 39. Pozvání ke schůzím činí starosta mimo 
nehledě k naléhavosti případů, nejméně dva dny případy nutné vždy nejdéle 2 dny předem s 
předem s uvedením pořadu jednání. udáním denního pořádku. 
Navrhuje-Ii to třetina členů, je předseda povinen Navrhuje-Ii to třetina členů, jest starosta povinen 
svolati schůzi do osmi dnů. svolati schůzi do 8 dnů. 
§ 40. K platnému usnášení je třeba přítomnosti § 40. K platnému usnášení jest třeba přítomnosti 
dvou třetin členů. Nebyli-Ii dvě schůze schopny dvou třetin členů. Nebyly-Ii dvě schůze schopny 
usnášení, je třetí v každém případě se usnášeti, jest třetí schopna usnášeti se za 
usnášeníschopná. jakéhokoli počtu přítomnych členů. 
§ 41. Ve všech otázkách rozhoduje prostá § 41. Ve všech otázkách rozhoduje prostá 
většina přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje většina přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje 
předseda. předsedajícf. 
§ 42. Církevní radě přísluší: § 42. Církevní radě přísluší: 
a) sestavování rozpočtu; a) stanoviti rozpočet, 
b) revise vyúčtování pokladníkova a udělení mu b) zkoumati účty pokladníkovy a udělovati mu 
absolutoria; absolutorium, 
c) správa majetku obce a jeho využívání v rámci c) spravovati obecní jmění a nakládati s ním v 
rozpočtu; mezích rozpočtu, 
d) ustanovení cfrkevních zaměstnanců d) ustanovovati církevní zřízence (varhaníka, 
(kostelníka, varhaníka atd.); kostelníka atd.), 
e) péče o pořádek při bohoslužbě; e) pečovati o pořádek při bohoslužbě, 
f) starost o církevní podporu chudých; f) péči mrti o církevní chudinství, 
g) svolávání shromáždění obce a jeho řízení g) svolávati církevní shromáždění a říditi je 
předsedou, jehož si stanoví; předsedou, zvoleným církevní radou, 
h) dopisování s jinými obcemi, s biskupem v h) dopisovati si s jinými obcemi, s biskupem v 
záležitostech, které se netýkají duchovní správy, záležitostech, jež se netýkají duchovní 
a se světskými úřady. správy, a se světskymi úřady. 
§ 43. Shromáždění obce se smějí účastnit § 43. Shromáždění obce smějí se zúčastniti 
všichni plnoletí mužští členové obce, pokud všichni plnoletí mužští členové obce, kteří jsou v 
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§46. o 
následujlclch věcech: 
a) volbě faráře a stálých pomocných duchovnlch 
(§ 55), clrkevnlch radů a delegátů na synodu; 
b) schvalováni rozpočtu včetně stanoveni platu 
faráře a pomocných duchovnfch; 
c) stanoveni clrkevnl daně ke kryti potřeb obce; 
d) schvalováni prodeje nemovitosti; 
e) udělenf zmocněni clrkevnl rady k vedeni 

§ 47. o, vyža o 
zvláštnl poměry, přijmouti mlsto tohoto statutu 
(§§ 33 až 47) jiný. Ten však nesml být v rozporu 
s ustanoven lm §§ 33, 34, 35, 42 a 43 a 
předkládá se synodálnl radě ke schválenI. Když 
ta nepřijme změny, které obec pokládá za 
potřebné, předložl se záležitost nejbližšl synodě; 
do jejlho rozhodnuti zůstává v platnosti 
usnesenI nodálnl 
§ 48. žijlclm roztroušeně mimo clrkevnl 
obec se dostává bohoslužebných úkonů od 
duchovnlch nejbližšl obce, k niž jsou též 

§ 49. Nikdo nesml být jmenován farářem nebo 
pomocným duchovnlm, kdo mimo náležitosti 
stanovených všeobecným clrkevnlm právem 
nemá vlastnosti státnlmi 
§ 50. nevysvětl na 
mimo vlastností žádaných obecným clrkevnlm 
právem a důstojnosti duchovnlho stavu, 
nevykazuje vlastnosti předepsaných státnlmi 
zákony k ustanoveni a kdo nesložl theologickou 
zkoušku po absolvováni třfletého akademického 
studia. 
§ 51. zkouška se skládá za 
předsednictvl biskupa nebo jIm určeného 
zástupce před komisi třl theologů a jednoho 
znalce církevnlho práva, kterou biskup při pad od 
přlpadu vytváří z examinátorů zvolených 

ou 

nov'ov;:mi doživotně a 
mohou být proti své vůli zbaveni úřadu jen ze 
zákonných důvodů po proceduálnlm řízeni 
synody. Toto řlzenl záležl z vyšetřovánI 
soudcem ustanoveným synodálnl radou, z práva 
hájiti se a z rozsudku synodálnl rady přlpadně 

§ 46. shromážděni příslušl: 
a) volba faráře a stálých pomocných duchovnlch 
(§ 55), členů clrkevnl rady a vyslanců na 
synodu, 
b) schvalovánI rozpočtu i upravovánI přljmů 
faráře a pomocných duchovnfch, 
c) stanovenI clrkevnl daně ku kryti potřeb obce, 
d) schvalováni prodeje nemovitosti, 
e) uděluje zmocněni církevnl radě k vedeni 

rávnlch 
§ 47. obci jest volno, vyžaduji-Ii toho 
zvláštnl poměry, mlsto tohoto obecnlho zřlzenl ( 
33.-47.) přijmouti jiné. To však nesml odporovati 
ustanovenlm § § 33., 34., 35.,42. a 43. a jest 
předložiti synodálnl radě ke schválenI. 
Neschváll-Ii synodálnl rada změn obcl 
žádaných, jest věc předložiti k rozhodnuti 
nejbližšl synodě, do jejlho rozhodnuti platl 
ustanoveni odálnl 
§ 48. nům žijlclm roztroušeně od clrkevnl 
obce dostane se bohoslužebných úkonův od 
duchovnlho nejbližšl obce, k niž jsou též 

se 
3 theologů a 1 znalce clrkevnlho práva za 
předsednictvl biskupova nebo jIm jmenovaného 
zástupce, členy komisse biskup jmenuje od 
případu k přlpadu z examinátorů, volených 

ustanove na a 
mohou proti své vůli zbaveni býti úřadu jedině z 
důvodů zákonitých po formálnlm vyšetřeni a to 
synodou. Toto šetřeni záležl z vyšetřovánI 
soudcem ustanoveným synodálnl radou, z práva 
hájiti se a z rozsudku synodálnl rady přlpadně 

95 



Disciplinární tresty jsou: 
a) důtka synodální rady nebo synody; 
b) suspense na určitou dobu; 
c) propuštění z úřadu spojené se ztrátou příjmu. 

§ 54. Biskup je oprávněn se souhlasem 
synodální rady a po slyšení příslušné církevní 
rady vysloviti proti faráři suspensi nejdéle do 
nejbližší synody. Proti této suspensi má farář 
právo odvolat se k synodě. Takové odvolání 
však nemá odkladného účinku, vyslovil-Ii biskup 
suspensi se souhlasem církevní rady. 
Nesouhlasí-Ii církevní rada, musí biskup, pak-Ii 
nechce od suspense ustoupit, zavést ihned 
řádné řízení, s nímž 'e sus ense s o·ena. 
§ 55. Na návrh církevní rady a se souhlasem 
faráře mohou být v obci ustanovováni stáli 
pomocní duchovní; na ty se vztahuje ustanovení 
§§ 52, 53 a 54. Duchovnl, kteří byli na návrh 
faráře a fami rady ustanoveni biskupem v obci 
dočasně, mohou jim být za souhlasu synodální 
rady kdykoliv odvoláni. Musl být odvoláni, 
prohlásí-Ii to clrkevnl shromážděni za potřebné 
aneb navrhne-Ii to z důležitých příčin církevnl 
rada. 

§ 56. Opatření uprázdněných mlst v duchovní 
správě zařizuje biskup v dorozumění s církevnl 
radou. 
§ 57. Poplatky za mše, štolové poplatky, platy za 
modlitb a od. se nev bíra·r. 

~~ 

2 Schváleno výnosem min. kultu z 3115 1907 čísI. 12.128. 

Disciplináml tresty jsou: 
a) důtka synodálnl rady nebo synody, 
b) suspense na určitou dobu, 
c) zbaveni úřadu, s nímž jest spojena i ztráta 
řf"mů. 

§ 54. Biskup má právo se souhlasem synodální 
rady po vyslyšení příslušné církevní rady proti 
faráři vysloviti suspensi nejvýše do nejbližšl 
synody. Proti této suspensi farář má právo 
odvolati se k synodě. Odvoláni však nezrušuje 
suspense, vynesl-Ii ji biskup se souhlasem 
clrkevní rady. Nesouhlasí-Ii však clrkevní rada, 
má biskup, nepřeje-Ii si ustoupiti od suspense, 
naříditi ihned řádné vyšetřováni, s nímž 
sus ense 'est s o·ena. 
§ 55. 
a) K návrhu clrkevní rady a se souhlasem faráře 
mohou v obci ustanoveni býti stáli pomocnl 
duchovní, na tyto vztahuje se ustanoveni § § 
52., 53., 54., 
b) duchovnl, kteří byli ustanoveni k návrhu 
faráře a clrkevnl rady biskupem v obci dočasně, 
mohou Umto ve srozuměni se synodálnl radou 
kdykoli býti odvoláni. Musí však býti odvoláni, 
prohlásí-Ii to církevnl shromážděni za potřebné 
aneb navrhuje-Ii to z důležitých přlčin církevní 
rada. 
§ 56. Obsazováni uprázdněných míst v 
duchovní správě vykonává biskup ve srozuměni 
s církevnl radou. 
§ 57. Poplatky za mše, poplatky štolové, platy za 
modlitb a od. se nev bíra·r. 

§ 58. Každá obec má právo zřizovati obce filiálnl 
a zřízení jich nemůže odmltnouti, zavazuje-Ii se 
tvořlcl se filiálnl obec ohraditi své potřeby z 
vlastnlch prostředků. Oddělen lm se filiálnl obce 
nesml však ohrožena býti existence obce 
mateřské a territoriálnl obvod obce této nesml 
b 'ti rotržen. 
§ 59. Na obce filiálnl, k jichž zřlzenl jest třeba 
souhlasu politického úřadu a synodálnl rady, 
vztahuji se ustanoveni o řádných obclch ( 33. až 
46.) se změnami a dodatky obsaženými v 
odstavclch následu·lclch. 
§ 60. Ony obce filiálnl, které nemajl duchovnlho 
správce, budou řlzeny ve správě duchovnl obcl 
mateřskou nebo duchovnlm nejbližšl obce 
filiálnr. Takové filiálnl obce budou přisplvati k 
přijmu duchovnlho správce - pokud tento plat 
buď zcela nebo částečně musl býti hrazen 
přlspěvky členům obce - dle počtu svých členů, 
což laU i o o'ištěnl starobnlm. 
§ 61. Duchovnl správy filiálnlch obcl slovou: 
IIDuchovnl správa starokatolická filiálnl obce v 
N." 
§ 62. Duchovnl ustanoveni v duchovnl správě 
filiálnlch obcl jsou pomocnými kněžlmi obce 
mateřské a faráři této obce jsou podřlzenl, jenž 
jest spoluzodpověden za řádné vedeni úřadu a 
matrik. Jsou voleni dot čnou filiálnl obcl a o 
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schválení cirkevnl rady a faráře obce mateřské 
a ve smyslu § 52. syn. a obec řádu biskupem 
jsou potvrzováni a dosazováni. Vlastnost faráře 
obce mateřské jakožto řádného duchovnlho 
správce pro celou clrkevnl obec jest nedotčena 
ustanovenlm takovéhoto duchovnlho a zůstává 
zodpověden i co se týče filiální obce za řádné 
vedeni úřednlch záležitostí jakožto farář 
starokatolické clrkevnl obce pro celý její obvod. 
Rovněž jest ustanovenlm pomocného kněze 
nedotčena působnost stávajlcích zákonů a 
nařlzenl, co se týče vedeni matrik a 
spolupůsobeni duchovnlho správce (faráře) 
starokatolické náboženské obce při uzavírání 
sňatků. 
Pro filiálnl obec mohou býti vedeny zvláštnl 
matriky, které jsou součásti matrik celé církevní 
obce. Výtahy z matrik ději se jménem 
duchovnlho správce (faráře) celé clrkevní obce. 
§ 63. Plat duchovního správce obce filiálnl má 
hraditi tato sama, k němuž přibrány buďtež 
přlspěvky oněch filiálnlch obcí, jež jsou ještě 
duchovní sQrávou spravovány. 
§ 64. Filiálnl obce zastupují své záležitosti vůči 
úřadům samostatně. Oprávněni k tomuto 
zastupováni uděluje církevnl rada obce 
mateřské tlm, že svoluje k volbě filiálnl církevnl 
rady. Po schváleni má filiální clrkevní rada 
vykonanou volbu oznámiti politickému úřadu 
toho okresu, kde filiálnl obec jest příp. má své 
sldlo, a připojiti, které osoby jsou oprávněny 
zastupovati filiální obec na venek. 
§ 65. Obce filiálnl jsou povinny každoročně obci 
mateřské podávati zprávu účetní, jakož i sdělení 
o stavu obce a nejdůležitějších událostech v nf. 
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