Milí přátelé a členové Slovanského kruhu,
jaro se probouzí pomalu, pomaličku... občas vykoukne Slunce a zahřeje nás - a pak se zase
schová za mraky, vítr a déšť. Ale ptáci zpívají - a je radost pozorovat přírodu, jak se pomalu
probouzí ze zimního spánku.
https://youtu.be/VTyaIed4DPQ
Jarní rovnodennost je dnem, kdy Slunce vychází přesně na východě a zapadá přesně na
západě. Protože přesný den rovnodennosti je poměrně snadné určit, je pravděpodobné, že
nejstarší kultury zakládaly svůj kalendář právě na rovnodennosti, která byla v některých
kulturách i počátkem roku. Čas kolem jarní rovnodennosti je časem rozloučení se se zimou
a zimními božstvy (vynášení Morany) a přivítání jara, časem magických obřadů na
podporu života, plodnosti a úrodnosti země.
Více o tomto čase se můžete dočíst zde:
http://www.slovanskykruh.cz/2017/03/provoda-jarni-rovnodennost/ a zde:
http://www.slovanskykruh.cz/2018/04/vyrocni-slavnosti-starych-slovanu-jiri-macuda/
(viz Oslava jarní rovnodennosti a Perunův svátek prvního hromu).

NOVINKY:
Oslava Hromnic, vedená členy Slovanského kruhu, proběhla letos hned na dvou
místech.
2. února jsme se sešli u Vltavy pod hradištěm Zámka, abychom požádali Peruna o
ochranu a o požehnání našim hromničním svíčkám. Obřad vedly Nami Maria Lada a Eva
Račanská.
http://www.slovanskykruh.cz/2019/02/hromnice-2-2-2019/
O týden později, 10. února, se konala oslava Hromnic ve Smiřicích u Hradce Králové.
Oslavu pořádal Český svaz ochránců přírody Smiřice a vedl ji člen Slovanského kruhu Petr
Dragel Vosátka.
http://www.slovanskykruh.cz/2019/02/hromnice-ve-smiricich-10-2-2019/
http://www.slovanskykruh.cz/2019/02/hromnice-2019-ve-smiricich/ - fotografie

V lednu a v únoru se konala v BIO OKO dvě setkání s Mnislavem Atapanou Zeleným,
Monikou Michaelovou a Zdeňkem Ordeltem.
Videozáznamy můžete shlédnout zde:
"Člověk, příroda a rituály": http://www.slovanskykruh.cz/2019/02/clovek-prirodaritualy-zivot-a-smrt-17-1-2019/
"Člověk, příroda a šamanismus": http://www.slovanskykruh.cz/2019/03/clovekpriroda-a-samanismus-zivot-a-smrt-18-2-2019/

Á Á UDAÁLOSTI:
NADCHAÁZEJICI
Srdečně vás zveme na tyto akce:
OSLAVA PROVODY (jarní rovnodennosti) se bude konat ve středu 20.3.2019 od
18.00 hod. na slovanském hradišti Libice na Cidlinou (u Poděbrad). Oslavu povedou
Jan Kroča a Petr Dragel Vosátka.
Bližší informace zde: http://www.slovanskykruh.cz/2019/03/provoda-jarnirovnodennost-2019-pozvanka/

Vynášení Morany ve Smiřicích proběhne v sobotu 30.3.2019 od 10.00 hod. ve
Smiřicích u Hradce Králové. Tuto akci opět pořádá Český svaz ochránců přírody
Smiřice a povede ji člen Slovanského kruhu Petr Dragel Vosátka.
Více informací zde: http://www.slovanskykruh.cz/2019/03/vynaseni-morany-vesmiricich-pozvanka-2/
Již 15. setkání členů a přátel Slovanského kruhu v pražské restauraci U
Kašpara se bude konat v pondělí 1.4.2019 od 20.00 hodin. Srdečně zveme všechny,
kdo chtějí být v kontaktu
.
Bližší informace zde: http://www.slovanskykruh.cz/2019/03/setkani-clenu-a-pratelslovanskeho-kruhu-15-pozvanka/

V dubnu se bude konat také další přednáška Staroslovanské akademie, a také další
víkendové setkání z cyklu Školy ceremoniální práce v rámci slovanství.
Pozvánky na obě tyto akce se objeví již brzy na našich webových stránkách.

Je pro nás velikou radostí pozvat vás na RODOKRUG - mezinárodní festival
domorodých tradic, který pořádá Slovanský kruh ve spolupráci s organizacemi Ladiva,
z.s.; Spolek Pol’ana, z.s. a Ekocentrum Loutí.
Festival se bude konat během prodlouženého květnového víkendu 10.-12.5.2019 na
pomezí Česka a Slovenska, v chatovém táboře Poľana Vrbovce.
Základní informace najdete zde: http://www.slovanskykruh.cz/2019/03/rodokrugmezinarodni-festival-domorodych-tradic-pozvanka/ .
Bližší informace o programu, vstupném apod. budou postupně doplňovány.
Festival bude mít i svoji vlastní webovou stránku http://www.rodokrug.com, která bude v
provozu již brzy.
Vstupenky bude možné zakoupit na http://www.ticketlive.cz.

Přehled všech akcí Slovanského kruhu v roce 2019, chystaných i již proběhlých,
najdete zde:
http://www.slovanskykruh.cz/2018/02/pravidelne-akce-v-roce-2019/

Přejeme vám všem krásné jaro, plné radosti z probouzející se přírody, jarní výlety s přáteli
a s rodinou - a hodně lásky kolem sebe i uvnitř v srdci.

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

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

