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TISKOVÁ ZPRÁVA
Milióny lidí po celém světě, včetně lidí z ČR, slaví letos 200. výročí narození zakladatele
nejmladšího světového náboženství
Praha, 16. října 2017 – Už za několik dní, o víkendu 20. až 22. října 2017, oslaví miliony
lidí na tisících míst po celé planetě dvousté výročí narození Bahá’u’lláha (1) – zakladatele
nejmladšího světového náboženství – Bahá’í víry (2), jejíž principy humanismu a jednoty v
různosti vysoce oceňoval i prezident T. G. Masaryk (3). Tyto oslavy jsou vyvrcholením mnoha
připomínkových událostí, které probíhají v celém letošním roce. Rovněž i v Praze a na
několika dalších místech České republiky se budou o tomto víkendu konat veřejná setkání,
kterými čeští Bahá’í věřící přispějí k celosvětovým oslavám tohoto významného výročí.
Pražské Bahá’í společenství pořádá u příležitosti tohoto jubilea několik veřejných oslav.
Jedna z těchto oslav proběhne v pátek 20. října 2017 od 18:00 do 21:00 v sálu HAMU
(Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění) na Malostranském nám. 13 v Praze.
Součástí pátečního programu bude česká premiéra nového padesátiminutového filmu „Světlo
světu“, který je věnován osobě Bahá’u’lláha a významu jeho poselství pro lidstvo. Součástí
oslav bude duchovní a hudební program. Duchovní program bude čerpat z Bahá’í svatých
spisů. Po oficiálním programu bude následovat pohoštění a neformální společenská část.
Významné osobnosti společenského života z celé řady zemí světa zasílají v souvislosti s tímto
výročím Bahá’í společenstvím ve svých státech svá srdečná blahopřání. Jako příklad můžeme
uvést gratulaci současného německého nebo rakouského prezidenta (http://jdem.cz/dgyzk4).
Další informace:
František Zeman, Bahá’í společenství v Praze
Lucemburská 33, 130 00 Praha 3
Tel: 602 375 030, e-mail: praha@bahai.cz
Pražské Bahá’í společenství: www.praha.bahai.cz
Pražské Bahá’í společenství – sekce pro média: www.praha.bahai.cz/press
České Bahá’í společenství: www.bahai.cz
Světové Bahá’í společenství: www.bahai.org
Dvě videa v češtině o počátcích Bahá’í víry:
Počátky Bahá’í víry – část 1: https://www.youtube.com/watch?v=C-7-ReT02WE
Počátky Bahá’í víry – část 2: https://www.youtube.com/watch?v=BSmu2mQ04NA
Fotografie Bahá’í zahrad v izraelské Haifě (vysoké rozlišení 10MB):
www.praha.bahai.cz/Bahai-zahrady-v-Haife.jpg
Bahá’í media banka (anglicky):
http://www.bahaipictures.com/
http://media.bahai.org/
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Poznámky pro redaktory:
1) Milióny lidí po celém světě považují Bahá’u’lláha (1817-1892) za božího posla pro tento věk, jehož
příchod byl předpovídán zakladateli všech velkých světových náboženství. Náboženství, které
Bahá’u’lláh v polovině 19. století založil, se nazývá Bahá’í víra a její stoupenci se označují jako
Bahá’í. Bahá’u’lláh pocházel z íránského Teheránu. Kvůli hlásání svého mírumilovného učení byl
světskými i náboženskými úřady Perské i Osmanské říše čtyřicet let pronásledován, vězněn a posílán
do vyhnanství. Zesnul roku 1892 ve vyhnanství v dnešním Izraeli. Ve svých spisech nastínil rámec
mírového rozvoje globální civilizace, která bere v úvahu duchovní i materiální aspekty lidského
života.
2) Bahá’í víra je nejmladší světové náboženství, které vzniklo v roce 1844 v Íránu, a za více než 150
let se rozvinulo do druhého územně nejrozšířenějšího nezávislého světového náboženství.
Středobodem jejího učení je jednota lidstva a dosažení světového míru. Počet stoupenců Bahá’í víry
v současnosti činí přes pět milionů lidí, kteří žijí ve více než 230 zemích a pocházejí z více než 2100
etnických
skupin
(viz:
https://en.wikipedia.org/wiki/Bahá'í_Faith
,
https://www.britannica.com/topic/religion-Year-In-Review-2010/Worldwide-Adherents-of-AllReligions). To z Bahá’í víry činí pravděpodobně nejrozmanitější organizované uskupení lidí na naší
planetě. Mezinárodní Bahá’í společenství má poradenský status při Ekonomické a sociální radě OSN a
v Dětském fondu OSN (UNICEF).
3) Bahá’í víra má dlouhou tradici i v českých zemích – první Bahá’í společenství u nás vzniklo již
před první světovou válkou. Na konci 50. let však bylo komunistickým režimem rozprášeno a znovu
bylo obnoveno až v roce 1990. Bahá’í víru znali a vysoce oceňovali i první naši prezidenti T. G.
Masaryk a E. Beneš (3), kteří vřele doporučovali šíření jejích principů mezi lidmi.
Prezident T.G.Masaryk řekl v audienci dne 20. března 1928 americké Bahá’í žurnalistce Marthě Root,
že četl knihu „Bahá’u’lláh a nová doba“. Na otázku, co považuje za nejlepší cestu k uskutečnění
světového míru, odpověděl: „Pokračujte v tom, co děláte. Rozšiřujte toto učení humanity a nečekejte
na diplomaty. Ale je to veliká věc, že lidé na vlivných místech začínají mluvit o těchto univerzálních
mírových principech. Jděte s těmito principy mezi diplomaty, do mírových společností, do univerzit,
škol, církví a také o nich pište. Světový mír přinesou jen lidé.“ (Citát viz americký Bahá’í časopis
‘The Star of the West’, říjen 1928, str. 198-202: článek ‘President Thomas Masaryk’, volume 19,
1928-1929 – www.starofthewest.info )
Prezident Edvard Beneš řekl v audienci dne 22. dubna 1936 americké Bahá’í žurnalistce Marthě Root
toto: „Bahá’í učení je jedním z velkých nástrojů pro konečné vítězství ducha a humanity.“ „Bahá’í
Věc je jednou z velikých morálních a společenských sil na celém dnešním světě. Jsem více než jindy
přesvědčen, že s nárůstem morálních a politických krizí ve světě musíme mít větší mezinárodní
koordinaci. Hnutí, jakým je Bahá’í Věc, které razí cestu univerzálnímu mírovému uspořádání, je
nutností.“ (Citáty z článku Marthy Root ‘President Eduard Benes’ se nacházejí ve sborníku ‘The
Bahá’í World’ z let 1934-1936 na str. 589-591 https://bahai-library.com/usnsa_bahai_world_6 ).
„Cílem náboženství … je vytvářet jednotu a soulad mezi národy světa – nečiňte z něho příčinu rozkolu a
nesvárů.“ Bahá’u’lláh (srov.: Bahá’u’lláhovy Desky, str. 111, Bahá’í nakladatelství, 2001)
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