Výroční zpráva o činnosti spolku
Sdružení Ackermann-Gemeinde
v roce 2019

Naše poslání
Vážení a milí členové SAG, přátelé, příznivci,
prostřednictvím našeho spolku chceme přispívat k budování společné Evropy, vycházeje z vědomí staletých vazeb mezi
Čechy a Němci a z křesťanských zásad. Ke spolupráci však zveme nejen křesťany, ale všechny lidi dobré vůle. Naše cíle
se snažíme naplňovat především skrze vzájemné setkávání. Nejinak tomu bylo i v uplynulém roce 2019, který byl
z tohoto hlediska mimořádný. Společně jsme oslavili 20 let od založení Sdružení Ackermann-Gemeinde, zorganizovali
vydařenou výroční konferenci či jsme se účastnili Česko-německého setkání naší sesterské organizace v Landshutu.
Také mám to potěšení, uvést hned čtyři nové členy předsednictva naší organizace, jejímž duchovním rádcem se stal
Mons. Adolf Pintíř. Dále jsme přivítali nového člena kontrolní komise, a převoleno bylo i předsednictvo Spirály, jejíž
novou mluvčí se stala Kateřina Břendová. A v neposlední řadě se s námi rozloučila dosavadní jednatelka sdružení Eva
Engelhardt, které za její obětavou práci ještě jednou z celého srdce děkuji. Na její místo koncem listopadu nastoupil
Jaroslav Ostrčilík.
Můj dík samozřejmě patří celému týmu naší kanceláře, stejně jako všem členům předsednictva a kontrolní komise,
kteří společně odvádějí skvělou práci na poli rozvoje česko-německých vztahů i naší organizace. Mockrát také děkuji
našim podporovatelům, bez kterých by naše činnost nebyla možná. Dík patří především sesterské AckermannGemeinde a jejímu Sozialwerku, Česko-německému fondu budoucnosti, České biskupské konferenci, Renovabis či
Nadaci Konrada Adenauera, i všem soukromým dárcům v čele s CK Křížek a Pavlem Machem.
Do nového desetiletí jednadvacátého věku naše organizace vstupuje zdravá a stabilně se rozvíjející. Nemalou měrou
přispíváme k prohlubování česko-německých vztahů a budování společenství napříč národy, základního kamene
sjednocené Evropy. Kéž nám Hospodin žehná při této tak důležité jako náročné práci.
Váš
Daniel Herman
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Profil organizace
Spolek Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) vznikl v České republice na počátku roku 1999 jako občanské sdružení.
Navazuje na působení jiného spolku působícího od roku 1946 nejdříve v Německé spolkové republice a později i
v Československu – Ackermann Gemeinde (AG). V roce 2012 začala v rámci SAG působit Spirála Sdružení AckermannGemeinde, skupina mladých do 26 let věku. SAG i Spirála SAG se hlásí k morálnímu odkazu a nejlepším tradicím
Ackermann-Gemeinde.
Název Ackermann-Gemeinde je odvozen od literárního díla ze 14. století „Ackermann aus Böhmen“/„Oráč z Čech“
(česky vydalo nakladatelství Vyšehrad roku 1994), které napsal Jan ze Žatce, rodák ze západních Čech a notář Nového
Města Pražského. Dílo je dialogem člověka se smrtí o životě a o smrti, o smyslu života, o bolesti… Zakladatelé
Ackermann-Gemeinde byli natolik zasaženi tímto dílem, že po něm pojmenovali své sdružení.
Sídlo SAG a Spirály a kancelář:

Vyšehradská 49
CZ-128 00 Praha 2
Česká republika
Tel. +420 221 979 325
Fax: +420 224 910 569
Mobil: +420 722 107 761
E-mail: sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz
www.ackermann-gemeinde.cz

FACEBOOK:
www.facebook.com/Sdružení-Ackermann-Gemeinde-123290057728691/
www.facebook.com/Spirála-Sdružení-Ackermann-Gemeinde-369839966421036
IČ:
DIČ:

69058211
CZ69058211

Registrace spolku: Městský soud v Praze, spisová značka L 9657
Počet registrovaných členu SAG k 31. 12. 2019: 294 osob z České republiky, Slovenska a Německa
Počet registrovaných členu Spirály SAG k 31. 12. 2019: 54 osob z Česka a Německa
Bankovní spojení:
Č. účtu: 513 435 1706/4000 (CZK), vedený u Expobank CZ, a. s., Vítězná 126/1, Praha 5, Česká republika
Vedení SAG zvolené pro období 2019-2021:
Předseda sdružení a statutární zástupce:
Místopředseda sdružení:
Duchovní rádce:
Jednatel sdružení:

Mgr. Daniel Herman
Petr Křížek, Dr. theol.
P. Adolf Pintíř
Mgr. Eva Engelhardt (do 24.11.2019), Mgr. Jaroslav Ostrčilík
(od 25.11.2019)

Členové předsednictva 2019-2021:
PhDr. Michal Pehr, PhD., Ing. Petr Suchomel, doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc., Ing. Ralf Kohout, Mgr. Daniel Herman,
Ing. Hans Korbel, Dr. theol. Petr Křížek, Kateřina Břendová – Spirála a Martin Kastler – spolkový předseda AckermannGemeinde e. V.
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Členové kontrolní komise 2019-2021:
Heidemarie Ochozková, Gunthilda Klimešová, Borek Tichý
Členové předsednictva Spirály 2019-2021:
Břendová Kateřina
Deckert František
Kolář Daniel
Procházka Šimon
Procházková Anežka
Sedlinská Marie-Anna
Šumníková Kateřina
Veselý Petr
Vosinek Michal
Zelinková Klára

mluvčí
organizátor aktivit v Praze
zástupce mluvčí
člen předsednictva
člen předsednictva
člen předsednictva
podpora členské základny
zástupce Spirály v partnerské organizaci JA
člen předsednictva
organizátorka aktivit v Praze

Poděkování:
Předsednictvo Sdružení Ackermann-Gemeinde děkuje všem svým členům, kteří v tomto roce uhradili členský
příspěvek.
Děkujeme za finanční podporu a spolupráci německé Ackermann-Gemeinde e.V. a Sozialwerku der AckermannGemeinde München, České biskupské konferenci a Mons. Antonu M. Ottemu a Stiftung AG Stuttgart.
Dále děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti, nadaci Hanns-Seidel-Stiftung, Evropské unii, Renovabis e.V.
Freising, nadaci Konrad-Adenauer-Stiftung Praha, cestovní kanceláři CK Křížek. Stejně tak vyjadřujeme dík všem
drobným podporovatelům za přispění a podporu, bez nichž by se naše aktivity nemohly uskutečňovat.
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Přehled nejvýznamnějších událostí a činnosti v roce 2019
Personální změny v kanceláři SAG
Anežka Holubová – Hrdá ukončila svou činnost v kanceláři SAG v březnu 2019. Její pozici Office managera převzal od
1. dubna 2019 Ladislav Beneš. Eva Engelhardt ukončila svou činnost v pozici Jednatelky SAG k 24. listopadu 2019. Na
její pozici nastoupil od 25. listopadu 2019 Jaroslav Ostrčilík.

Posily v kanceláři SAG
V září 2018 dostala kancelář SAG nové posily, Johannu Lüffe a Sarah Peters. Obě dobrovolnice byly podporou kanceláře
až do srpna 2019. Od 1. září 2019 nastoupili jako dobrovolníci Anna Nouri, která má na starosti především Spirálu, a
Tobias Richter.

Akce SAG a Spirály v roce 2019
•

08. - 10.02.

•

08. - 10.02.

•

22. - 24.11.

Výroční konference SAG a oslava 20letého výročí, „Vize a výzvy
1989 – 2019“ (Praha), asi 160 účastníků, více viz příloha
Seminář Spirály: Jakou budoucnost má Evropa pro nás, křesťany?
(Praha – Bílá hora)
Seminář Spirály: Stát bez Boha – náboženská svoboda v Evropě (Praha – Bílá hora)

Výstava „Svědkové lidskosti”
• 04.04 – 09.05. Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee, obě jazykové verze, vernisáž asi 60 lidí
• 10.05. – 28.06. klášter Teplá, vernisáž asi 10 lidí
• 29.06. – 28.07. Mezinárodní centrum duchovní obnovy v Hejnicích, obě jazykové verze, vernisáž asi 25 lidí
• 07.09. – 15.10. kostel a obecní úřad v Petrovicích u Sušice, vernisáž asi 40 lidí
• 17.10. – 17.11. kostel sv. Tomáše v Praze na Malé Straně, vernisáž asi 30 lidí

Akce, na kterých jsme se organizačně spolupodíleli
•

07. - 10.03.

•
•

12. - 14.04.
17. - 22.04.

•
•
•
•

22. - 28.04.
23. - 26.04.
03. - 05.05.
28.07. - 04.08.

•
•

28.07. - 04.08.
01. - 04.08.

•
•

Srpen
Přelom roku

Mezinárodní školení vedoucích Aktion West-Ost a Junge
Aktion (Drážďany)
XXVIII. Brněnské sympozium „Dialog uprostřed Evropy“ (Brno)
Týden politického vzdělávání Junge Aktion a Spirála
(klášter Niederalteich)
Česko-německý kulturní týden „Rohrské léto“ (Rohr)
Dny dětí a mládeže „Jarní Plasto“ (Řezno)
26. Rohrské fórum Junge Ackermann-Gemeinde (Rohr)
22. Česko-německé setkání dětí a mládeže v Haidmühle
„Plasto Fantasto“ (Haidmühle, SRN)
Česko-německý týden Junge Aktion (Landshut), více viz příloha
Česko-německé spolkové setkání Ackermann-Gemeinde
(Landshut), více viz příloha
„Po stopách/Spurensuche“ s Antikomplexem
Česko-německé silvestrovské setkání Jungen Aktion a Spirály

SAG se prezentovalo na následujících akcích
•
•
•

24.05.
01.06.
07. – 09.06.

Noc kostelů (Praha, kostel sv. Jana na Skalce)
Pouť smíření v rámci festivalu „Meeting Brno“ (29.05. - 09.06. v Brně)
Sudetoněmecké dny (Řezno)
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Výroční konference SAG „Vize a výzvy 1989-2019“, 8. – 10. 2. 2019
„Stojí před námi pamětihodný rok,” poznamenal Martin Kastler, předseda Ackermann-Gemeinde, ve své zdravici u
příležitosti zahájení výroční konference SAG. Dále položil „otázku, která se dotýká nás všech: kam směřujeme? Co
vlastně chceme?“ Vzhledem k vizím, které v rámci Evropy máme, k nastávajícím volbám do Evropského parlamentu a
vzhledem k výzvám v souvislosti se společnou historií, s otázkou změny klimatu, bezpečností nebo s uprchlíky, se jedná
o velmi podstatné otázky. Konference Sdružení Ackermann-Gemeinde se letos snažila najít odpověď právě na tyto
otázky. V duchu letošního názvu konference „Vize a výzvy 1989-2019“, přednášeli začátkem února osobnosti jako prof.
Barbara Krause, socioložka Jiřina Šiklová, nebo jednatel Renovabis Burkhard Haneke.
Ve svém úvodním referátu v pátek večer, zahájila Barbara Krause přednáškovou část „pohledem do 70 let historie, a
dále se odvážila pohlédnout vpřed“. Krause líčila výchozí bod Evropy, který byl poznamenán dvěma válkami a jimi
stejně ovlivněné politiky, jejichž vizí a výzvou bylo ukotvení míru a další potencionální „válku udělat co možná
nejnemožnější.“ Dále popisovala, jak došlo ke vzniku Evropské unie, jak Evropan zažívá EU ve všedním dnu, ale také
jaká napětí a jaké výzvy tímto vyvstávají. Ať už se jedná o názory obyvatel EU vůči Bruselu, životnímu prostředí nebo o
bezpečí lidí. Krause také zdůrazňovala, že evropský integrační proces ještě není ukončený, a my musíme na „vizi
sjednocené Evropy“ nadále pracovat.
V navazující diskuzi s účastníky se debatovalo především na možná řešení určitých problémů v rámci EU. Na otázku,
jak se EU může finančně zasadit o větší sociální spravedlnost, odpovídá Krause, že aby se země dlouhodobě
ekonomicky rozvíjely, je nutné nejdříve do EU investovat prostředky.
Naproti tomu jednatel Renovabis Burkhard Haneke rozvíří debatu na téma Euro: do jaké míry je toto možné pokládat
za politický projekt? Pro Barbaru Krause představuje Euro rozhodně více. Vzhledem k tomu, že sama pochází
z pohraniční oblasti mezi Belgií, Německem a Nizozemskem, a zažila, jak moc se díky Euru ulehčilo „přeshraniční“
nakupování, shledává Euro spíše jako jeden z nástrojů EU k politické integraci EU.
Sobotu zahájila svou přednáškou o „Přáních a touhách od roku svobody“ PhDr. Jiřina Šiklová. Její závěr se vztahoval
k otázce: „Proč je Evropa tak malá?“ v porovnání s ostatními velmocemi jako USA nebo Čína. Podle jejího názoru
příčina leží v dřívějším centru kulturního života, které nebylo nikterak veliké.
Pro Jiřinu Šiklovou jsou podstatné společné hodnoty, na kterých naše soužití v Evropě může stavět. Je naším posláním
pamatovat na tyto hodnoty a podle nich žít, abychom mohli být opravdu lidští. „Jaké je Vaše přání pro Evropu?“ Touto
otázkou byla zahájena diskuze s publikem. Ve své odpovědi zdůraznila Jiřina Šiklová, že my jako křesťané musíme lidská
práva propagovat v křesťanském duchu, a při tom neztratit naši toleranci vůči ostatním náboženstvím, která mají
stejné kořeny právě jako křesťanská víra.
Další otázku, která se týkala četných hlasů proti imigrantům, odůvodnila přítomností strachu. Nám v Evropě se daří
velice dobře. Žijeme v blahobytu, dosáhli jsme stabilního míru a máme tedy strach, že toto naše blaho by mohlo být
skrze cizí vlivy ohroženo.
Přitom je podle Šiklové útěk jako takový „lidský úděl“, přičemž se můžeme odkázat na Nový zákon, resp. na útěk Marie
s Josefem do Egypta.
Na přednášku referentky navázala panelová diskuze, při které jeden z panelistů prof. Jan Sokol zdůraznil, jak důležité
je chránit pravdu a jak moc nutné je pravdu hledat, neboť v tomto případě se nemůžeme řídit principem většiny. Tezi
prof. Sokola podpořila i další panelistka Zuzana Lizcová, PhD., která zároveň vyzývala k větší pozornosti vůči menšinám.
Nejen my jako Evropa hledíme vstříc jubilejnímu roku 2019, ale i pro Sdružení Ackermann-Gemeinde je tento rok
jubileem. 20 let od vzniku našeho sdružení bylo slaveno v prostorách Břevnovského kláštera. Do velkého
Tereziánského sálu zavítalo asi 170 lidí, aby společně zavzpomínali na uplynulých 20 let, a zároveň vyslovili svá přání
pro roky budoucí. Program byl doprovázen hudebními výstupy česko-německé rodiny z Prahy. Po zdravicích
velvyslance Dr. Christopha Isranga a P. Miloslava Fialy, se ujal slova současný místopředseda SAG Dr. Petr Křížek, který
ve svém vstupu vyzpovídal 6 osobností z dějin SAG. Mezi dotazovanými byla např. Helena Faberová, zakladatelka SAG
a současná čestná předsedkyně, Mons. Anton Otte, zástupce Ackermann-Gemeinde v Praze nebo Matthias Dörr,
jednatel Ackermann-Gemeinde Mnichov.
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Na konci každého rozhovoru se každý musel rozhodnout pro jedno heslo z česko-německého dialogu a zdůvodnit, jak
se díky tomuto heslu vylepšily v posledních 20 letech vztahy obou zemí. Porozumění, setkání nebo smíření? Co je
nejlepší způsob?
Následně byli účastníci přizváni k podílení se na programu. Mládežnická organizace Spirála SAG si připravila pro
účastníky kvíz k tématu Evropa, člen SAG P. Dr. Jan Larisch představil svou novou knihu o Mons. ThDr. Josefu
Schinzelovi, a v neposlední řadě zde byla připravena místnost s průřezem fotek z uplynulých 20 let SAG, ke kterým
účastníci mohli dopsat své komentáře.
Na úplný závěr se uskutečnila česko-německá mše, po které následoval bohatý raut.
Třetí a zároveň poslední den letošní konference otevřel svým referátem o zodpovědnosti vůči svobodě Dr. Burkhard
Haneke. Nejdříve byla definována „naše zodpovědnost“ v tématu míru: Haneke vyzíval k bdělosti v souvislosti s
politickým vývojem, k uvědomění si, že dosavadní mír nemusí být nekonečný, a zároveň apeloval na „posilování těch
sil v našich zemích, které nás národnostně nerozdělují, ale evropsky spojují“.
Dále se přednáška posunula do roviny „naše zodpovědnost“ vůči svobodě. Ačkoli svoboda jde ruku v ruce s naší lidskou
důstojností, my sami jsme zodpovědní, naši svobodu znovu utvářet a bránit. Haneke zakončil svůj referát s tezí „naší
zodpovědnosti“ vůči Evropě. Apeloval na to, abychom se navzdory malých nejednotností soustředili především na to,
co máme společné, co nás spojuje. Abychom nadále společně diskutovali, a tím aby se nám podařilo dostát našim
výzvám a uskutečnit naše vize.
V navazující panelové diskuzi se první slova ujal Mons. Adolf Pintíř s výzvou, abychom se v Evropě nenechali vést
strachem a otevřeně vyjadřovali své názory. Jeho tezi potvrdil i Dr. Miroslav Kunštát, který vyjádřil obavy z rozpadu
společnosti právě kvůli strachu.
Na úplný závěr konference vystoupil předseda SAG Daniel Herman. Poděkoval všem účinkujícím a referentům a
konferenci ukončil slovy Jiřiny Šiklové „co je cenné, nemusí být vždy velké, a to platí samozřejmě i pro nás.“
Johanna Lüffe

Česko-německé setkání v Landshutu „Odvaha pro budoucnost“, 1. – 4. 8. 2019
Ve dnech 1. až 4. srpna 2019 se konala největší pravidelná akce pořádaná českou i německou Ackermann-Gemeinde.
Dříve byla známá jako „Spolkové setkání“, na které se již tradičně sjížděli všichni členové a přátelé AckermannGemeinde, přičemž tato akce se již po několik let koná střídavě v Německu a v České republice. Tentokrát však pro ni
bylo použito poprvé nové označení „Česko-německé setkání“. Jelikož minulé setkání se konalo v r. 2015 v Českých
Budějovicích, vyšla tentokrát řada na Německo. Hostujícím městem se stal bavorský Landshut. Já sám jsem se setkání
zúčastnil společně se svojí manželkou Nataschou a našimi dvěma malými dětmi.
Přibližně 300 účastníků z České republiky i z Německa se sešlo, aby společně diskutovali o tom, jak se Evropa – a střední
zvláště – proměnila za posledních 30 let od pádu železné opony. Důležitým tématem přednášek a diskusí pak bylo i to,
jaký další vývoj lze očekávat a jak mohou běžní občané a křesťané tento vývoj ovlivnit. Mezi referenty byla řada
vynikajících osobností z oblasti vědy, politiky, církve a publicistiky, a to nejen z České republiky a z Německa, ale
například i z Polska. Jmenovitě mohu vyzdvihnout například senátora Pavla Fišera, který představoval pro mě a
pravděpodobně i pro mnoho dalších českých účastníků tu nejzajímavější ze všech osobností, které přijaly pozvání na
naše setkání. Velmi mě ale zaujalo také například vystoupení teologa pana doc. Tomáše Petráčka.
Já sám jsem pak měl tu čest moderovat jednu z pracovních skupin, v jejímž rámci se každý z účastníků mohl zapojit do
živé diskuse o jednom z „Landshutských signálů pro Evropu“. Tyto signály shrnují postoj Ackermann-Gemeinde jako
společenství českých a německých křesťanů k současné situaci v Evropě. Moje skupina se zabývala konkrétně tématem
spolehlivosti, o níž jsme diskutovali společně s církevním historikem panem dr. Miroslavem Kunštátem. Vznikla
zajímavá diskuse s členy české SAG i např. AG Regensburg či členy z bývalého východního Německa. Hodně jsme se
zaměřili na spolehlivost a předvídatelnost politiků a na fenomén dodržování smluv, který – jak připomněl pan dr.
Kunštát – hraje významnou úlohu i v samotné Bibli.
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Dalším vrcholem programu pro mě i mou rodinu byl půldenní výlet do kláštera Niederaltaich, což byla jedna z celkem
tří nabízených destinací. Niederaltaich je místo, kde jsme se já a moje manželka zasnoubili, ale od té doby jsme ho až
dosud znovu nenavštívili. Bylo velice příjemné vrátit se tam po několika letech (opět) v kruhu Ackermannů.
Akce Ackermann-Gemeinde však nejsou nikdy jen o přednáškách a diskusích. Další důležitou součástí programu byly
samozřejmě mše svaté, ale například i česko-bavorská kulturní noc či udělení Medaile smíření, a to pořadatelům
brněnských akcí „Meeting Brno“ a „Pouť smíření“. Samozřejmým zlatým hřebem setkání byla závěrečná slavnost, při
níž k tanci i k poslechu hrál orchestr složený ze členů a přátel české i německé Ackermann-Gemeinde, který se
pravidelně schází v rámci tzv. „Rohrského léta“.
Musím na závěr vyslovit velký dík pořadatelům i všem přátelům z Ackermann-Gemeinde za neopakovatelný zážitek.
Rád bych ale také věnoval slova díku a uznání mojí manželce, která se spíše musela starat o naše děti, než aby se
účastnila programu. Takovýchto maminek (i tatínků) bylo možné na setkání zaznamenat mnohem víc. Díky tomu, ale i
díky přítomnosti Junge Aktion, Spirály a dětí z Plasto Fantasto, se landshutské setkání opět – stejně jako před lety
v Budějovicích – stalo setkáním mezigeneračním. Ackermann-Gemeinde se tak může pyšnit tím, že spojuje nejen lidi
různého původu a národnosti, ale napříč tím i lidi různých generací.
Lukáš Dulíček

Česko-německý Letní setkání Spirály SAG Junge Aktion, Landshut, 28. 7. – 4. 8. 2019
Zpětně jsem své sestře opravdu vděčný, že mě přemluvila, abych jel na Letní setkání Spirály a Junge Aktion. Bylo to
totiž opravdu skvělé!
Letní setkání se konalo zároveň s Česko-německým setkáním Ackermann Gemeinde v Landshutu. Jeho moto: „Evropa
1989–2019. Odvaha pro budoucnosti“ bylo také součástí našeho programu – celý týden jsme s tímto tématem
pracovali a diskutovali o něm při našich workshopech. Bez ohledu na to, zda byl někdo mladý (14) nebo „starý“ (26),
jestli byl Čech nebo Němec (nebo Slovák, švýcarský Němec, Francouz, Rus…), každý ze 35 účastníků se nadchnul pro
tyto debaty.
Náš den jsme většinou začínali krátkým zamyšlením. Poté se vždy ukázalo, jak dokáže hudba dobře spojovat lidi:
v sestavě dva klarinety, příčná flétna, tři kytary, jedny housle a klavír vytvořila tato improvizovaná kapela
nezapomenutelné melodie. Následně se každý den rozběhly různé projekty, které nám dané téma určitým způsobem
přiblížily.
Velmi napínavou přednášku přednesl poslanec za CSU Dr. Klaus Rose o pádu Berlínské zdi a o událostech té doby. Byl
to zvláště zajímavý projev díky tomu, že je pamětníkem a sám se v té době aktivně podílel na česko-německých
vztazích.
V přednášce od Dominika Porvažníka, zástupce slovenské mládeže v Organizaci spojených národů, jsme se pak
zamýšleli nad budoucností. Nevyprávěl pouze o každodenní práci v OSN, ale také mluvil o následujícím politickém
vývoji a dával nám i osobní a důležité rady pro náš další život.
Samozřejmě nebylo Letní setkání pouze o přednáškách. Společně jsme se podíleli na pracovních skupinách, ve kterých
jsme sami vytvářeli své výstupy. Ať už to bylo v pěveckém sboru, našem časopise, při přípravě bohoslužeb nebo při
šipkované pro děti z Plasta Fantasta – každý mohl přispět svým talentem.
Mnohé aktivity nám také připravili naši organizátoři. Jeden den jsme například zápasili ve speciální olympiádě proti
ostatním týmům. Velmi kreativní úkoly nám přinesly mnoho zábavy a mně také třídenní bolesti zad – účastníci asi vědí,
kterou ne právě oblíbenou disciplínu mám na mysli. Nerad bych také zapomněl na velké množství drobných her, které
nás neustále bavily a spojovaly dohromady.
Vrcholem byla bohoslužba v pátek ráno, na které jsme se všichni společně podíleli. Někteří doprovázeli svou hudbou,
jiní zpívali, další četli – ať už česky nebo německy – z Bible nebo přímluvné modlitby a vyrobili plakáty a přinesli jej
v obětním průvodu před oltář.
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Nakonec jsme se mohli účastnit i programu AG a SAG, při kterém jsme poslouchali referenty, které známe jinak jen
z televize a mohli jsme si s nimi i osobně promluvit. Napínavou přednášku měli především prezident Centrální komise
německých katolíků Prof. Dr. Dr. Thomas Sternberg a (doufejme budoucí český prezident) Šimon Pánek.
Ačkoliv byl program skvělý, přesto to nejlepší bylo něco jiného. Pro přílohu našeho časopisu jsme se účastníků ptali, co
se jim na našem setkání nejvíce líbilo. A podle mě není náhodou, že všechny odpovědi byly podobné. Při Letním setkání
jsme mohli poznat milé lidi, shledat se se starými kamarády a mohli jsme být součástí nádherného společenství. Každý
jsme sice jiný, ale přesto jsme si dobře porozuměli a každý svým jedinečným způsobem přispěl, že jsme vytvořili něco
unikátního.
Abych jmenoval nějaký příklad, tak i nejmladší účastníci se mohli díky otevřenosti naší diskuze přihlásit o slovo. Nikdo
nebyl zvýhodňován a na nikoho jsme nezapomínali.
Mohu jen říci, že jsme zažili něco krásného, co jde jen těžko popsat slovy a co jde jen těžko skrze pouhý popis
zprostředkovat. Jde to přenést pouze skrze zážitky ve společenství. S tímto bych se rád rozloučil. Příště na shledanou!
Šimon Bode (zkráceno)
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