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	Popri významných, širokej verejnosti známych, výročiach sú aj výročia neslávne, takmer zabudnuté. Z hľadiska cirkví a náboženských spoločností, ako aj štátu, patrí do tejto kategórie päťdesiate výročie prijatia cirkevných zákonov na jeseň roku 1949. Ich príprava bola súčasťou premysleného strategického postupu komunistickej strany voči cirkvám a náboženských spoločnostiam. Vládnuca moc si uvedomovala vplyv predovšetkým katolíckej cirkvi, ku ktorej sa hlásilo viac ako sedemdesiat percent obyvateľov vtedajšieho česko-slovenského štátu a ktorá vzhľadom na svoju dobrú organizáciu, politické skúsenosti, početnosť a podporu Vatikánu predstavovala hrozbu najsilnejšej základne opozičných síl proti režimu. Viac alebo menej silné opozičné tendencie sa prejavovali aj v ostatných cirkvách, ktoré však mali podstatne nižší počet veriacich a slabšiu organizovanosť. Z uvedených dôvodov sa mocenské záujmy štátu sústredili práve na katolícku cirkev.
	Strategickým cieľom štátu bolo získať pre svoje zámery cirkvi prostredníctvom ich vedenia v úsilí predísť hroziacim konfliktom. Ústredný akčný výbor Národného frontu zriadil komisiu pre cirkevné a náboženské otázky pri Ústrednom akčnom výbore Národného frontu, zloženú zo zástupcov všetkých cirkví a Ústredného akčného výboru, ktorá sa mala stať základňou pre rokovanie medzi štátom a cirkvami. Na základe žiadosti vedenia katolíckej cirkvi bola zriadená zvláštna komisia, resp. subkomisia, zaoberajúca sa výhradne záležitosťami tejto cirkvi, z ktorých viaceré mali aj významný právny aspekt. Išlo najmä o riešenie otázok úhrady za znárodnený cirkevný majetok, perspektívy cirkevného školstva, vyučovania náboženstva a otázky platových pomerov duchovenstva.
	Keď však rokovania nepriniesli pre štát očakávaný výsledok, jeho postup sa zásadne zmenil. Prioritným zámerom sa stalo minimalizovanie spoločenského vplyvu cirkví a zavedenie prísneho štátneho dozoru. Tento prelomový charakter vo vývoji vzájomných vzťahov česko-slovenského štátu a cirkví nastal po IX. zjazde KSČ v máji roku 1949 a vyvrcholil prijatím súboru cirkevných zákonov v októbri toho istého roka. Tento proces sa uskutočnil bez rokovania s katolíckymi biskupmi. Na ich príprave sa podieľali iba vybraní “pokrokoví kňazi”. Biskupi dostali návrh pripravovaného rámcového zákona o hospodárskom zabezpečení štátom len na pripomienkovanie.
	Katolícka cirkev zaujala k návrhu zákona od začiatku odmietavý postoj, ktorý formulovala konferencia biskupov po predchádzajúcom memorande vláde aj stanoviskom duchovných k platnému zákonu zo 14. augusta 1949. Podľa neho duchovenstvo zákonnú úpravu odmieta a v tomto zmysle vydá vyhlásenie na vikariátnych schôdzach, zároveň s ubezpečením, že duchovní “prijmú cirkevný úrad len z rúk slobodne rozhodujúcej cirkevnej vrchnosti”, čo bolo odpoveďou na pripravované právo štátnych orgánov ustanovovať kňazov do úradu. Do 24. septembra 1949 dostala vláda a Národný front rezolúcie zo 132 vikariátov s podpismi 1635 kňazov. Po drastických mocenských opatreniach sa prúd rezolúcií zastavil. 
	Námietky vyslovilo aj vedenie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ako aj 172 duchovných tejto cirkvi, združených v Spolku evanjelických kňazov na Slovensku (SPEVAK) na svojom zhromaždení dňa 29. septembra 1949 v Piešťanoch (Piešťanský manifest). Svoj kritický a odmietavý postoj prejavili mnohí evanjelickí duchovní písomnou formou už v roku 1948. 
	Vláda schválila návrh zákona číslo 217/1949 Zb. o zriadení Štátneho úradu pre veci cirkevné i zákona číslo 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom 4. októbra, Národné zhromaždenie 14. októbra 1949.
	Štátny úrad pre veci cirkevné mal postavenie ústredného orgánu štátnej správy cirkví na úrovni ministerstva. Do jeho pôsobnosti prešla agenda kultového odboru ministerstva školstva, vied a umení a všetkých ostatných štátnych úradov s pôsobnosťou vo veciach cirkevných a náboženských. Na Slovensku bol zároveň vytvorený Slovenský úrad pre veci cirkevné na čele s príslušným povereníkom Slovenskej národnej rady. Zriadenie tohto úradu bolo, o. i., aj znakom toho, že štát neuvažuje zaviesť odluku cirkví od štátu. Komunistická strana predpokladala, že v daných historických podmienkach by odluka zvýšila spoločenský vplyv cirkví. V Katolíckej cirkvi by ešte zvýšila vnútornú disciplinovanosť a závislosť duchovných od cirkevnej hierarchie. V proticirkevnom ťažení pripisovali komunisti mimoriadne dôležitú  úlohu hospodárskemu zabezpečeniu  duchovných štátom. Predpokladali, že likvidácia hospodárskej závislosti od biskupov uvoľní zväzky podriadenosti a vytvorí nevyhnutnú sociálnu základňu pre diferenciáciu duchovenstva a odklon jeho časti   od biskupov. Zriadením Štátneho úradu pre veci cirkevné sledovali  nielen nástroj štátneho dozoru a administratívneho riadenia cirkví, ale zrejme predovšetkým novú zákonnú autoritu pre duchovných, ako protiváhu cirkevnej hierarchie. 
	Úsilie štátu o diferencovaný prístup k duchovenstvu bolo aj jedným z hlavných dôvodov vydania zákona číslo 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom. Týmto zákonom sa štát zaviazal poskytovať osobné požitky duchovným cirkví a náboženských spoločností, ktorí pôsobia v duchovnej správe, cirkevnej administratíve alebo v ústavoch pre výchovu duchovných so štátnym súhlasom. Duchovnú činnosť v cirkvách a náboženských spoločnostiach mohli v zmysle ustanovení zákona vyvíjať len osoby, ktoré mali štátny súhlas a ktoré vykonali sľub. 
	Osobné požitky duchovných tvoril: základný plat, hodnostný príplatok a odmena za vyšší výkon. Zákon pritom ustanovil, že čiastky základného platu, spôsob a mieru jeho zvyšovania, podmienky pre priznanie hodnostného príplatku a jeho výšku, ako aj podmienky pre priznanie odmeny za vyšší výkon a podrobnosti o tejto odmene určí vláda nariadením. Štát sa zaviazal v zákone uhrádzať registrovaným cirkvám podľa ich schváleného rozpočtu riadne vecné náklady spojené s výkonom bohoslužieb a iných náboženských úkonov i s cirkevnou administratívou. Štát má poskytnúť v odôvodnených prípadoch aj zvláštnu pomoc na mimoriadne vecné náklady. Rozpočty na riadne vecné náklady sa zostavujú podľa skutočných potrieb, a to podľa zásad štátneho rozpočtu, pričom podrobnosti určí Štátny úrad pre veci cirkevné v dohode s ministerstvom financií. Štát si vyhradil dozor nad majetkom cirkví. Súkromný a verejný patronát nad kostolmi a cirkevnými ústavmi prešiel zo zákona na štát. Generálnym zrušovacím ustanovením v § 14 citovaného zákona sa zrušili všetky predpisy, ktoré upravovali právne pomery cirkví a náboženských spoločností. Zákon nadobudol účinnosť 1. novembra 1949. Jeho zavedenie od základu zmenilo spoločenské postavenie cirkví, ktoré stratili charakter subjektu verejného práva. Generálnym zrušením dovtedajších predpisov sa vytvorilo právne vákuum, ktoré nové predpisy zaplnili len čiastočne. 
	Po prijatí cirkevných zákonov sa katolícki biskupi usilovali o zmiernenie ich tvrdosti. Požiadali vládu, aby v tomto zmysle zneli vykonávacie nariadenia. Avšak nariadenia, ktoré vydala vláda nezvyčajne rýchlo už 18. a 25. októbra 1949, kritizovanú tvrdosť zákonov ešte zostrovali. Išlo o nariadenie vlády číslo 29/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkvi rímskokatolíckej štátom, nariadenie vlády číslo 220/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkvi československej štátom, nariadenie vlády číslo 221/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení evanjelických cirkví štátom, nariadenie vlády číslo 222/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkvi pravoslávnej štátom a nariadenie vlády číslo 223/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení náboženských spoločností štátom. 
	Poslednou právnou normou zo súboru cirkevnopolitických zákonov z roku 1949 bolo nariadenie vlády číslo 228/1949 Zb. zo dňa 25. októbra 1949 o pôsobnosti Štátneho úradu pre veci cirkevné.
	Proces vydávania proticirkevnej legislatívy sa však vydaním uvedených právnych noriem neuzavrel, ale pokračoval prakticky až do pádu totalitného režimu.  
	Prijatie cirkevných zákonov a nariadení malo katastrofálny vplyv na právne i spoločenské postavenie cirkví, ktoré sa dostali do úplnej politickej a hospodárskej závislosti od štátu. Komunistickému režimu sa mocensko-politickými prostriedkami úplne podarilo dosiahnuť zmenu cirkevno-politickej situácie a svoj cieľ, ktorým bolo od začiatku úsilie o rozbitie jednoty duchovných. Radoví kňazi, ako aj cirkevná hierarchia, sa v štáte ocitli na okraji spoločnosti. 
	Vývoj politickej situácie po roku 1948 spôsobil vážne narušenie kontinuálneho vývoja cirkví a vytvoril podmienky diametrálne odlišné v porovnaní s európskymi demokratickými krajinami. 
	Štát fakticky úplne znemožnil účasť cirkví na verejnom živote a ich spolupôsobenie pri riešení závažných celospoločenských problémov. Pri realizácii týchto zámerov mala rozhodujúci podiel práve likvidácia materiálnej základe, z výnosov ktorej cirkvi finančne zabezpečovali značnú časť svojich aktivít. V konečnom dôsledku štát poskytoval duchovným – aj na vtedajšie pomery – minimálne mzdy a ostatnú činnosť takmer vôbec finančne nepodporoval. To sa mimoriadne negatívne prejavilo, napr. aj v značnej devastácii sakrálnych objektov, vrátane nehnuteľných a hnuteľných kultúrnych pamiatok. Odstraňovanie následkov negatívneho pôsobenia tohto represívneho prístupu nepochybne potrvá ešte dlhé roky.
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