
4. 8., 19:30 
Bohoslužba v předvečer Prague Pride
Kostel Martin ve zdi, Martinská ul., Praha 1

Při pravidelné evangelické bohoslužbě spolek LGBTQ  
věřících Logos představuje svůj program během 
festivalu Prague Pride a přimlouvá se za jeho šťastný 
průběh při společných modlitbách.

5. 8. – 11. 8., 15:00–22:00
Stánek na Prague Pride Village

Přijďte si utrhnout jablko ze stromu poznání. Stánek 
Logosu letos nabídne nejen meditace a tematické 
placky, ale také výstavu biblických artefaktů nebo 
ochutnávku beránka a katolických chipsů.

6. 8., 14:00–15:30
Bibliodrama: Kdo mi pomůže?
Život 90, Karoliny Světlé

Poznejte sami sebe v dramatickém semináři, jehož 
postavami budete přímo vy. Pridovské bibliodrama 
položí zásadní otázky, kdo je náš bližní a jak se solidarita 
vztahuje k LGBT hnutí. Počet účastníků 12.

6. 8., 17:00–18:00
Vyjití aneb biblický coming out
Pride Village, Střelecký ostrov

Bible nás často vyzývá, abychom opustili nějaké místo 
nebo svůj zvyk. Jsou to vlastně takové biblické coming 
outy. Co nám tím chce Bůh říct?

6. 8., 19:00–20:30
Parapride: Boží čtení
Langhans, Vodičkova 37, Praha 1

Přijďte na autorské čtení a následnou debatu 
s Alexandrem Flekem, který vloni vydal převyprávění 
evangelia pod názvem Parabible. Najdeme v ní i pasáže 
týkající se života LGBT lidí. 

7. 8., 17:00–18:00
Láska vs. Zákon 
Pride Village, Střelecký ostrov

Ježíš nebyl Josefův syn, a přece se ho Josef rozhodl 
přijmout. Podle zákona mohl Marii zapudit, ale neudělal 
to. Objevte skrze meditaci, co tento text může říct LGBT 
lidem.

7. 8., 18:00–19:30
Workshop: Jaká bude budoucnost církve?
Langhans, Vodičkova 37, Praha 1

Přispějte svými nápady a setkejte se se zajímavými 
osobnostmi. Workshop o budoucnosti, která se týká 
všech LGBT věřících, povedou husitská farářka Viktorie 
Martina Kopecká a katolický kněz Jiří Pešek.

8. 8., 17:00–18:00
Jen jednoho je třeba  
Pride Village, Střelecký ostrov

Co je podstatné a co ne? Na základě biblického příběhu 
o Ježíši, Martě a Marii poznáme, čeho bychom si měli 
vážit a co jsou jen povrchnosti. 

8. 8., 19:00
Solidarita LGBTQAI
Langhans, Vodičkova 37, Praha 1

Jsme solidární? Jakou roli v našem chování vůči 
ostatním hraje křesťanství? Přijďte na debatu se 
zajímavými hosty a podívejte se na témata spojená 
s historií i současností LGBTQAI komunity.

9. 8., 17:00–18:00
Milujme se všichni / Milujme se vzájemně /
Milujme všechny 
Pride Village, Střelecký ostrov

Všichni hledáme lásku, ale umíme ji i dávat? Přijďte na 
meditaci o důležitém citu, který nás všechny hřeje, ale 
i trápí. Objevte, co doopravdy znamená láska k bližnímu. 

10. 8., 17:00–18:00
Kde je Duch, tam je svoboda
Letná, komunitní zóna

Kristus znamená absolutní svobodu a nepodléhá 
tradicím. Nepodléhá ani zákonům, které omezují životy 
LGBT lidí. Přijďte meditovat o víře a o tom, jak se liší od 
dogmat. 

10. 8., 18:30–19:30
Happening Nová země
Letná, komunitní zóna

Feministický happening zaměřený na vizi nové, queer 
země, kde si budou všichni rovni bez ohledu na 
orientaci nebo gender. Povede teoložka Magdaléna 
Šipka a umělkyně Darina Alster.

12. 8., 14:00 
Bohoslužba pro účastníky Prague Pride
Kostel Martin ve zdi, Martinská ul., Praha 1

Společná bohoslužba farářů a farářek z různých církví. 
Přijďte poděkovat za festivalový týden, který jsme spolu 
mohli prožít.   
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