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Popis

Publikace je postavena na mnohaleté práci autora s archiváliemi r?zného druhu (korespondence, osobní vzpomínky, poznámky z deník?, zápisy
z jednání) zasazených do širšího kontextu p?edzv?sti schizmatu, vzniku a vývoje Církve ?eskoslovenské v první polovin? 20. století.
Monografie, která vhodn? dopl?uje a podstatn? rozši?uje dosavadní znalosti z d?jin C?SH.

Gustav Adolf Procházka se narodil v roce 1872 v Kosmonosích u Mladé Boleslavi, v po?etné rodin? dámského krej?ího. Po absolvování
klasického gymnázia v Mladé Boleslavi se rozhodl pro kn?žskou dráhu a po studiu byl vysv?cen na kn?ze. Jako mladý kn?z byl do zna?né míry
ovlivn?n myšlenkami katolického reformismu. I p?es jeho stále se prohlubující pochybnosti o reformovatelnosti ?ímskokatolické církve a pod
dojmem jeho osobní životní situace, v níž jednu z rozhodujících rolí hrála žena, se osma?ty?icetiletý oblíbený a ob?tavý kn?z rozhodl pro aktivní
?innost mezi stoupenci radikálního k?ídla katolických modernist?. Byl to práv? on, kdo se stal jednou z klí?ových postav p?i zrodu nové Církve
?eskoslovenské (husitské) 8. ledna 1920. GAP sloužil v nové církvi jako duchovní a viká? až do roku 1923, kdy byl jmenován biskupem
východo?eské diecéze. Po smrti „otce zakladatele církve“  dr. Karla Farského se stal v roce 1928 jeho nástupcem v ú?adu patriarchy. B?hem
?trnácti následujících let musel v ?ele církve p?ekonávat ?adu t?žkostí.Od v?rou?né stabilizace církve, p?es ekonomické t?žkosti, až po stále
zhoršující se politickou situaci mladé ?eskoslovenské republiky, jejíž krize se vyhrotila v roce 1938 mnichovským diktátem, okupací a vznikem
Protektorátu ?echy a Morava. Patriarcha GAP pat?í mezi nejv?tší osobnosti Církve ?eskoslovenské husitské.
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