Milí přátelé a členové Slovanského kruhu,
srdečně vás zdravíme, naposledy v tomto roce...
Kolo roku, které ve skutečnosti nekončí ani nezačíná, se blíží k okamžiku, ve kterém umírá
staré Slunce a rodí se nové - k zimnímu slunovratu.
https://youtu.be/bL0XDhcjpVg
Čas zimního slunovratu nazývali naši předkové také Kračun. Je to čas, kdy je noc nejdelší a
den nejkratší - ale zároveň je bodem zlomu, od kterého se dny zase začínají pomalu
prodlužovat. Zpočátku sice téměř neznatelně - ale přece. Je tedy i počátečním bodem
návratu ke světlé a teplé polovině roku - dnem, od kterého bude každý den o kousek víc
světla a o kousek blíž k jaru.
Více o tomto čase se můžete dočíst zde:
http://www.slovanskykruh.cz/2017/03/kracun-zimni-slunovrat/ a zde:
http://www.slovanskykruh.cz/2018/04/vyrocni-slavnosti-starych-slovanu-jiri-macuda/
(viz Kračún, Koleda, Zimní Velesovy svátky a Konec zimních Velesových svátků).

NOVINKY:
Na našich webových stránkách přibyly ještě dva články o Slovansko-árijských
védách:
http://www.slovanskykruh.cz/2018/10/prohlaseni-ziarislava-k-teoriim-tzv-slovanskoarijskych-ved/ (autor: Žiarislav)
http://www.slovanskykruh.cz/2018/10/rodnoverske-padelky-slovansko-arijske-vedy/
(autor: Mgr. Jiří Mačuda)
Tímto považujeme informování veřejnosti a naše vymezení se vůči tomuto fenoménu za
uzavřené.

28.10.2018 jsme oslavili 100. výročí vzniku Československa krátkým obřadem na
Vyšehradě.
Jak to proběhlo, se můžete dočíst zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/10/oslava-100vyroci-vzniku-ceskoslovenska-28-10-2018/ .

Ve videu, natočeném portálem osobního rozvoje Příznaky transformace, jsme si
připomněli srpnovou procházku Jana Kroči po hradišti Tetín, která se konala v
rámci Staroslovanské akademie - volného cyklu přednášek pro veřejnost:
http://www.slovanskykruh.cz/2018/10/mysticka-prochazka-po-tetine-jan-kroca/ VIDEO

Příznaky transformace také natočily "předdušičkový" rozhovor se Zdeňkem a Nami
nazvaný "Dušičkový čas / Prolínání se s dušemi předků":
http://www.slovanskykruh.cz/2018/10/dusickovy-cas-prolinani-se-s-dusemi-predkurozhovor/ - VIDEO

Svátek Dušičky (neboli Den Návy) jsme letos oslavili na hradišti u Dolních Břežan.
Oslavu vedla Eva Račanská, členka Slovanského kruhu a čerstvá absolventka "Školy
ceremoniální práce v rámci slovanství". Za krásné fotografie děkujeme fotografovi
Martinovi Andrlemu .
Zpráva z oslavy: http://www.slovanskykruh.cz/2018/11/dusicky-1-11-2018/
Fotografie: http://www.slovanskykruh.cz/2018/11/dusicky-2018/

Jako každé první pondělí v měsíci, i tentokrát jsme se sešli v pražské restauraci U Kašpara
na "Setkání členů a přátel Slovanského kruhu":
http://www.slovanskykruh.cz/2018/12/setkani-clenu-a-pratel-slovanskeho-kruhu-11pozvanka/ .

Pokud vás zajímala přednáška Zdeňka a Nami na téma "Domorodé kmeny v
Evropě" (a nemohli jste se na ni přijít podívat), máme pro vás videozáznam této
přednášky :
http://www.slovanskykruh.cz/2018/12/domorode-kmeny-v-evrope-prednaska/ - VIDEO

Á Á UDAÁLOSTI:
NADCHAÁZEJICI
Srdečně vás zveme na tyto akce:

OSLAVA SVÁTKU KRAČUN, zimního slunovratu, se letos bude konat 21.12.2018
od 18.00 v Praze, na vrchu Ládví v Ďáblickém háji (místo oslavy bude ještě včas
upřesněno na webu i na FB). Oslavu povede Nami Maria Lada.
http://www.slovanskykruh.cz/2018/12/kracun-2018-oslava-zimniho-slunovratupozvanka/

Hned následující den, 22.12.2018 od 20.00, proběhne dlouho očekávaný křest
prvního CD skupiny Svarga, nazvaného "Návrat slunce". Slunovratný rej bude
zahrnovat koncert skupiny Svarga (Zdeněk Ordelt, Nami Maria Halingten a hosté),
vlastní křest CD, maškarní rej (přijďte pokud možno v maskách, vycházejících z našich
tradic) - a o hudbu k tanci se postará DJ Yukimura. Moc se těšíme !
Bližší informace zde: http://www.slovanskykruh.cz/2018/12/slunovratny-rej-krestalba-navrat-slunce-pozvanka/

Srdečně vás zveme na unikátní taneční dílnu "Obřadní tance a chorovody" pod
vedením Mgr. Marie Fričové, Ph.D., odborné asistentky na katedře tance pražské HAMU,
která je specialistkou na výzkum lidových tradic. Naučíme se některé velmi staré
tance našich dávných předků, abychom mohli na našich oslavách svátků kola roku
nejen zpívat, ale i tančit - a vnášet tak autentické tradice našich předků do našeho
každodenního života.
http://www.slovanskykruh.cz/2018/12/obradni-tance-a-chorovody-pozvanka/

Od března 2019 začne další roční cyklus "Školy ceremoniální práce v rámci
slovanství", ve které se můžete naučit základy vedení obřadů v duchu slovanských tradic
a dozvědět se mnoho zajímavého o našich slovanských předcích. Přihlásit se můžete již
nyní na info@slovanskykruh.cz - a tamtéž se můžete obrátit i s dotazy a žádostmi o
bližší informace.
Informace o tomto ročníku školy najdete zde:
http://www.slovanskykruh.cz/2018/12/skola-ceremonialni-prace-v-ramci-slovanstvicyklus-2019-2020-pozvanka/ .

Přejeme vám krásný slunovrat, Kračun, Vánoce či Yule - ať tyto svátky prožijete se svými
blízkými nebo přáteli v radosti, pohodě a porozumění. Také vám přejeme vše dobré v
nadcházejícím roce – a ať je tento rok příznivý pro všechny lidi i všechny další obyvatele
naší krásné matky Země
.

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