
30 svobodných let  

 

Bohoslužby v neděli 17. 11. po celé církvi 

Namísto toho, abychom se sešli při celocírkevním shromáždění, zveme vás u 

příležitosti 30. výročí 17. listopadu k setkáním ve vašich sborech. Můžeme přitom být 

symbolicky propojeni jedním duchem, případně jedním slovem.  Předkládáme vám 

návrh bohoslužeb s vysluhováním večeře Páně jako podnět, s nímž můžete volně 

nakládat, vzít jej, jak je, upravovat jej, nechat se jím inspirovat či ho odložit. Liturgii 

sestavil a kázání připravil Pavel Pokorný, člen synodní rady, nápomocni byli svými 

myšlenkami, komentáři a korekturami Pavel Kalus, Zdeněk Šorm, Zvonimír Šorm a 

Tomáš Trusina.         

Vše potřebné najdete v příloze v souboru s názvem Bohosluzby 17.11.2019 

 

Webové stránky 30 svobodných let 

k třicátému výročí sametové revoluce jsme v mediálním oddělení připravili speciální 

web http://30svobodnychlet.cz/ Jsou na něm události podzimu 89, jak je 

zaznamenali na různých místech z celé ČR pamětníci, dokumenty ze synodu, který 

právě v Praze tehdy probíhal a okamžitě na situaci reagoval, i videa k tématu 

svobody. I díky vaší spolupráci příspěvky stále přibývají. Neváhejte nahlédnout! 

 

Český bratr 

v evangelickém měsíčníku se věnujeme v podzimních měsících ročníku 2019 tématu 

nabývání svobody před třiceti lety a otiskujeme příběhy konkrétních lidí a sborů, 

vzpomínky na občanskou angažovanost či události kolem listopadu 1989. 

 

Knihovna Václava Havla 

zde se uskuteční dva celovečerní programy: 

26. 9. 2019 – film „Něžná revoluce“ s následnou diskusí 

Promítat se bude střihový dokument ze sametové revoluce, o nějž projevilo zájem i 
15 sborů a díky zakoupení multilicence se budou promítat nebo se už promítaly na 
více místech. V Knihovně Václava Havla bude po promítání následovat moderovaná 
debata s hostem. Tím bude občansky angažovaný teolog Zdeněk Bárta, farář, 
disident, zakladatel obnovené Diakonie, senátor a poslanec. Moderuje novinář Adam 
Šůra.  

Plakátek s místem a časem konání a názvem KVH film+beseda je v příloze. 

 

31. 10. 2019 – Panelová diskuse s pamětníky a současnou mládeží 

http://30svobodnychlet.cz/


Tématem debaty bude 30 svobodných let. Jak lze nahlížet na události kolem 

sametové revoluce, třicet let staré? Co prožívali přímí účastníci, jak zpracovali první 

vlnu nabyté svobody budovatelé nových věcí, co ví o tehdejších poměrech dnešní 

mládež? O tom všem přijdou debatovat tři hosté. 

Miloslav Běťák věnoval po revoluci svou životní energii obnově Diakonie 

Českobratrské církve evangelické; stál deset let v čele prvního a jediného 

kamenného hospice Diakonie ve Valašském Meziříčí. 

Michal Vogl studoval v revolučním roce elektrotechniku. Listopadové události a jeho 

aktivismus měly vliv na to, že vystudoval ještě teologii a je evangelickým farářem. 

Kromě náboženství učil na základní škole i výpočetní techniku a vydává regionální 

časopis. 

Kristýna Drápalová nebyla v roce 1989 ještě na světě. Dnes je ona studentkou a 

aktivistkou. O co jde dnešní mládeži? 

Moderuje Adam Šůra.  

 

 

 

 


