
 
 

 

 

 

SDRUŽENÍ ACKERMANN-GEMEINDE 

si Vás tímto dovoluje pozvat na 100. Katolické dny v Lipsku (SRN) 25.5 – 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.  

 
Sdružení Ackermann-Gemeinde Vás zve ke společné pouti na Katolické dny a navazuje tak na téma 
výroční konference SAG v letošním roce.  Zajišťujeme následující: 
 
1. Společnou dopravu autobusem z Prahy do Lipska a zpět. Odjezd je plánován na středeční 
odpoledne 25.5 (14.00 hod.) a návrat na neděli 29.5 v odpoledních hodinách (příjezd do Prahy do 
19.00 hod.) 
2. Ubytování v rodinách nebo v objektech typu poutních domů, klášterů, škol atd. 
3. Volnou vstupenku na Katolické dny, jejíž součástí je předplacená jízdenka pro MHD v Lipsku a okolí 
 
Pokud máte zájem se Katolických dní zúčastnit, zašlete vyplněnou přihlášku nejpozději do středy  
23. března 2016 na adresu:  Sdružení Ackermann-Gemeinde, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2,  
na fax: 224 910 569 nebo na email: sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz.  Bližší  informace rovněž na 
tel.: 221 979 325 a www.ackermann-gemeinde.cz.  Potvrzení přihlášky obdržíte společně s 
podrobnými informacemi 14 dní před odjezdem. 
 
Společně s přihláškou uhraďte účastnický poplatek ve výši 1.600 Kč (pro studenty 1.200 Kč) na účet 

Sdružení Ackermann-Gemeinde u Expobank CZ, č.ú. 513 435 1706/4000 (CZK). 
Platbu označte svým příjmením a heslem „KT Lipsko 2016“! 

 
------------------------------zde odstřihněte a zašlete na adresu Sdružení Ackermann-Gemeinde ------------------------- 
 

Závazná přihláška na Katolické dny v Lipsku,  25. -29. května  

Příjmení:………………………………………………......   Jméno:…………………………………………........ 
Ulice:…………………………………………………….......   Město/PSČ:……………………………………....... 
Datum narození:………………………………….......   Telefon:………………………………………………… 
Email:………………………………………...................   Znalosti cizích jazyků: ............................... 
 
Závazně se přihlašuji na 100. Katolické dny v Lipsku (25. 5. – 29. 5. 2016). Současně zasílám platbu  
1.600 Kč/popř. 1.200 Kč na účet Sdružení Ackermann-Gemeinde u Expobank CZ,  č.ú. 513 435 1706/4000 (CZK) 
 
Datum:          Podpis: 


