Vážené sestry, vážení bratři,
v následujícím týdnu uplyne 50 let od smrti mladého evangelíka, studenta filosofie
Jana Palacha. Chceme si toto významné datum připomenout několika akcemi v
rozmezí od 16. do 19. ledna a rádi bychom Vás touto cestou pozvali k účasti a
prosíme Vás zároveň o zprostředkování informací dále ve Vašich sborech.
Českobratrská církev evangelická se připojuje účastí na shromáždění pořádaném
Ekumenickou radou církví, dále podporou hudebně liturgického pořadu Bohdana
Mikoláška „Ticho za Jana Palacha“ a zejména pak kající bohoslužbou v den výročí
smrti J. Palacha (19. ledna od 17.00, Martin ve zdi, Praha).
PŘEHLED AKCÍ:
Vzpomínka na Jana Palacha a modlitba za trpící pro pravdu
16. 1. | 14.30–15.00 | horní část Václavského náměstí
pořadatel: Ekumenická rada církví
Ticho za Jana Palacha – hudebně liturgický pořad Bohdana Mikoláška
16. 1. | 20.00 | Martin ve zdi, Martinská 8
pořadatel: manželé Mikoláškovi, Českobratrská církev evangelická
událost na Facebooku zde: https://www.facebook.com/events/2124074221229088/
Kající bohoslužby k výročí úmrtí Jana Palacha. Ticho Bohdana Mikoláška
Naše svědomí? Vyjít z pohodlí zajištěného života do boje se současným pokušením
a jeho lží. Tichý hlas pro naději a odvahu.
19. 1. | 17.00 | Martin ve zdi, Martinská 8
pořadatel: Českobratrská církev evangelická
událost na Facebooku zde: https://www.facebook.com/events/2272681326098001/
Kompletní souhrn všech akcí k výročí naleznete na webu www.palach2019.cz.
Vaší pozornosti rovněž doporučujeme film Jan Palach (2018), který v televizní
premiéře uvede ČT1 v sobotu 12. ledna od 20.00 hod. Zajímavostí je, že se na
přípravě filmu podílela i Českobratrská církev evangelická. Vybrané scény se
například natáčely v autentickém prostředí FS ČCE v Libiši, hudební doprovod těchto
scén zajistil L. Moravetz a roli faráře Jakuba S. Trojana ztvárnil synodní senior Daniel
Ženatý. Přehled pořadů, které k výročí chystá Česká televize, je k dispozici
zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/archiv/palach/
Předem děkujeme za pozornost, kterou tématu ve svých sborech věnujete.
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