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Akci povede: Zdeněk Ordelt – 

zakladatel organizací Slovanský kruh a 

Oko Bohů a studenti Ceremoniální 

školy v rámci slovanské tradice. 

 

    

Noc ohňů je slovanský svátek, který je důležitým bodem v kruhu svátků roku - Kolovratu. Definitivně končí 

vláda temnoty, zimy, bohyně Morany a začíná plodné období přírody pod ochranou bohyně Živy, Vesny a boha 

Svarožiče. V naší kultuře se tento svátek také objevuje jako „Pálení čarodějnic“, kdy se tradovalo, že se 

slétávají čarodějnice a provozují magické a erotické rituály. Proto se do vzduchu házejí zapálená košťata, aby 

se odehnaly jejich temné síly.Ve skutečnosti byly ale čarodějnice léčitelky, které v tento den slavily plodnost 

přírody a celá komunita používala k tancům masky. 

 

Slovanský svátek ,,Noc ohňů je originální oslavou mystického spojení s hloubkou plodnosti síly v naší 

přírodě. Pro očištění všeho a dobití energie, je použita síla ohně, která spálí temnoty a zažehne nové síly, 

které nás ponesou až do období další zimy.Symbolem mysticko-erotického spojení mužské a ženské energie, 

je stavění májky, které ale také symbolizuje propojení polarit a síly nebes, podsvětí a stromu života Veledubu, 

kde sídlí prastaré božské síly, které vládnou naší zemi. První máj, je lásky čas a to jak pro přírodu, tak i pro 

páry, které se za dob našich předků chodili pomilovat do přírody.Přijďte s námi oslavit svátek plodnosti, 

partnerství, lásky, rodiny a dětí, elementu ohně do přírody. 

 

Proč naši předkové z linie Slovanů dělali rituály v tomto bodě roku? S jakými silami se můžeme propojit v této 

části roku? Jací bohové, či duchové dle naší mythologie vládnou v přírodě?  

Na tyto dotazy dostanete odpovědi právě na této akci, která se koná na Padma Farmě 30.4.2017. 

 
 
 

 



Přijďte, jste srdečně vítáni!  

Ceremonie bude vedena v přátelském duchu, který by tomuto druhu akcí neměl chybět. Bude to jarní 

oslava spolu s přírodními duchy a božstvy 

Co s sebou: 

 

Akce bude společná, tedy můžete pomoci s přípravami ohniště, májky a ostaních prvků ceremonie. 

 

Dále můžete donést:  

 

 Dřevo, dle svých možností. 

 Barevné pentle, mašle pro výzdobu stromů na místě. 

 Dar pro duchy, oheň a síly jara, se kterými budeme v kontaktu. 

Jídlo, oblíbené nápoje jakéhokoliv druhu (může být i medovina, víno, či 

pivo, slivovice – české tradiční nápoje), sladkosti, byliny, vonné esence 

(šalvěj, pelyněk, pryskyřice a jiné) a ostatní objekty.  

 Vše bude sloužit jako dar duchům a také jako pohoštění pro všechny, kdo na ceremonii přijdou. 

 Svoje osobní hudební nástroje. 

 Čelovku, případně lžíci, hrníček a misku na jídlo. 

 Může být i slavnostní oblečení světlé barvy. 

 

 

Důležité informace: 

 

Přípravy ceremonie budou probíhat během odpoledne. Prosíme, aby jste přišli v 15:00 na místo 

setkání (viz. Spojení a místo setkání) a pomohli s přípravou ceremonie. Děkujeme. 

Kdo chce pomoci s přípravami ceremonie, může přijet v 11:00 na místo konání. 

Samotná ceremonie bude začínat v 16:00 zapálením ohně. Na akci je možné vzít s sebou i děti. 

 

Akci pořádá Oko Bohů společně se Slovanským kruhem z.s. a se studenty ,,Školy 

ceremoniální práce v rámci Slovanství. 

 

Vstupné je dobrovolné. 

 

Vybrané přízpěvky budou použity na podporu organizace Slovanský kruh a centra Padma Farma.  

 

 

Jste srdečně zváni ! 

 

 
Tato akce je pod záštitou organizace Oko  o   ve spolupráci s organizací Slovanský kru  z.s. 

 

 

 

 


