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Vážení členové,  

přátelé našeho spolku, 

  

ráda bych vás touto cestou oficiálně 

pozdravila z mého nového působení 

ve Sdružení, které započalo na začát-

ku června. Velmi mě těší, že se nám 

nejenom hranice, ale i možnosti 

v česko-německém světě postupně 

otevírají a pevně věřím, že plánované 

letní aktivity mládeže nebudou ohro-

ženy.  

Jakožto každým rokem plánujeme na-

še tradiční česko-německé setkání 

dětí a mládeže „Plasto Fantasto“, kte-

ré se tento rok má uskutečnit od 09.08. 

– 16.08. 2020 v Haidmühle a již druhý 

ročník česko-německé letní jazykové 

školy, která se koná od 31.07. – 05.08. 

2020 v Plzni. Více informací naleznete 

uvnitř našeho vydaní.  

Přeji Vám i Vašim blízkým krásné prožití 

letních dnů a pevné zdraví!  

 

Vaše Amálie Kostřížová 

jednatelka 

Vážení členové a příznivci  

Sdružení Ackermann-Gemeinde,  

milé čtenářky, milí čtenáři,  
 

vítám vás u nového čísla Informačního listu na-

šeho spolku, který jsme oblékli do nového ka-

bátku. Pevně doufáme, že se vám toto nové 

vydání bude líbit a najedete v něm mnoho 

zajímavého.  

Mám velkou radost z toho, že pandemii Covid

-19 máme pod kontrolou a celý svět se vrací 

k běžnému životu. V tomto čísle se dozvíte o 

online programu Ackermann-Gemeinde, který 

nabízí mnoho pestrých úterních večerů u počí-

tačové obrazovky, o stěhování P. Leitgöba, 

který byl duchovním rádcem Sdružení Acker-

mann-Gemeinde a aktivním členem našeho 

spolku, anebo o personální změně v naší praž-

ské kanceláři. V neposlední řadě vás budeme 

informovat o projektu „Soboty pro sousedství“, 

který spoluorganizuje Christoph Mauerer 

z Ackermann-Gemeinde Regensburg a letní 

aktivity naší mládežnické organizace Spirály. 

V rámci předsednictva jsme měli pestrou de-

batu o výroční konferenci, která je plánována 

od 12.02. do 14.02. 2021. Velmi se těšíme, až 

Vám budeme moci zveřejnit konkrétní téma a 

místo konání.  

 

Všem našim čtenářům přeji příjemné čtení a 

pohodové letní dny, 
 

Váš Daniel Herman 

předseda spolku 

Daniel Herman 
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Zapoj se! 

 

Vážení čtenáři, 

velmi si vážíme vaší podpory. Jsme moc 

rádi, že čtete náš Informační list, navštěvu-

jete naše akce a zajímáte se o dění ve 

Sdružení Ackermann-Gemeinde. Chceme 

vám však nabídnout ještě větší prostor 

k zapojení do SAG a podpořit tak vaše úsi-

lí o zlepšení česko-německých či jiných 

mezilidských vztahů. Vytvořili jsme proto 

na našich webových stránkách novou ak-

tivitu „Zapoj se!“, ve které se vám snažíme 

přehledně ukázat všechny možnosti naší 

spolupráce. Naším cílem je obohatit práci 

SAG, aby díky vaší iniciativě získala nové 

rozměry. 

 

Více informací naleznete na:  

https://www.ackermann-gemeinde.cz/

zapoj-se/ 

Blahopřejeme  
 

Dne 30. června 1990 v katedrále sv. Václa-

va v Olomouci byl na kněze vysvěcen P. 

Jan Larisch, Th.D., farář na sboru v Ostravě – 

Svinov a prezident Diecézní charity ostrav-

sko-opavské. Srdečně mu k tomuto výročí 

gratulujeme!  

Zároveň bychom mu chtěli poděkovat za 

jeho aktivní přístup ke zkoumání a přibližo-

vání historie česko-německého soužití na 

příkladech zajímavých osobností. Velmi si 

vážíme, že můžeme mezi sebou mít tak 

plodného autora s neutuchající vášní pro 

dějiny. Také mu chceme poděkovat za je-

ho dlouholetou a aktivní podporu činnosti 

SAG. Jsme rádi za jeho činorodý přínos 

Sdružení a doufáme, že i v budoucnosti bu-

de vzkvétat naše vzájemná kooperace. 

Do dalších let mu přejeme mnoho Božího 

požehnání, nevyčerpatelnou studnici inspi-

race a těšíme se na další spolupráci! 

Předsednictvo SAG 

Poděkování za dary 

 

Předsednictvo Sdružení Ackermann-Gemeinde děkuje všem svým členům, kteří již 

v tomto roce uhradili členský příspěvek. Velký dík ovšem náleží i těmto našim členům a 

dalším podporovatelům, kteří se rozhodli poskytnout spolku SAG peněžitý dar v období 

duben-červen: Eliška Hájková, Jiří Marek Kotrba, Pavel Mach, Eduard Pajdla, Pavel Po-
dolský, Kamila Svobodová, Ellen Švábová. 

Velmi si vaší podpory vážíme!  

Vážení příznivci SAG, 

 

chceme vás informovat o změně naše-

ho bankovního účtu. Z technických dů-

vodů j sme se rozhodl i  pře j í t 

k Raiffeisenbank, a. s. Pojí se s tím také 

změna čísla účtu, které je nyní: 
2365190002/5500 

Prosíme, zasílejte nám nyní vaše členské 

příspěvky a dary na toto číslo. 

Děkujeme!  
P. Jan Larisch 

Foto: farnostsvinov.cz 

https://www.ackermann-gemeinde.cz/zapoj-se/
https://www.ackermann-gemeinde.cz/zapoj-se/
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Chceme vás informovat o výměně jednatele SAG. K 1. 

červnu 2020 skončil Jaroslav Ostrčilík, který nastoupil na 

konci listopadu 2019 a nahradila ho dlouholetá jednatelka 

Spirály a Junge Aktion Amálie Kostřížová.  

mládežnických struktur SAG Amálie    

Kostřížová. „V rámci Sdružení Ackermann-

Gemeinde jsem působila již školou povin-

ná, pomáhala jsem na konferencích 

v Praze, ráda jsem se aktivně zapojovala 

do různých činností aktivit spolku a v roce 

2011 jsme s dalšími členy založili mládežnic-

ký spolek Spirála, který mě posunul v česko-

německém porozumění dále.  

Před čtyřmi lety jsem se stala součástí orga-

nizace Junge Aktion der Ackermann-

Gemeinde. Zde jsem pracovala naplno ja-

ko organizační podpora na české i na ně-

mecké straně a s maximální motivací jsem 

se snažila česko-německé vztahy posunout 

a přiblížit dnešní mládeži.“  

Práce s mládeží ale pro Amálii není uzavře-

ná kapitola „Věřím, že Spirála a JA se ne-

stane mou minulostí, ale stále budu moci 

být jejich oporou ve všech činnostech, kte-

ré je v budoucnosti čekají. Ráda bych se 

stala podporou mé nástupkyně Veroniky 

Kupkové, která bude agendu práce 

s mládeží vést od září. Chybět mi samozřej-

mě bude společenství mladých lidí, členů 

a účastníků, se kterými jsme se na akcích 

Amálie Kostřížova a Jaroslav Ostrčilík 

Změna jednatele SAG 

K výměně po půlroční zkušenosti došlo po 

vzájemné dohodě. „Jednoduše jsem si 

naložil víc, než co jsem unesl.“ Uvedl 

k odchodu Jaroslav Ostrčilík. „Vedle mé-

ho angažmá v SAG jsem pracoval na dal-

šího půl úvazku v jedné PR agentuře, a 

nějaký čas také musel věnovat přípravě 

Pouti smíření. Navíc jsem na křeslo v 

Emauzích usedl před koncem roku, a tedy 

účetní uzávěrkou i výroční konferencí. 

Sdružení potřebuje jednatele, který na něj 

bude mít více času a sil, než kolik zbývalo 

mně.“ Své angažmá v SAG však Jaroslav 

hodnotí pozitivně. „Předně jsem poznal 

spoustu skvělých lidí, a získal vhled do mě 

jinak spíše cizího prostředí žité víry. A také 

jsem si vyzkoušel účetnictví a další admi-

nistrativní práce, kterým jsem se doposud 

úspěšně vyhýbal. Mojí řekněme hlavní 

profesí je totiž Public Relations a zejména 

psaní všeho druhu. Od července budu v 

agentuře pracovat zase na plný úvazek. 

V těchto dnech navíc připravuji takový 

kurz psaní pro kolegy z PR oddělení jedno-

ho velkého pivovaru, což jiistě bude zají-

mavá zkušenost. A přes léto také budu 

chystat Pouť smíření, letos kvůli viru přelo-

ženou na září.“ Na závěr se chce Jaroslav 

touto cestou s vámi rozloučit „Bylo mi ctí 

pracovat pro organizaci, která je ze vše-

ho nejvíc komunitou založenou na pev-

ných hodnotách a s tak důležitým poslá-

ním. Moc si vážím toho, jak vřele jsem byl 

do vašich řad přijat, spolupráce s kolegy v 

kanceláři i s předsednictvem, a všech 

těch milých a inspirativních setkání se čle-

ny a lidmi kolem SAG. Snad se naše cesty 

budou nadále protínat.“ Jaroslava ve 

funkci střídá dlouholetá členka  
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Zasedání předsednictva SAG     

        

Po dlouhé pauze způsobené koronavi-

rem se 15. června 2020 sešlo předsed-

nictvo SAG v Emauzském opatství v 

Praze. V rámci zasedání předseda 

Sdružení Daniel Herman přivítal novou 

jednatelku Amálii Kostřížovou a podě-

koval bývalému jednateli Jaroslavovi 

Ostrčilíkovi za jeho služby. Na programu 

byla diskuze o budoucnosti výstavy 

Svědkové lidskosti a jejím větším propo-

jení se školní výukou. Dále vymýšlení no-

vých akcí, které by byly atraktivní pro 

mladé lidi a jejich rodiny. A především 

byla podrobně plánovaná únorová  

výroční konference SAG, která již do-

stala konkrétní podobu.  

 

Velmi se těšíme, až vám budeme moci 

sdělit více informací o jejím plánování. 

Přejeme všem našim členům hezké let-

ní dny! 

 

Předsednictvo SAG  

Foto: sag  

Zleva: Petr Křízek, Ladislav Beneš, Daniel Herman,          
Katerína Břendová, Amálie Kostřížova, P. Adolf 
Pintíř, Ralf Kohout 

Junge Aktion a Spirály pravidelně vídali. I 

z tohoto důvodu je pro mne velmi důležité, 

aby mládež po dovršení 26 let nadále po-

kračovala v činnosti skrze naše Sdružení, 

kterému dodá kreativitu, energii a motivaci. 

Jsem moc ráda, že jsem mohla být součástí 

těchto organizací, a že jsme společně 

s předsednictvy obou spolků mohli mladým 

motivovaným lidem ze střední Evropy uká-

zat, jakou hodnotu má rozvoj česko-

německých vztahů i v 21. století.“ 

A co znamená výměna jednatele pro členy 

SAG? „Sdružení Ackermann-Gemeinde má 

historii pevně zakotvenou a naplňuje ji v 

rámci svých činností, které v průběhu roku 

realizuje. Pevně věřím, že změny, které pří-

tomnost přinese, budou pozitivním dopa-

dem pro stávající i budoucí členy společen-

ství Ackermann-Gemeinde.“ Právě péče o 

lidi bude pro Amálii stát v centru jejího úsilí, 

a zároveň bude největší výzvou. „Chci udr-

žet stále motivované členy, pro něž bude 

Sdružení pilířem v česko-německých vzta-

zích a dobrým partnerem pro diskusi 

v historických či v aktuálních tématech.“  

Na závěr chceme Jaroslavovi poděkovat 

za jeho služby pro Sdružení Ackermann-

Gemeinde. Uplynulý půlrok byl v mnoha oh-

ledech velmi specifický a nelehký. Kromě 

organizačně náročné výroční konference 

se Jaroslav v SAG potýkal také s vedením 

kanceláře v době koronaviru, kdy nebylo 

možné se vídat v kanceláři, ale všechno 

jsme museli řešit online. Děkujeme Jarosla-

vovi, s jakou odvahou se do této činnosti 

pustil. Jsme rádi, že mezi námi mohl být a 

budeme rádi, jestliže na poli česko-

německých vztahů budeme pokračovat ve 

vzájemné spolupráci. Taktéž vítáme Amálii 

v nové funkci a přejeme jí mnoho sil do prá-

ce, energii pro plánování všech nových ak-

cí a Boží ochranu, aby s její pomocí zvládla 

svou úlohu v SAG. Jsme vděční, že se v její 

osobě poprvé kompletně propojí celá struk-

tura Sdružení a těšíme se na větší zapojení 

Spirály do dění celého SAG . 

                                                                      Sag 

       Foto: sag 
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Plasto - Zoom 

T ento rok je všechno jinak. 

Obchody jsou zavřené, školy                   

a hranice taktéž. Také naše 

dubnové velikonoční setkání 

muselo být zrušené. Ale vynalézavost JA se 

ani v těchto těžkých časech neztratila, a 

tak jsme přesunuli Plasto na internet. I přes 

nepříznivé okolnosti jsme se snažili neztratit 

kontakt a zůstat ve spojení s našimi němec-

kými a českými kamarády. Proto se každou 

středu večer konal Plasto@Zoom, kde jsme 

se mohli setkat. Na začátku bylo vždy inter-

aktivní čtení. S Kristýnou Kopřivovou jsme se 

dozvěděli více o českých zvířatech, baj-

kách nebo písních. Velmi zajímavé bylo ta-

ké setkání s Annelies Schwarz. Tato autorka 

a pedagožka nám představila svou knihu 

pro zasmání i k zamyšlení „Babička žije v 

Africe“. Kromě přednášek jsme ale také 

mohli vyrábět nebo vytvářet jazykové ani-

mace! Vyráběli jsme například Pop-up-

Karty (kdo to nezná, tak ať se nás zeptá!) a 

pronikali jsme do tajů českého jazyka, aby-

chom příště nebyli v Čechách tak ztracení. 

Jsme zkrátka velmi vděční, že jsme i v téhle 

turbulentní době mohli zůstat spolu! 

Text: Anna Nouri 

Překlad: Jakub Jančík 

Ackermann-Gemeinde online! 

N ěmecká Ackermann-Gemeinde 

v době koronavirové karantény začala 

s novým projektem „Ackermann-Gemeinde 

online!“. „Z mnoha telefonátů, dopisů a e-

mailů víme, jak našim členům chybí setká-

vání a vzájemný kontakt“, řekl spolkový jed-

natel Ackermann-Gemeinde Matthias Dörr. 

Z toho důvodu organizují od poloviny dub-

na každé úterý společné vysílání, zaměřené 

na společenská, politická či kulturní témata.  

Nejprve vždy od 20.15 moderuje Rainer Kar-

litschek diskuzi s hosty na téma česko-

německého sousedství, budoucnosti Evropy 

a EU či křesťanské angažovanosti ve spo-

lečnosti. Jeho hosty byli mimo poslankyně 

za Piráty Olga Richterová, ba-

vorský poslanec  

 

 

 

                                                                                   

Tobias Gotthardt nebo páter Martin                                                                                         

Leitgöb. Od 21:30 pak Sandra Ulrich vítá 

hosty z kulturní oblasti a hovoří s nimi o lite-

ratuře a knižní produkci. Sandra také 

uvedla domácí koncert rodiny Kochero-

vých nebo moderovala diskuzi o největ-

ším Čechovi Járovi Cimrmanovi s Petrou 

Liebl a Marií Bode. 

Více o Ackermann-Gemeinde online! a 

jeho dalším pokračování se dozvíte  

na webových stránkách: 

 www.ackermann-gemeinde.de. 

sag 

Foto: ag 

http://www.ackermann-gemeinde.de
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Plasto Fantasto 2020 

Kde:      Jugendherberge Frauenberg      

       Frauenberg 45, 94145 Haidmühle  

Kdy:       09.08.-16.08.2020 

Poplatky : 1.700 Kč na osobu     

     1.500 Kč na osobu u sourozenců 

Uzávěrka přihlášek: 31.07.2020 

Za podporu           

děkujeme:  

S taň se s námi hrdinou životní-

ho prostředí! Společně budeme 

bránit a zachraňovat naši příro-

du. Ukážeme vám, jak i drobná 

pomoc může zachránit svět ko-

lem nás a jak se každý z nás mů-

že stát ekohrdinou. Každý může 

chránit přírodu, vždyť je to přeci 

náš velký kamarád. Všichni se 

pak těšíme na napínavé dobro-

družství a zajímavé hry na téma 

životní prostředí. Srdečně zveme 

všechny děti mezi 8 a 15 lety. 

Těšíme se na vás! 

Kontakt: Amálie Kostřížová 

kostrizova@junge-aktion.de 

 

Kde: Plzeň  

Kdy: 31.07.-05.08.2020 

Poplatky: 850 Kč na osobu  

Uzávěrka přihlášek: 17.07.2020 

Za podporu           

děkujeme: 

Česko-německá letní škola 

C hceš se naučit česky nebo si chceš svou 

češtinu zlepšit? Chceš poznat českou kulturu 

a konečně jí porozumět? Pak se přihlas na 

naši dvojjazyčnou jazykovou školu v Plzni! Spo-

lečně s našimi českými a německými účastní-

ky chceme překonat všechny jazykové barié-

ry a odstranit vzniklé předsudky. Nejen, že si 

osvojíte český jazyk při vyučování, ale v rámci 

dalšího programu se vzájemně s českými 

účastníky poznáte a konečně zjistíte, co Če-

chy a Němce kulturně spojuje. Kurz je určený 

pro všechny mladé lidi mezi 15 a 26 lety. 

Těšíme se na vás! 

Kontakt: Tobias Richter 

esc@ackermann-gemeinde.cz 

mailto:kostrizova@junge-aktion.de
mailto:esc@ackermann-gemeinde.cz
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“Der Böhmische Löwe hat mich                    

eigentlich nie gebissen” 
P. Martin Leitgöb je knězem a 

od roku 2012 administrátorem 

v Německé římskokatolické 

farnosti v Praze, v kostele sv. 

Jana Nepomuckého na Skal-

ce. Na konci srpna se však 

přesune na nový sbor v Ně-

mecku. Proto jsme se rozhodli s 

p. Leitgöbem vytvořit rozhovor, 

ve kterém hodnotí celý svůj 

pobyt v České republice. Z re-

dakčních důvodů uvádíme 

pouze vybrané otázky. Celý 

rozhovor s naším bývalým du-

chovním rádcem (2014-2019) 

naleznete na našich webo-

vých stránkách. 

 

SAG: Jak jste se vůbec do-

stal k tomu, že se z Vás stal 

farář v Praze? 

Po 10 letech práce v rámci 

mého řádu ve Vídni, jsem 

měl pocit, že potřebuji 

změnu. A tak jsem po urči-

tém přemýšlení narazil na 

Prahu. Vlastně jsem tu chtěl 

dělat něco docela jiného. 

Chtěl jsem u kostela svaté-

ho Kajetána oslovovat tu-

risty a kolemjdoucí a nabí-

zet jim možnost rozhovoru. 

K tomu mě také povzbuzo-

valo vedení mého řádu z 

Rakouska. Po chvíli vyšlo 

najevo, že německy mluví-

cí katolický sbor hledá no-

vého duchovního – a já byl 

požádán, 

 

SAG: Musela to být velká 

změna oproti Vídni . 

Už dříve – asi kolem mého 

vysvěcení na kněze – jsem 

poznal, že pokud se jako 

kněz chováte lidsky, tak se 

vám to v dobrém vrátí. To 

je hlavní zákon, který ne-

platí jen v duchovním živo-

tě, ale v jakékoliv oblasti 

lidské činnosti. A v podsta-

tě platí všude bez ohledu 

na místo, kde se člověk 

zrovna nachází. V tomto 

ohledu nedošlo mezi jed-

notlivými pozicemi k tolika 

změnám. Ale v praktickém 

životě byly samozřejmě roz-

díly mezi Vídní a Prahou. 

Ve Vídni jsem žil ve spole-

čenství mého řádu, zatím-

co zde v Praze jsem sám. 

To ve všedním životě před-

stavuje velký rozdíl. Ale 

jsem za tuto zkušenost vel-

mi vděčný. Být sám sebou 

se všemi výzvami, napří-

klad, že se musíte starat o 

sebe, ale také, že musíte 

udělat mnohem více pro 

svůj osobní duchovní život. 

V klášteře jste zapojeni do 

modlitebního života komu-

nity, ale pokud je člověk 

sám, tak si musí tyto zvyky 

uchovávat silněji.  

 

SAG: Jak jste se cítil jako Raku-

šan v Čechách? Měl jste třeba 

nějaké negativní zážitky? 

Naštěstí moc ne, měl jsem vlastně 

téměř jen dobré zkušenosti. 

K tomu bych chtěl vyprávět o 

jednom symbolu. U vstupu na 

zahradu našeho kostela stojí sta-

ré sochy, mezi nimi také 

z kamene vytesaný velký český 

lev. Dřív byl na fasádě kostela, 

ale po obnovení a rekonstrukci 

se dnes nachází na zahradě. A 

protože už je docela starý, tak 

mu chybí tlama. Avšak teprve 

nedávno jsem si říkal: „To je ale 

symbolické pro moji zkušenost 

z Prahy! Ten český lev mě vlast-

ně nikdy nepokousal.“  A ve 

vztazích mezi zeměmi je to stej-

né jako v duchovní péči – když 

se člověk snaží být otevřený, lidé 

k němu stejně tak otevření při-

cházejí. Na národnosti nezá-

leží. 

 

SAG: Dlouho jste byl duchovním 

rádcem Sdružení Ackermann-

Gemeinde. Jak jste se k tomu 

vlastně dostal? 

Už vlastně ani nevím, ve kterém 

to přesně roce bylo. Tehdy byl 

jednatelem SAG Jan Heinzl, se 

kterým jsme společně pořádali 

autobusový zájezd pro SAG a 

naši katolickou farnost. Jeli jsme 

nejdřív do Želivi, a také na Vyso-

činu, kde byla vytištěna tzv. Bible 

Kralická. No a odpoledne, na 

zpáteční cestě se mě Jan Heinzl, 

společně s Helenou Faberovou 

zeptal, jestli si dokážu představit, 

abych se stal duchovním rád-

cem. Byl jsem z toho trochu pře-

Pater Martin Leitgöb 
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kvapený, takže jsem jim ne-

chtěl nic slibovat rovnou. Ale 

pak jsem o tom popřemýšlel a 

nabídku jsem přijal. Říkal jsem 

si, že jsme stejně beztak souse-

dé (smích). A vlastně se to vel-

mi dobře doplňovalo. Navíc jsem 

se osobně mohl mnohé naučit 

od jiného typu česko-

německého setkávání. Bylo to 

pro mě velké obohacení.  

 

SAG: Jak vlastně vypadala 

Vaše práce duchovního 

rádce SAG? 

Především musím říci, že 

byla velmi různorodá. Na 

jednu stranu jsem byl po-

radcem, když jsme organi-

zovali při různých příležitos-

tech bohoslužby. V tom 

případě jsem se snažil úzce 

spolupracovat s kanceláří 

SAG. Stejně tak jsem se 

snaži l  být pro l id i 

z kanceláře duchovní po-

mocí. To šlo velmi jednodu-

še. Prostě jsem čas od času 

s nimi šel na kafe a zeptal 

jsem se jich „jak se ti da-

ří?“. Tahle otázka je totiž 

nesmírně důležitá pro jaké-

koliv mezilidské vztahy. 

 

SAG: Máte nějaký tip nebo 

nápad, jak by se mohlo 

SAG v budoucnosti dále 

vyvíjet? 

Ve srovnání s německou 

Ackermann-Gemeinde je 

české SAG relativně malé 

společenství – to ale ne-

znamená nutně nevýhodu! 

Možná právě tato nepatr-

nost může být výhodou, 

když vede k přímému se-

tkávání a životaschopnosti 

hlavních poslání Sdružení. 

V každém případě je důle-

žité, aby byla všechna se-

tkání lidem na očích. Dou-

fám, že se to SAG bude do 

budoucna dařit!  

 
SAG: Ještě bych se rád zeptal 

na rozdíly v práci v Čechách, v 

pražské německé farnosti, v 

Rakousku a k Vaší budoucí 

práci v Německu. Přeci jen je 

Česká republika je známá tím, 

že je narozdíl od Rakouska ne-

bo Německa velmi sekularizo-

vaná. Myslíte, že je v tom velký 

rozdíl? 

Mám popravdě pochybnosti o 

této tezi, že je sekularizace v 

Čechách nějak rozdílná od té 

v Německu a Rakousku. Mys-

lím, že i Rakousko s Německem 

jsou minimálně stejně tak seku-

larizované. Jen je to v někte-

rých krajinách sousedních ze-

mí více schované. Jak to říct 

(přemýšlí). Existuje taková urči-

tá kulturní religiozita, která se 

projevuje v každodenním živo-

tě. Ale je pouze kulturní. Když se 

totiž člověk podívá například 

na počty účastníků bohoslu-

žeb o nedělích, tak ty čísla se 

moc od pražských neliší. A na-

opak. V Praze jsem zažil mno-

hem živější křesťanství a velmi 

živé sbory. Často dávám za 

příklad sbor u Nejsvětějšího 

srdce Páně v Praze, kde občas 

vypomáhám s bohoslužbami. 

A tam, v pondělí v 8 hodin ráno 

se setká na bohoslužbách 50 

lidí. Musel bych opravdu hodně 

přemýšlet, abych si vzpomněl, 

ve kterém kostele ve Vídni se v 

pondělí ráno setká 50 lidí. A to 

nejen důchodci, ale i lidé, kteří 

jsou na cestě do své kancelá-

ře. Proto mám pochybnosti o 

zásadním rozdílu v míře sekula-

rizace v těchto zemích. 
SAG: Jak se Vaše práce du-

chovního zde v Praze odlišuje 

od práce, kterou jste dělal 

dříve? Myslíte, že jste se osob-

ně změnil? 

Myslím, že v podstatě každý 

den v životě začíná nový pro-

ces učení. A tak jsem se i já 

v Praze naučil nové věci a 

mám nové zážitky. Nová pro 

mě byla především práce na 

sboru se všemi jejími dimenze-

mi, tedy i těmi správními. A 

mohu vám říci, že obecně 

nejsem administrativní typ 

(smích). V každém případě 

nová pro mě byla výuka ná-

boženství na německé škole. 

Ta se konala obvykle zde 

v Praze ekumenicky, takže 

jsme s místní evangelickou 

farářkou vytvořili výukový tým. 

V této souvislosti bych chtěl 

zmínit ještě jednu věc, kterou 

jsem v Praze zažil úplně no-

vou a jsem vděčný, že jsem 

se při ní mohl mnohé naučit. 

A to je ekumena. V Rakousku 

je totiž hlavně katolická cír-

kev, ve které člověk pracuje 

a prakticky se nesetká s jinou. 

Je tam totiž velmi málo evan-

gelických církví a jen malé 

sbory. Ale tady v Praze jsem 

mohl poznat velmi plodnou 

ekumenu, která mě obohati-

la. A toho si velmi vážím.  

 

Děkujeme P. Martinovi Leit-

göbovi za rozhovor. Zároveň 

bychom mu chtěli poděko-

vat i za jeho služby pro ně-

meckou katolickou farnost v 

Praze, a také za jeho čin-

nost pro Sdružení Acker-

mann-Gemeinde, ať už z 

pozice duchovního rádce 

nebo partnera. Přejeme mu 

všechno dobré do dalšího 

života a mnoho Božího po-

žehnání. Těšíme se na další 

shledávání! 

Tobias Richter 

Foto: Anke Fillibeck  
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Soboty pro sousedství  

Ústí nad Labem, 18. 6. 

2020 - V sobotu 13. červ-

na se již počtvrté setkaly 

stovky občanů na osmi 

místech na zelené hrani-

ci. Dvě tato místa byla na 

bavorsko-české, pět na 

sasko-české hranic i 

(včetně česko-polsko-

německého trojzemí), 

další setkání se uskutečni-

lo na česko-polské hranici.  

Tato čtvrtá Sobota pro 

sousedství se poprvé z 

větší části konala v ote-

vřeném hraničním režimu. 

Podle Jana Kvapila, jed-

noho ze zakladatelů této 

mezinárodní iniciativy, při-

neslo ukončení restrikcí 

hlavně úlevu: „Konečně 
máme za sebou tento ab-

surdní výlet do 20. století.“ 

Nyní lze již opět bez pro-

blému a legálně navště-

vovat přátele v sousední 

zemi. Ústecký germanista 

pokračuje: „Někteří lidé 

nám kladou otázku, zda vů-

bec ještě potřeba se takto 

setkávat. My jsme ale chtěli 

jednak oslavit otevření hra-

nic a jednak si připome-

nout, že jsme zatím pouze 

dosáhli krátkodobého cíle.     

“Mezinárodní občanská ini-

ciativa Soboty pro soused-

ství se tudíž nyní chce za-

měřit do budoucna. „Pro 

nás je zásadní, co se stane, 

když se objeví očekávaná 

druhá vlna pandemie,“ říká 

Helena Schiek, další z orga-

nizátorů setkání na saské 

hranici. „Nerozjede se poté 

opět nesmyslné uzavírání 

hranici? Naše vlády by se 

proto měly již nyní na tuto 

eventualitu připravit a spo-

lečně koordinovat své pří-

padné kroky.“ 

I přes slavnostní náladu je 

proto nutná střízlivá analýza 

dění v uplynulých měsících, 

z čehož jasně vyplývá, že k 

zastavení koronavirové pan-

demie přispělo především 

dodržování tzv. sociálního 

o d s t u p u  –  a  n e 

„národnostního“ nebo „státního 

odstupu“. 

„Během koronavirové krize 

národní státy selhaly,“ říká 

Christoph Mauerer z bavor-

ské příhraniční obce Neukir-

chen b. Hl. Blut, jenž aktuál-

ně pracuje a pobývá v Pra-

ze. „Mezi sebou, na bilate-

rální úrovni vlády nebyly po 

dlouhé měsíce schopny najít 

praktická řešení pro statisíce 

svých občanů v příhraničních 

regionech a v zahraničí.“ 

Dobrovolníci z mezinárodní 

iniciativy proto vyzývají k po-

sílení multilaterální spoluprá-

ce na úrovni Evropské unie a 

Schengenské úmluvy, která 

jediná občanům Evropské 

unie garantuje Evropu bez 

hraničních kontrol a restrikcí. 

„Vždyť svoboda cestování 

Otevření hranic          

neznamená konec 

„Sobot pro sousedství“ 

Otevření hranic    

vneslo do středoev-

ropských soused-

ských setkání úlevu, 

ale  rovněž i jasnou 

výzvu:                     

„Již nikdy nesmí dojít k 

opětovnému uzavření 

hranic na dlouhé mě-

síce!“ 
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patří mezi čtyři základní svobody v Ev-

ropské unii,“ zdůrazňuje Barbora Špá-

dová z Klatov, která se angažuje v 

sousedských setkáních na bavorsko-

české hranici, přičemž pojem 

„svoboda cestování“ charakterizuje 

následovně: „Nám nejde ani tak o 

cestování na dovolenou, nýbrž o volný 

každodenní pohyb v postupně srůstají-

cích příhraničních regionech. Vlastně 

by bylo mnohem vhodnější v této sou-

vislosti hovořit o ‚svobodě pohybu‘“, 

dodává třicetiletá Špádová. 

Novým střednědobým cílem meziná-

rodní iniciativy Soboty pro sousedství 

se tak stává zdůraznění významu ote-

vřených hranic. Současně se ale dívá i 

do vzdálenější budoucnosti, neboť od 

mnoha účastníků setkání a pikniků na 

zelené hranici se ozývají hlasy, že by se 

rádi i po odeznění koronavirové pan-

demie dále setkávali. Ostatně tato 

myšlenka setkávání vzniklá na česko-

saské hranici velice rychle našla násle-

dovníky i v dalších příhraničních regio-

nech. „Tento koncept je prostě geniál-

ní a geniálně prostý,“ dodává Chris-

toph Mauerer. „Lidé přicházejí z obou 

stran hranice, aby se někde uprostřed 

setkali. Proč by toto posilování soused-

ských vztahů nemělo fungovat i v bu-

doucnosti?“ 

O posledním červnovém víkendu pro-

to hodlají dobrovolníci z této iniciativy, 

kteří se zatím většinou znají pouze z 

facebookové komunikace, poprvé 

fyzicky setkat, aby při „strategické 

oslavě“ v severočeském Kulturním 

centru Řehlovice prodebatovali a na-

črtli formy a způsoby své budoucí an-

gažovanosti. 

Jan Kvapil 

Foto: ag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka 

„Svým svědectvím lidskosti za času 

nelidské diktatury jsou vzorem i pro 

dnešek.“  

 

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na vý-

stavu "Svědkové lidskosti - Odpůrci nacis-

mu z řad sudetoněmeckých křesťanů v 

letech 1938 - 1945".  

Výstava bude umístěna v prostorách 

františkánského kláštera v Hostinném od 

28. července do 1. září 2020. Těšíme se na 

vaši návštěvu! Více informací naleznete 

na našem plakátu a na stránkách 

www.ackermann-gemeinde.cz 

 

 

sag 

http://www.ackermann-gemeinde.cz
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Staňte se naším členem! 

Členství u Sdružení  

Ackermann-Gemeinde 

Kdo se může stát členem SAG? 

Členem Sdružení Ackermann-Gemeinde se 

může stát každý jednotlivec, který se ztotož-

ňuje 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 or-

ganizována skupina mladých SPIRÁLA. 

Jaké výhody mají členové SAG? 

Podstatně snížený účastnický poplatek při 

našich akcích a konferencích 

• Přednostní příjem informací/pozvánek,                           

infoservis 

• Spolupráce na našich akcích a poznáva-

cích cestách 

• Zasílání našich Informačních listů a časo-

pisu Ackermann 4x do roka zdarma 

• Bezplatné využívání knihovny SAG v naší 

pražské kanceláři 

• Pravidelné pozvánky na různé kulturní ak-

ce 

• Možnost ovlivňovat vedení spolku pro-

střednictvím voleb do předsednictva 

 

 

Pro více informací nás navštivte na: 

www.ackermann-gemeinde.cz 

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. 

Jsme také velmi vděčni za vaši podporu 

formou finančních darů, zejména těch 

určených na provoz naší kanceláře. Po-

kud máte zájem přispět na činnost Sdru-

žení Ackermann-Gemeinde, rádi se 

s vámi setkáme také osobně a probere-

me všechny možnosti. Bankovní spojení i 

kontakt najdete níže.  

Předem vám děkujeme!  

Informační list vychází v Praze 4x ročně.                 

Evidováno u MK ČR E 20858. Toto číslo 

2/2020 vychází v červnu 2020. 

Uzávěrka čísla 3/2020 je 15. září 2020. 
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