
Milí přátelé a členové Slovanského kruhu,

ačkoliv to doposud vypadalo, že Morana stále ještě tvrdě spí svým "letním spánkem", v 
posledních dnech se snad už konečně začíná pomalu probouzet... Nastává dušičkový čas - 
čas přechodu do chladné a temné poloviny roku.
https://youtu.be/PEb-9TvQ-bE

Tento čas byl pro naše předky rozhraním mezi létem a zimou, mezi teplou a úrodnou - a 
chladnou, neúrodnou polovinou roku, ve které příroda spí zimním spánkem - a také časem,
kdy se stírá hranice mezi světem živých a světem mrtvých. V tento čas se duše zemřelých 
předků mohou vracet ke svým živým příbuzným - a proto je tento čas nejvhodnějším časem
k uctění našich předků.
Více o tomto období se můžete dočíst zde: 
http://www.slovanskykruh.cz/2017/03/den-navy-podzimni-dedkove-dusicky/ a zde: 
http://www.slovanskykruh.cz/2018/04/vyrocni-slavnosti-starych-slovanu-jiri-macuda/ 
(viz Dušičky, Podzimní Dědy, Příchod zimy a Příchod Velesa). 
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NOVINKY:
Podzimní rovnodennost, svátek Hody, jsme letos oslavili na vrchu Damil u Tetína. 
Poprvé jsme vařili v železném kotli na ohni sladkou obilnou kaši pro všechny zúčastněné - 
a poprvé jsme si také vyzkoušeli obřadní věštbu pomocí střelby z luku do runového terče.
Bližší informace zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/10/hody-23-9-2018/
Fotografie z oslavy zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/10/hody-2018/ 

Videoreportáž z oslav Slovanského kruhu nazvanou "Tajemní: Šaman pořádá 
rituály v Česku. Při oslavách lidé zažívají silnou energii", kterou natočil Zdeněk 
Bašus, můžete shlédnout zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/10/tajemni-saman-
porada-ritualy-v-cesku-pri-oslavach-lide-zazivaji-silnou-energii-videoreportaz/ - VIDEO 

Na video z letního tábora Slovanského kruhu a školky Laděnka, nazvaného "Putování 
domorodce po Zemi", se můžete podívat zde:  - VIDEO 
http://www.slovanskykruh.cz/2018/10/putovani-domorodce-po-zemi-video/
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V Praze proběhlo setkání se Žiarislavem při příležitosti
představení jeho nové knihy "Na vrchárskom chodníku".
Domluvili jsme se na bližší spolupráci, a Žiarislav také přijal
pozvání na Slovanský rodový sněm, který se bude konat v
Praze v červenci 2019.
Více informací zde: 
http://www.slovanskykruh.cz/2018/10/setkani-se-
ziarislavem/ .

S radostí vám sdělujeme, že Slovanský kruh byl pověřen organizováním XVI. 
Rodového slovanského sněmu, který se bude konat v červenci 2019 v Praze.
Bližší informace zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/10/slovansky-snem-2019-v-
praze/ .
Slovanský kruh bude hostitelem Rodového slovanského sněmu již podruhé: v roce 2016 byl
organizátorem XIII. ročníku sněmu. Tyto krásné chvíle si můžeme připomenout zde: 
http://www.slovanskykruh.cz/2016/08/rodovy-slovansky-snem-veca-12-13-7-2016/ .

Slovanský kruh nyní buduje produkční tým na tuto velikou mezinárodní akci a bude 
hledat dobrovolníky pro pomoc při organizaci. Pokud byste nám chtěli pomoci, napište 
nám na adresu info@slovanskykruh.cz (do předmětu mailu napište "Slovanský sněm 2019 
- dobrovolníci"). 

Za ČR jsou na sněm zvané všechny skupiny, které navazují na autentický 
odkaz našich slovanských předků v naší zemi. Pokud máte zájem se zúčastnit, bude 
nejlepší, pokud svou skupinu představíte dopisem na email info@slovanskykruh.cz. 
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Jak jistě víte, vyvíjíme mnoho činností a projektů v
rámci našeho záměru, kterým je obnova a rozvíjení
naší přírodně-spirituální nauky a poskytování
těchto znalostí a zdrojů ostatním. Protože jsme
nezisková organizace, fungující převážně na
principu dobrovolnictví, děláme téměř vše zadarmo,
ve svém volném čase - a mnohdy tyto činnosti
dotujeme ze svých peněz. Chtěli bychom vás tedy
požádat o vaši finanční podporu pro naši činnost... 
Vaše dary v libovolné výši můžete posílat na náš 
transparentní účet 2201465225/2010. 
Pomůžete nám i nadále rozvíjet naši činnost - a pracovat s
větší lehkostí a radostí... 
Za jakoukoliv podporu vám srdečně děkujeme  .

Bližší informace zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/10/podporte-nasi-praci-2/ .
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NADCHAÁ ZEJI ÁCI Á UDAÁ LOSTI:

Srdečně vás zveme na tyto akce: 

Mokošin den - malá zahradní oslava Matky Země, na
kterou srdečně zveme všechny rodiče s malými dětmi, bude ve
středu 24.10.2018 od 10.00 hod. ve školce Laděnka.
Bližší informace zde: 
http://www.slovanskykruh.cz/2018/10/mokosin-den-v-ladence-
pozvanka/ .

V neděli 28.10.2018 od 16.00 hodin budeme na Vyšehradě slavit 100. výročí vzniku 
Československa malým obřadem poděkování všem našim předkům, kteří se 
zasloužili o to, že můžeme žít v naší krásné zemi a mluvit vlastním jazykem. Přijďte 
poděkovat s námi...
Bližší informace zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/10/oslava-100-vyroci-
vzniku-ceskoslovenska-pozvanka/ .
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OSLAVA SVÁTKU DUŠIČKY se letos bude konat na "hradišťátku" v Dolních 
Břežanech. I při této oslavě budeme vzpomínat na naše předky - tentokrát nejen na ty 
naše společné, ale i na předky každého z nás - a vzdávat jim úctu. Oslava se bude konat ve 
čtvrtek 1.11.2018 od 18.00. Kdo můžete, přijďte nám pomoci s přípravami již v 16.00...
Více informací zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/10/dusicky-2018-pozvanka/ .

A jako každé první pondělí v měsíci, 5.11.2018 od 20.00 se můžeme vidět na Setkání 
členů a přátel Slovanského kruhu, které je otevřeno každému, koho zajímá naše 
práce. 
Informace zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/10/setkani-clenu-a-pratel-
slovanskeho-kruhu-10-pozvanka/ .
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Přejeme vám hladký přechod do tmavé poloviny roku - a užívání si všech jejích krás... 
sněhu (pokud bude  ), klidu a ticha v přírodě, předzimních večerů u krbu, při svíčkách 
nebo s dobrou knížkou - a co nejvíc času stráveného v kruhu rodiny, s blízkými dušemi a 
milými přáteli.

Za Slovanský kruh

Daniela Ayni
daniela.ayni@slovanskykruh.cz

Slovanský kruh, z.s.
http://www.slovanskykruh.cz/cs/

Slovanský kruh je oficiálním členem Slovanského sněmu a kongresu ECER (European 
Congress of Ethnic Religions).
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