
OBŘAD     13:00 - 13:45     Boromejská zahrada
Společně v kruhu zapálíme svíčky, ponoříme se do ticha usínající zahrady, 
vyslechneme slova útěchy a naděje farářky a obřadnice Sandry Silné.

WORKSHOP    14:00 - 16:30     Sál Otevřené zahrady
V této části nazvané Rodinná archeologie se budeme věnovat i hmotným 
vzpomínkám na naše drahé zesnulé. Můžete si s sebou přinést jakékoliv 
vzpomínkové objekty (fotografie, dopisy, kresby, medaile, knížky nebo 
jiné předměty, které máte s někým blízkým spojené). Společně vytvoříme 
pomíjivou videoinstalaci, během které se mohou tyto objekty jen tiše 
promítat na zeď nebo u nich můžete své vzpomínky sdílet. 
Děti mohou své vzpomínky kreslit nebo psát vzkazy zesnulým babičkám, 
dědečkům nebo třeba pejskům a také je promítat. 

Dušičková slavnost v Otevřené zahradě
v neděli 29. října 2017 od 13:00 hodin

Stále jsou naši mrtví s námi
a nikdy vlastně nejsme sami….. 
~ Jan Skácel

Slavnost je otevřena pro všechny včetně dětí. Není třeba se hlásit předem.

Přijít můžete na obě části nebo jenom na jednu, kterou si vyberete.

Hudebně bude slavnost doprovázet ???.

Na slavnosti se občerstvíme tím, co každý z nás přinese. Můžete  tedy přispět čímkoliv z vlastní kulinářské tvorby.

Přesná adresa: Otevřená zahrada Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno

Kontakt v případě dotazů: Jolana Novotná, tel. 607 877 075

Pořádá:               Poradna pro pozůstalé Maják (Klára pomáhá, z.s.)  |   Ke kořenům   |   Nadace Partnerství 

Spolupráce:       Kateřina Grofová (doprovázení umírajících)   |   Církev československá husitská, Brno
   Nadační fond Vrba   |   Cristine ???

Finanční podpora:      Globus | Billa | Sonnetor | Magistrát města Brna | Nadace Partnerství | Storge
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Záštitu nad Dušičkovou slavností převzali Marek Šlapal, náměstek hejtmana JMK, a Petr Hladík, náměstek primátora města Brna.

Organizační detaily:

Srdečně zveme vás všechny, kteří chcete na chvíli spočinout a vzpomenout, společně poděkovat 
za život náš i životy těch, kteří svůj čas na Zemi již naplnili a dál žijí v našich srdcích.

http://www.otevrenazahrada.cz/uvod.aspx
http://www.klarapomaha.cz/poradna/
http://www.klarapomaha.cz/
http://kekorenum.cz/
http://nadacepartnerstvi.cz/
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