Stručné resumé diplomové práce
Dějiny farnosti Rtyně v Podkrkonoší v letech 1918 -1939
Diplomové práce popisuje a hodnotí období let 1918 - 1939 ve farnosti Rtyně
v Podkrkonoší. Snahou bylo vytvořit průřez událostmi tak, jak následovaly ve vývoji
vztahů mezi církví římskokatolickou a církví československou husitskou, která se
utvářela od roku 1919.
Velmi zásadní vliv na vývoj nové církve v samostatném Československu měl prezident
republiky T. G. Masaryk, který myšlenky svobody a demokracie v otázce náboženství
a víry otevřeně podporoval.
Práce zaznamenává, že se také ve Rtyni v Podkrkonoší před první světovou válkou
objevil nový myšlenkový proud, který se opíral o učení M. J. Husa a J. A.
Komenského. Návrat legionářů po 1. světové válce jen podnítil obnovení těchto
svobodných myšlenek a vznik nové církve.
Ani rtyňská farnost se nevyhnula problému odchodu věřících z církve římskokatolické.
To se projevilo i snahou příslušníků nové církve užívat společně kostel a faru, které
spravovala církev římskokatolická. Duchovní správce farnosti církve římskokatolické,
P. Emil Novák, který zde v tomto období působil, uhájil kostel, faru a celou zbývající
farnost a farníky, kteří vytrvali přes všechny obtíže v církvi římskokatolické.
Výsledkem problémů mezi oběma církvemi bylo, kromě jiného, postavení nového
kostela a fary Církve československé.
S odstupem doby se rozjitřené vztahy obou církví uklidnily a v závěru sledovaného
období můžeme pozorovat společné slavení některých svátků, společné prožívání
procesí a významných událostí v průběhu liturgického roku. Ke konci zmiňovaného
období i vzájemnou výpomoc.
V krátké epizodě na sklonku sledovaného období přichází do Rtyně v Podkrkonoší
významná osobnost Katolické moderny P. Sigismund Ludvík Bouška, O. S. B.
Setrval zde a působil až do své smrti v roce 1942.
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Duchovní správce římskokatolické farnosti, P. Václav Hejčl, poskytl při psaní této
diplomové práce dobové materiály, informace a pomoc při vyhledávání pramenů
a zdrojů. Patří mu za to poděkování.
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