
Milé dámy, sestry, přítelkyně,  
 
je to více jak rok, co jsme se neviděly. Od března 2020 žijeme v poněkud jiné době, co bylo 
samozřejmostí, najednou není možné. Těšily jsme se na společné setkání, termín jsme 
několikrát přesunuli, ale protože se situace pořád nevyvíjí, jak bychom si přály, rozhodly 
jsme, že se v roce 2021 navzdory všem překážkám setkáme alespoň „on line“.  
 
V termínu 11.–12. 6 2021 Vám nabízíme Konferenci žen on-line. I když se nesejdeme 
všechny osobně, můžeme vytvořit malé skupinky (pokud to epidemiologická situace dovolí) 
a program sledovat společně. 
 
Zvolily jsme odvážné téma: ODVAHA KE ŠTĚSTÍ 
 
V příběhu Antonia de Saint Exupéryho Malý princ říká: „Poušť je krásná právě tím, že někde 
ukrývá studnu.“     
 
Skutečně je tomu tak? Můžeme i ve všednosti, zahlceni spoustou různých povinností, 
starostí, unaveni každodenním kolotočem najít pocit štěstí?  
 
Pozvání přijala Anna Hogenová, dáma s velkou životní a profesní zkušeností, nadhledem  
a realisticko-optimistickým pohledem na svět, ve kterém ženy hrají velkou a významnou 
roli. Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc je česká filosofka, fenomenoložka. Přednáší na 
Pedagogické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Oddělení filosofie a etiky, a na Husitské 
teologické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Katedry filosofie.  
 
Osloví nás také Soňa Sílová, kazatelka dvou pražských sborů CASD, učitelka, která se učí od 
svých studentů, manželka a maminka dvou kluků. Sama o sobě říká, že ji baví přemýšlet nad 
Biblí - o vztahu svobody a zodpovědnosti, o tom, co znamená milovat Boha, ostatní a sebe.   
 
„Teď tě poučím, ukážu ti cestu, po níž jít: radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím.“  Ž 32,8 
 
Ani v on-line verzi nebudou chybět CHVÁLY. Těšíme se rovněž na setkání s Luckou 
Chládkovou, Pavla Žůrkovou, Jitkou Sedláčkovou a dalšími, např. prostřednictvím 
workshopů. Máme připravené i malé drobnosti, které vždy potěší . 
 
Je to pro nás všechny netradiční doba, která vyžaduje i netradiční řešení.  
 
Těšíme se na Vaše on-line připojení a někdy brzo naživo! 
 

 S láskou Iveta, Katka, Marcela, Marie  

 

 „Prozíravost zjednává přízeň…“ Př 13,15  


