
Odkazy sametové revoluce 

 

V roce 1982 uplynulo 800 let od narození svatého Františka z Assisi a 700 let od smrti Přemyslovny Anežky České. Při 

této příležitosti papež Jan Pavel II. z vlastní iniciativy korespondoval s českým arcibiskupem Františkem kardinálem 

Tomáškem stran obnovení procesu kanonizace české kněžny. Proces svatořečení byl zahájen. V této době jsem se na 

gymnáziu rozhodoval o svém povolání. Za 7 let jsme se dočkali a blahoslavená Anežka Česká spolu s Albertem 

Chmielovským, polským kandidátem svatořečení, byli společně slavnostně kanonizování papežem Janem Pavlem II. 

v neděli 12. 11. 1989 ve svatopeterské bazilice v Římě. V té době jsem končil vysokoškolská studia na lékařské fakultě 

UK v Praze. Spolu s maminkou jsme měli možnost být osobně přítomni svatořečení v Římě. A potom po návratu 

z Věčného města do revoluční sametové Prahy jsme doslova  a do písmene přesedli z jednoho do druhého vlaku, já 

osobně obohacen o několik kilogramů propagačních materiálů a letáků, které se postupně během několika dní 

rozvážely po továrnách, školách a úřadech mého bydliště, blízkého i vzdáleného okolí. Byli jsme mladí a nadšení, plní 

energie a elánu změnit dobu pro všechny lidi dobré vůle. 30 let od sametové revoluce uplynulo jako voda. Dnes 

slavíme a vzpomínáme -  v sobotu dopoledne 16. 11. 2019 slavnostní mší svatou ke cti svaté Anežky České ve 

svatovítské katedrále nebo odpoledne veřejnou manifestací v Praze na Letné, v neděli 17. 11. 2019 veřejným 

shromážděním na Václavském náměstí nebo na Národní třídě, vyzváněním zvonů Paměti národa Post bellum nebo 

vzpomínkou každý sám za sebe, svým způsobem, na svém místě. 

Mám pocit, že „zloba, závist, zášť, strach a svár“ si opět nacházejí své místo v našich srdcích. Mám pocit, že „mír 

dál“ ne vždy zůstává s touto krajinou, krajinou našeho okolí, našich rodin a přátel. Mám pocit, že symbol „ srdce“ a 

pojem „láska“ se stávají jakýmisi klišé v našem každodenním osobním, rodinném, profesním nebo společenském 

životě. 

Zamysleme se nad těmito „odkazy“ sametové revoluce a snažme se každý sám u sebe nalézat, pojmenovávat a 

odstraňovat „totalitu sebe sama“ ve svém srdci a nitru. Jen tak všichni můžeme do budoucna naplňovat ideály všech 

těch, kteří v sametových dnech roku 1989 nasazovali pro změnu přítomnosti a pro novou budoucnost své životní 

jistoty a kariéru, své zdraví a život. Kéž by symbolika „zdvižených dvou prstů“ znamenala vítězství nad našimi 

vlastními chybami a nedostatky, nad sebou samým. Ať jsme stále schopni si to všechno uvědomovat. 

Nezapomínejme! 

„Bez Božího požehnání, marné každé lidské namáhaní“ 

„Vítězná ochrano Moravy, zůstaň matkou lidu svému“ 

MUDr. Mořic Jurečka 


