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Perzekuce a rezistence Církve ?eskoslovenské (husitské) v letech
1938-1945.

Popis

Rozsáhlá a obrazov? bohatá kniha Martina Jindry je první souhrnnou syntézou d?jin Církve ?eskoslovenské (husitské) v období druhé republiky
a nacistické okupace. Primárn? se zam??uje na perzekuci a rezistenci tohoto po ?ímskokatolické církvi druhého nejpo?etn?jšího církevního
spole?enství v Protektorátu ?echy a Morava. Za více než deset let se autorovi poda?ilo shromáždit širokou škálu archivních pramen? a vytvo?it
z nich obraz zápasu Církve ?eskoslovenské (husitské) s okupa?ní a protektorátní správou po b?eznu 1939, který se odrážel ve fungování a
vnit?ní struktu?e církve. Jednotlivé kapitoly zachycují restriktivní zásahy, st?žejní oblasti církevního života a události, s nimiž se musela C?S(H)
v letech 1938–1945 vyrovnávat. ?tená?i se tak mohou seznámit s momenty, kdy byla výrazn?ji ohrožena samotná existence C?S(H). Detailn? je
popsán celý proces nucené zm?ny názvu církve. Monografie též mapuje zapojení v??ících v domácím i zahrani?ním odboji, celou škálu
sociálních aktivit nebo vztah C?S(H) k pronásledovaným Žid?m. Nesoust?e?uje se však pouze na území protektorátu, nýbrž ukazuje, že se
zm?ny na evropském kontinentu bolestn? dotýkaly také života v??ících na Slovensku nebo t?eba na T?šínsku. Posláním k?es?anské církve
nikdy není z?stávat izolovaným a od lidského života odd?leným spole?enstvím. Kn?z nemá právo vyznávat Boha, pokud nebere vážn? bolest
svých bližních. ?tená?i v knize najdou údaje o po?tech usmrcených a v?zn?ných duchovních C?S(H) v letech 1939–1945, jejichž jména se po
více než 70 letech vracejí do pov?domí ve?ejnosti.
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