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PRONÁSLEDOVÁNÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V  ČESKOSLOVENSKU 1948–1989

Anežka Česká

Druhá polovina 80. let byla ve znamení 
aktivizace neofi ciálního i ofi ciálního 
církevního života. Fenoménem, jenž 

charakterizoval závěr 80. let v církevní sféře, 
se staly zejména náboženské poutě, kde vě-
řící veřejně manifestovali svou sounáležitost 
s církevním společenstvím a zároveň i odpor 
vůči útlaku ze strany komunistické moci a po-
žadavek náboženské svobody. Tyto poutě se 
konaly na místech, spojených s mariánskou 
úctou, tak i jako výraz připomínání kultu ná-
rodních patronů (na konci 80. let zejména ke 
cti blahoslavené Anežky České v březnu 1988 
v Praze). Tato shromáždění se stala nástrojem 
k obnovení sebevědomí církve. Navštěvované 
byly také slavnostní bohoslužby u příležitosti 
velkých náboženských svátků v pražské ka-
tedrále.

O první adventní neděli 29. listopadu 1987 byla 
vystoupením kardinála Františka Tomáška za-
počata iniciativa Duchovní desetiletí obnovy ná-
roda, které mělo přispět k vnitřnímu obrácení 
českého národa a k hledání pravdivého obrazu 
o stavu církve, ale i společnosti. Tento podnět 

měl iniciovat pokus o její etickou i spirituální 
obnovu. Program Desetiletí se soustředil na re-
fl exi historických duchovních tradic českého 
národa a zároveň se pokusil o jejich aktualizaci 
na přítomnost. Každý rok, až do roku 1997, kdy 
se slavilo tisíciletí smrti sv. Vojtěcha, měl své-
ho patrona, který symbolizoval sféru, k níž se 
měla pozornost ubírat. První rok byl věnován 
blahoslavené Anežce a sociální službě církve.

Dne 1. ledna 1988 byla zahájena také petice 
za náboženskou svobodu – Podněty katolíků 
k řešení situace věřících občanů – moravské-

ho katolického aktivisty Augustina Navrátila, 
kterou podepsalo přes 600 000 občanů. 
Stoupající sebevědomí domácích církevních 
představitelů se odrazilo také do jednání vlád-
ní delegace s vatikánskými diplomaty, které 
přineslo po dlouhé době také shodu na řeše-
ní personálních otázek v českých diecézích, 
přičemž ani jeden z navrhovaných kandidátů 
nebyl členem prorežimní kněžské organiza-
ce Sdružení katolických duchovních Pacem in 
terris. Velkému respektu široké veřejnosti se 
těšil i kardinál Tomášek. Za velké účasti hos-
tů ze zahraničí, např. kardinálů Jozefa Tomka

a Franze Königa, proběhly 30. června 1989 
i oslavy jeho 90. narozenin.

Vyvrcholením církevních aktivit bylo svato-
řečení Anežky Přemyslovny, které provedl pa-
pež Jan Pavel II. 12. listopadu 1989 v chrámu 
sv. Petra. Podstatnou změnu signalizoval již 
charakter poutě na svatořečení, kdy režim ne-
kladl větší překážky zájemcům o účast na ka-
nonizaci v cestování na Západ, což bylo dáno 
velkými změnami v mezinárodní politice, vy-
volanými rychle postupující erozí sovětské-
ho bloku. Nádech svobody pro necelých de-
set tisíc československých poutníků, kteří se 
účastnili kanonizačního obřadu, měl naštěs-
tí další pokračování v podobě pádu vlády ko-
munistického režimu o několik dní později. 
V době probíhající revoluce se koná v sobotu 
25. listopadu 1989 také slavnostní bohosluž-
ba ve svatovítské katedrále, kde dal kardi-
nál Tomášek jednoznačně najevo sounáleži-
tost katolické církve a občanské společnosti: 
„V této důležité hodině zápasu za pravdu a spra-
vedlnost v naší zemi jsem já i katolická církev
na straně národa!“

Snímky Herberta Slavíka z Anežčina svatořečení ve Vatikánu
12. listopadu 1989 (fota 1 a 2) a ze slavnostní bohoslužby v pražském 
chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha 25. listopadu 1989 (foto 3). 

Mezi oceněnými v celostátní výtvarné soutěži „Svatá Anežka a její doba“ (2011), do níž se zapojilo 437 škol, 
byla i tato práce žákyně Le Thach Tao z Chebu.

„…Anežka si zvolila 
život podle evangelia, 
a tím i jeho blahoslaven-
ství. Blahoslavenství 
chudých, plačících a ti-
chých, blahoslavenství 
těch, kdo hladovějí 
a žízní po spravedlnos-
ti, blahoslavenství milo-
srdných, šiřitelů pokoje 
a pronásledovaných… 
Anežčin život nepatří 
k  bezvýznamným ka-
pitolám Vašich dějin. 
Anežka je přece jedním 
z posledních a nejkrás-
nějších květů prastaré-
ho vládnoucího rodu 
Přemyslovců. Ti vstou-
pili do dějin se svatým 
Václavem a jeho babič-
kou svatou Ludmilou, 
která přijala křest od 
svatého Metoděje. Tam 
jsou kořeny Vaší národ-

ní kultury. To je Vaše 
duchovní totožnost. 
Střezte si žárlivě toto 
dědictví, předávejte je 
neztenčené svým dě-
tem. Kéž Vám při tom 
pomáhá z nebe blaho-
slavená Anežka, tak 
jako svou přímluvou 
přispívala už tolika ge-
neracím před Vámi bě-
hem pohnuté minulosti 
Vaší vlasti...“ 
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