
 

 
 

Informační L ist č. 1/2016  

Sdružení  Ackermann-Gemeinde a Spirály  
 

 

Vážení a milí členové a příznivci!   
 

První číslo tradičního Informačního listu přináší v tomto roce několik zajímavých zpráv, ale i novinek. 
Máme nové předsednictvo, nové personální složení kanceláře SAG a spoustu nových plánů, projektů a 
akcí, o nichž Vás budeme informovat nadále na tomto místě a nejaktuálněji rovněž na našich webových 
stránkách. 
 

Předsednictvo SAG 
 

Okénko duchovního rádce SAG  
 

Vážení členové a přátelé Sdružení Ackermann–Gemeinde,  
 

ohlížíme se za úspěšnou výroční konferencí, která proběhla 26. - 28. února 2016 v Praze. Velký dík 
všem, kteří se na ní podíleli. Opět jsem si uvědomil, co vše je ke zdaru takové akce zapotřebí, ale také 
aby se samotní účastníci setkávali otevřeně a srdečně. Téma letošní výroční konference lze shrnout do 
jednoho slova: „Solidarita“. 
S tímto pojmem se dotýkáme něčeho, čeho v naší společnosti nebudeme mít nikdy dostatek. 
Čím lépe si jednotlivci navzájem pomáhají a čím více si všímáme těch slabších a nezařazených, tím 
stabilnější a příjemnější pro život se naše společnost stává. Na tradičním Brněnském sympoziu 18. až 
20. března byl středem pozornosti jiný důležitý termín, a to „pluralita“. Na rozdíl od „solidarity“ se 
nezaobírá tento pojem cílem lidského konání, ale realitou společnosti. Svět, ve kterém žijeme, je 
z hlediska kulturního, sociálního, politického a náboženského rozmanitější než kdy dříve. Pro naše 
soužití se z toho stává velká výzva, ale současně obrovské obohacení. Je ovšem důležité, aby byl každý 
z nás připraven na akceptování jiných názorů a způsobů života. Největší překážkou se v tomto ohledu 
zdá býti strach. Ten se dá překonat, pokud jsme ochotni naslouchat a vést dialog. 
A chtěl bych k oběma titulům „solidarita“ a „pluralita“ doplnit ještě jeden. Je jím „milosrdenství“. 
Papež František věnoval této ctnosti celý rok „Rok milosrdenství“, uprostřed něhož se právě 
nacházíme. Milosrdenství nevyvěrá prvoplánově z lidského rozumu a už vůbec ji nezískáme pomocí 
lidské síly, ale srdcem. Podle křesťanského přesvědčení je srdce upřednostňovaný příbytek Boží. 
Myslím si proto: Když se pokusíme žít usilovně z celého srdce, bude možné jednat solidárně v této 
pluralistické společnosti. V tomto smyslu Vám nabízím s ohledem na blížící se svatodušní svátky 
následující úplně jednoduchou modlitbu: 
„Přijď, Duchu svatý, naplň srdce tvých věřících a zažehni v nich oheň tvé lásky!“ 

 

P. Martin Leitgöb 

Duchovní rádce Sdružení Ackermann-Gemeinde  

 

 

 

Poděkování za 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 

rozhodli poskytnout spolku SAG peněžitý dar: Gisela Heitz, Pavel Mach, Michaela Hrebíčková, 

Heidemarie Ochozková, Brigitte Schmidegger, Věra a Stanislav Vohlídalovi a Pavel Adrián Zemek. 

Velmi si Vaší podpory vážíme! 

 



 

 
 

Výměna stážistů v kanceláři SAG          
 

Od ledna 2016 vystřídala dosavadní praktikantku v kanceláři Sdružení Ackermann-Gemeinde studentka                                    
z německého Trieru, Hannah Schmitz. Hannu srdečně vítáme a představujeme následující řádky, jež napsala pro  
čtenáře „IL“: Dobrý den! Jmenuji se Hannah Schmitz a jsem od 6. ledna praktikantkou ve Sdružení Ackermann-
Gemeinde. Ještě do června budu podporovat činnost kanceláře SAG v Praze.  Studuji na univerzitě v Pasově 
studijní program B.A. European Studies Major se zaměřením na politologii a kulturologii. Protože se v následném 
studiu chci věnovat mezinárodním vztahům, rozhodla jsem se absolvovat nynější praktikum. Již během prvních 
třech měsíců jsem měla možnost absolvovat zajímavé akce, které SAG pořádalo – pouť do Filipova, dále naši 
výroční konferenci v Praze a 25. Brněnské sympozium – a poznat tak řadu zajímavých osobností. To vše také 
přispívá k tomu, že můj čas zde velmi rychle uběhne. Těším se již na další práci a na další zajímavá setkání! 

 
 

Nová tvář v kanceláři SAG  
 

Od ledna přivítala kancelář SAG v Praze Nataschu Hergert. Protože Ackermann-Gemeinde dlouho zná, není to 
pro ni velká tematická změna a dříve pracovala také na projektech Antikomplexu. Kromě částečné agendy 
s projekty SAG se Natascha věnuje především práci s mládeží pro německou Junge Aktion a pro českou Spirálu. 
Přejeme Natasche hodně radosti a úspěchů v novém prostředí a co nejvíce zajímavých nápadů a zajímavých 
setkání! 
 
 
 
 

 

Přehled akcí SAG a Spirály na rok 2016  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akce SAG a Spirály: 

� 13.1.  70 let Ackermann-Gemeinde, pouť do Filipova (Filipov u Rumburku) 
� 26. – 28.2.  Konference SAG „Solidarita v rodině a ve společnosti“ (Praha) 
� 26. – 28.2.   Duchovní obnova Spirála (Praha) 
� 24.-25.9.  Ekumenický studijní zájezd s Německým katolickým a evangelickým společenstvím 

   v Praze (Norimberk, SRN) 
� říjen  Seminář Spirály s politickým zaměřením 
� listopad  Projekt / Koncert „Smíření 2016“ (ve spolupráci s Antikomplexem), Praha 
 

Akce, na kterých se organizačně SAG spolupodílí: 

17. – 20.3.   XXV. Brněnská konference „Dialog uprostřed Evropy“ (AG München, SBB), Brno 
23. – 28.3.  Týden politického vzdělávání (klášter Niederalteich, SRN) 
25. – 29.5.  Katolické dny (Lipsko, SRN) 
4. – 29.7.  Jazykový kurz pro kněze, řeholní osoby a bohoslovce (Bamberk, Vierzehnheiligen) 
31.7. – 7.8.  Česko-německý kulturní týden „Rohrské léto“ (Rohr, SRN) 
19. – 31.7.    Mezinárodní setkání mladých a Junge Aktion a Aktion West-Ost v Kreisau, 

následuje Světový den mládeže (Krakov, Polsko) 
14. - 21.8.  Dětský tábor „Plasto Fantasto“ – Haidmühle (17. česko-německé setkání dětí a  

   mládeže v Bavorském lese, SRN) 
8. – 14.8.  „Po stopách / Spurensuche“ (ve spolupráci s Antikomplexem) 
16.9.   Zahájení výstavy „Odpor křesťanských sudetských Němců v letech 1938-1945“, 
              u příležitosti blahořečení p. Engelmara Unzeitiga – 24.9.2016 (Würzburg, SRN) 
21. –  22.10.  Členská schůze a nové volby AG, Slavnostní akt u příležitosti 70let AG v Norimberku 
28.12 - 1.1.2017  Česko-německé silvestrovské setkání (Junge Aktion AG, Spirála SAG) 
 

Akce AG a JA, jichž se zúčastní členové předsednictva: 

� 19. – 21.2.   Spolkové předsednictvo AG, Praha 
� 8. – 10.4.   Víkend informací a setkávání Ackermann-Gemeinde regionu severo- a jihovýchod  

ve Schmochtitz u Budyšína (AG) 
� 29.4. – 1.5.  Rohrské fórum (Rohr, SRN) 
� 27. – 28.6.  Pracovní jednání a školení zaměstnanců SAG a AG (Mnichov, SRN) 
 

Prezentace SAG na následujících akcích:  
10.6.   Prezentace v rámci akce Noc kostelů, Praha 
23.6.   Prezentace v rámci Dne otevřených dveří na Německém Velvyslanectví, Praha 
14. – 15.5.  67. Sudetoněmecké dny v Norimberku, SRN 
 



 

 
 

Valná hromada SAG            
 

Nové předsednictvo na období 2016-2018 
V neděli ráno 28. února se uskutečnila řádná,  
v letošním roce volební valná hromada 
našeho spolku. Mimo voleb do předsednictva 
SAG, kontrolní komise a duchovního rádce, 
byla důležitým bodem změna stanov SAG. 
Do předsednictva SAG na volební období 
2016-2018 byli zvoleni Daniel Herman, Ralf 
Kohout, Hans Korbel, Petr Křížek, Alan Leier, 
P. Adolf Pintíř a sr. Franzesca Šimuniová. 
V následné volbě předsedy a místopředsedy 
byl zvolen staronovým předsedou Daniel 
Herman a místopředsedou Petr Křížek. 

Do kontrolní komise byly opět zvoleny Dana Smolková, Gunthilda Klimešová a Heidemarie Ochozková, na místo 
duchovního rádce volba opět potvrdila P. Martina Leitgöba. 
 

Výroční zpráva za rok 2015 spolku SAG byla valnou hromadou schválena a je na internetové stránce v sekci 

„Dokumenty ke stažení“ a samozřejmě je také k přečtení v kanceláři SAG. 
 

Pozvánka 
 
 

100. Katolické dny v Lipsku (25. – 29.5.2016) 
 

Již více než 160 let se katolíci i věřící jiných konfesí v Německu setkávají v rámci tzv. Katolických dnů, které jsou 
celostátní duchovní kulturní i politickou událostí. Cílem je společně diskutovat, oslavovat a modlit se, prožívat 
svoji víru a načerpat nové síly a podněty do všedních dní, pro život farností a 
společenství. V tomto roce se Katolické dny konají v saském Lipsku. Jubilejní 
setkání s motem „Hle, člověk!“ bude tematizovat zásadní společenská témata, 
jako např. solidarita a lidské vztahy.  Návštěvníci budou mít možnost zažít 
rozmanitost církevního života u našich sousedů přímo v ulicích centra. Představí 
se více než 300 církevních spolků, organizací, biskupství, řeholních a laických 
společenství. Svým stánkem se budou prezentovat i další české církevní 
organizace. Katolické dny nabídnou skutečně rozmanitý program s více než 
1000 jednotlivých akcí, které zahrnují přednášky, modlitby, bohoslužby, hudební 
a divadelní představení, výstavy a další kulturní program. Bohatá nabídka programu jistě osloví široké spektrum 
návštěvníků a zejména mladé, na které organizátoři obzvlášť pamatují. 
 

Spolek Sdružení Ackermann-Gemeinde pořádá společnou cestu autobusem na jubilejní ročník Katolických dnů 
do Lipska. Zajištěnu tak máte cestu, ubytování a volnou vstupenku na Katolické dny včetně jízdenky MHD po 
Lipsku a okolí. Ještě zbývá několik málo volných míst, proto Vaše přihlášení neodkládejte. Příslušnou přihlášku 
naleznete na naší internetové stránce a nebo kontaktujte kancelář spolku SAG. 

 

Z činnosti SAG  
 

Knihovna – nová služba pro členy SAG 
 

Naše bývalá praktikantka Sdružení Ackermann-Gemeinde z Řezna, Miriam Lang, si dala za úkol katalogizaci knih 
a časopisů, jež má SAG v pražské kanceláři k dispozici. Výsledkem je praktická příruční knihovna, která se může 
pyšnit řadou zajímavých titulů, které jsou nyní k mání pro všechny členy spolku. Mají tak možnost si zdarma 
zapůjčit knihy, časopisy, encyklopedie, slovníky stejně jako zpěvníky v českém či německém jazyce, a to 
z celkového množství přes 470 titulů. Výpůjční doba je zpravidla jeden měsíc.  Zapůjčit si je mohou pouze 
členové spolku Sdružení Ackermann-Gemeinde osobně v kanceláři SAG, jež platí řádně své členské příspěvky. 
Kromě toho je na našich webových stránkách seznam dalších knih a publikací na prodej.  

 



 

 
 

Společná pouť do Filipova a začátek roku oslav výročí 70-ti let Ackermann-Gemeinde 
 

Odpoledne 12. ledna jsme se vydali se skupinou asi 30 lidí 
na cestu z Prahy do Filipova, abychom tam společně slavili 
150. výročí zjevení Panny Marie, stejně jako 70. výročí 
založení Ackermann-Gemeinde v Mnichově. 
Zpěvem českých a německých písní k oslavě Panny Marie a 
modlitbami růžence se nesl již náš příjezd do Rumburku ve 
znamení poutě. Po příjezdu do hotelu jsme si mohli užít 
více než hodinovou komentovanou prohlídku města 
Rumburku. I přesto, že se v tomto ročním období brzy 
stmívá, dokázala nám skvělá průvodkyně představit 
nečekaně mnoho zajímavého.  
Při společné večeři se naše skupinka setkala rovněž 
s účastníky, jež přicestovali z Mnichova, Würzburgu a 
jiných koutů 

Německa. Následně jsme se snažili jít co nejdříve spát, abychom mohli 
pouhých několik hodin později, pokud možno odpočatí, začít další den 
nabitý programem a očekávanou mší. 
Již ve tři hodiny brzy ráno jsme s opět setkali v autobuse,  abychom se 
z Rumburku společně vydali do Filipova. Díky včasnému odjezdu k bazilice 
minor ještě pro většinu z nás zbyla k místa k sezení v poutním postele, kde 
se sešel bezpočet věřících, jež se sešli z nejrůznějších míst i zemí. Ve čtyři 
hodiny začala dvouhodinová česko-německá bohoslužba, při níž se 
připomínal zázrak uzdravení a zjevení Panny Marie v roce 1866 a rovněž 
bylo vícekrát zmíněno výročí založení Ackermann-Gemeinde v roce 1946 
v Mnichově. 

Při společné snídani, 
kterou Ackermann-
Gemeinde pořádala 
pro nejrůznější hosty, 
se všichni účastníci 
posilnili na  slavnostní 
akt, při němž potom dle očekávání byl slavnostně zahájen 
rok, kdy slavíme 70. výročí založení Ackermann-Gemeinde. 
Po zdravicích litoměřického biskupa Jana Baxanta, 
německého biskupa Wolfganga Ipolta ze Zhořelce, stejně 
jako místopředsedy Sdružení Ackermann-Gemeinde, Petra 
Křížka,  vystoupil se svým slavnostním proslovem „Jako 
křesťané a Evropané. Jako Češi a Němci. Sedm desetiletí 
angažovanosti pro integraci a dialog“ spolkový předseda 
Ackermann-Gemeinde, pan Martin Kastler. Později 

představil spolkový jednatel Ackermann-Gemeinde, Matthias 
Dörr, nové vydání německého díla autora Johannese von Saaz 
„Der Ackermann aus Böhmen“(Oráč z Čech), o které se opírá 
právě i název naší organizace. Každému z účastníků byl jeden 
výtisk po skončení slavnosti věnován. Vyvrcholením celé akce 
byla společná modlitba z části  „Motlitby za pokání a smíření“.  

Před společným obědem a cestou domů už nám zbyl jen čas 
na prohlídku Rumburské lorety s naší milou průvodkyní, jež se 
pro obě skupiny konala jednak v češtině, tak i v němčině. 
Na cestu domů do Prahy se naše skupina vydala krátce po 
poledni a všichni byli velmi spokojeni s celým průběhem putování. Zpěv i modlitby však již nebyly tak dlouhé, 
neboť i většina účastníků byla vyčerpaná po ránu plném silných zážitků. 
 

Miriam Lang, studentka a praktikantka SAG 

                     



 

 
 

Rumburk se nejmenuje podle Rumburaka!                                       
 

Rumburk byl pro mě až do letošního ledna jen místem na mapě, dějištěm rumburské vzpoury a masových 
nepokojů v roce 2011... Ptal jsem se v době zmíněných nepokojů herce Jiřího Lábuse, představitele čaroděje 
druhé kategorie Rumburaka v seriálu Arabela, zda do Rumburku pojede udělat pořádek. Žertovně odpověděl, že 
prý ano. 
Nikdy jsem ale nepočítal s tím, že do této severní výspy Čech někdy zavítám i já. Stalo se, a s úžasem jsem zjistil, 
jak to město muselo být krásné v době svého největšího rozkvětu okolo roku 1900, a kolik tam toho i přes 
barbarské zacházení v době po roce 1945, po vyhnání německy mluvících obyvatel, zbylo! Paní průvodkyně nám 
prezentovala, bohužel jen zvnějšku, budovu někdejší střední tkalcovské školy, kde dnes sídlí Střední 
zdravotnická škola v Rumburku. To bylo dvanáctého ledna večer. A třináctého ledna jsem si uvědomil, že k 
nemocné Magdaleně Kade přišel 13 . ledna 1866 ve čtyři hodiny ráno někdo působící uzdravení - stejně jako 
sestřičky, jež z té školy nyní vycházejí; ovšem někdo, kdo je mnohem víc. Matka našeho Pána a Matka církve 
Panna Maria. A přišla – ke tkadleně. A tak jsem si dokonce překrásné budově s oválnou pracovnou ředitele 
(takovou nemá jen americký prezident, zdůraznila průvodkyně) zameditoval. (Naopak na super zbožný objekt 
rumburské lorety nezbyl čas. Potřeboval jsem alespoň na chvíli v tom hektickém programu vysadit...). Paní 
průvodkyně prozradila i původ místního jména Rumburk, je odvozeno od německého slova 'die Ronne', což 
znamená ostrov,  kmen stromu opřený namísto žebříku obléhané hradby. 
Při večeři po příjezdu do Rumburku jsem si sedl, kde bylo volno. Což bylo naproti slečně Hergert a vedle ní 
sedícího penzionovaného učitele dějepisu Hoffmanna. Slovo dalo slovo, a když pan Hoffmann řekl, že je z Fuldy, 
skočil jsem na pokoj pro fotokopii zápisu z rodové kroniky, a jeho přepis.  Rodová kronika líčí, jak se můj předek 
Johann Georg Hendler z Grossenlüderu (10 km severovýchodně od Fuldy) nechal 17. května 1774 naverbovat do 
habsburské armády a při bojích takzvané bramborové války se dostal až do Čech, kde se 4. března 1783 v Nové 
Bystřici u Jindřichova Hradce oženil. Pan Hoffmann reagoval tím, že mi sdělil, že učil hodně Hendlerů. Tedy s 
nejvyšší pravděpodobností mé příbuzné.  
Dnes po obědě při přemýšlení o tom, jak naplnit výzvu účastníkům pouti, aby se podělili o své zážitky, vznikla 
dokonce báseň. 
 

Jiří Sláma, 15.1.2016, Café Globus, Budweis (redakčně kráceno a upraveno) 
 

Ozvěny výroční konference SAG v Praze 
 

Výroční konference 2016 Sdružení Ackermann-
Gemeinde se zabývala tématem Solidarita v rodině a ve 
společnosti – myšlenka, která je v Německu stejně jako 
v Česku s ohledem na aktuální politické a společenské 
diskuse velice aktuální. Referenti z Německa a Česka 
přednášeli a diskutovali mezi sebou a se 120 účastníky o 
dimenzích solidarity a důležitosti rodiny a společnosti 
při jejich uplatnění.  
Konference byla zahájena v pátek, 26. 2., Dr. theol. 
Petrem Křížkem, místopředsedou SAG. První příspěvek 
konference od Dr. Eike Bolhken, docenta na univerzitě 
v Tübingen, se věnoval pojmu solidarity z filozofické 

perspektivy. Rozlišení různých forem solidarity a zvýraznění 
rozdílných podmínek pro jejich uplatnění poskytlo dobrý 
základ pro diskusi a další analýzu tohoto pojmu. Večer byl 
zakončen zajímavou prezentací aktivit Spirály v podání 
Nataschi Hergert a Marie Sedlinské. 
Sobota byla po krátkém úvodu Daniela Hermana, předsedy 
SAG, otevřena příspěvky Ing. Libora Prudkého a doc. Ing. 
Aleše Opatrného, Th.D. z Karlovy Univerzity v Praze. 
Zaměřovali se na rodinu a její význam pro učení a uplatnění 
solidarity. Při následné pódiové diskusi měli účastníci 
možnost s referenty diskutovat a podělit se o vlastní 
poznatky k tématu. Moderaci převzal PhDr. Jan Stříbrný, 

který se účastnil mnohých předešlých konferencí SAG i jako referent.  



 

 
 

 

Sobotní odpoledne ovládla prožívaná solidarita. Účastníci měli možnost si vybrat mezi třemi variantami 
programu. První skupina účastníků si prohlédla Prahu pod 
vedením bezdomovců. Projekt Pragulic si klade za cíl 
odstranit předsudky vůči bezdomovcům a tím usnadnit 
jejich znovuzačlenění do společnosti (http://pragulic.cz/). 
Přímo na místě se druhá skupina v rámci prohlídky 
seznámila s prací Kolpingova domu/ Azylového domu pro 
matky s dětmi.  
Vedle přednášky s dotazy účastníků byla skupina Azylovým 

dom
em 

prov
eden
a (http://www.kolpingpraha.cz). V konferenčním sále 
hotelu se konala přednáška s diskusí o práci s uprchlíky 
v Česku. Činnost a zkušenosti Diakonie Českobratrské 
církve evangelické (www.spolu.diakonie.cz) účastníkům 
představila paní Stachová. Na závěr využil pan Sedláček 
příležitost představit organizaci Generace 21 
(http://www.gen21.cz/). Práce s bezdomovci, matkami s 
jejich dětmi v nouzi a s uprchlíky jsou vše příklady výzev, 

kterým se společnost, ale také každý jedinec, musí postavit. 
Všechny čtyři představené projekty jsou příklady, jak každý 
z nás může solidaritě vůči bližním věnovat a podporovat ji. 
 

Plni nabytých dojmů slavili účastníci večer společnou 
bohoslužbu v kostele sv. Václava v Praze Vršovicích. I když 
byla bohoslužba zahájena se zpožděním, byla i díky podpoře 
Spirály – která o stejném víkendu měla společné setkání na 
Bílé Hoře – úspěšným duchovním zakončení druhého dne 
konference. Večerní společenský a kulturní program byl 
zcela věnován Heleně Faberové a poděkování za její přínos 

Sdr
užení Ackermann-Gemeinde a česko-německým 
vztahům.  V neděli PhDr. Josef Zeman, bývalý ředitel 
Národního centra pro rodinu Brno, navázal na téma 
předešlého dne. V následné diskusi, na které se vedle 
doktora Zemana podílel Mgr. Martin Vaňáč, evangelický 
farář Frank Leßmann-Pfeifer stejně jako i v únoru 
jmenovaný plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, leželo 
těžiště na rozdělení rolí uvnitř rodiny. Pódiovou diskusi 
moderovala Alena Scheinostová, redaktorka 
Katolického týdeníku. Účastníci měli následně možnost 
své dojmy a otázky prohovořit při společném obědě. 
Rozmanitý program letošní konference Sdružení 

Ackermann-Gemeinde měl za cíl tematizovat otázky solidarity z různých perspektiv – filozofické, sociologické a 
také teologické. Tato idea nabídla, jak jsme viděli během početných příspěvků účastníků při pódiových diskusích, 
prostor pro zajímavou a informativní výměnu mezi referenty a účastníky.  

Hannah Schmitz, studentka a praktikantka SAG 
 

Aby si i ti, kdo se konference nemohli z nejrůznějších důvodů zúčastnit, požádali jsme referenty, aby nám své materiály 
poskytli ke zveřejnění na našich webových stránkách. Jedná se o tyto příspěvky: 

 

Solidarita jako základní princip ve společnosti (PD Dr. Eike Bohlken, Univerzita Tübingen) 
Rodina dnes – výzvy a šance (Doc. Ing. Aleš Opatrný, Karlova Univerzita v Praze) 
Rodina jako prostor učení se solidaritě s blízkými i vzdálenými (Ph.Dr. Josef Zeman, Ředitel a. D. Národního centra pro 
rodinu v Brně) 



 

 
 

XXV. Dialog uprostřed Evropy 
Ve dnech 18. - 20. března se v Brně uskutečnil již 25. ročník 
sympozia „Dialog uprostřed Evropy“, kterou každoročně pořádá 
v Brně pražská Společnost Bernarda Bolzana a Ackermann-
Gemeinde. Letošní ročník konference se nesl v duchu podtitulu 
„Kolik rozmanitosti zvládneme?“ a všem účastníkům nabídl 
diskuzi o přístupu k uprchlíkům v historické a evropské 
perspektivě. 
Přednášející reprezentovali různé myšlenkové a politické 
tradice. Byli 
mezi nimi 
kromě desítek 

jiných osobností také novinářka, komentátorka a moderátorka 
Lída Rakušanová. „Čeští politici nejsou schopni říct, že tady 
máme lidi, kterým musíme pomáhat, že musíme být solidární s 
Evropou a že je nutné se nad naším postojem zamyslet,“ 
uvedla v rozhovoru pro magazín Dráťák. Podle ní se v českém 
prostředí mezi lidmi i díky tomu buduje protichůdná 
atmosféra.  

Česko-německá konference byla zahájena na Nové radnici 
v Brně, přítomni byli například brněnský primátor Petr Vokřál, 
český velvyslanec v Berlíně Tomáš Jan Podivínský, německý 
velvyslanec Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, 
rakouský velvyslanec Alexander Grubmayr nebo třeba veřejná 
ochránkyně lidských práv, Anna Šabatová. Dialog poukázal na 
současnou atmosféru ve světle odmítavých či vystrašených 
reakcí, při které se zdá, že se opět posiluje touha po národní a 
kulturní homogenitě, považovaná mnohými donedávna za 
pouhý ozvuk dávných časů. Pohled na jednotlivé země podle 
diskutujících zároveň navozuje otázku, zda strach i odpor k 

cizímu nebují nejvíce tam, kde s tím zatím chybí praktická zkušenost. 
 

Pavlína Woodhamsová (redakčně kráceno) 
 

Okénko Spirály             
 

Spirála si na konci roku 2015 zvolila nové předsednictvo. 

Všem zvoleným gratulujeme a budeme se těšit na další období plodné spolupráce! 
 

Mluvčí Spirály:    Petra Šuková  
Zástupce mluvčí:   Eliška Pekárková 
Duchovní rádce:  páter Josef Hurt 
Členové předsednictva:  Kristýna Kopřivová, Maruška Sedlinská, Amálie Kostřížová a Kateřina Břendová  

 

Duchovní obnova Spirály SAG (26. – 28.2.) 
 

O duchovní obnově Spirály Sdružení Ackermann-Gemeinde jsem se dozvěděl přes facebookovou pozvánku od 
kamarádky. Měl jsem ten víkend zrovna volný a protože mě velmi zajímalo jak samotné sdružení česko-
německého smíření, tak i téma duchovní obnovy, kterým bylo „Milosrdenství v křesťanství, judaismu a islámu“, 
rozhodl jsem se pozvání přijmout. 
Bydlení u sestřiček Benediktinek v klášteře na Bílé Hoře bylo skvělé a i jejich pohostinnost a přitom tolerance 
k našemu programu byly velmi příjemné. Protože neodmyslitelnou součástí života v klášteře jsou i denní 
modlitby, alespoň těch ranních jsme se zúčastnili také. 
Program duchovní obnovy byl opravdu tematický a dobře propracovaný. Zažili jsme zajímavé povídání o Božím 
Milosrdenství s jednou ze sestřiček Benediktinek, svědectví jáhna, který poskytuje duchovní služby umírajícím 
lidem, zahráli jsme si vlastní bibliodrama a aktivně se zúčastnili česko-německé mše. Kromě toho jsme ještě měli 



 

 
 

jedinečnou možnost vést diskuzi o Božím Milosrdenství s velmi vzdělaným ortodoxním židem a také navštívili 
jednu z pražských mešit, kde nám místní imám přiblížil toto stejné téma z pohledu koránu. Zakončení každého 
dne modlitbou ve stylu Taizé pak bylo velmi krásné a uklidňující. 
Celá duchovní obnova pro mě byla velmi obohacující a všem organizátorům patří můj velký dík. 
 

Aleš Doleček 

 

 

Blahopřejeme 

 

Helena Faberová čestnou předsedkyní SAG 
 

SAG srdečně blahopřeje bývalé dlouholeté předsedkyni a člence 
předsednictva, paní Heleně Faberové, k jejímu jmenování 
čestnou předsedkyní SAG. Děkujeme Helence za její mimořádný 
přínos v oblasti česko-německých vztahů a za nesmírnou 
obětavost spolku Sdružení Ackermann-Gemeinde, jehož vzniku 
položila základy a rozvinula jej do dnešní úspěšné podoby. Naše 
čestná předsedkyně nás požádala o zveřejnění následujících 
řádků:  
Vážení členové SAG, milí přátelé! 

Ráda bych vám všem – zejména  pak všem  členům 

předsednictva SAG, tak jak se během uplynulých let  sestava 

předsednictva měnila  - poděkovala za léta společné práce a snažení v oblasti  česko-německého dialogu, 

vycházejícího z křesťanských zásad. Vzpomínám vděčně i na ty naše členy, kteří stáli u vzniku  našeho spolku a 

 předešli nás do Boží náruče. S radostí pozoruji, jak se ozývají  zájemci o společné akce  i  z mladší generace. Je to 

pro nás, dříve narozené, potěšující zjištění. Domnívám se,  že mnohá osobní přátelství, která se během těch 

necelých 18 let navázala, budou nadále trvat. Velice si vážím toho, že jste ze mne udělali čestnou předsedkyni. 

Chci vás ujistit, že i bez tohoto titulu  zůstávám – dá-li Bůh – nadále aktivním členem SAG a pokud mi to síly 

umožní, doufám, že se budeme  vídat na našich budoucích akcích. Nově zvolenému předsednictvu přeji  Boží i 

lidskou pomoc, aby  se  činnost SAG nadále  rozvíjela a vzkvétala!  A velký dík, za ten krásný rozlučkový večer 27. 

února 2016. 

Srdečně Vaše Helena Faberová 

 

                                       
Zajímavosti, kultura a literatura 
 
Svatý rok milosrdenství 
 

Na jaře 13. března vyhlásil Svatý otec Rok milosrdenství. Začal otevřením Svaté brány v Římě 8. prosince 2015 a 
potrvá do 20. listopadu 2016. Papež František v tento den otevřel Svatou bránu v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu. 
Řekl k tomu, že „každý, kdo tudy vstoupí (Svatou bránou milosrdenství), bude moci zakusit lásku Boha, který 
potěšuje, odpouští a dodává naději“. Kromě Říma se poprvé v dějinách otevřou Svaté brány také v našich 
diecézích! Svatý otec takto akcentuje velké téma svého pontifikátu: Boží milosrdenství.  
Jde o dvacátý devátý Svatý rok, první nastal v roce 1300 za papeže Bonifáce VIII. vlastně spontánní reakcí 
poutníků. Nakonec papež vyhlásil, že každých padesát let bude „svatý rok“ s odvoláním na starozákonní předpis 
milostivého léta (Lv 25,10), kdy se měla vyhlásit svoboda všem zajatcům a otrokům a vrátit vše půjčené. 
Poslední Svatý rok proběhl v roce 2000 a další řádný by měl být v roce 2025. V českém jazykovém prostředí se 
biskupové dohodli nevyužívat pojem „jubileum milosrdenství“, jak to mají v některých jiných zemích, protože 
nejde o výročí nějakého člověka či události. 
Duchovní význam této události leží v pojmu „pouť“, tedy cesta za Bohem. Ať již jde o symbol celého našeho 
života či o putování za konkrétním cílem. Proto se po staletí vydávali poutníci nejprve do Svaté země a následně 
do Říma k hrobům apoštolů, aby si na těchto posvátných místech vyprosili zvláštní požehnání od Boha. 
Proto i tentokrát budeme putovat na posvátná místa, abychom si zde vyprosili odpuštění svých hříchů, získali 
odpuštění trestů za hříchy (odpustky) a modlili se za Boží pomoc pro naše blízké. Podmínky pro přijetí jsou 
uvedeny v bule papeže Františka „Misericordiæ Vultus“: vykonat alespoň krátkou pouť do jednoho z jubilejních 



 

 
 

kostelů; slavit zde svátost smíření a účastnit se mše svaté. Papež ale také žádá, abychom rozjímali nad 
milosrdenstvím, vyznali víru a připojili modlitbu na úmysly papeže, které nosí ve svém srdci pro dobro církve a 
celého světa. 
Místa Arcidiecéze pražské, kde bude možné získat tyto zvláštní milosti: katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
(otevření Svaté brány 12. prosince 2015), kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech, kostel Panny 
Marie Vítězné (Pražské Jezulátko), Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, kostel sv. Matouše v Hrádku u 
Vlašimi a klášterní kostel Nejsvětější Trojice ve Slaném. V těchto chrámech se otevřely Svaté brány na svátek 
Svaté rodiny 27. prosince 2015. Posledním místem bude bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře, kde se 
Brána milosrdenství otevře 29. května 2016 při slavnosti „korunovace“. 
(zdroj: www.apha.cz/rok-milosrdenstvi) 

 
Nový plzeňský biskup 
 

Papež František jmenoval 12. února 2016 novým plzeňským biskupem osmačtyřicetiletého Tomáše Holuba, 
generálního sekretáře České biskupské konference. Na jmenování se čekalo přes rok, dosavadní biskup František 
Radkovský odchází kvůli dovršení věku 75 let. Jmenování nového biskupa oznámil v plzeňské katedrále svatého 
Bartoloměje apoštolský nuncius Giuseppe Leanza. Historickému okamžiku přihlíželo několik stovek lidí. V 
plzeňské diecézi se Tomáš Holub ujme funkce 30. dubna. „Budu dělat postupné krůčky, abych byl pastýřem, 
abych se staral o lidi a abych je měl rád. To je něco, co se budu snažit učit od biskupa Františka. Myslím, že mám 
dobrého učitele. Těším se na to, jako na novou možnost sloužit Hospodinu. Mám z toho trochu bázeň, protože si 
uvědomuji, že mnoho věcí, které to znamená, si ještě vůbec neuvědomuji,“ řekl Tomáš Holub. 
(zdroj: www.plzen.idnes.cz) 

 
 

67. Sudetoněmecké dny 14. a 15. května 2016, Norimberk 
Více informací na www.sudeten.de 

 

Centrum Bavaria Bohemia  

(CeBB) oslavilo 5. dubna 10tileté výročí své existence spolu s vysoce postavenými hosty, dotačními, 
projektovými a kooperačními partnery. Se slavnostní událostí bylo spojeno také udílení cen 
Brückenbauer/Stavitel mostů 2016. U příležitosti této mimořádné události desetiletého působení centra ocenil 
spolek Bavaria Bohemia e.V. tři vysoce postavené osobnosti, které jsou v oblasti politiky, spolků a institucí 
význačné a příkladné pro přeshraniční vztahy. Čestné ceny Stavitele mostů obdrželi Karel Schwarzenberg, bývalý 
ministr zahraničí České republiky, Dr. Birgit Seelbinder, prezidentka EUREGIO EGRENSIS a Dr. h.c. Bernd Posselt, 
mluvčí Sudetoněmecké národnostní skupiny a bývalý poslanec Evropského parlamentu. Cenu Stavitele mostů 
v kategorii Partnerské projekty obdrželo již před 25 lety založené, velice aktivní partnerství mezi gymnáziem 
Joseph-von-Fraunhofer Gymnasium v Chamu a Gymnáziem Luďka Pika v Plzni. 
(zdroj: www.mzv.cz/munich) 

 

Výstava  

 

Císař Karel IV. 1316 – 2016 (15.05.2016 - 25.09.2016, Praha -  Valdštejnská jízdárna) 

Převzato a více informací na www.ngprague.cz  

Česko-bavorská zemská výstava pořádaná při příležitosti 700. výročí narození tohoto výjimečného panovníka 

představí v Praze i v Norimberku mimořádný výběr památek kultury a umění jeho doby. Výstava se koná ve 

Valdštejnské jízdárně v Praze od 15. května do 25. září 2016 a následně v Norimberku v Germánském národním 

muzeu od 20. října 2016 do 5. března 2017. Pořadateli výstavy jsou Národní galerie v Praze a Dům bavorských 

dějin ve spolupráci s Vědeckým centrem pro dějiny a kulturu východní a střední Evropy při univerzitě v Lipsku. 

Záštitu nad výstavou převzali předsedové vlád Bohuslav Sobotka a Horst Seehofer. Výstava představí Karla IV. 

jako mimořádnou osobnost evropských politických a kulturních dějin, jako zbožného, vzdělaného, cílevědomého 

a prozíravého panovníka, který k prosazení vlastních cílů neváhal použít širokou paletu diplomatických 

prostředků, lest a taktizování nevyjímaje. Jedním z nezaměnitelných rysů Karlovy vladařské koncepce bylo 

programatické využívání výtvarného umění a architektury k propagaci císařského majestátu. Karel IV. se zapsal 

do historie jako jeden z nejvelkorysejších uměleckých mecenášů a zakladatelů, současně také jako jeden 

z nejčastěji zobrazovaných panovníků v dějinách středověké Evropy. Po uvedení v Praze bude mít výstava své 

pokračování v Norimberku: 20. 10. 2016 – 5. 3. 2017 Germanisches Nationalmuseum, Norimberk 



 

 
 

Autoři výstavy: Jiří Fajt (Národní galerie v Praze), Susanne Jaeger, Markus Hörsch, Christian Forster (Vědecké 

centrum pro dějiny a kultury středovýchodní Evropy při univerzitě v Lipsku), Michael Lindner, Olaf Rader (Berlín 

– Brandenburská akademie věd), Martin Bauch (Německý historický institut (DHI) Řím), Eva 

Schlotheuber (Univerzita Düsseldorf), Wolfgang Jahn, René Küpper (Dům bavorských dějin Augsburg). 

Literatura 

 

  Daniela Strigl: Berühmt sein ist nichts. Marie von Ebner-Eschenbach. Eine Biografie 
           (Residenz-Verlag, Salzburg 2016) 

  Martin Becker: Gebrauchsanweisung für Prag und Tschechien. (Piper, München, Berlin, Zürich 2016) 
 

   Gerhard Scholten: Mezi všemi tábory. Život v době, která zešílela. – v českém jazyce 
(Překlad Zuzana Jürgens, Argo 2015) 

 
 
 
 
 
Navid Kermani: Ungläubiges Staunen: Über das Christentum (C.H.Beck, 2016) 
 
 
 

 
Andreas English: Der Kämpfer im Vatikan (C. Bertelsman-Verlag, 2015) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyzýváme všechny členy SAG a příznivce, aby nám posílali informace o zajímavých událostech 
z jednotlivých regionů či z oblasti česko-německých vztahů. 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 1/2016 vychází v dubnu 2016. 
Uzávěrka čísla 2/2016 je 12. června 2016. 
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Filmový dokument ze Spolkového setkání 2015 

 

V naší kanceláři lze zakoupit třicetiminutový dvojjazyčný film z česko-německého setkání v Českých 
Budějovicích. Jde o velice vydařený dokument režiséra Michaela Otřísala, jenž Spolkové setkání 
doprovázel kamerou. Cena DVD je 300,- Kč za 1 kus, dostupný je i v kanceláři Ackermann-Gemeinde 
v Mnichově za 12,- EUR (Ceny DVD nezahrnují poštovní výdaje). 
 


