22. 12. 2019 17.30
Nádraží Bubny,Bubenská 8b, Praha 7
ZASVĚCENÍ — VZPOMÍNKA — SVĚTLO — PAMĚŤ

SVĚTLO
PRO PAMĚŤ

Pak vzali neotesané kameny podle Zákona a postavili nový zápalný oltář podle dřívějšího. Znovu zbudovali svatyni i vnitřní
zařízení a vysvětili nádvoří, zhotovili nové posvátné nádoby a do svatyně vnesli svícen, kadidlový oltář a stůl. Na oltáři zapálili
kadidlo a zažehli světla na svícnu. Dvacátého pátého dne devátého měsíce roku čtyřicátého osmého vstali časně ráno a na novém
oltáři přinesli oběť podle Zákona. Bylo to právě ve výroční den, kdy svatyni znesvětili pohané… Osm dní slavili posvěcení oltáře...
Juda, jeho bratři a celé shromáždění Izraele se usnesli, že každoročně od dvacátého pátého dne měsíce kislev budou osmidenním
veselím a díkůvzdáním slavit posvěcení oltáře. (První kniha Makabejská 5)
Milí přátelé Památníku ticha, příznivci pražské židovské tradice, hledači světel, rádi jsme
přijali výzvu pražské židovské obce na rozsvícení prvního světla letošní CHANUKY pro širší okruh
pražské židovské komunity a jejích spolků či kulturních příznivců.
Volbu pro nádraží, kde vzniká památník židovských deportací s celým jejich pozadím a tušenou
proměnou kulturní identity města, považujeme za dobrou příležitost k důstojnému svátečnímu aktu.
Je tomu již sedm let, kdy jsme založili společnost pro revitalizaci místa paměti na pražském
nádraží Bubny. Od počátku jsme jej prezentovali jako místo pro vzpomínku na ty, kteří odsud byli deportováni, ale také pro všechny, kdo se dnes k tradici Prahy předválečného kulturního trialogu odkazují.
Zásadní proměna místa dotýkaného minulostí je stále v pohybu. Její krůčky jsou však
pomalé – hlavně od chvíle, kdy se vývoj Památníku ticha stal závislým na státních investicích
a politických vztazích s nimi spojených. Přesto neztrácíme naději. Chanukové světlo vítězství spojené
s dávnou legendou vysvěcení Druhého chrámu, je pro nádraží Bubny nepochybně právě tím symbolickým
majákem v tunelu předlouhých úředních procesů, který mu v této fázi chybí.
Světlo pod Bránou nenávratna Aleše Veselého bude signálem všech dole, těm nahoře, že jejich
chrám vzpomínek se staví a že jeho prostor bude mít plamínek nevyčerpatelného oleje pro všechny,
kterým mystika dávných legend je, či byla, blízká.
K programu pro 22. prosince 2019
17.30
17.35
17.40
17.50
18.00
19.00

Uvítání — Památník Ticha
Krátký proslov — vrchní zemský rabín Sidon
Požehnání a zapálení chanukie
Píseň Maoz Cur — sbor dětí z Lauderových škol vedený Ester Diveckou. (Další 2—3 písničky)
Drejdl pro Bubny
Benefiční koncert Nadačního fondu obětem holocaust v Café jedna. (Nutná registrace)

