
 

  

Informační L ist  č. 2/2016  
Sdružení  Ackermann-Gemeinde a Spirá ly  

  Vážení a milí členové a příznivci!   
 V prvním pololetí letošního roku jsme s potěšením přijali pozitivní reakce na lednovou pouť do Filipova, na naši výroční konferenci, organizačně jsme se podíleli na brněnské konferenci „Dialog uprostřed Evropy“ a v květnu jsme se účastnili Katolických dnů v Lipsku, měsíc červen byl ve znamení nejrůznějších našich prezentací. Do nastávajících letních dnů vám přejeme pohodu, příjemné zážitky na dovolené a těšíme se nashledanou při podzimních akcích.  
 16.6.2016, Eva Engelhardt, jednatelka SAG  Okénko duchovního rádce SAG  
 Milí členové a přátelé Sdružení Ackermann-Gemeinde, 
 je před námi léto a s ním konec pracovního roku.  Můžeme se ohlížet za úspěšnými akcemi a projekty posledních měsíců. Mnohé, co se vydařilo, se uskutečnilo díky píli a práci našeho týmu v kanceláři spolku.  Proto by měl být vysloven na tomto místě srdečný dík čtyřem dámám, které tam působí, totiž Evě Engelhardt, Veronice Losmanové, Natasche Hergert a Hannah Schmitz. Kancelář je totiž cennou oporou práce předsednictva a současně místem, které poskytuje všestranný servis všem členům našeho spolku. Rovněž spolupráce s německou Ackermann-Gemeinde a s jinými partnery funguje skvěle.  Mnohým nabízejí letní měsíce čas k odpočinku a k intenzivní péči o lidské vztahy. Také rozjímání a v neposlední řadě náboženský rozměr našeho života se lépe projeví.  Je to opět potřeba, zaměřit se na to, co je v našem životě důležité, co nás vede a co je nám oporou. V této souvislosti bych chtěl vyzdvihnout základní ctnost, a to lásku. Bez lásky, kterou poznáváme skrze druhé, a bez té lásky, kterou darujeme druhým, se náš život nemůže vydařit. Papež František nedávno vydal čtivý spis, který nese název „Amoris laetitia“ / „Radost lásky“. I když v něm jde převážně o uspořádání manželství a rodiny v naší dnešní společnosti, je již pouhou formulací v názvu dán základní podnět pro lidské soužití: Kdo pečuje o lásku, má radost a může být šťastný. Jedna věta mě ve spisu papeže obzvlášť oslovila. Objevuje se v čísle 27 „Amoris laetitia“. Zde se píše: „Plodem lásky je milosrdenství a odpuštění“. Vidím v tom poslání naší společné práce ve Sdružení Ackermann-Gemeinde. Chceme přispívat k tomu, že v naší společnosti milosrdenství a odpuštění nepřijdou zkrátka. Pokoušejme se o to proto i my sami znovu a znovu!  

 P. Martin Leitgöb Duchovní rádce Sdružení Ackermann-Gemeinde   Poděkování za finanční podporu     
 Předsednictvo Sdružení Ackermann-Gemeinde děkuje všem svým členům, kteří v tomto roce již uhradili členský příspěvek. Velký dík ovšem náleží i těmto našim členům a dalším podporovatelům, kdo se opět rozhodli poskytnout spolku SAG v uplynulém období od března do května 2016 peněžitý dar: Jaroslav Cemper, Eliška Hájková, Lenka Hoffmannová, Václav a Marie Hovorkovi, Jan a Gunthilda Klimešovi, Petr a Anežka Klimoszovi, Ĺudovít Košík, Edith Kroupová, Petr Křížek, Zdena Lomová, Alfred Miller, Herbert a Edita Šímovi, Jaroslav a Marie Šormovi a Markéta Woschniková.  
   Velmi si Vaší podpory vážíme! 



 

  

Výměna stážistů v kanceláři SAG          
 Adéla Julišová, studentka Karlovy univerzity, vystřídá naši milou praktikantku z německého Trieru, Hannah, která se s námi loučí po šesti měsících intenzivní práce v kanceláři i v terénu. Napsala pár dojmů i pro čtenáře Informačního listu:  Půl roku praktika u Sdružení Ackermann-Gemeinde v Praze se blíží ke konci. Co bylo a co zůstane? Ohlížím se na množství akcí z oblasti česko-německých vztahů, na naši výroční konferenci, na Brněnské sympozium, na 100. Katolické dny v Lipsku apod. Co se mi líbilo obzvlášť, to lze říct těžko. Líbí se mi, když dostanu úkol, něco, co mne po všechny dny nějaké akce doprovází, může to být péče o účastníky akcí, starat se o jednotlivé body programu a nebo také být k dispozici na infostánku. Během této doby jsem se hodně naučila a jsem si jistá, že zkušenosti, které jsem během svého praktika nasbírala, mi jistě pomohou v mém budoucím povolání. Na konci června opouštím kancelář SAG s jedním smějícím se a s jedním plačícím okem. Mí kolegové, ale také ta spousta členů SAG a AG, které jsem mohla poznat, mi budou chybět. Chtěla bych proto poděkovat P. Ottemu, Veronice, Nataschi a Evě. Náročné dny v kanceláři jsme společně zvládali a bylo mi opravdu potěšením s vámi spolupracovat. Jsem si jistá, že vás, ale i překrásné město Prahu brzy zase navštívím! Zároveň se těším na nové výzvy – začínám totiž na podzim se svým masterstudiem v oblasti mezinárodních vztahů. 

   
  (redakčně upraveno a přeloženo) Hannah Schmitz, studentka, stážistka SAG, Trier  

   Nová tvář v kanceláři SAG  
 Od září nastoupí v kanceláři Sdružení Ackermann-Gemeinde Francisca Bilau, která si pro absolvování Evropské dobrovolné služby vybrala právě náš spolek. Máme velkou radost a těšíme se na jeden celý rok vzájemné výměny názorů a zkušeností. Francisce přejeme mnoho zábavy a radosti z práce ve Sdružení Ackermann-Gemeinde. 
     Pozvánky   Česko-německý kulturní týden „26. Rohrské léto“ (31.7. – 7.8.) 
Srdečně zveme Vás všechny, malé i velké, ročníky starší i mladší, na česko-německé kulturní setkání a soustředění    v Broumovském opatství v klášteře v německém Rohru. Pořadatelem je Ackermann-Gemeinde a Institutum Bohemicum. Přihláška, pozvánka i další informace jsou na našich internetových stránkách.   Ekumenický studijní zájezd 
Ve dnech 24. – 25. září se letos se vydáme do císařského města Norimberka.  Je to u příležitosti 700. narozenin císaře Karla IV., které se slaví již po celý rok 2016. Tento velký panovník středověku cestu z Prahy do Norimberka absolvoval ve svém životě mnohokrát. Obě města považoval stejným způsobem za svá oblíbená města. Tím se dá naše výprava do Norimberka obzvláště propojit s česko-německou vzájemností. Na cestě uděláme zastávku i na významném císařském hradě Loket. V Norimberku navštívíme centrum města a jeho četné světské a církevní památky a rovněž císařský hrad. Přílohou tohoto IL je přihláška a další informace.   Projekt Smíření 2016  
Rok 2015 byl tzv. rokem smíření. Uskutečnilo se množství akcí, které se snažily o narovnání česko-německých vztahů, a to zejména připomenutím a„odžitím“ těch temných událostí společné minulosti. Rádi bychom na tyto aktivity navázali a současně nasměrovali česko-německý dialog více do současnosti. V rámci několika provázaných aktivit, které jsme nazvali Smíření 2016, chceme poukázat na úspěšné příběhy česko-německé spolupráce. Na situace, kde minulost lidi propojila a ne rozdělila a společně se zamyslet, jak může naše soužití a sousedství vypadat i v budoucnu. 
 V rámci Smíření 2016 jsme s organizací Antikomplex připravili sérii aktivit, jež vyvrcholí v listopadu 2016 trojicí uměleckých akcí - koncertem pro české a německé pamětníky – s názvem „Koncert smíření“, který doprovodí umělecká instalace a česko-německá výstava – s názvem „Pod jednou střechou“.  
 



 

  

Koncert a instalace mají za cíl přivést návštěvníky k reflexi minulosti. Výstava pak představí pozitivní příklady česko-německé spolupráce, spřátelené rodiny, které spojuje jeden dům nebo zájem o region, kde mají obě strany kořeny. Výstava bude slavnostně otevřena během konání koncertu a následně nabízena zájemcům jako putovní výstava k zapůjčení zdarma. 
 Projekt je podpořen s prostředků Nadace Hannse Seidela a Česko-německého fondu budoucnosti.   Z kalendária SAG:  
 4. – 29.7.  Jazykový kurz pro kněze, řeholní osoby a bohoslovce (Bamberk, Vierzehnheiligen-SRN) 
 19. – 31.7.    Mezinárodní setkání mladých a Junge Aktion a Aktion West-Ost v Kreisau, následuje Světový den mládeže (Krakov, Polsko) 8. – 14.8.  „Po stopách / Spurensuche“ (ve spolupráci s Antikomplexem)  Z činnosti SAG             
 Víkend setkání a informací Schmochtitz 8. – 10. 4. 2016 
 Je již tradicí, že 3 týdny po brněnském sympoziu zve Ackermann-Gemeinde, tentokráte ale nových spolkových zemí, na „Víkend informací a setkání“ do Schmochtitz u Budyšína. Ten letošní, kterého tématem bylo „Spojení mezi Čechami a Saskem“ se konal ve dnech 8. – 10. dubna.  Spojení mezi dvěma sousedními zeměmi, Čechami a Saskem, má velmi dlouhou tradici. A v letošním roce sedmistého výročí narození českého krále a německého císaře Karla IV. Nemohla být osobnost tohoto panovníka opominuta. Jemu, jako sjednotiteli střední Evropy se věnoval v úvodním referátu Dr. Tomas Krzenk z univerzity v Lipsku. Druhý den jednání byl zahájen mší sv., které předsedal zhořelecký biskup mons. Wolfgang Ipolt. Po mši sv. pak přednesl referát „Řezeňské biskupství na trojmezí: sousedství jako šance a výzva“. Řezeňské biskupství bylo vyčleněno z arcibiskupství vratislavského, jako jeho část, která po skončení války zůstala Německu. Má rozlohu ca. 100 000 km2 a ke katolictví se v něm hlásí asi 33 000 lidí. Bez vzájemné spolupráce se sousedními biskupstvími v Česku a Polsku si o. biskup své působení ani nedovede představit. Zejména s polskou stranou  je spolupráce velmi dobrá. Konají se společné církevní slavnosti jako Boží Tělo, které je obohaceno o jedno zastavení na mostě spojujícím polský Zgorzelec s německým Görlitz, a mnoho dalších společných akcí. Dobrá je spolupráce dómských kapitul, do kterých jsou jmenování i kanovníci sousedních diecézi. Ale i s českou stranou se konají mnohé společné akce. Samozřejmostí je vzájemné setkávání věřících.   V dalším příspěvku se Dr. Lars-Arne Dannenberg z Hornolužické vědecké společnosti vydal po stopách česko – saských vazeb. Ty lze vystopovat již ve středověku, z doby Otty I., kdy české země spadaly k biskupství Magdeburskému. Vzájemné vazby Čech a Saska dokládá i přenesení ostatků sv. Norberta z Magdeburgu do Prahy císařem Karlem IV. Opomenout nelze ani to, že po Bílé hoře na 50.000 exulantů z českých zemí našlo svůj nový domov v Sasku (Hamstadter Brüder).  V novodobých dějinách lze vystopovat snahy o připojení Horní Lužice k Československu po 1. Světové válce a mnoho dalších vzájemných vazeb.  Vzájemné vazby mezi Českem a Saskem jsou pochopitelně i v dnešní době. Existují Česko-saské školy i gymnázia, vzájemné výměnné studijní pobyty a mnoho dalších aktivit. V hospodářské oblasti pak je nejvýznamnější propojení při těžbě hnědého uhlí, které je dnes kontrolováno z části firmou Přeček. Aktivita vzájemných vazeb samotných občanů však je mnohem vyšší a efektivnější než ty úřední. Sobotní odpoledne pak bylo věnované exkurzi po stopách česko-německé vzájemnosti. Účastníci navštívili na trojmezí ležící město Žitavu, kde si prohlédli hlavně „Velké postní plátno“. Jedná se o plátno, kterým s v minulosti během postní doby překrýval hlavní oltář. Plátno je 8,2 m vysoké  a 6,8 m široké a je na něm namalováno 90 výjevů ze Starého i Nového zákona. Bylo pořízeno v roce 1780 neznámým umělcem k překrytí oltáře hlavního žitavského kostela sv. Jana.  Plátno mělo pohnutou historii zejména během 2 světové války. V červnu 1945 bylo nalezeno značně poničené. V letech 1994 – 1995 bylo pak ve švýcarském klášteře Abbeg restaurováno. Od roku 1999 je k vidění v kostele sv. Kříže v Žitavě.  Ze Žitavy pokračovala cesta účastníků horským údolím podél úzkorozchodné tratě do městečka Oybin a odtud zvláštním vláčkem až ke zřícenině kláštera a chrámu stejného jména. Je až s podivem, jak na strmých skalách dokázali tenkrát vybudovat tak mohutné stavby. Gotika je známy svou vysokostí, ale bez zastřešení se zdá vše být ještě mnohem vyšší a tím i mnohem mohutnější.    Sobotu zakončila přednáška o pražském spisovateli Leo Perutzovi  (1882 – 1957)s ukázkami z jeho díly. 



 

  

Víkend informací a setkání byl zakončen v neděli poslední přednáškou redaktora „Saských novin“ Steffena Neumanna o vztazích mezi Čechami a Saskem dnes. Podle přednášejícího jsou dnešní vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi velice rozvinuté jak na církevní, tak státní, i komunální a konečně i na občanské úrovni. I když je pochopitelně vždycky co zlepšovat. Po následném zhodnocení semináře byl seminář ukončen společným obědem. 
 (redakčně upraveno a kráceno) Ing. Hans D. Korbel, člen předsednictva SAG   Zprávy ze 67. Sudetoněmeckých dnů 14. a 15. května 2016, Norimberk 

 Ministr kultury a předseda SAG Daniel Herman byl poprvé v historii vyslán jako ministr české vlády na Sudetoněmecký sněm v Norimberku. Herman pozdravil ve své slavnostní řeči všechny účastníky, kde se mimo jiné dotkl své motivace k celoživotnímu angažmá v oblasti česko- (sudeto)německého dialogu. Vzhledem k jeho rodinným vazbám to byl i pro něj osobně obzvlášť důležitý moment. Konec jeho proslovu byl doprovázen potleskem ve stoje a nadšením přítomných. Rovněž řečníci, kteří vystoupili po ministru Hermanovi, jako mluvčí Sudetoněmeckého Landsmannschaftu Bernd Posselt nebo nebo Ministerský předseda Horst Seehofer, hovořili o historické události. 
 Úplné znění slavnostního projevu ministra kultury a předsedy a člena Sdružení Ackermann-Gemeinde, Daniela Hermana, naleznete na webových stránkách SAG, historická slova Daniela Hermana, pronesená v neděli 15. května 2016 v Norimberku, jsou v úplném znění ke zhlédnutí rovněž na Youtube a na webových stránkách SAG. Bouřlivé ovace a nadšení přítomných však již video nezahrnuje. 
 Více informací na www.sudeten.de 
   Pořádali jsme zájezd na 100. Katolické dny v Lipsku (25. – 29.5.2016) 
 O existenci  Katholikentagu jsem se dověděla velmi brzy po revoluci a ten, který se pořádal v Karlsruhe jsem se chystala navštívit. Nepodařilo se a situace se opakovala i před dvěma roky, kdy byl Katholikentag pořádaný v Regensburgu. Měla jsem tedy velikou radost, když  SAG nabídlo zájezd  do Lipska.  Bylo to také proto, že všechny akce, kterých jsem se s SAG zúčastnila, byly velmi hezké a příkladně dobře zorganizované. A nejinak tomu bylo i nyní.  25. května odpoledne jsme  vyjeli od pražského Hlavního nádraží  a naše průvodkyně  se po celou cestu snažily  o to, aby  se každý účastník cítil příjemně. Navštívily jsme dvě zajímavé přednášky, týkající se problematiky uprchlíků v Německu, a několik hudebních vystoupení, která probíhala pod širým nebem. Nenechaly  jsme si ujít ani koncerty v prostorách zdejších kostelů a vyslechly zkoučku pěveckých sborů pro nedělní bohoslužbu. Z nabídky vážné hudby mě nejvíce oslovila kompozice   Ecce homo, která byla inspirována heslem lipského setkání Seht, da ist der Mensch a její autor ji tvořil s vědomím, že se stane jedním ze symbolů tothoto setkání… Další slunečný den jsme věnovaly prohlídce  Kirchenmaile, kde se v bílých stanech představovaly jednotlivé skupiny a křesťanská sdružení. Úspěšně  jsme našly i  stan  Ackermann–Gemeinde. Překvapila nás různorodost skupin, které se v různých částech  města představily.  Jubilejní 100. Katholikentag se proměnil v řadu krásných vzpomínek a také v pocit vděčnosti všem, kteří  toto setkání umožnili. Na jednom místě v kázání při závěrečné boohoslužbě zazněla otázka: „Wo ist der Mensch? Kde je člověk?“ Jsem přesvědčená o tom, že mnoho lidí, kteří jsou lidmi podle Evangelia, se sešlo právě v Lipsku. A vidím v tom setkání velikou naději. Naději pro člověka i pro svět. 
 (redakčně kráceno a upraveno) Leandra Irnstetter, členka SAG  



 

  

Noc kostelů 2016 – prezentace SAG 
 Spolek SAG se 10. června prezentoval na tradiční Noci kostelů v Praze.  Ve spolupráci s Německo- jazyčnou katolickou obcí  mohl spolek představit svoji práci a zaměření prostřednictvím svých četných informačních materiálů v prostorách katolického kostela Sv. Jana Nepomuckého na Skalce. Přítomní zástupci Sdružení Ackermann - Gemeinde napočítali přibližně 1300 návštěvníků.                                             

 

  Na Gymnáziu Sázavská se vzpomínalo na odsun  
Spolek SAG byl osloven profesorkou germanistiky a profesorem dějepisu na gymnáziu Sázavská, zda by studentům pomohlo ve zpracování tématu „Sudety“, které se při překládání ukázalo jako téměř neznámý pojem. SAG tedy zprostředkovalo rozhovor s našim milým reprezentantem, P. Antonem Ottem. Představujeme několik názorů studentů.  V maturitním týdnu si čtyři studenti z prvního ročníku vybrali projekt na téma Sudety. Další týden, 1. června, proběhla beseda  na stejné téma. Zde jsou postřehy studentů: Navštívil nás velmi vážený pán, pan Anton Otte. Jde o staršího pána, který se narodil do německé rodiny v městečku Vidnava. Nejprve se nám pan Otte představil. Dozvěděli jsme se, že jde o českého římskokatolického kněze, papežského kaplana, děkana a probošta. Jako malý chlapec zažil druhou světovou válku. Nemá na ni dobré vzpomínky, protože se hodně bál, ale i když byl malý, tak vnímal, co se kolem něj děje a hodně si toho pamatuje. Vzpomínal na to, jak chodil se sourozenci do lesa hledat skrýše, do kterých by se mohli před nebezpečím ve válce schovat. Poté vyprávěl o svém studiu po válce, které bylo kvůli jeho německému původu velmi komplikované. Jen kvůli tomu, že pocházel z německé rodiny, nedostával různá doporučení ke studiu na školách. Nakonec vystudoval střední školu, ale na vysokou školu už nedostal doporučení. Po škole pracoval, ale poté odešel do Německa, kde studoval teologii. Překvapilo mne, že vám někdo může život zkomplikovat, jen kvůli tomu, že pocházíte z německé rodiny. Pan Otte si šel za svými sny, vystudoval vysokou školu, působil jako učitel náboženství. Mimo jiné byl také vyznamenán řádem T. G. Masaryka. Pan Otte je stále velmi vitální starší pán. Myslím si, že pan Otte byl rád, že se o historii a toto téma zajímá i mladší generace a že nám mohl povědět o svém dětství a sdělit nám svoje vzpomínky. My, jako studenti prvního ročníku, jsme si rozšířili obzory a dozvěděli jsme se zajímavé postřehy od člověka, který toho mnoho zažil.  Barbora Černá, 1.A 

  
  Nikdy jsem se do tohoto roku neučila českou historii, a i ta obecná mi moc nešla, takže o Sudetech jsem slyšela jenom malinko… vlastně jsem nevěděla nic. Líbilo se mi, že pan Otte říkal konkrétní své názory na situaci. Zajímavé bylo poslouchat, jak žili obyčejní lidé, kteří nebyli v epicentru dějin, ale kteří ty dějiny na sobě citíli: stěhování, nemožnost chodit do školy, možné častečné šikanování pro německý původ atd. Povídal o svém normálním dětství: o paní, která dělala výborné koláče, a proto ji měli tak rádi; o domech, které viděl, když se stěhovali; o čase, když se jeho rodina modlila, když bylo nebezpečí. Vlastně říkal, že modlitby pomáhaly a částečně díky tomu se stal knězem. Byla to zajímavá přednáška a jsem ráda, že jsem se dozvěděla  hodně nových věcí.  Julia Okhrimenko 1.A 

       Více informací a další postřehy studentů na http://gevo.cz/sazavska/na-sazavske-se-vzpominalo-na-odsun/   



 

  

Okénko Spirály             
 Pozvánky na léto: 
 

 19. PLASTO FANTASTO:  Kdo jsem? – IDENTITY – (14. – 21.8.2016) 
Referát pro vzdělávání Ackermann-Gemeinde zve na již tradiční 19. česko-německé setkání dětí a mládeže ve věku 8-15 let do Centra Frauenberg v Haidmühle (Bavorský les v Německu). 

  Kdo vlastně jsem? Proč jsem takový, jaký jsem? Co ovlivňuje moji identitu? Hraje moje řeč důležitou roli? Jaké identity najdeme v Evropě? Jak mohu porozumět ostatním identitám? Jako vždy bude rovněž spousta času i pro vzájemné poznávání, hry, legraci a tvořivost! Více informací u Nataschi Hergert, Junge Aktion Ackermann-Gemeinde (Tel: +420 221 979 220, e.mail: hergert@junge-aktion.de, jazyky: D, CZ, E, a také na našich internetových stránkách.   
 Podzimní setkání SPIRÁLY: Budoucnost křesťanství v Evropě a perspektivy ekumenismu 

 Srdečně zveme na podzimní setkání Spirály SAG, které se bude konat první říjnový víkend na faře v malebné moravské vesničce Brtnice. Společně budeme diskutovat o současném vývoji křesťanství v Evropě a o možnostech a limitech ekumenické spolupráce. Čekají nás tematické přednášky a workshopy, a to z českého i německého prostředí. Samotné místo našeho setkání má bohatou evangelickou minulost a budeme mít možnost dozvědět se i o současné místní ekumenické činnosti. O svých zkušenostech s německým ekumenismem a jeho perspektivách pohovoří jeden ze skalních členů naší partnerské organizace Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde Matthias Bellmann. Čeká nás i tematické kreativní odpoledne se studentkou výtvarného umění a samozřejmě si vychutnáme také přátelské posezení u táboráku. Zváni jsou všichni mladí lidé ve věku 15 – 26 let, kteří mají chuť diskutovat a poznávat nové věci. Na tvoji spoluúčast se těší Petra Šuková, Rebecca Kopřivová a Eliška Pekárková 
Děkujeme za laskavou podporu nadace Hanns-Seidel-Stiftung v Praze. 
Důležité informace 
 Příjezd je v pátek 7. 10. 2016, Odjezd v neděli 9. 10. 2016 
 Adresa: Římskokatolická farnost Brtnice, Valdštejnská 49, Brtnice 588 32 
 Přihlášku pošli  Natasche Hergert na: hergert@ackermann-gemeinde.cz 

 Vzpomínat: Velikonoce v Niederaltaichu – aneb: Servus Nachbarn! 
 Pozor, tady začíná příběh. Nebo lépe řečeno článek, či dojmy nového účastníka z Týdne politického vzdělávání pořádaného Junge Aktion od 23. do 28. března 2016. Politické vzdělávání: Pojem, který si většina lidí spojuje s nudnými přednáškami, obvykle vyhledávanými za účelem osvobození se z práce. Velikonoce: křesťanské svátky, kdy se slaví zmrtvýchvstání Ježíše Krista, tradičně v rodinném kruhu. Rodinný svátek a nuda… To vypadá na špatnou výměnu. Ale pokud vám všechno padá na hlavu a chcete prostě zase něco zažít, zabalíte si kufr pozoruhodně rychle. A když ještě k tomu rádi poznáváte nové lidi z celého světa, máte jasno. Takže jsem přihlášen, mám sbaleno a jsem na cestě. Po příjezdu jsme ve starobylém klášteře Niederaltaich snědli večeři, která byla připravena v souladu s pravidly půstu, ale přesto byla vynikající (zdravíme skvělý tým v kuchyni!). V následujícím Úvodu do programu byly citovány xenofobní výroky Junge Alternative für Deutschland (pozn. překl.: Mladá alternativa pro Německo), mládežnické organizace AfD (pozn. překl.: Alternative für Deutschland = Alternativa pro Německo, německá politická strana), (A ano, Junge Alternative má stejnou zkratku jako my, JA!). Tyto výroky byly tak věrohodně předloženy, že jsem se rozhodl jet okamžitě domů, jestli budu muset ještě chvíli poslouchat tu špínu. Později jsme hráli různé poznávací hry – Kukuřice a popcorn jsou pozoruhodně pohyblivé a musím říct, že existuje spousta lidí s obrovskými chodidly. 
  Statio: lat. Místo; označuje pevné místo, kde se slouží východořímská mše. Zde jsme zažili Statio ve formě ranních podnětů. Po ranní rutině jsme mohli začít politickou část. S poslankyní Spolkového sněmu, paní Marianne Schieder (SPD) jsme hodinu a půl nadšeně diskutovali o Extremismu a důsledcích a možnostech migrace. 



 

  

Po obědě jsme pokročili s programem dál a pátrali pod vedením docentů Eibela a Oswalda z Pasovské univerzity po důvodech politického extremismu. V noci ze Zeleného čtvrtka na Velký pátek jsme měli možnost bdít v kapli benediktinů před Nejsvětější svátostí.  
  Vedle několika kreativních kroužků (KAKy) jsme na Velký pátek dál prožívali velikonoční události a zúčastnili se Liturgie. Večer pro nás Kristýna připravila Křížovou cestu. Potom jsme se zase shromáždili v Baru, kde jsme se k mému velkému překvapení opravdu bez alkoholu ohromně bavili. Čaj a hraní UNA má patrně stejný efekt… 
  V sobotu nás Páter Johannes provedl byzantským kostelem v areálu kláštera s malým úvodem do byzantského ritu (pozn.: Příští rok prosím víc z byzantského kostela, rád bych se zúčastnil jejich Liturgie, možná se najde pár spolubojovníků). Tak nám byl vysvětlen např. kontext ikon, skrz které je Bůh vlastně opticky přítomen, díky očím, a tím vstupuje do naší každodenní reality. Tento pohled do východního směru křesťanství skončil bohužel příliš brzo. Mohli jsme navštívit také baziliku, kde jsou slaveny běžnější mše římského ritu. Obdivovali jsme nádhernou sakristii a směli navštívit kryptu. Díky plánovací hře jsme se dál zabývali tématem politického extremismu.   
 Podle starého času jsme vstávali ve 03:00 ráno (!) a více či méně fit jsme se připravili na mši. Slavit velikonoční noc v tomto barokně – gotickém kostele je výjimečný zážitek pro všechny smysly. Na kostel osvětlený pouze světlem svíček byl nádherný pohled. S postupujícím počátkem dne se hra světla uvnitř kostela měnila na krásnější a krásnější, až vyvrcholila tím, že paprsky ranního slunce dopadaly dovnitř skrz východní okno za oltářem. Zaplaven světlem vzkříšení zazářil kostel v celé své nádheře a my jsme byli propuštěni do slunečného rána. Po velikonočním zpívání jsme hledali velikonoční košíčky se sladkostmi (Ještě jednou díky týmu!).  Agape: „Hody lásky“ (Liebesmahlfeier); Křesťanská hostina; Původ v Korintu  Nadšeně jsme se vrhli na Agape. Z mého studentského života a návštěv festivalů jsem byl zvyklý na ledaco, ale víno k snídani bylo i pro mě novinkou. Bylo to prostě hezké, jen tak uvolněně sedět, jíst, bavit se a těšit se ze života.  Po klidné velikonoční neděli jsme se pomalu začali ubírat směrem na velikonoční párty. A bylo jedno, jak ledabyle oblečeni jste chodili kolem předchozí dny… Večer tady byli jenom elegantní chlapci a krásné dívky. Po odzpívání tradičního „Heifi“ mohl strhující ples začít. K všeobecnému potěšení se „Sternpolky“ zúčastnil i Páter Johannes. Jako nováček jsem si musel tenhle ďábelský polkový systém nechat několikrát vysvětlit. Díky Matthiasovi, Kristýně, Johanně a dalším. Při takovýchto odborných znalostech není divu, že i já jsem potom polku ovládal docela ucházejícím způsobem. Co všechno se ten večer nedělo! Rozhovory v různých jazycích a jazykové míchanice. Výborné nebo úmyslně zábavné taneční kreace. A neúnavný Rudi, který si s akordeonem málem vypolkoval duši z těla (Díky!). A byla tady chvíle odjezdu. A ano, bylo to smutné. S takovými představami jsem jako nováček přijel, co je to za lidi, ti cizinci tady? Odpověď mi byla jasná potom, co jsem ještě jednou každého objal a autobus byl pryč: Kamarádi. V tomto krátkém, ale intenzivním čase se vyvinulo něco jako přátelství. A přátele vidí člověk přeci jenom radši přicházet než odcházet. Chci vám prostě poděkovat! Byl to skvělý čas strávený s vámi, jste skvělá banda! Na viděnou! (redakčně přeloženo z němčiny, podstatně kráceno a upraveno) Duben 2016, Christoph „Chris“ Putz  Blahopřejeme 
  Mons. Tomáš Holub diecézním biskupem 
V sobotu 30. dubna Mons. Tomáš Holub převzal úřad diecézního biskupa Plzeňské diecéze. Slavnostní bohoslužba se  konala v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Slavnostního biskupského svěcení se účastnili i zástupci SAG a AG. 
 Nový generální sekretář ČBK 
Novým generálním sekretářem České biskupské konference byl 19. dubna zvolen generální vikář litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Stane tak i ve vedení konference, která je sborem katolických biskupů a reprezentuje Českou katolickou církev. Mons. Přibyl ve funkci vystřídá Tomáše Holuba, oficiálně se ujme úřadu 1. října. 
 Hans Korbel oslavil 75. narozeniny! 
SAG srdečně blahopřeje panu ing. Hansi Korbelovi, jenž 11. června oslavil krásné životní jubileum. Děkujeme současně za jeho velmi aktivní a přínosnou spolupráci v předsednictvu spolku Sdružení Ackermann-Gemeinde a do dalších let přejeme potřebné zdraví, štěstí a Boží požehnání!                                      



 

  

Zajímavosti, kultura a literatura 
 Konference 150 let Filipova 
Do 31. července 2016 lze podávat přihlášky na česko-německou konferenci 150 let Filipova, jež se uskuteční ve dnech 12.-13. září 2016 v Krásné Lípě. Více informací a přihlášky na internetu: www.dltm.cz/konference-filipov-2016 a nebo u p. Chadimové, tel. 731 679 939 a na filipov@dltm.cz . Rok 2016 je nejen připomínkou 150 let od událostí z 13. ledna 1866, ale také výročím korunovace sošky Panny Marie Filipovské 12. září 1926. Na 13. září 2016 je plánována pro účastníky konference komentovaná prohlídka baziliky minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově a pro všechny zájemce slavnostní bohoslužba ke korunovaci filipovské sošky Panny Marie. Hlavním dnem bude pondělí 12. září 2016, kdy se v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě sejdou odborníci, zájemci a příznivci poutního místa ve Filipově, aby hovořili o filipovských událostech z roku 1866 a zhodnotili jejich význam. Zaměření konference bude teologické, historické a kulturní, s akcentem na filipovské události. Jelikož se v souvislosti s mariánským zjevením a uzdravením dívky Magdaleny Kade 13. ledna 1866 objevují pochybnosti, bude cílem konference nejenom připomenout důležitost poutního místa, jeho tradici a historii, včetně působení řeholních řádů, ale také přispět k diskusi o těchto událostech na základě pečlivého studia dochovaných archivních pramenů jak archivářem, tak lékařem.  
 Různé 
Muzeum vysídlených obcí Novohradska V Kamenné u Trhových Svinů na Českobudějovicku otevřeli 23. dubna muzeum, které představuje stálou expozicí dramatické události oblasti – odsun, vysídlování, ale i dávnou historii sahající až do středověku.  Více na www.vysidlene-obce.cz . 
 Výstava  

Císař Karel IV. 1316-2016 Česko-bavorská zemská výstava nabízí v Praze ještě do 20. září působivý pohled do doby a umění karolínské epochy. Výstava uspořádaná k poctě tohoto výrazného panovníka pokračuje potom od 20. října v Norimberku. Více podrobných informací a doprovodný program na www.k700.eu  
 Slovanský klášter Karla IV.: Zbožnost, umění, vzdělanost. V prostorách Emauzského kláštera bude ještě do 21.11.2016 k vidění výstava, která chce představit tuto pozoruhodnou fundaci Karla IV. ze tří aspektů: Slovanský klášter jakožto důležité duchovní centrum Nového Města pražského, dále jeho architekturu a výzdobu a také hlaholskou písemnou kulturu, jejímž novým centrem se klášter ve 14. století stal. Více na www.karlovapraha.cz   
 Literatura 
Marie von Ebner-Eschenbach: Básnířka dvou srdcí aneb Zdislavice a Vídeň (Barristel/Principal, 2016, česky) Kniha má za cíl ukázat nedoceněnou a často opomíjemnou autorku v poněkud nezvyklém světle. Obsahuje poezii, divadelní hry, originální prózy, ukázky z cestopisu a aforismy. 
 Film 
DAS SOMMERKINO 2016  (6.6. – 29.8.) Již podruhé se jako příprava na podzimní festival německy mluvících filmů Das Filmfest koná letní minipřehlídka z Německa, Rakouska a Švýcarska. Více informací a program na: www.goethe.de/ins/cz  
  
Vyzýváme všechny členy SAG a příznivce, aby nám posílali informace o zajímavých událostech z jednotlivých regionů či z oblasti česko-německých vztahů či reakce na aktuální dění. Rádi vaše zprávy otiskneme v příštích vydáních Informačního Listu. Děkujeme. 
Informační list vychází v Praze 4x ročně. Evidováno u MK ČR E 20858. Toto číslo 2/2016 vychází v červnu 2016. Uzávěrka čísla 3/2016 je 18. září 2016. Vydává:      SDRUŽENÍ ACKERMANN-GEMEINDE, z.s., VYŠEHRADSKÁ 49, CZ-128 00 PRAHA 2, IČO 69058211      Tel.:  +420 221 979 325, e-mail: sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz,   www.ackermann-gemeinde.cz,     BÚ:   Expobank CZ a.s. – č. ú. 513 435 1706/4000 –  pro identifikaci platby uvádějte své příjmení a účel platby 


