
PRESTO 
— tvé ANO nese

Základní síla lásky stejně jako věrnost a důvěra zakladatele vytvářejí 
v koncentračním táboře Dachau v roce 1942 zvláštní strategii přežití.



V 80. roce svého založení a u příležitosti  
100. výročí manželství Fritze a Heleny Kührových 
vás Institut schönstattských rodin a  
Schönstattský institut Mariiných bratří zvou na 
duchovní cestu do Památníku Dachau.



Prohlídka památníku s průvodcem 
v pátek 15.7. 2022 od 13:30 do 16:00

Den setkání a rozjímání 
v památníku Dachau 

v sobotu 16.7. 2022 od 10:00 do 17:00

Sdílení zážitků 
v neděli 17.7. 2022  

v Max-Mannheimer-Haus v Dachau





Náš svět je ve velké nouzi: mnoho lidí trpí strachem a úzkostí. Vzhledem 
k válce v Evropě, celosvětové pandemii a mnoha osobním ranám osudu 
roste nejistota ohledně budoucnosti.
Co nás nese, když se svět ze dne na den mění...?
Za druhé světové války zažívali vězni v koncentračním táboře Dachau 
„peklo“! Někteří však ve zvláštních chvílích pociťují výjimečnou blízkost 
k Bohu a zažívají lidskou velikost.
Jak je to možné? 
Zveme vás na duchovní cestu po táborové ulici, na osobní setkání s otcem 
Josefem Kentenichem, zakladatelem mezinárodního Schönstattského 
hnutí, a také s Dr. Fritzem Kührem, manželem a sociálním politikem, a Dr. 
Eduardem Pesendorferem, právníkem a regionálním politikem. Tito tři si 
zachovali vnitřní svobodu, i když jim byla vnější svoboda odňata. „Přesto“ 
se i v zajetí drželi svých životních snů a vizí a viděli jasněji své Bohem dané 
životní poslání a dále je prohlubovali.
Ptáme se sami sebe: Jak se nám daří následovat Krista jako nositelé života a 
poslání uprostřed dnešního světa? 
Na sobotních setkáních v malých skupinkách a v neděli v plénu se můžeme 
vzájemně sdílet a zapojit se. 
Těšíme se na vaši účast.

Edwin und Ulrike Bertrand   
Albert und Aloisia Busch  

Harald M. Knes 
Arnulf und Mariette Rausch  

Fábio und Marcelle Levandowski

Institut schönstattských institut rodin a Schönstattský institut Mariiných bratří 



Program

Pátek, 15.07.2022
13:30 Prohlídka Památníku koncentračního tábora Dachau s průvodcem 

v německém a/nebo španělském jazyce pro skupiny. 
Místo srazu: Návštěvnické centrum

18:00 Večeře (v příslušných ubytovacích zařízeních)

Sobota, 16.07.2022 
07:30 Snídaně
10:00 „S otcem Kentenichem, Dr. Fritzem Kührem a Dr. Eduardem 

Pesendorferem na cestě táborem“ (virtuálně nebo prezenčně;  
odkaz a místo setkání budou poskytnuty po registraci)

12:15 Oběd v Konditorei-Café Weißenbeck, Felix-Wankel-Straße 5,  
85221 Dachau,poblíž „Plantáže“ nebo z vlastních zásob

13:45 Pokračování setkání na cestě táborem
15:15 Mše svatá v kapli Kristova strachu ze smrti 

Celebrant: Mgr: Otec Antonio Bracht, Schönstatt-patres
18:00 Večeře 
Večer Alternativní program v Max-Mannheimer-Haus a v Dachau

Neděle, 17.07.2022 
08:00 Snídaně 
09:00 Plenární zasedání – Max-Mannheimer-Haus 
11:00 Mše svatá 
12:00 Oběd  
Ukončení akce



Organisatorisches

Účastnický poplatek
• za osobu 15 €
• za pár 25 €

Ceny ubytování v Max-Mannheimer-Haus  
od 15. do 17.07.2022
• ve dvoulůžkovém pokoji se sprchou/WC 111 € na osobu
• ve čtyřlůžkovém pokoji se sprchou/WC 105 € na osobu
• ve čtyřlůžkovém pokoji 99 € na osobu

(ceny ubytování včetně ručníků a ložního prádla)

Oběd v Konditorei-Café Weißenbeck
• rezervovaná místa
• cenově dostupné menu a/nebo káva a zákusek
• příležitost ke vzájemné výměně nápadů ve společenstvích u stolu

Možnost oběda pro jednodenní hosty s vlastním stravováním v 
sobotu, 16.07.2022
• Bistro návštěvnického centra, Pater-Roth-Straße 24, 85221 Dachau
• Piknik před památníkem

Program pro děti
Památník Dachau je přístupný dětem od 12 let. 
Na vyžádání lze pro tyto děti a mládež zajistit samostatnou prohlídku 
s průvodcem. Při registraci prosím uveďte, zda si přejete také hlídání 
mladších dětí.



Registrace do 10.06.2022 
www.familienbewegung.de/events-leser/trotzdem-dein-JA-traegt.html

Vaše registrace se stává závaznou převedením  
účastnického poplatku a/nebo nákladů na ubytování  
a stravu na účet Institutu schönstattských rodin:
Sparkasse Koblenz 
BIC: MALADE51KOB 
IBAN: DE40 5705 0120 0000 2698 03 
Stichwort: Dachau

Kontaktní adresa
Albert und Aloisia Busch 
Heßelerstraße 9 
33449 Langenberg 
+49 5248 9 66 90 41 
+49 157 58 27 05 27 
domumpatris@gmail.com

Akce je možné se zúčastnit také online. Tato účast je bezplatná. Uvítáme jakýkoli 
podpůrný dar. Účastníci online obdrží materiály ke „Dni setkání a reflexe“ 
v elektronické podobě po registraci na portálu Schönstattského díla rodin na stránce 
www.familienbewegung.de/events-leser/trotzdem-dein-JA-traegt.html

https://www.familienbewegung.de/events-leser/trotzdem-dein-JA-traegt.html
https://www.familienbewegung.de/events-leser/trotzdem-dein-JA-traegt.html

