22. června 2022
Milí přátelé,
7. až 11. října 2022 se bude konat mezinárodní Svatomichaelské setkání v Dortmundu ke stému
výročí Obce křesťanů na téma LOGOS. Přihlášení již spěchá z těchto důvodů:

● Místa v námi objednaném autobusu se rychle plní. (Objednat autobus a naplnit ho znamená
výrazně snížit náklady na cestu.)

● Organizátoři upozorňují, že se již rychle přihlašují lidé z celého světa a festival má samozřejmě
určitou kapacitu.

● Místa v hotelech a penzionech jsou pro účastníky setkání ze strany organizátorů rezervovány
pouze do 30. června 2022. Poté mohou rychle mizet, neboť Dortmund je velké město, hojně
navštěvované. Při registraci je možné kliknout na "prosím o ubytování v soukromí" (tedy u členů
a přátel tamní Obce křesťanů). To ale také není nevyčerpatelné.s
Proto doporučujeme registraci na webu festivalu a přihlášení do autobusu příliš neodkládat.

__________________________________zde odstřihněte______________________________________

Přihlašuji se na společnou cestu objednaným autobusem
na mezinárodní setkání Obce křesťanů LOGOS 7. – 11. října 2022 v Dortmundu
jméno a příjmení .......................................................................................datum narození..............................
adresa bydliště ................................................................................................................................................
telefon ..........................................e-mail ........................................................................................................
Rád(a) bych jel(a) se svými dětmi/vnoučaty* (JMÉNO, PŘÍJMENÍ a DATUM NAROZENÍ):

a/nebo s těmito dospělými členy rodiny (JMÉNO A PŘÍJMENÍ a DATUM NAROZENÍ):

On-line registraci na webu setkání zvládnu vyplnit sama/sám. *

Potřebuji s tím pomoci *

Mám zájem o místo v autobusu pro mne a členy mé rodiny výše zmíněné. *
Pojedu pravděpodobně vlastním autem nebo jinak. *
Mohu nabídnout místo v autě pro ............... spolujezdců. *
Ubytování si zajistím sám/sama. *

Potřebuji s tím pomoci. *

Co jiného nám chcete sdělit či se zeptat:
_____________________________________________________________________________________
Vyplněnou přihlášku nám předejte ideálně do 26. června 2022 jedním z těchto způsobů:
– osobně kterémukoliv faráři Obce křesťanů
– poštou na adresu Stanislava Veselková, Obec křesťanů, Na Špejcharu 3, 170 00 Praha 7
– mailovou zprávou (do níž vepište údaje z přihlášky) na adresu: stanislava.veselkova@gmail.com
_____________________________________________________________________________________
* škrtněte, co se nehodí

Logos – posvěcení lidství
mezinárodní setkání Obce křesťanů ke 100. výročí jejího založení,
který se bude konat od pátku 7. října do úterý 11. října 2022
v německém Dortmundu

O setkání
Očekává se 2000 lidí všech generací z celého světa. Mezi nimi 500 mladých lidí. Uskuteční se více než
130 jednotlivých akcí, od přednášek po pracovní a diskusní skupiny, workshopy, výstavy, kulturní
programy, diskuse až po přátelská večerní posezení. Denně se bude konat Obřad posvěcení člověka
u 8 oltářů v mnoha jazycích a večerní nešpory s kázáním. V místě konání bude připraven speciální
program pro děti. K dispozici bude čas na občerstvení, na setkávání a spontánní příspěvky.
Zvláštností konference bude kněžské svěcení, které se uskuteční v několika dopoledních hodinách podle
počtu osob, které mají být vysvěceny. Dále bude věnována pozornost sedmi svátostem – budou se konat
výstavy a budou i příležitosti k osobní aktivitě a možnost pracovat na podstatě svátostí. Také některé
přednášky a workshopy budou tematicky zaměřeny na svátosti.
Společné pro účastníky všech generací bude zahájení a ukončení konference a první a prostřední večer.
To se bude konat ve velkém stanu (nejen) k tomu účelu postavenému. Všechny ostatní akce se budou
konat v halách a dalších velkých i malých prostorách waldorfských škol v Dortmundu.

O názvu setkání
LOGOS, světové Božské slovo, tvůrčí Slovo, inkarnované Slovo, prapočátek nebe, země
a člověka, původ člověka ve světě, počátek světa s jeho lidmi, Slovo přítomné, Slovo, které přichází vždy
znovu a znovu – to vše a ještě mnohem více má něco společného s námi, s Obcí křesťanů.
My křesťané máme k tomuto Slovu vztah, jsme mu oddáni, chceme mu sloužit.
Jaké Slovo nám tedy vždy a navždy zní od Něho? Může to být "ano lásce", které nás zahrnuje se všemi
našimi vlastnostmi, silnými i slabými stránkami, s našimi úspěchy i neúspěchy a ukazuje nám cestu jako
rodícím se lidským bytostem. "Ano lásce", které k nám vždy znovu promlouvá osvobozujícím
a podporujícím způsobem.
Posvěcení lidství: Proměna lidství, lidské bytosti, vždy podle aktuálních okolností. To, co je, je uchopeno
a proměněno, vedeno dál.
Všechno, co hýbe světem, všechno, co hýbe námi jako Obcí křesťanů, nachází své místo kolem tohoto
názvu a podtitulu setkání..
Kéž je tento původ, tento cíl a věčná síla proměny naší inspirací pro začátek druhého století Obce
křesťanů. Kéž zůstaneme věrni tomuto původu, tomuto cíli a této proměňující síle při veškeré naší práci
pro křesťanství prostřednictvím Obce křesťanů – hnutí za náboženskou obnovu.

Péče o děti, dětský tábor
Pro děti do cca 8 let bude během konference zajištěno hodinové hlídání.
Pro starší děti od 9 do 14 let je připraven dětský tábor s přenocováním buď přímo na místě setkání, nebo
v okolí.

Mládež
Na setkání LOGOS jsou zváni lidé všech generací. Mladí lidé budou tvořit velkou část konference
a budou mít na ni rozhodující vliv. Naším záměrem je proto dát vám, mladým lidem, příležitost připravit
konferenci podle vašich nápadů a přání. Za tímto účelem pořádáme vlastní setkání mládeže, kde o tom
všem diskutujeme: Jak si představujete LOGOS? Jaké chcete přednášky, workshopy, kulturní akce? Co je
pro vás důležité?
Přípravná setkání mládeže se obvykle konají o víkendu s přenocováním. Další informace vám poskytnou

Isabel a Nathanael Beckerovi (jugend@logos-2022.org). Můžete se také přihlásit k odběru jejich mailing
listu a informace budete dostávat automaticky. Mezi organizátory mládežnického týmu jsou také Rosa
Hallquistová, Mirjam Reversová a Ben Black, kněz v Kolíně nad Rýnem.
Dalším vrcholem přípravy mládeže bude cesta CG-on-Tour po Německu, která se uskuteční od 24. do 30.
května 2022. Více na https://cg-2022.org/wp/index.php/roadtrip-cg-on-tour/

Ubytování
DŮLEŽITÉ! Místa v hotelech jsou pro účastníky setkání rezervována pouze do 30. června 2022.
Poté si je mohou rezervovat návštěvníci jiných akcí. To se v Dortmundu může rychle stát problémem,
pokud se během našeho setkání bude na stadionu konat fotbalový zápas.
Ubytování v soukromí
Při registraci můžete požádat o zajištění ubytování v soukromí. Mnoho rodin ze zdejších obcí a škol vám
rádo vyhoví. Náš tým pro ubytování vás bude kontaktovat a zprostředkuje vám spojení s ubytovatelem.
Sdílené prostory pro mladé lidi
Sdílené ubytování v místě konání konference můžeme nabídnout pouze mladým účastníkům. Je třeba mít
spací pytle a karimatky a k dispozici budou noclehárny různých velikostí.
Hotely, penziony, kempy atd.
Máme rezervované kontingenty v několika hotelech, penzionech, kempech atd. S potvrzením registrace
obdržíte odkaz pro přístup k těmto kontingentům. Rezervujte si prosím pokoj se snídaní.
Ubytovny, kempy, prázdninové byty a další levné ubytování.
Alternativně jsme pro vás rezervovali levné ubytování v mládežnické ubytovně "Adolph-Kolping"
v Dortmundu a v Naturfreundehaus Ebberg ve Schwerte. Hostel se nachází v centru města a je snadno
dostupný veřejnou dopravou. K návštěvě Naturfreundehausu je nutné auto. Pokud máte zájem
o ubytování v některém z těchto domů, můžete si ho rezervovat prostřednictvím ubytovací kanceláře.
Pokud hledáte penzion nebo prázdninový byt, rádi vám zašleme seznam vhodných poskytovatelů
v dosahu místa konání konference.
Pokud cestujete s karavanem nebo obytným vozem, můžeme vám pomoci s adresami kempů a veřejných
parkovišť.

Účastnický poplatek
Dospělý 280 Eur; mládež, studenti 160 Eur; dítě (do 14 let) 120 Eur; rodinný paušál 380 Eur.

Slevy a dotace na cestovní náklady jsou možné, nikdo by neměl být z účasti
na setkání vyloučen z finančních důvodů.
Vysvětlení k účastnickému poplatku:
Vzhledem k rozsahu konference a současným nejasnostem ohledně covidových opatření je velmi obtížné
vypočítat náklady na konferenci, což může mít za následek i znatelně vyšší celkové náklady. Výše
uvedené účastnické poplatky v žádném případě nepokrývají náklady. V závislosti na aktuální situaci na
podzim 2022 pokryjí přibližně třetinu až polovinu skutečných nákladů. Další potřebné prostředky se
budeme snažit získat prostřednictvím darů a dotací. Zejména doufáme, že řada lidí zaplatí vyšší příspěvek
a podpoří tak konferenci jako celek. O dalších možnostech podpory je napsáno na webu cg-2022.org

Stravování
Pokud to bude možné, posnídáte v místě svého ubytování. Pro mladé lidi a pro všechny, kteří nemají
snídani ve svém ubytování, bude snídaně podávána na setkání. Na setkání bude zajištěn oběd, večeře
a základní nápoje. To vše je zahrnuto v účastnickém poplatku.
Kromě toho zde budou kavárny a další možnosti, kde si můžete koupit kávu, čaj, zákusky a drobné
občerstvení.

Programový přehled
pátek 7. října

sobota 8. října

neděle 9. října

pondělí 10. října

úterý 11. října

Snídaně pro mládež (jinak v místě ubytování)
Obřad posvěcení člověka
Kněžské svěcení
přestávka
Zakončení

Příjezd
od 11 hodin

Přednášky / workshopy

Výhled do
budoucna

oběd

Odjezdy od 13.30

Tržiště možností

Zahájení v 15.00

Přednášky / workshopy
večeře

Přednášky LOGOS
Jaroslava BlackTerlecká

Kulturní program

Svatomichaelská
slavnost

Kulgturní program
Pestrý večer

Mathjis van Alstein
Večerní nešpory
Noční kavárna

Podcast LOGOS
Na webu https://cg-2022.org/wp/index.php/logos-podcast/ si můžete pustit rozhovory (v němčině a
angličtině) se zajímavými osobnostmi. Mladí organizátoři setkání již natočili rozhovory s hlavními
organizátory setkání Ulrichem Goebelem a Benem Blackem, nejvyššími duchovními správci Obce
křesťanů Vicke von Behrem a João Torunskym, s členy vedení Obce křesťanů Christwardem Krönerem,
Susannou Gödecke, Oliverem Steinrueckem a Giselou Thriemer, s vedoucími kněžských seminářů ve
Stuttgartu (Xenií Medveděvou und Marianem Kasanetzem) a v Hamburku (Ulrichem Meierem), s
nedávno vysvěcenými kněžkami Lizou Lillicrap a Natalii Shatnou, se současnými seminaristy Raphaelou,
Mirjam, Juliem, Santiagem, Lisou, Annou Marií a Miriam, s antroposofickou dětskou lékařkou a
dlouholetou vedoucí lékařské sekce Goetheana Michaelou Glöckler.

