VÝROČÍ 400. LET OD BITVY NA BÍLÉ HOŘE
- plánované události organizované klášterem benediktinek na Bílé Hoře pátek - neděle 6. - 8. 11.
EKUMENICKÉ SETKÁNÍ K VÝROČÍ BITVY
(ve spolupráci s Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví, podporováno
Magistrátem a Prahou 6 a dalšími spolky a institucemi, poutní areál bude o tomto víkendu
prioritně rezervován pro tyto komplexně a dlouhodobě připravované akce)
Setkání mládeže Christus Vivit (7. 11. v 19 hod.)
celodenní setkání mládeže zakončené modlitbou Taize v poutním místě na Bílé hoře
Mše sv. se zapojením historických skupin (8. 11. v 11 hod.)
mše svatá v poutním kostele Panny Marie Vítězné na Bílé hoře, celebruje arciopat P. Prokop
Siostrzonek OSB
Ekumenické nešpory (8. 11. v 15 hod.)
pietní setkání zástupců dříve znepřátelených skupin, které je určené také všem věřícím a
široké veřejnosti.Během tohoto setkání bude na bývalém bitevní poli vztyčen "kříž smíření",
vytvořený pro tuto příležitost P. Abrahamem Fischerem.
neděle 8. 11. ve 20 hodin
KONCERT V DEN VÝROČÍ BITVY V KATEDRÁLE
Ve výroční den bitvy na Bílé hoře, v neděli 8. 11. 2020 ve 20 hod. bude v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha uspořádán koncert na připomenutí bitvy, která se stala symbolem
rozdělení a náboženské, resp. národnostní intolerance. Koncert bude pořádán s úmyslem
podpořit dobrou vůli a tvůrčí iniciativu směrem k smíření a vzájemnému respektu a bude se
konat s podporou Pražského arcibiskupství.
Účinkovat bude Filharmonie Hradce Králové spolu s královéhradeckým katedrálním sborem
pod vedením dirigenta Josefa Zadiny. Obě hudební tělesa zahrají dvě díla Antonína Dvořáka hymnus Dědicové Bílé hory a symfonickou báseň Můj domov. Třetí skladba, která by měla
mít ekumenický a smírčí charakter, bude zřejmě dílem současného skladatele a je dosud v
jednání. Moderátorem koncertu bude arciopat břevnovského kláštera P. Prokop Siostrzonek.
Během koncertu budou pozdraveni pozvaní hosté z různých zemí i konfesních skupin a
budou připomenuty hodnoty vzájemné tolerance, respektu a spolupráce ve prospěch
společné země.
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Koncert bude pořádán nekomerčně, případné dobrovolné příspěvky "na Bílou horu" budou
použity na zvolený projekt podporující výše uvedené hodnoty. Pozvána bude široká
veřejnost a všichni lidé dobré vůle bez ohledu na konfesijní vyznání nebo politickou
příslušnost.

Ekumenická setkání k 400. výročí bitvy pořádají:
Česká biskupská konference
Ekumenická rada církví v ČR
Opatství Venio, klášter benediktinek na Bílé Hoře
Kontakty:
ČBK: Monika Klimentová 731 625 984
ERC: Petr Jan Vinš 775 086 063
Opatství Venio, benediktinky Bílá Hora: David Macek 607 529 157
Adresa poutního místa na Bílé hoře:
POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VÍTĚZNÉ
Karlovarská 3/6
163 00 Praha 17
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