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Ústavní zákon
ze dne 9. května 1948

Ústava Československé republiky

• „Každý má právo vyznávat soukromě i 
veřejně jakoukoli náboženskou víru 
nebo být bez vyznání.“



Evangelický chrám v 
Liberci,

náměstí Českých bratří 
(původně Lindenplatz), 

asi 1970



29. květen 1976
v Liberci



Plány výstavby evangelického kostela (1864–
1868)



Němečtí evangelíci v Liberci

• 1861 první evangelická škola

• 1863 založen německý farní sbor

• 1868 dostavěn evangelický novorománský 
kostel

• 1886 sbor tvořilo 2 140 duší

• 1935 ve sboru již 3 589 osob

• 1945 většina německy hovořících obyvatel 
odsunuta z ČSR



Lutherova Bible, 1729 
(sbírky Českobratrské církve evangelické v Liberci)



Heilige Schrift / Písmo svaté, 1850



Svědkové evangelických dějin v Liberci



Ocenění: Adolf Hermann Oswald Gnörich

(25 let práce pro evangelickou církev v Liberci)



Zachráněný Spasitel…
(obraz z hlavního oltáře)



… a několik dochovaných bohoslužebných 
předmětů



Kartotéka německé evangelické církve 
v Liberci (1915–1938)



„Tajemství“ kartotéky?

+ 2 885 lístků

+ převaha mužů

+ věkové rozpětí: studenti – důchodci

+ národnost: Němci i Češi

+ povolání: umělci, podnikatelé, politikové, lékaři, 
učitelé, řemeslníci…

+ významné osobnosti Liberce a okolí

… a nejen to…



Významné regionální osobnosti 1915–1938

Franz BALON, akademický malíř

Karl KOLACZEK, sochař

Karl LICHTENECKER, univerzitní docent

Walter LIERAU, německý konzul

Hans LORENZ, spisovatel

Hans RUNGE, prof. Obchodní akademie Liberec

Friedrich SOMMER, ředitel divadla v Liberci



Významné osobnosti Liberce 1915–1938

Sofia LIEBIEGOVÁ, choť továrníka Johanna 
Wolfganga Liebiega, katolíka

Gertruda PORSCHEOVÁ, choť továrníka Alfreda 
Porscheho, katolíka



Členská karta: 
Nr. 4, Henlein Konrad, Reichskommissär,

geb. 6. 5. 1898 in Maffersdorf



Zpráva kazatelské stanice církve čsl. evangelíků 
bratrských pro Liberec a okolí:

„… na Liberecku, kdež živel nevěrecký je tak 
silně zastoupen, na naši práci hledí se 
namnoze úkosem jako na nečasovou a 
zbytečnou…“

(leden 1926)



Společenské působení:

„Mají-li nastati lepší časy v našem národě, 
musí se jíti ke kořenu zla. 

Či jak si vysvětlíme ten mravní pokles      v lidu, 
proč je tolik korupce, tolik nenávisti, 
nevraživosti, tolik požitkářství?“

(20. 3. 1927)



Náměstí Českých bratří, 41 let poté…



Budoucnost? Pomni(k)?!


