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Pozvání k ekumenické bohoslužbě 3. října 2013 
v evangelickém Kostele Pokoje v Chebu 

SMÍŘENÍ DNES – 75 let od obsazení Sudet 
 
Mnichovskou dohodou, která byla uzavřena v noci z 29. na 30. září 1938, byly k německé Třetí říši 
připojeny pohraniční oblasti dnešní České republiky s většinovým německy mluvícím 
obyvatelstvem. Tato dohoda byla podepsána nejvyššími představiteli Velké Británie, Francie, Itálie 
a Německé říše, bez jakékoli účasti vlády tehdejšího Československa. Přes noc tak přišlo ještě 
mladé Československo vedle cca 3 miliony obyvatel také o téměř 29.000 km² svého území.1 Navíc 
se tímto záborem téměř celý obranný pás, který byl s velkou námahou vybudován na obranu proti 
možnému vojenskému útoku Německé říše, ocitl na zabraných územích. V důsledku Mnichovské 
dohody pak došlo k prvnímu přesídlení ve velkém stylu: Asi 400.000 Čechů, kteří sem přišli 
většinou po První světové válce,2 museli opustit pohraničí a někteří Němci naopak ze svých bydlišť 
v českém a moravském vnitrozemí přesídlili do takzvaných Sudet. Mezitím muselo ze zabraných 
území urychleně uprchnout také asi 50.000 zde sídlících Židů.3  Jen málo lidí tehdy rozpoznalo, že 
Mnichovská dohoda nepovede ani k vytouženému zachování míru (tzv. politika appeasementu 
Velké Británie), ani k naplnění tehdy tak vzývaného práva na sebeurčení Němců v českých 
zemích, nýbrž že bude pouze prvním krokem k nastávající Druhé světové válce. 

Obsazení takzvaných Sudet proběhlo v období mezi 1. a 10. říjnem 1938 a bylo propagandisticky 
zinscenováno pod taktovkou politických veličin nacionálně-socialistické Třetí říše. Dne 3. října 
1938 se na cestě mezi Františkovými Lázněmi a Chebem konala občerstvovací zastávka Adolfa 
Hitlera, Henleina, Himmlera, Keitela a dalších nacistických pohlavárů, jak to dokládá níže připojená 
fotografie z německého spolkového archivu.4 Kolik nevypověditelného utrpení, které později 
vyústilo i do vyhnání Němců z českých zemí, započalo touto zdánlivě radostnou hostinou! 

                                                 
1 Počty jsou uvedené podle SCHENK, Hans: Die böhmischen Länder – Ihre Geschichte, Kultur und Wirtschaft (Band 1 der Reihe 

„Historische Landeskunde: Deutsche Geschichte im Osten“ herausgegeben von der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen), 
Verlag Wissenschaft und Politik, Bielefeld, 1993, str. 103. 

2 Hans SCHENK se zmiňuje minimálně o 373.000 přesídlených Češích; in: Ebd., str. 105. 
3    Viz http://www.sudeten.de/cms/?Historie:1919_-_1945#Abkommen (05.07.2013) 
4 Fotografie převzata z http://www.bundesarchiv.de  Bild Inventar Nr.: Bild 183-H13192; původní popisek: „Adolf Hitler auf der Fahrt 

nach dem durch deutsche Truppen besetzten Eger bei einer Imbiss-Pause auf der Straße zwischen Franzensbad und Eger am 
3.10.1938“. Zobrazené osoby (zprava): generál Wilhelm Keitel, Konrad Henlein, Adolf Hitler, generál Walter von Reichenau, 
Reichsführer-SS Heinrich Himmler und generál Heinz Guderian. 

http://www.sudeten.de/cms/?Historie:1919_-_1945#Abkommen
http://www.bundesarchiv.de/


V ekumenickém společenství zvaném „UNA SANCTA“,5 které sdružuje německé i české faráře, 
kněze a pastory různých církví, vzniklo přání 75 let po této události konat česko-německou 
bohoslužbu smíření.  

Proto v tento den, ve čtvrtek 3. října 2013, zvou chebská katolická a evangelická farnost ve 
spolupráci s dalšími církvemi s česko-německým ekumenickým společenstvím „UNA SANCTA“ k 
ekumenické vzpomínkové bohoslužbě. Této bohoslužbě bude volně předcházet vzpomínkový a 
modlitební pochod z Františkových Lázní do Chebu.   

Začátek vzpomínkového a modlitebního pochodu je ve čtvrtek 3. října 2013 v 15:30 v 
pravoslavném chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních (adresa: Pravoslavný chrám sv. 
Olgy, Kolárova 8, 350 01 Františkovy Lázně). Společnou pěší cestu odtud do Chebu (cca 8 km) 
prožijeme v modlitbě, zpěvu či rozjímavém tichu.  

Ekumenická česko-německá bohoslužba se pak koná ve čtvrtek 3. října 2013 v 18:30 v 
evangelickém Kostele Pokoje v Chebu (adresa: Ul. 26. dubna 529/5, 350 02 Cheb).  

Téma: „SMÍŘENÍ DNES – 75 let od obsazení Sudet“   

Po bohoslužbě bude ještě ve sborovém sále přiléhajícím ke Kostelu Pokoje příležitost k osobnímu 
sdílení, rozhovorům a vzájemnému poznání. 

► Po skončení bohoslužby je možné dle potřeby zorganizovat dopravu účastníků 
modlitebního pochodu (či řidičů tam odstavených automobilů) do Františkových Lázní. 
Prosíme však o předchozí domluvu s Petrem Hruškou (farar@farnostcheb.cz).  

K modlitebnímu pochodu i následné bohoslužbě smíření jsou srdečně zváni všichni lidé, kteří spolu 
s námi chtějí vzpomenout na utrpení obou našich národů, chtějí před Boha přinést vinu i bolest 
svoji vlastní či svých předků a chtějí se společně vydat na cestu či pokračovat po cestě smíření. 

 

Za chebskou katolickou a evangelickou farnost 

Petr Hruška a Pavel Hejzlar 

Kontakty a další informace 
 
Faráři zvoucích chebských farností: 

Kontaktní osoba Římskokatolická farnost  
Cheb 

Českobratrská církev evangelická 
Cheb 

Jméno farář Mgr. Petr Hruška, Th.D.  farář Mgr. Pavel Hejzlar, Ph.D. 

Adresa Kostelní nam. 15 
350 02 Cheb 

Ul. 26. dubna 529/5 
350 02 Cheb 

E-mail farar@farnostcheb.cz pavel.hejzlar@evangnet.cz 

Telefon 608 656 557 723 022 144  

 
Za německou stranu na přípravě ekumenické bohoslužby spolupracují: 

Kontaktní osoby pro německá média 

Jméno  Ulrich Blobner Diakon i.R. Gerhard Roßbach 

Adresa Hennebacher Str. 12 
Rohrbach 
D-08648BadBrambach 

Reuth 5 
D-08645 Bad Elster 

E-mail ulrich.blobner@arcor.de rossbach.gerhard@googlemail.com 

Telefon 0049/(0)37438/219756 0049/(0)37437/2604 

 

                                                 
5 Označení „UNA SANCTA“ je převzato z latinské verze křesťanského Vyznání víry a připomíná „jednu svatou církev“. Tím má být 

zdůrazněna touha po jednotě překračující hranice států i konfesí, kterou se chceme při této příležitosti také pokoušet prakticky žít. 

mailto:farar@farnostcheb.cz

