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Bohoslužba v předvečer Prague Pride 
6. 8., 19:30, Martin ve zdi, Martinská ul., Praha 1 
Při této bohoslužbě představuje Logos Česká republika svůj program 

během festivalového týdne. V rámci společných modliteb všichni 
společně prosíme za klidný a zdárný průběh festivalu Prague Pride. 

 
Logos v Pride Village 
7.–11. a 13. 8., 15:00–22:00, Střelecký ostrov, Praha 1 

I letos budeme mít relaxačně-rozjímací stánek na Střeláku. Budou 
tam knížky, informační materiály, samozřejmě nebude chybět ani 
koutek ručních prací a někdo, s kým si budete moct popovídat. A 

pokud chcete vědět něco o trans lidech, přijďte taky, najdete u nás i 
materiály TransParentu.  
 

Taizé modlitba v kapli u Čechova mostu 
8. 8., 18:00–20:00, Kaple sv. Máří Magdalské, nábř. Edvarda 
Beneše, Praha 1 

Ekumenická modlitba se zpěvy z Taizé otevřená pro všechny věřící i 
nevěřící. Prostor pro ztišení, meditaci i duchovní rozhovor. Pořádá 
Logos spolu se starokatolickou farností u sv. Máří Magdalény. 

 
Jakub Pavlús: Lépe dvěma než jednomu – náhledy na vztahy 
LGBT lidí v evangelických církvích sdružených ve Světovém 

luterském svazu 
9. 8., 19:00, Divadlo u Valšů, Karoliny Světlé 18, Praha 1 

Jakub Pavlús je farářem Českobratrské církve evangelické 

v Šumperku. Vztahům LGBT+ lidí se věnoval ve své diplomové práci 
na Evangelické bohoslovecké fakultě Univerzity Komenského. 

 
Janye Ozanne na Pride Voices 
10. 8., 19:00, Francouzský institut, Kino 35, Štěpánská 35, Praha 1 

Jayne Ozanne je hlavním hostem Logosu na letošním Prague Pride. 
Její příběh si můžete poslechnout v rámci večera inspiračních hovorů 
Pride Voices. 

 
Církev pro každého? Jayne Ozanne, významná představitelka 
anglikánské církve, o přístupu církve k LGBT+ lidem 

11. 8., 19:00, Divadlo u Valšů, Karoliny Světlé 18, Praha 1 
Jayne Ozanne aktivně bojuje za práva LGBT+ lidí v anglikánské 
církvi. Není ale disidentkou, ale uznávanou osobností a členkou 

zapojenou do oficiálních struktur církve. Církevní synod začátkem 
července velkou většinou schválil její návrh na zákaz konverzní 
neboli reparativní terapie leseb a gayů na „správnou“ heterosexuální 

orientaci. Anglikánská církev ve své rezoluci vyzvala též britskou 
vládu, aby byla konverzní terapie v Británii zakázána zákonem. 
 

Průvod z Václavského náměstí na Letnou 
12. 8., 11:30–14:00, začátek v dolní části Václavského náměstí 
Kdo chcete jít s námi, hledejte velký transparent s nápisem „LGBTQ 

věřící“ a znakem Logosu.  
 
Stánek na JarmarQu 

12. 8., 14:00–21:00, Letenská pláň 
Zastavte se u nás pro letáček, placku, na pokec nebo jen tak 
pozdravit. Rádi vás uvidíme. 

 
Bohoslužba pro účastníky Prague Pride    
13. 8., 14:00, Martin ve zdi, Martinská ul., Praha 1    

Logos chce ukázat, že se lesby ani gayové nemusejí bát křesťanství 
ani křesťanů. Přijďte se o tom přesvědčit a poděkovat za týden, 
který jsme spolu mohli prožít. Bohoslužbě bude předsedat biskup 

Církve československé husitské Filip Michael Štojdl. 


