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Úvodní slovo 

Slovo duchovní rádkyně 

dovolených. Jak doufáme, bude 
konečně více možností k cestová-
ní a osobnímu setkávání. Vybavu-
je se mi loňský srpnový happening 
na Vltavě v předvečer Česko-ně-
meckého pikniku na Vyšehradě. 
Vidím před očima rozesmátý ob-
ličej Mons. Toniho, jak s dětskou 
radostí nastupuje do vratkého 
plavidla, na což já sama jsem roz-
hodně neměla odvahu. Nevím, 
jestli tehdy tušil, jak brzy přejede 
jeho loďka na druhý břeh, ale jeho 

D ne 13. června v ranních 
hodinách zemřel Kar-
lheinz Frühmorgen. Ode-

šla v něm velká postava dějin Ac-
kermann-Gemeinde. Všichni jsme 
znali a obdivovali jeho veliké nasa-
zení. Měl jsem možnost se s ním 
naposledy setkat a rozloučit na 
začátku května. Prosil mě, abych 
pozdravoval všechny přátele ze 
Sdružení Ackermann-Gemeinde. 
Využívám tedy této příležitosti…

Úsilí členů Ackermann-Gemeinde přinášelo ovoce v různých 
obdobích dlouhých 70. let. Poslední tři desetiletí byla sklizní toho, 
co přinášela práce lidí, jako byl Karlheinz. S jejich odchodem se 
neodvolatelně připomíná otázka, jak dál…

Mons. Adolf Pintíř, předseda

úsměv a nadšení byly odrazem 
jeho důvěry v Boha. A tak i když 
nevíme, co nás v následujících 
dnech a týdnech čeká, jedno je 
jisté, pokud své nutné lidské plá-
nování sladíme s plánováním Bo-
žím a budeme otevřeni i pro Jeho 
překvapení, můžeme užívat život 
naplno. Stojí za to užít si každé 
setkání, protože nevíme, jestli po-
dobné nastane; můžeme si užívat 
každé události, protože to může 
být letos naposledy; nemusíme 
se dokonce ani bát nepříjemných 
překvapení, protože v tvrdé slupce 
může být ukrytý dobrý plod.

Přeji vám tedy v následujícím 
čase radost a vychutnávání života, 
protože slovy sv. Pavla: „Víme, že 
všecko napomáhá k dobrému těm, 
kdo milují Boha.“ (Řím 8,28)

s. Angelika

Ř íkáte: „Dnes nebo zítra 
půjdeme do toho a toho 
města, zůstaneme tam 

rok, budeme obchodovat a vydě-
lávat“ – vy přece nevíte, co bude 
zítra! Co je váš život? Jste jako 
pára, která se na okamžik ukáže 
a potom zmizí! Raději byste měli 
říkat: „Bude-li Pán chtít, budeme 
naživu a uděláme to nebo ono.“ 
(Jak 4,13b-15)

Tato slova apoštola Jakuba se mi 
vybavila, když jsem usedla, abych 
napsala duchovní slovo pro nový 
Informační list. Na Katholikentag 
do Stuttgartu se teprve chystám, 
nevíme, jak se bude vyvíjet situace 
na Ukrajině, netušíme, koho Pán 
povolá k sobě, a nevidíme, co je 
zahaleno v mlze budoucnosti.

Informační list vás bude pro-
vázet v době prázdnin a času 
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Vzpomínky na Mons. Antona Otteho 
Již v minulém vydání Informačního listu jste mohli zaznamenat  
první vzpomínky na našeho zesnulého Mons. Antona Otteho.  

I v tomto vydání s těmito vzpomínkami na tak vzácného  
člověka, který Mons. Otte byl, pokračujeme. 

I Vy můžete být součástí těchto textů, stačí napsat Vaši nejmilejší  
vzpomínku na e-mail: praktikant@ackermann-gemeinde.cz

Mons. Anton Otte nezmizel 
z našich životů…, jeho oči na  
nás stále laskavě hledí, a jeho  
život skrze jednotlivé vzpomínky 
se nás dotýká a inspiruje nás. 
Mons. Toniho Otte jsem potkala ko-
lem roku 1975 díky Ackermann-Ge-
meinde. Velmi jsem obdivovala jeho 
lidskost. V mládí se totiž musel vyrov-
nat s popravou svého otce a později 
se také vypořádal s nelehkým úkolem 
vězeňského kaplana.

Vídali jsme se při událostech Ackermann-Ge-
meinde – například na zimních pracovních týdnech 
v Natzu (Jižní Tyrolsko) a později na Cusanus Aca-
demy v Brixenu. Po pádu komunismu v roce 1989 
jsme vždy pozvali asi osm studentů teologie z České 
republiky a Slovenska na zimní týdny seminářů. V té 
době bylo v zimě ještě mnoho sněhu.

V Natzu sloužil Otte mše svaté většinou v místním 
kostele nebo v okolních chladných vesnických kap-
lích, v Brixenu v domácí kapli.

Silvestrovská mše byla vždy něčím výjimečným. 
Jednou sloužil Mons. Otte, oblečený v římském or-
nátu, mši svatou za hustého sněžení na kryté terase 
našeho statku. My „kostelníci“ jsme seděli na lavič-
kách ve vánici bez střechy v kožešinových čepicích. 
Hudba malého orchestru, složeného ze smyčcových 
a dechových nástrojů, doléhala z kuchyně otevřeným 
oknem až k nám na terasu.

Následoval velký oheň na poli s novoročním proje-
vem a požehnáním.

V Bressanone byla silvestrovská mše svatá za 
účasti celé katedrální kapituly s koncelebrací i našich 

duchovních rádců (celkem jich bylo 
více než 20). Mše byla dokonce slou-
žena ve třech jazycích (německy, italsky 
a latinsky).

Naposledy jsem se s Tonim radostně 
setkala v srpnu 2021 při oslavě jubilea 
Ackermann-Gemeinde v Praze. Netušili 
jsme, že o něj přijdeme tak brzy.

Dr. Hildegunt Kirschner
Bamberská diecéze

Osobně jsem měl možnost Antona Otteho poznat, 
když jsem v osmdesátých letech absolvoval prakti-
kum v sousední farnosti. V rámci praktika jsem měl 
možnost strávit tři dny s vězeňským farářem Ottem. 
Ke každému z vězňů přistupoval vždy přátelsky 
a s humorem. Tato zkušenost ve mně tehdy zane-
chala hluboký dojem.

Do paměti se mi vryla naprostá závislost vězňů na 
těch, kteří mají klíč! A přísahal jsem si: Nikdy bych 
tam nechtěl jít! (Myslím jako vězeň. Nyní jsem sám 
nástupcem Antona Otteho jako vězeňský kaplan).

Anton Otte tak nepřímo přispěl k tomu, že jsem 
zůstal poměrně slušným člověkem.

Andreas Müller
Duch. rádce diecézního sdružení, kaplan 

v norimberské věznici

15. května 2019 představil „náš Toni“ Otte v Praze 
svou knihu Vzdálená Evropa? jako „osobní přehod-
nocení (evropských) dějin“, a to v kolegiátní kapitulní 
síni v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, kde byl 
proboštem. O této působivé akci informoval na Deu-
tschlandfunk Kilian Kirchgeßner. Byla představena 
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a srozumitelně přiblížena práce Toniho Otte ve služ-
bách česko-německého porozumění, a to nejen ve 
zmíněné knize. Velmi mě mrzí, že jsem tam nemohl 
být osobně. V květnu 2019 uplynulo téměř 75 let od 
konce hrůzného nacistického režimu – a tedy i od 
smrti Toniho otce, jehož osud inspiroval jeho česko
-německé aktivity.

S Tonim jsem se seznámil v Ackermann-Gemeinde 
(AG), do které jsem vstoupil v roce 1954 na FU Ber-
lín. Toni byl v té době ještě v České republice, kde mu 
bylo umožněno udělat si maturitu, ale již ne studovat 
teologii. V roce 1960, kdy se jemu (dvacetiletému) 
a jeho ovdovělé matce podařilo zařídit odchod všech 
sedmi sourozenců z České republiky do Spolkové re-
publiky Německo, jsem se právě vrátil z dvouletého 
pobytu v USA, kde jsem byl jako stážista na medicíně. 
Někdy v té době se mi ozval Toni, ale už nedokážu 
říct, kdy přesně jsem se s ním poprvé setkal. Důleži-
tost působení Toniho v AG nastala v období same-
tové revoluce v České republice: v té době jsme se 
již znali dobře osobně a mluvil jsem s ním o tom, že 
by měl být nástupcem preláta Rabase v Římě, který 
poblíž Vatikánu zřídil pobočku AG. V té době, za stu-
dené války, to byla jediná možnost kontaktu mezi AG 
a českými duchovními, což se také osvědčilo při cír-
kevní pomoci České republice na dobrých deset let. 
Při jedné z těchto diskusí Toni namítal: „To bych mohl 
rovnou jet do Prahy!“, což zpečetilo zrod pražské po-
bočky AG, z níž se vyvinulo SAG (Sdružení AG), jejímž 
nadšeným členem jsem se okamžitě stal.

Hildegunt Kirschnerová již popsala zimní pracovní 
týdny AG v Natzu a Brixenu v Jižním Tyrolsku s čes-
kými studenty teologie. Některá přátelství mezi Něm-
ci a Čechy, která byla v té době v Jižním Tyrolsku 
navázána, trvají dodnes, i když členové českého a slo-
venského episkopátu nechtěli účast „svých studentů 
teologie“ na těchto setkáních nejdříve schválit kvůli 

„možnému morálnímu nebezpečí“, ale Toni dokázal 
všechny tyto obavy brzy rozptýlit. To, že česko-ně-
mecká spolupráce v AG a SAG nyní tak dobře fungu-
je, je také trvalou zásluhou „našeho Toniho Otteho“!

Karl-Heinz Plattig, Erlangen
Bamberská diecéze

Budu s Vámi sdílet jeden konkrétní příběh, který jsem 
zažil s páterem Antonem Ottem krátce před koncem 
NDR.

Ještě pár dní před pádem Berlínské zdi bylo zapotře-
bí k návštěvě České republiky povolení – denní vízum.

Navrhnul jsem Antonovi Ottemu, že ho odvezu na 
česko-německou hranici u Waldsassen autem. V le-
tech 1961 až 1989 nesměl páter Otte vstoupit na 
území České republiky. Jeho žádosti byly vždy zamít-
nuty, protože uvedl své povolání „KNĚZ“, což bylo 
ostatně správné. Ze všech zemí východní Evropy byla 
církev v Československu nejvíce pronásledována.

Žádost o denní vízum byla pečlivě prozkoumána, 
což samozřejmě zabralo spoustu času. Pokud by pá-
ter Otte souhlas nedostal, vrátil bych se s ním samo-
zřejmě do Norimberka.

Naše napínavé čekání se nakonec vyplatilo. Oba 
jsme dostali povolení pokračovat v cestě na české 
území.

Anton Otte okamžitě zavolal své sestře, která stále 
žila ve Weidenau/Vidnavě, a rozplakal se – musel če-
kat 30 let, aby mohl znovu navštívit svou vlast.

Jeli jsme na poutní místo MARIA KULM, kde mu 
místní kněz Kopeisko dovolil, aby se mnou v zimní 
kapli sloužil bohoslužbu – svou první mši v České 
republice. Tento den byl počátkem četných česko
-německých střetnutí: Poutě na Maria Kulm, zimní 
pracovní týdny v Jižním Tyrolsku, na Šumavě a v Ha-
indorfu/Hejnicích, jakož i cesty do Polska.

Norbert Barenberg
AG Norimberk

zdroj: Josef Beránek
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Nový velvyslanec Spolkové republiky Německo An-
dreas Künne poukázal na to, že v demokratické a ote-
vřené společnosti je důležité mít společné cíle, i když 
se způsoby jejich dosažení v jednotlivých zemích 
mohou lišit, zejména pokud jde o výrobu energie. 
Velvyslankyně Rakouska, Dr. Bettina Kirnbauer, po-
psala „zvláštní atmosféru“ v místnosti a připomněla, 
že Ackermann-Gemeinde usiluje o smíření a mír, což 
v souvislosti s ruskou invazí nabývá na aktuálnosti.

Po přivítání následoval první programový bod s ná-
zvem Odpovědnost ve složitém světě. Anna Šaba-
tová, občanská aktivistka a signatářka Charty 77, 
a profesor Peter Schallenberg, morální teolog z Pa-
derbornu, vedli dialog, moderovaný Ondřejem Ma-
tějkou, o tom, co vede lidi k tomu, aby převzali odpo-
vědnost. Oba zdůraznili význam osobního svědomí. 
To, že člověk dokáže rozpoznat dobro, je podstat-
nější než konkrétní vyznání víry. Je to možnost, že 
i v sekulárních státech mohou odpovědnost převzít 
všichni. Člověk nějak reaguje a odpovídá na spole-
čenské jevy, které se vyskytují, což představuje od-
povědnost. Protože důstojnost a krása každé lidské 
bytosti je nedotknutelná, musí to vést i k novému 
ekologickému chápání. Jde v zásadě o péči, ale nejen 
o sebe samého, ale i o druhé. O převzetí odpověd-
nosti za druhého.

Mezi mentalitou růstu, válkou a spravedlností 
pro budoucí generace
V sobotu dopoledne promluvili dva lidé, kteří se 
z titulu své funkce zasloužili o ochranu životního 
prostředí: slovenský ministr životního prostředí Ján 
Budaj a jeho česká kolegyně Anna Hubáčková. Bu-
daj zdůraznil, jak moc se doba změnila. V roce 1970 
Římský klub ještě hovořil o „udržitelném růstu.“ Nyní 
je třeba usilovat o dnes nepopulární „udržitelný stav“ 
a o přehodnocení mentality orientované na růst. 
Realistický politik diagnostikuje další historickou 
změnu mentality. V současné době vzniká rozdělení 
světa: demokratický svět, v němž existují například 

Obřad a minuta ticha
Martin Kastler, spolkový předseda Ackermann-Ge-
meinde, zahájil opět po dvou letech Brněnské sym-
pozium v prezenční formě a přivítal účastníky v krás-
ných prostorách staré radnice. Celou akci bylo také 
možné sledovat online. Výbornou náladu navodily 
zejména tyto dva momenty: zaprvé slavnostní pří-
ležitost 30. výročí pořádání sympozia, které se již po 
patnácté koná v krásném studentském městě Brně. 
Důležitost okamžiku byla zřejmá i přítomností vyso-
kých osobností, zejména ministra zahraničních věcí 
ČR Jana Lipavského. Avšak cítit byla i určitá ambi-
valence, neboť ve všech projevech zaznívá bolest 
a šok z ruské agresivní války na Ukrajině. Sympozium 
v srdci Evropy je situací hluboce zasaženo. Martin 
Kastler požádal přítomné, aby minutou ticha uctili 
oběti nesmyslného násilí. „Převzít odpovědnost“ – to 
je motto sympozia týkající se globální klimatické krize. 
Válkou se stalo téma ještě aktuálnějším. „Je šokující, 
jak jsme závislí na autoritářských státech. Věřili jsme 
ve světový mír a došli jsme ke katastrofě,“ dodává 
Kastler a vyzval nás, abychom se podíleli na utváření 
budoucnosti se slovy: „Ať žije Evropa! Ať žije mír!“

Poté následoval projev docenta Matěje Spurného, 
předsedy Společnosti Bernarda Bolzana, která sym-
pozium spolupořádá. Svými slovy obhajoval převzetí 
zodpovědnosti namísto rezignace. Znečištění život-
ního prostředí je podle něj také druh války, protože 
lidé kvůli němu onemocní, zemřou nebo musí opustit 
své domovy. Agresory jsou všichni ti, kteří nepřijímají 
svou odpovědnost.

Následoval video-pozdrav primátorky města Brna 
Markéty Vaňkové a prostřednictvím video-spojení také 
hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha. Poté 
vystoupil ministr zahraničních věcí ČR Jan Lipavský. 
Poblahopřál k 30. výročí sympozia, které dosáhlo věku 
dospělého člověka, a připomněl dlouhou cestu smíření. 
Stala se možnou díky tomu, že se lidé zapojili a neuvízli 
v nečinnosti. Tento přístup je nezbytný i v současných 
výzvách, a to i v souvislosti s ochranou klimatu.

Převzít odpovědnost ve středu Evropy – 
30. Brněnské sympozium
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svoboda slova a práva žen, a svět, který nic z toho 
nemůže snést. Temné stíny, o nichž se doufalo, že 
se v postkomunistické éře nevrátí, se objevily. Pokud 
jde o mladou generaci, je třeba si přiznat, že globální 
oteplování jsme způsobili my sami. Nyní je zapotřebí 
řádné myšlení a rozhodné jednání, protože „nemůže-
me emigrovat na jinou planetu.“

Ministryně životního prostředí Hubáčková sou-
hlasila s předchozím řečníkem, který vyjmenoval 
mnoho aspektů. Především děkuje a blahopřeje or-
ganizátorům sympozia. Nyní je ve funkci již 100 dní 
a je to náročné období. Dramatické důsledky změ-
ny klimatu jsou známy již 30 let, ale nyní se proje-
vují i důsledky sucha a tornád. Ochrana životního 
prostředí není možná bez obětí a ústupků v oblasti 
životní úrovně a pohodlí. Česká republika by měla 
postupně přestat těžit hnědé uhlí do roku 2033, ale 
válka vede k nové energetické krizi, která vyžaduje  
přehodnocení.

Následovala pódiová diskuze s oběma ministry, Klá-
rou Bělíčkovou (Fridays for Future, Praha), Dr. Ste-
fanem Einsiedelem (výzkumný pracovník, Mnichov), 
Jürgenem Mistolem (člen bavorského zemského 
sněmu, Bündnis 90/Die Grünen, Regensburg) a Prof. 
Janem Konvalinkou (prorektor Univerzity Karlovy 
v Praze).

Einsiedel vnímá jako zásadní, aby prosperita již ne-
vedla ke znečišťování klimatu. Je zastáncem zdanění 
emisí CO2. Vybraná daň by měla být použita na so-
ciální kompenzace. To by také umožnilo novou soli-
daritu s Afrikou a Asií, protože odpovědnost je třeba 
převzít celosvětově.

Navzdory globálnímu propojení nesou odpovědnost 
zejména politici, vysvětluje Mistol. Je však jasné, že 
politická moc nemůže věci změnit okamžitě. Demo-
kratické procesy jsou časově náročné. Einsiedel při-
chází s novým návrhem: politici by mohli delegovat 
odpovědnost za ochranu životního prostředí na spe-
ciálně vytvořenou instituci, jakousi „centrální banku 
CO2“ složenou z odborníků, do které by vláda mohla 
zasahovat v oblasti hospodaření s energií.

Zejména mladší účastníci diskuse poukázali na to, 
že pro boj se změnou klimatu bylo dosud učiněno 
příliš málo. Zachování prosperity často brzdí a poli-
tici se zdráhají přijímat nepopulární opatření i kvůli 
obavám, že ztratí přízeň voličů. Panuje shoda na tom, 
že ochrana klimatu je komplexní záležitost. Jednodu-
chá řešení neexistují. Budaj připomněl, že navzdory 
převládající konzumní mentalitě lidé požadují důstoj-
nost a svobodu a že velké učení o lidskosti a toleranci 
může hrát roli v motivaci lidí k ochraně klimatu.

Také byli vyhlášeni vítězové 11. ročníku Evropské 
esejistické soutěže. Představením své eseje, tak 
daly hlas mladým lidem. Přemýšliví a osobní laureáti 
této generace, na jejichž bedrech leží těžké dědictví 
globálního oteplování. To, že se sympozia účastní, 
ukazuje, že odpovědnost můžeme přijmout pouze 
mezigeneračně.

Odpoledne jsme měli příležitost dozvědět se více 
o upcyklaci módy, kterou doprovodila módní přehlíd-
ka. Paralelně probíhalo čtení renomovaného literár-
ního vědce Hanse-Dietera Zimmermanna (Berlín), 
který prostřednictvím svých působivých a živých 
vzpomínek zprostředkoval nové souvislosti mezi 

zdroj ag



SAG – Informační list 2022/  7      

institucionální politika a občanská hnutí nemají roz-
dílné názory, zejména pokud jde o ochranu životního 
prostředí, jsou iniciativy, někdy také občanská nepo-
slušnost, nezbytné k otevření nových diskusí a cest. 
Tím dosáhneme kultivace společnosti na základě 
hodnot. Bez politického vzdělání se do popředí do-
stává populismus a extremismus. Zásadní nedůvěra, 
kterou mnozí mají k politikům, je také živnou půdou 
pro extrémní postoje a ideologie.

Paní z publika namítla, že environmentální problém 
nelze řešit bez ohledu na vzniklé sociální otázky. 
K tomu je zapotřebí sociální zabezpečení. Důvodem 
nedůvěry v politiky je tlak ekonomických zájmů a vliv 
lobbistů. V České republice chybí demokratická levi-
ce, která je pro skutečnou opozici nezbytná. Účastní-
ci diskuze s tímto tvrzením souhlasili. Pocit bezmoci 
se stále přenáší na další generace, říká sociolog No-
vák. Již při zahájení sympozia zazněla výzva, abychom 
nezůstávali v postoji rezignace, ale tvořili.

Sympozium v srdci Evropy vyzývá k převzetí 
odpovědnosti.

sag

Českou republikou a Německem. Kultura pokračo-
vala prohlídkou baziliky Nanebevzetí Panny Marie 
a Mendelova muzea. Poté byla sloužena mše svatá 
na památku Mons. Antona Otteho. Na slavnostní ve-
čeři v klášteře Altbrünn se bude vzpomínat už jen 
kvůli kulinářským zážitkům. U piva a vína v radostné 
společnosti proběhlo mnoho rozhovorů.

Pěstování sociálně-politické odpovědnosti  
za lidi a životní prostředí
„Politické vedení shora, nebo sociální tlak zdola? – jak 
může dlouhodobá a odpovědná politika uspět?“ Této 
otázce se věnoval první náměstek primátora města 
Brna Petr Hladík a profesor sociologie a aktivista  
Arnošt Novák (Praha). Diskuzi moderoval novinář  
Kilian Kirchgeßner.

V průběhu diskuse jsme narazili na určité historic-
ké změny, např. že v České republice po roce 1989 
nebyla ochrana životního prostředí zpočátku pova-
žována za tak důležitou, jako ve srovnání se západní  
Evropou. Na rozdíl od Německa, kde mají politic-
ký hlas církev, odbory a další instituce, je v Čes-
ké republice méně silných sociálních hlasů. I když 

zdroj ag
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Z rozhovorů se Sdružením Ackermann-Gemeinde  

Putinova válka na Ukrajině

Cesta Ukrajiny ke svobodě
z rozhovoru s historikem PhDr. Janem Stříbrným

 մ Za stalinistického Sovětského svazu bylo  
povražděno mnoho Ukrajinců. Například hladomor 
v letech 1932–33 v důsledku kolektivizace  
a překotné industrializace připravil o život dle  
literatury 3–5 milionů Ukrajinců.  
Ukrajina jej prohlásila za akt genocidy.  
Jak se s tím jako národ vyrovnali? Jaký byl vztah 
Ukrajinců k Rusku před vypuknutím války?

Ukrajina se vlastně jako národ a stát vytvářela za vel-
mi dramatických historických okolností. Od Bolševic-
ké revoluce v roce 1917…, ale náběhy k emancipaci 
Ukrajiny byly i během národního uvědomění v prů-
běhu 19. století. Rok 1917 byl samozřejmě naprosto 
zásadní.

Ukrajina byla posledních 300 let součástí Ruského 
impéria, ale jenom její střední a východní část, kdežto 
západní část Ukrajiny, které se historicky říká Halič 
a Volyň, byla po rozdělení polského státu součástí 
Rakousko-uherské monarchie.

A v tom už je velmi podstatný problém, protože 
tyto dvě části Ukrajiny se rozvíjely v rozdílných his-
torických, mentálních i kulturních podmínkách. Řekl 
bych, že národní uvědomění se rodilo především v té 
západní části, v Monarchii Rakousko-uherské, kde 
byly nepoměrně svobodnější podmínky pro rozvoj 
kulturní, než byly v té Ruské říši. Rok 1917 a posléze 
konec války toto naprosto rozbil, protože celá Carská 
říše proběhla hlubokou krizí a to se dotýkalo jednot-
livých jejích částí, jednotlivých národů a zde se zno-
vu objevuje velmi silně touha po emancipaci Ukraji-
ny jako státního celku. Znovu se staly Halič a Volyň 
součástí obnoveného Polska, kdežto ta střední a vý-
chodní Ukrajina byla součástí zase Sovětského svazu. 
Následně dochází ke změně, kdy se Sovětský svaz 
s nacistickým Německem dohodli na rozdělení Pol-
ska a část západní Ukrajiny, ale samozřejmě se staly 
součástí Sovětského svazu i pobaltské země. Když si 
toto uvědomíme, tak je to neuvěřitelné drama, které 
zakládá na všechny možné spory, rozpory a averze.

 մ Rusko se od bolševické revoluce postupně stalo 
problémem nejen evropské politiky. O mocenskou 
rovnováhu muselo být v Evropě diplomaticky velmi 
pečováno, vzpomeňme například na Bismarcka.  
Je tu šance, že se imperialistické Rusko změní?

Veliké téma je, jak se změní mocenská centra světa. 
Od konce 18. a 19. století, bylo nápadné, že dějiny 
světa určovaly západoevropské země, hlavně Velká 

PhDr. Jan Stříbrný 
Narozen 22. 7. 1950 
v Radimi u Jičína v rodi-
ně rolníka. Prožil klasické 
dětství v křesťansky zalo-
žené rodině, v poměrně 
skromných poměrech. 
Vystudoval Filosofickou 

fakultu UK, obor dějepis–čeština. Po složení ri-
gorózní zkoušky mu byl přiznán v roce 1990 ti-
tul doktora filosofie. V letech 1974–1990 byl 
zaměstnán v ústředí Českého svazu protifašis-
tických bojovníků. Získal tak značné zkušenosti 
v práci s pamětníky, dokumentaristy a historiky 
z centra i regionů. Postupně rozvíjel svůj vyhra-
něný zájem o moderní československé dějiny se 
zaměřením především na historii druhého odboje. 
V letech 1990–1994 pracoval v Historickém ústa-
vu Armády České republiky jako vědecký tajem-
ník Památníku odboje se zaměřením na persekuci 
Židů a postavení církví v letech 1939–1945. Od 
roku 1995 pracuje v České křesťanské akademii, 
dále působí v několika odborných grémiích, spo-
lupracuje s odbornými časopisy zaměřenými na 
dějiny a spolupracuje také s dokumentační komisí 
Konfederace politických vězňů.
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 մ Jste duchovní průvodkyní. Jaké duchovní kroky může 
každý z nás praktikovat, aby se vyhnul rezignovanosti 
a budoval mír?
Už po prvních týdnech konfliktu jsem si uvědomova-
la, že některým mým studentům nebo mým mladším 
kolegům, kteří se angažovali v té první linii pomoci, 
hrozilo velké vyhoření.

S některými z nich jsme se o tom bavili. Myslím 
si, že u tohoto konfliktu takové podoby, je důležité 
najít způsob, jak můžeme pomáhat dlouhodobě. Sa-
mozřejmě, že někdy člověk musí jednat nárazově, ale 
pro duchovní život je důležité vracet se k těm zdro-
jům života, vnímat to, že tady jsem a že budu užiteč-
ná, nebo že bude člověk užitečný lidem. A když tady 
bude moci být i ještě zítra a bude mít ještě nějakou 
sílu a možnost pomoci – a tím nemyslím se nevydat, 
ale vydávat realisticky svou sílu za to, co opravdu po-
může, kde bude vidět nějaký účinek.

A hlavně – nezapomenout žít.

Celé rozhovory naleznete na YouTubovém kanálu 
Sdružení Ackermann-Gemeinde.

sag

Prof. Ivana Noble, PhD. 
Vystudovala teologii na 
Husitské teologické fa-
kultě UK a na Heythrop 
College, University of 
London. V roce 1989 se 
aktivně podílela na spo-
lečenských i univerzitních 
proměnách, na přípravách 

inkorporace teologických fakult do univerzity. Je 
farářkou v Církvi československé husitské. V roce 
1994 spoluzakládala Institut ekumenických stu-
dií v Praze a byla jeho první ředitelkou. V součas-
né době je profesorkou ekumenické teologie na 
Evangelické teologické fakultě UK, a členkou řady 
profesních organizací v oboru teologie. Mezi její 
hlavní publikace patří: Eseje z Ekumenické teolo-
gie (2019 anglicky), Teologická interpretace kultury 
v postkomunistickém kontextu (2010 anglicky), Po 
Božích stopách (2004, 2010 anglicky). Společně 
s manželem Timem Noble, Kateřinou Bauerovou 
a Parushem Parushevem vydala řadu monografií 
věnovaných pravoslavné teologii na Západě. 

Británie a Francie, postupně Spojené státy a potom 
na východě i carské a sovětské Rusko. Zároveň zde 
byla snaha Německa prorazit do tohoto velmocen-
ského koncertu Bismarckem.

Teď se věci dramaticky mění, protože síla se pře-
souvá do Asie. A tato proměna je velmi zásadní – ti 
noví hráči – především Čína, ale v podstatě v posled-
ní době Indie, Turecko a Írán – nevíme, jak se dál 
vyvine arabský svět – se snaží mít podíl na světové 
moci buď jako supervelmoci. Ti chtějí narušit domi-
nanci západu, hlavně Spojených států. Spojené státy 
dosud mají naprosto svrchovanou vojenskou a eko-
nomickou sílu, a snaží se rozkrývat svého partnera, 
což je Evropa – o to teď v podstatě jde. Objektivně 
se mění geopolitické konstanty světa.

A Rusko, které ve 20. století hrálo roli supervel-
moci, se snaží po rozpadu Sovětského svazu do té 
role vrátit, ale v podstatě na ni nemá – ekonomicky, 
populačně, technologicky i iniciativou lidí. Co je ale 
naprosto zásadní? Že je zcela zřejmé, že se Evropa po 
Putinově agresi semkla.

Člověk a válka –  
z teologicko-antropologické perspektivy
z rozhovoru s prof. Ivanou Noble, PhD.

 մ Věřím, že se jako teoložka ptáte: Kdo je člověk jako 
lidská bytost? Jak se v důsledku války na Ukrajině  
změnil váš pohled na člověka?

Myslím si, že se v důsledku války se můj pohled na 
člověka nezměnil. Každý, a to úplně každý člověk, 
je stvořen jako boží obraz teologicky, ale také do té 
podoby boží dorůstá celý život. Před každým z nás 
je i ta negativní možnost, že se můžeme stát totální 
karikaturou Boha.

To je něco, co známe i z minulých století a bo-
hužel to zažíváme ve století dnešním. Myslím si, že 
i pro teologickou antropologii určitě nebude dávat 
smysl cítit jakoukoliv nenávist, protože to není po-
zitivní síla. A to ani tehdy, když člověk musí věci na-
zývat pravými jmény a neříkat, že všechny pozice 
jsou srovnatelně dobré. Tato válka zjevně ukazuje, 
kdo je agresor a kdo je oběť, ale i vlastně v tomhle 
spektru vztahů se pořád zápasí o lidství a zápasí  
o něj každý.
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i mladší lidé, Češi, Slováci a Němci přišli ke stánku, 
aby se setkali se starými známými nebo se seznámili 
s novými a zjistili, co se nabízí.

Ackermann-Gemeinde uspořádala řadu akcí. Jed-
nou z nich byla panelová diskuse na téma „Setkáním 
to začíná – hledání společné a léčivé evropské pamě-
ti“ v Liederhalle ve Stuttgartu. Tématem se stala válka 
na Ukrajině. Görlitzský biskup Wolfgang Ipolt chce, 
aby pravda vyvstala na povrch. Doufá, že v určitém 
okamžiku dojde k prozření a vzpomínce na společnou 
víru. Biskup se modlí, aby si Putin uvědomil, co dělá. 
Na pódiu se k němu v diskusi připojí bývalá státní 
ministryně kultury Monika Grütters (CDU) a Marti-
na Viktorie Kopecká, farářka Církve československé 
husitské a členka předsednictva Světové rady církví, 
a také výkonný ředitel německé komise Justitia et 
Pax Jörg Lüer. Martina Viktorie Kopecká připojuje 
postřeh, že postoj českého obyvatelstva k Ukrajině 
se změnil. „Lidé diskutují o migrantech a uprchlících 
ze sousední země, naše komunita založila fond a lidé 
nabízejí byty.“ Podle ní jde o důležitý okamžik v čes-
kých dějinách, který zahájí novou éru porozumění. 
Jörg Lüer přislíbil pokračující podporu Ukrajině a pro-
jektům pomoci v Rusku, ale přiznává: „To, co můžeme 
Ukrajincům nabídnout, je bohužel jen Veroničina pot-
ní rouška, a ne vysvobození z kříže.“ Poukazuje také 
na to, že je třeba vytvořit prostor, v němž „lidé najdou 
sílu čelit své vině“. Biskup Ipolt zdůrazňuje aktuálnost 
vztahů s východní Evropou: „Pohled na východní Ev-
ropu je důležitější než kdy jindy. Společenství slovan-
ských národů je pro nás obohacující.“

Politici, biskupové, organizace i široká veřejnost 
obrátili svůj pohled k východní Evropě. Válka a utrpe-
ní ukrajinského lidu jsou přítomny na Katholikentagu. 
Projevuje se to mnoha způsoby: ať už vlajkami a šátky 
v ukrajinských národních barvách, smutkem a mod-
litbami, přímluvami a výzvami, přítomností Ukrajinců 
či mírovými shromážděními. A týká se to i ekumenic-
kých nadějí. Ekumenismus s církvemi, které vzešly 
z reformace, se na Katholikentagu uplatňuje v mnoha 
podobách. Pokud jde o ekumenismus s moskevským 
patriarchátem, existují chmurná hodnocení. Jednota 

„Sdílet život“ –  
cesta na 102. Katolické dny do Stuttgartu

E xistuje mnoho důvodů, proč se vydat z Prahy 
do Stuttgartu na Katholikentag, a tak 25. květ-
na ráno vyjíždí z Emauzského kláštera autobus 

s pestrou a živou skupinou. Někteří navštěvují Katho-
likentag poprvé, jiní se těší na to, být znovu součás-
tí. Navíc do programu letošních Katolických dnů se 
zapojí mnoho Čechů a Češek. Je to dáno i tím, že 
Stuttgart a Brno jsou již třicet let partnerskými městy.

Ubytování ve Stuttgartu je v hostitelských rodi-
nách – lidé se zatím neznají. Motto „sdílet život“ se 
zde stává velmi konkrétním. Přijmout výzvy pobytu 
v cizím městě a překonání jazykové bariéry se vyplatí. 
Naše zdravé sebevědomí tak může povyrůst a navá-
žeme nové známosti.

Missa Jazz 
Mimořádnou událostí je čtvrteční večerní provede-
ní jazzové mše „Missa Jazz“ brněnského jazzového 
trumpetisty Jaromíra Hniličky. Ještě před koncer-
tem pronesli uvítací projev první náměstek primá-
tora města Brna Petr Hladík, Dr. Alexandra Suß-
mann, starostka pro sociální záležitosti a sociální 
integraci ve Stuttgartu, a Martin Kastler, předseda 
Ackermann-Gemeinde. 

„Missa Jazz“ zazní v podání profesionálního big ban-
du Ars Brunensis, B-Side Bandu a Komorního orchest-
ru z Brna. Na náměstí hned vedle radnice se tak koná 
prvotřídní koncert. Rytmus a vynikající výkony rychle 
lákají větší počet diváků. Účinkující jsou následně od-
měněni několikaminutovým potleskem ve stoje. Jaký 
to dar, že můžeme tuto hudbu poslouchat za vlahého 
jarního večera! „Za koncert, který finančně podpořila 
obě partnerská města, patří díky Ackermann-Gemein-
de. Připojila tak další nádherný hudební stavební ká-
men v rámci partnerství,“ řekla starostka Dr. Sußmann.

Setkáním to začíná…
Program Katholikentagu nabízí pro každého něco: 
bohoslužby, panelové diskuze, stánky, dílny a kultu-
ru. Jsou to dny setkávání. Člověk se tak může po 
pandemii opět osvěžit davem lidí. Našim setkáva-
cím místem se stal společný stánek AG a SAG. Starší 
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křesťanů, za kterou se modlili zejména při závěreč-
né nedělní bohoslužbě, je také bolestně rozvrácena 
válkou.

Vize s minulostí
Z hlediska počtu účastníků byl letošní Katholikentag ve 
Stuttgartu výrazně menší, než ten předchozí v Mün-
steru v roce 2018. Tehdy událost přilákala okolo 80 
000 účastníků, nyní to bylo méně než 30 000. Právě 
vzhledem k nízké účasti začaly analýzy a úvahy o tom, 
jak by měl formát Katholikentagu vypadat v budoucnu. 
Čísla nevypovídají o všem – vize se rodí v krizi.

To, že udržitelné vize jsou živeny minulostí, jasně 
ukázal sobotní biblický impuls bývalého předsedy 
Spolkového sněmu Wolfganga Thierse. Vzpomínal: 
„Pocházím z rodiny vysídlenců, kteří přišli do Duryn-
ska z Breslau v roce 1945. Byli jsme tam cizinci, zpo-
čátku nepříliš vítaní. (…) Neměli jsme žádný majetek, 
sousedé měli skromné bohatství téměř nezničeného 
města. Katolická komunita byla zcela nová – až do 
roku 1945 v této oblasti žádní katolíci nebyli, stejně 
jako dnes – a tvořili ji uprchlíci a vysídlenci ze Slezska, 
Východního Pruska a Sudet. Bylo to místo vzpomí-
nání a truchlení, vyrovnávání se s osudem strádání 
a ztráty domova a odloučení od rodiny – ve společ-
né víře, v bytí spolu. (…) Vyrostl jsem na slezsko-su-
detoněmeckém sentimentu. Byli jsme… malé stádo, 
které se o nedělích scházelo v „nouzovém kostele“, 
baráku, kde jsme v zimě mrzli a v létě se potili. Ani 
později komunistický stát nepovolil stavbu kostela, 
ale pouze přestavbu dřevěného baráku na kamenný. 
To byl můj trvalý církevní otisk: zkušenost chudého, 
malého, náročného sboru. Nikdy jsem nezažil katolic-
ké prostředí, ale menšinový katolicismus.“

Toto vyprávění o významném politikovi dává vzpo-
menout na počátek Ackermann-Gemeinde v roce 
1946. O tom, jak lidé, kteří přišli o všechno, mohou 
v tvůrčím procesu pomalu obnovovat vztahy, přá-
telství a partnerství. V dnešní době se Evropa opět 
setkává s hordami vysídlených osob a uprchlíků, 
s jejich zjevnou potřebou a závislostí na péči. Ubývá 
těch, kdo patří k církvi, a sbory se zmenšují. Nemě-
li bychom vnímat naději z naslouchání těm, kteří se 
dělí o své životní vzpomínky? Vize roste tam, kde je 
důvěra.

„Sdílet život“ – k tomu nemusí být člověk věřícím, 
jádrem křesťanství to ovšem je.

© Katholikentag / Peter Bongard

© Katholikentag / Katharina Tenberge-Holzer

© Katholikentag / Fabian Weiss

© Katholikentag / Peter Bongard. v.l.n.r.: Dr. Irme Stetter-Karp, 
Bundeskanzler Olaf Scholz
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Zpovídání účastníků

Kateryna Medukha, studentka

 մ SAG: Co pro tebe znamená sdílet život? 

K: Pro mě to znamená, že ho s někým sdílím, s kým-
koliv, ať už je to partner, kamarádi nebo třeba spolek, 
důležité je, aby se člověk necítil sám. Já život sdílím 
ráda. Znamená to pro mě, že s ostatními sdílím ra-
dost. Například, když dělám nějaký koníček, je pro 
mě zásadní, abych to mohla sdílet s lidmi, kterým to 
děla radost stejně jako mě. To samé platí o čase strá-
veném s rodinou. Myslím, že možnost s někým sdílet 
své zážitky, ale i všední věci je moc důležitá. Kdybych 
nikoho ke sdílení neměla, asi by mi samotná činnost 
přestávala dávat smysl. Sdílení, společné akce, kultura 
nás sbližují. 

Ondřej Múčka z brněnské diecéze,  
varhaník a sbormistr

 մ SAG: Jak se vám líbí na Katholikentagu?

O: Líbí se nám tu moc a překvapivě je i o náš stánek 
zájem, chodí sem poměrně dost lidí. Nutno říci, že to 
jsou z velké části potomci vyhoštěných Němců, kteří 
se ptají po republice a vzpomínají na známá místa, 
my tu totiž máme mapu, na které jsou různá poutní 
místa zanesena. Zajímají se o to, jak se kraji daří, jak 
se mají lidé. Dochází tedy i k určité výměně názorů, 
povídáme si, a to mi dává smysl. Kromě toho samo-
zřejmě propagujeme diecézi, naší zemi. Jinak jsem se 
zde zúčastnil koncertu naší školy, mše a popovídal 
jsem si s jinými chrámovými hudebníky.

Clara, účastnice KT

 մ SAG: Jaká akce se vám na KT líbila nejvíce?

C: Moc se mi líbily pódiové diskuze zcela ze začátku 
Katholikentagu. První s názvem „Kdo ještě církev po-
třebuje?“ a dneska jsem se účastnila diskuze „Jít nebo 
zůstat“. Musím říct, že obě diskuze mi přišly velmi 
inspirativní, a to hlavně z toho hlediska, že mi připo-
mněly, kolik je proaktivních lidí, kteří se stále zasazují 
o to, aby se v církvi něco změnilo, aby přišly opravdu 
zásadní reformy. 

sag
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s. Angelika 
o Katholikentagu…

K atholigentagu konaného 25. 5.–29. 5. ve Stutt-
gartu jsem se účastnila poprvé jako členka 
předsednictva Sdružení Ackermann Gemein-

de, a musím říct, že jsem se vrátila osvěžená a nadše-
ná. Čím? Hloubkou liturgie, Božím slovem, katolickým 
a křesťanským společenstvím, pestrostí dění v církvi, 
nasloucháním různosti hlasů bez útoků, a tedy nadějí 
i radostí patřit k církvi.

Něco podobného jako Katholikentag – tedy sjezd, 
či široké setkání katolíků z celé země, případně ze 
zahraničí, u nás neznáme. Od úvodního setkání ve 
středu večer do závěrečné mše sv. v neděli dopoled-
ne nás provázelo letošní motto: „leben teilen“ – tedy 
žít a sdílet. Jako příklad nám kromě Krista sloužil také 
sv. Martin, patron diecéze. Jak je známo z jeho života, 
dokázal se rozdělit o svůj plášť. Ten byl jako symbol 
organicky zahrnut do liturgického dění. „Plášť“ totiž vy-
tvořily různé skupiny z diecéze. Byl sešit z 1500 dílů 
s motivy jeho života. Ve čtvrtek při mši sv. pak byl při 
bohoslužbě slova rozvinut od čelního pódia až k oltáři. 
V neděli při závěrečné mši sv. se pak symbolicky ně-
kolik části oddělilo, aby „ohřály“ ty, kteří jsou ve světě 
a v církvi zapomenuti, odstrčeni a potřebují teplo lásky. 
Provázelo nás také slovo z kázání o svátku Nanebe-
vstoupení Páně – tedy nezůstat zahleděni do nebe, ale 
podívat se na zem, na svého souseda, na svého bliž-
ního, na toho, kdo trpí, kdo potřebuje pomoc, kdo má 
možná jiný názor a dokázat se rozdělit, jako sv. Martin.

Celé dění se odehrávalo v centru města, na několika 
plochách a náměstích. Ve stáncích bylo možné vidět 
a zakusit pestrý život církve. Ve stáncích se předsta-
vovaly diecéze – včetně naší Brněnské, která má s tou 
Stuttgartskou partnerství a také naše ČBK – na jiném 
místě se představovala řeholní společenství, na dalším 
nejrůznější organizace pomáhající potřebným, jinde byli 
organizace studentské, jinde rodinné nebo krajanské 
jako naše Ackermann Gemeinde. Na různých pódiích 
zněla hudba všeho druhu. Ostatně i hudba při liturgii 
obsahovala řadu žánrů, ale tak krásně souznících. Pře-
kvapivé bylo u některých částí spojení latinské missa 
mundi s jazzovými variacemi. Velký ohlas měl koncert 
Brněnského sboru z biskupského gymnázia. Od čtvrtka 

do soboty byl také nepřeberný program přednášek, dis-
kuzí, setkání, programů pro děti, navštívit koncert nebo 
film, ale i účastnit se ráno nebo večer mše sv. či eku-
menické bohoslužby. Kdo chtěl, mohl na dvou místech 
v průběhu celého dne adorovat. Samozřejmě se obje-
vily i protestní názory, ale zůstávaly v rovině vyjádření 
vedle sebe, a to co by nás mohlo děsit na synodalitě 
německé církve bylo v tom celku okrajové.

Silné bylo prožívání společenství, náhodná setkání 
s dávnými přáteli nebo i přátelství nová. Několikrát 
jsme na ulici v průběhu dění potkali místního diecé-
zního biskupa Gebharda Fürsta, nejen při liturgii, ale 
tu se skupinou hudebníků, tu mezi komerčními mas-
koty na ulici, nebylo těžké požádat o společnou fo-
tografii. Stejně tak se tu pohybovali političtí předsta-
vitelé – spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier 
se účastnil úvodního večera a čtvrteční mše, tak mi-
nisterský předseda Bádenska-Würtemberska Winf-
ried Kretschmann. Byla jsem od obou na pár kroků 
a za celé dny jsme neprocházeli žádnými kontrolami 
a rámy, i to pro mě bylo potěšující.

Celé dění mělo i velký ekumenický náboj. V klášte-
ře, kde jsem byla ubytovaná, byli s námi také evan-
gelické sestry z ekumenické komunity, při nedělní mši 
sv. byl můj soused babtista vyučující v Tübingenu, 
naši katolickou mši sv. pro země střední Evropy v so-
botu, hostil evangelický kostel.

Celé dny byly dobrou přípravou na Seslání Ducha 
sv., protože se dalo na vlastní kůži zažít, že vane, kam 
chce a dává jednotu v různosti i život.

Těším se na setkání v Erfurtu v roce 2024!
s. Angelika

Předsedové spolků na stánku SAG a AG ve Stuttgartu

zdroj ag
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Katolické dny  
z pohledu mládeže
Výprava na katolické dny do Stuttgartu

P átek 27. 5. 5:30 ráno. Cink cink. S tímto zvu-
kem se rozezvučel budík. A já, Maruška Králo-
vá a dobrovolnice Verča jsem vyrazily na vlak, 

který nás z bavorské metropole dovezl do té báden-
sko-württemberské, do Stuttgartu. Co jsme tam děla-
ly? A proč jsme vyrazily zrovna tam na konci května? 
O tom bych vám chtěla teď vyprávět.

Již od roku 1848 se v Německu pravidelně každé dva 
roky konají vícedenní setkání katolických věřících. Na 
pár dní se jedno předem vybrané město promění ve 
velké místo setkání, kde se sejdou nejen německy 
mluvící katolíci. Letos byl ke konání této akce vybrán 
právě Stuttgart. Celá akce město doslova pohltila. Po 
městě byly postaveny stánky, které představovaly 
různé organizace, nebo pódia, kde se konaly koncer-
ty, mše a přednášky. Jeden z těchto stánků byl pod 
křídlem Ackermann-Gemeinde, kde byla představena 
také Spirála s Junge Aktion. Díky tomu jsme byly do 
Stuttgartu pozvané.

Po pár hodinové jízdě vlakem jsme dorazily na 
rozkopané nádraží. Naše první kroky hned po příjez-
du vedly právě ke stánku Ackermann-Gemeinde. Bylo 
příjemné potkat tam staré známé, ale i nové tváře. 
Potkaly jsem taky Terku a Emily, které se připojily 
k naší výpravě. U tohoto stánku uprostřed univer-
zitní zahrady jsme se během naší návštěvy zastavi-
ly ještě vícekrát. Třeba v sobotu odpoledne, kdy se 
s Ackermann-Gemeinde loučil její bývalý jednatel 
Mathias Dörr. Ackermann-Gemeinde se také podí-
lela na organizaci programu. V sobotu dopoledne se 
konal v místním evangelickém kostele koncert „Za 
pestrou, otevřenou a solidární církev,“ na kterém vy-
stoupil studentský pěvecký sbor a komorní orchestr 
z gymnázia Cyrila a Metoděje v Brně. Zahráli a zazpí-
vali jak evropské klasiky, tak i české lidové písničky. 
Po nich následovalo ještě vystoupení řeholních se-
ster s z Burundi a jazzového sboru z Freiburgu pod 
vedením brazilského sbormistra. Bylo moc zajímavé 
pozorovat, jak se jednotlivé vystoupení lišily. Každé 

hudební těleso svým příspěvkem koncert obohatilo 
jiným směrem.

V rámci katolických dní se do Stuttgartu vypravila 
i řada Katolických organizací pracujících s mládeží. 
Díky tomu jsme se mohly potkat taky s lidmi z Aktion 
West-Ost. Ti byli tak hodní a v pátek večer nás po-
zvali do jedné stuttgartské gruzínské restaurace. Sešli 
jsme se v celkem velkém počtu, setkaní bylo moc pří-
jemné a jídlo doslova vynikající.

Z mého pohledu se mi nejvíce líbila atmosféra ka-
tolických dní. Celý festival jsme poctivě prošly. Díky 
tomu jsme mohly ochutnat berlínskou zmrzlinu, po-
slechnout si mnohé hudební seskupeni hrající bud 
přímo na ulici, nebo na různých podiích. Krásné po-
časí přímo vábilo k tomu si posedět na trávě a po-
slouchat hudební kapelu zpívající písničky od skupiny 
Coldplay. Nedělní dopoledne celý program ukončilo 
společnou bohoslužbu všech zúčastněných. 

Celkově jsme moc ráda, že jsem se této akce mohla 
zúčastnit. Nejen jsem se mohla dostat na velmi za-
jímavou událost, která se zas po dvou letech mohla 
v normálních podmínkách uskutečnit, ale taky jsem 
mohla potkat řadu nových milých lidí. Za dva roky se 
další katolické dny konají v Erfurtu, tak doufám, že se 
vydaří minimálně stejně dobře jako ty letošní.

Klára Zelinková

zdroj JA
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Léto s SAG –  
s dobrovolníkem Paulem

Milí členové Sdružení 
Ackermann-Gemeinde,
jmenuji se Paul Gerstenhöfer a od 
1. 6. jsem se stal dobrovolníkem 
Sdružení Ackermann-Gemein-
de. Je mi 27 let a jsem z okolí Bad 
Dürkheimu v Německu. Tento rok 
jsem ukončil studium biologie, kte-
rou doprovázely pobyty v Mainzu, 
Mnichově a Malaze. Domnívám 
se, že je právě pro to ideální čas se 
angažovat u neziskové organizace. 
Z těchto důvodu jsem se obrátil na 
kancelář SAG v Praze. Díky tomu, že 
mám kořeny v České republice jsem 
se rozhodl, ucházet o místo dobro-
volníka právě v Praze, kterou jsem 
neměl možnost doposud navštívit.

Doufám, že můj pobyt v Pra-
ze, a právě v kanceláři Sdružení 
Ackermann-Gemeinde přispěje 
k mezikulturní výměně mezi Če-
chy a Němci, aby se tyto vztahy 
mohly v budoucnu zintenzivnit. 
Taktéž bych rád objevil a poznal 
českou kulturu a mentalitu, právě 
díky vzájemným rozhovorům mezi 
členy SAG a Spirály. Samozřejmě 
se ale i moc těším na čas strávený 
v Praze a jsem nadšený z toho, že 
budu moci podpořit právě činnost 
česko-německých vztahů.

Paul Gerstenhöfer

Kancelář SAG 

Můj čas s SAG
S cílem objevit něco úplně nového, 
než jsem doposud poznala a vypo-
řádat se tak s další životní výzvou, 
jsem se začátkem září 2021 vyda-
la do Prahy. Naštěstí jsem měla 
možnost zúčastnit se Letního týd-
ne 2021 v Praze a nasbírat tak již 
předem první kontakty.

A přece nával akcí a povinností 
přišel náhle: podzimní setkání Spi-
rály v Brně, první Informační list, 
spousta příprav a organizace kon-
ference v Ústí nad Labem, další 
setkání… Seznam mých aktivit je 
poměrně dlouhý a musím říct, že 
všude jsem se naučila nové věci, 
poznala spoustu lidí, a dokonce 
jsem trochu mluvila česky. V uply-
nulých měsících jsem se dozvěděla 
více nejen o České republice, ať už 
jde o kulturu, historii nebo jazyk, ale 
také o dalších regionech v mé zemi.

Také jsem zažila, co znamená 
mezinárodní porozumění v praxi. 

Někdy může být opravdu frustru-
jící, když si druhou stranou nero-
zumíte, o to je ovšem důležitější se 
o porozumění snažit. Proto napří-
klad vždycky ocením, když mi ně-
kdo v kavárně na otázku „Mluvíte 
anglicky?“ odpoví „Trošku“ místo 
„Ne, nemluvím“. Vždycky se to dá 
nějak zvládnout.

Aktivní účast členů a příznivců 
všech spolků v česko-německé síti 
na mě udělala dojem, zdá se mi je-
dinečná a dalece přesahuje rámec 
historie jako jednotícího prvku. Ač-
koli tedy moje působení v roli dob-
rovolníka končí, těším se, že budu 
i nadále ve spojení s SAG a budu 
se zapojovat jako člen Junge Aktion.

Upřímně děkuji za krásné chví-
le, skvělé zážitky a milé lidi, které 
jsem potkala v kanceláři, na akcích, 
během schůzek i po telefonu nebo 
e-mailu. Přeji vám vše nejlepší 
a doufám, že se opět uvidíme!

vaše Emilie Adler
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a co nás baví. Poslední workshop 
vedla Denisa Morgensteinová se 
zaměřením na PR a oslovování 
novinářů k propagaci naší činnosti, 
takže o SAG nyní uslyšíte takříkajíc 
na každém rohu. 

Děkuji Konrad-Adenauer-Stif-
tung za pozvání, bylo to podnětné 
a velmi záživné! 

Anna, praktikantka SAG

Partnerský seminář v Plzni
Pozvání Konrad-Adenauer-Stif-
tung na partnerský seminář do 
Plzně (10. 6. 2022 – 11. 6. 2022) 
se z mnoha důvodů nedalo odmít-
nout. Nejenže to byla příležitost – 
pro mě jako stážistku v SAG – na-
vázat kontakty v česko-německém 
rybníčku, ale zároveň se sešla řada 
angažovaných lidí, kteří mají chuť 
a sílu spoluformovat naši budouc-
nost, jak politickou, tak i kulturní. 
Zkušení pořadatelé akcí z KASu 
vědí jak oslovit účastníky, a tak 
si pro nás připravili školu čepo-
vání piva. Ostatně co by to bylo 
za výlet do Plzně bez zlatavého 
jemně hořkého šnytu. Základem 
správně nečepovaného půllitru je 
čistá sklenička. Pak už stačí držet 

sklenici ve 45 stupňovém úhlu ke 
kohoutu, pomocí mírného průtoku 
mokem pípou vytvořit pěnu a pak 
kohoutek otevřít naplno. Výsledek 
byl velmi uspokojivý. 

Nyní to může vyznít tak, že jsme 
na semináři nedělali nic jiného, než 
bohémsky popíjeli jedno pivo za 
druhým pod záminkou zdokonalit 
svůj čepovací um. Není tomu tak! 
Na programu byly i tři workshopy. 
První se soustředil na fundraising, 
tedy činnost získávání finančních 
prostředků pro svou organizaci. 
Pro neziskové organizace velmi 
důležitá oblast, ve které se často 
tápe. Dále nám Daniel Gamrot dal 
podněty k tomu, jak zoptimalizo-
vat svou práci. Vypíchnula bych, že 
je zásadní vědět v čem jsme dobří 

zdroj KAS
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Noc kostelů 
Minulý pátek se v České 
republice již po čtrnácté 
konala Noc kostelů. Praha 
nebyla výjimkou a celkem 
155 kostelů ve městě ote-
vřelo své dveře zájemcům. 
Kromě bohoslužebných 
míst si mohli prohlédnout 
i místa, která nejsou běžně 
přístupná veřejnosti, jako 
jsou věže, sakristie nebo 
farní zahrady. Všichni zvě-
davci tak mohli nahlédnout 
i do zákulisí. Večer zpestřil 
různorodý program, který 
připravily jednotlivé far-
nosti. Od prohlídek kostelů 
s průvodcem, přes modlit-
by, chvíle ticha až po hraní 
na varhany nebo koncer-
ty. K tomu byla příležitost 
posedět u občerstvení 
a sklenky vína a vychutnat 
si jedinečnou atmosféru 
tohoto večera. Každý si na-
šel něco pro sebe! Hlavní 
myšlenkou akce iniciované 
ve Vídni je na jedné straně 
představit lidem sakrální 
stavby a na druhé straně 
jim přiblížit křesťanskou 
víru. Prožívaná otevřenost 
je důležitá pro propojení 
lidí a ukázku toho, že každý 
je vítán bez omezení. 

Na tomto večeru se po-
dílela i naše sousední ně-
mecky mluvící katolická 
farnost, která návštěvníky 
pobavila bohatým progra-
mem. Hudba německých 
skladatelů, studentský sbor 
a orchestr provázely celým 
večerem v Kostele svaté-
ho Jana Nepomuckého na 
Skalce.

sag zd
ro
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Okénko Spirály Sdružení Ackermann-Gemeinde

Velikonoční setkání 
byla na stole sedmadvacítka členských státu v podání 
česko-německých účastníků, třeba Evropská armáda 
tvořena klony Arnolda Schwarzeneggra z finské fab-
riky, samozřejmě recyklace, klimatická změna a zele-
ná energie. Některé konsenzuálnější návrhy nakonec 
celá Rada schválila a mohli jsme jít zase v klidu řešit 
i jiné méně důležité problémy. Dále na programu byla 
debata tří hostů na témata související s angažovanos-
tí mladých ve veřejném dění, kde jsme měli možnost 
v malých skupinkách dotazovat se hostů na témata jim 
blízká. Těmi byly činnost mladých lidí v OSN, přeshra-
niční spolupráce v Evropě a třeba i otázky východní 
Evropy z mozkovny Matthiase Melchera.

Nebojte se, nebyly to zase jenom odborné diskuze 
a hluboké debaty. Měli jsme i volnější program a čas na 
sport, který jsme využili pro hraní volejbalu, ale jízda na 
jednokolce byla s přehledem nejlepší. Velkým tahou-
nem velikonočních setkání je samozřejmě duchovní 
program. Staciu – krátkému zamyšlení s náboženskou 
tématikou dominuje hudební projev s kytarou a dal-
šími hudebními instrumenty a písně z legendárního 
zpěvníku Banana. Hlavně tedy vypalovačky jako Mei-
ne Zeit a Můj Bůh je můj štít! Tradiční velkopáteční 
křížová cesta po okolí vesnice a samozřejmě mše svaté 

B yl jsem osloven abych napsal krátký článek 
o tom, jak vypadalo z mého pohledu Velikonoč-
ní setkání JA v Rohru 2022, tak to úplně nevím, 

jestli věděli o co mě požádali 🙂. Po pěti hodinách 
spánku budíček včera Anglie-Brno, dneska je v plánu 
Brno-Rohr v Niederbayern. Vagon česká skupina je-
doucí z Prahy sdílí s ukrajinsko-romskou skupinou, kte-
rá je na hranicích německou policií vypakována z vlaku 
a typické zpoždění na jakoukoliv JA akci je na světě! 
Situaci ale zachraňuje Pepa Zelinka a Rainer. Jsme 
ubytováni v krásném klášterním gymnáziu sv. Jana 
Nepomuckého, tak známého všem už z předchozích 
akcí organizace. S tématem Future for Europe, Europe 
for future nám začíná další a konečně po třech letech 
už dlouho vyhlížené Velikonoční setkání, Let‘s go!

Už nakousnuté téma Future for Europe bylo možná 
hlubší, a ještě více aktuální, než jsme si kdy mohli před-
stavit před válkou na Ukrajině. Ta byla také tématem 
jedné velmi živé a zapálené debaty, zejména ze strany 
hostů, kteří se skoro překřikovali o slovo, a tak nešlo 
při poslechu ani přivřít oči, jaká byla atmosféra v sále. 
Dalším už snad tradičním bodem programu byla simu-
lace Evropské rady moderovaná, kým jiným než Mi-
chalem Vosinkem z Brna! Tam kromě tématu Ukrajiny 

zdroj JA
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na Velikonoční svátky v nádherném klášterním kostele. 
Tento barokní skvost ocení i nevěřící účastníci, kteří 
pak mají dost času prohlížet nadčasovou architekturu 
při sobotní vigilii. 

Na závěr nemohl chybět ples. Ten neztratil nic ze 
své noblesy, Spezi a výborné bavorské pivo teklo 
proudem, tančila se Stern-polka a táhlo se to hlu-
boko do rána, no tak přeci vzkříšení se musí oslavit 
pořádně ne, když je jenom jednou za rok!

Na závěr je jenom potřeba říci, že to, co bylo zase na 
Velikonocích úžasné jsou přátelské vztahy, které ani co-
vid nerozdělí, jsou to nové tváře, které pokaždé kolektiv 
akce osvěží dalšími kamarádstvími. Zjištění, že s ostat-
ními lidmi máme společné mnoho, i když nás zrovna 
jazyk rozděluje. Přeshraniční spolupráce nám ukazující, 
že Evropa je náš společný domov. Teď už jen zbývá po-
děkovat překladatelům Rainerovi a Lence, kteří vytvořili 
výborný zážitek i pro méně jazykově vybavené a v ne-
poslední řadě děkuji týmu a Marušce Králové, kteří to 
pro nás perfektně připravili. Bez nich by to nešlo!

Tak jo, já už jen řeknu, že tam možná cestou domů 
ukápla slzička a že se mi bude stýskat.

Jindřich Šikula

Doprava: z Prahy a z Mnichova (přes Regensburg) 
bude organizován společný autobus – konkrétní  
časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny

Přihláška: přihlásit se můžete na webu AG 
https://www.ackermann-gemeinde.de/ 
jugendbildungsreferat/plasto-fantasto-2022a 

FLYER SOMMERSCHULE
FLYER PLASTO FANTASTO

7. 8. – 14. 8. 2022 
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https://www.ackermann-gemeinde.de/jugendbildungsreferat/plasto-fantasto-2022
https://www.ackermann-gemeinde.de/jugendbildungsreferat/plasto-fantasto-2022
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Kdo se může stát členem SAG? 

Členem Sdružení Ackermann-Gemeinde se 
může stát každý jednotlivec, který se ztotožňuje 
s našimi cíli, stejně jako i jiná občanská sdružení, 
instituce a organizace s právní subjektivitou. 

Pro členy od 15–26 let věku 
je uvnitř SAG organizována 
skupina mladých SPIRÁLA. 

Máte dotazy?
Sdružení Ackermann-Gemeinde z.s.
Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
E-mail: sdružení@ackermann-Gemeinde.cz
Telefon: +420 702 083 511

Podpořte nás i v roce 2022!
2365190002/5500


