
Hudební pásmo Úsvit světla k 200. výročí narození Bába 

Před dvěma lety v různých koutech světa lidé oslavovali dvousté výročí narození Bahá’u’lláha, jehož 

učení stále více ovlivňuje život společnosti i životy jednotlivců. Principy, které Bahá’u’lláh představil, a 

mezi které patří uvědomění si – a přijetí – celosvětové jednoty, rovnoprávnosti mužů a žen, či 

důležitosti vzdělávání pro všechny, jsou dnes celosvětově uznávány a prosazovány. V oblasti Persie, 

kde se Bahá’u’lláh narodil, připravoval lidi na toto nové učení Jeho předchůdce, který přijal titul Báb 

(Brána). Jeho učení pohání vývoj civilizace a přináší novou fázi společenské evoluce: fázi sjednocení 

celé lidské rodiny. 

Srdečně vás zveme, abychom společně oslavili principy jednoty a pospolitosti a zároveň snahy lidí o 

materiální a duchovní pokrok místních komunit, a nechali se inspirovat myšlenkami jednosti lidstva a 

mírového a spravedlivého světa.  

 

Hudební pásmo ÚSVIT SVĚTLA 
 
Autorské hudební pásmo písní provázené mluveným slovem zkomponované u příležitosti 200. výročí 
narození Bába, jedné z ústředních postav Bahá‘í Víry. Komorní hudební vystoupení (zpěv 
doprovázený kytarou, elektrickými a akustickými houslemi, perkusemi a dalšími nástroji) inspiruje k 
přemýšlení o neobyčejných historických událostech a osobnostech, a vybízí k hledání duchovních 
principů v našich životech.    
 

neděle 17. listopadu 2019  

začátek v 17.30 hodin 

Hotel Academic, Tyršovo náměstí 2222, Roztoky 

Vstup volný 

Vystupují: Jiří Kantor, Anna Neuwirthová, Jiří Šmahlík 

Jiří Kantor - docent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, garant magisterského 
studia muzikoterapie. Ve volném čase se věnuje skládání hudby, koncertní a přednáškové činnosti. 
Anna Neuwirthová - získala doktorát v hudební vědě, vyučuje zpěv a působí jako muzikoterapeut, 
externě vyučuje hudbu a muzikoterapii na PdF Univerzity Palackého.  
Jiří Šmahlík - umělecky se věnuje především zpěvu a komponování, hlavní představitel dřívějšího 
hudebního seskupení Stopy v písku a právě vydaného CD s názvem Zahrady srdce.  
 
Na toto hudební pásmo vás srdečně zve Bahá’í společenství, které v Roztokách s přáteli zdarma 

pořádá vzdělávací programy pro děti a mládež, během kterých se mohou morálně, duchovně a 

intelektuálně rozvíjet, a zároveň se učí aktivně přispívat k blahobytu svých sousedství. Mezinárodní 

Bahá’í společenství mimo jiné působí při Organizaci spojených národů (OSN) a podílí se na projektech 

sociálně-ekonomického rozvoje. 

 

Kontakt: roztoky@bahai.cz 

@Bahai.Roztoky  

www.bahai.org, www.bahai.cz  
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