
Slovo k 17.listopadu v Mladé Boleslavi 17.11.2010 
 

Vážení občané, 
 
 výročí 17. listopadu je pro nás příležitostí, abychom si především 
připomněli všechny ty, kteří zápasili o svobodu v této zemi. Vděčně 
vzpomínáme na ty, kteří bojovali proti fašismu či proti komunismu 
právě proto, že svoboda byla pro ně zcela zásadní hodnota. Tento 
zápas je leccos stál, některé dokonce i život. 
 Vzpomínáme dnes také na události 17. listopadu  1989 v Mladé 
Boleslavi. Občanské fórum bylo v Mladé Boleslavi založeno na 
československé husitské faře a jejím prvním  mluvčím byl farář CČSH  
Antonín Jelínek. Křesťané hráli v tehdejším zápase o svobodu  
poměrně významnou roli. 
 Je to vcelku pochopitelné. Vždyť jeden z nejdůležitějších 
biblických příběhů je vyprávění o vysvobození Izraele z egyptské 
otroctví. Pro myšlení víry byla a je svoboda jednou z nejdůležitějších 
hodnot. V tomto příběhu se ovšem také vypráví o tom, že generace, 
která vyrostla v egyptském otroctví, se po něm stále ohlížela a 
vzpomínala na jeho pohodlnost a chtěla se tam dokonce i vrátit. 
Neměla odvahu vejít do svobody země zaslíbené. A tak nakonec 40 let 
bloudili po poušti a všichni zde zemřeli. Do  země svobody vešly 
nakonec až jejich děti. 
 Žít ve svobodě není jednoduché. Je to naopak náročné. Svoboda 
totiž znamená také odpovědnost. Svobodný člověk nese odpovědnost 
za sebe, za druhé, za společnost. Svobodný člověk nese odpovědnost 
před druhými i před Bohem. Život ve svobodě je tedy náročný úkol, 
kterému je třeba se učit, na kterém musíme pracovat. 
 Život ve svobodě nám otevírá prostor. Ten je však třeba něčím 
smysluplným naplnit. A to je i náš úkol v naší současnosti. Je třeba 
pracovat o to, aby v naší země platilo právo a spravedlnost,  abychom 
k sobě byli ohleduplní a snášenliví, abychom si nebyli  lhostejní a 
navzájem se  podporovali. Potom bude mít to, že žijeme ve svobodné 
zemi opravdový smysl. 
 
                                               Václav Hurt, evangelický farář 
 
Mladá Boleslav 17.11. v 9.30, městská vzpomínková akce na nám. Republiky 


