
Malé pozvání na velkou oslavu

aneb:
velké ohlédnutí

s něčíM MalýM k zakousnutí...

Už neuvěřitelných dvacet let prošlapáváme v naší 
společnosti cestu k lepšímu zacházení s trápením vážně
a nevyléčitelně nemocných dětí a jejich blízkých, k lepšímu
naslouchání dětem v nemocnicích a jejich rodičům 
a sourozencům a babičkám a dědečkům a kamarádům... 

Dlouhá cesta je za námi a doufáme také před námi. 
Dvacáté narozeniny jsou krásnou příležitostí poděkovat 
Vám všem, kdo nám pomáháte, kdo nás na naší cestě 
podporujete: svými dary, prací, nápady, myšlenkami, 
modlitbami. 

Dvacáté narozeniny Nadačního fondu Klíček jsou také 
vzácnou příležitostí setkat se s mnoha přáteli, dětmi 
i dospělými, s mnoha starými i novými známými, 
a také s našimi podporovateli.

V úterý 4.října 2011, přesně v den, kdy byla před dvaceti
lety naše nadace zaregistrována, budeme v kostele 
sv. Ignáce na karlově náměstí v praze děkovat při mši svaté
pánu bohu za svěřený dar nadační práce a za všechna 
setkání, která bychom nemohli bez jeho pomoci lidskými 
silami vůbec pojmout; budeme myslet na děti, které z tohoto
světa odešly, a na jejich blízké, kteří se museli učit žít tady dál
bez svých dětí s ohromnou bolestí v srdci – a budeme se
modlit za naději v jejich opětovné setkání. Mši svatou bude
sloužit p. František lízna, svým krásným zpěvem mši 
doprovodí pražská kantiléna. Začátek mše svaté v 19:00. 
po mši jsou všichni srdečně zváni na malé občerstvení.

V neděli 9. října 2011 pořádáme v Malejovicích, 
kde budujeme dětský hospic a provozujeme jeho první 
část a kde máme zázemí pro všechnu naši práci, 
Den otevřených dveří. pro hosty připravujeme několik 
překvapení, jedním z nich je malý koncert Jaroslava hutky.
dům bude otevřený od 10:00 do 17:00. bližší program 
najdete na www.klicek.org.

Ve čtvrtek 13. října 2011 budeme slavit v Ostravě; 
v Klubu Atlantik na ulici čs. legií 7. začneme v 15:00
vernisáží výstavy fotografií dokumentujících práci klíčku, 
poděkujeme za podporu a spolupráci našim ostravským
podporovatelům a nabídneme všem hostům něco výtečného
k zakousnutí. plánujeme promítnout pár krátkých minifilmů 
z našich letních táborů a pak, v cca 17:00, všechny srdečně
zveme na divadelní představení andělé z lesa, které pro nás
přijede zahrát divadlo líšeň. 

V sobotu 29. října 2011 bude v ostravském kostele 
sv. Václava od 14:00 sloužena mše svatá na naše úmysly.
sloužit ji budou p. aleš písařovic a p. Jiří zámečník, mladí
kněží, kteří se s naší prací seznámili už v době svých 
teologických studií.

patříte-li mezi naše podporovatele a přátele, jste také 
srdečně zváni v sobotu 8. října do prahy, kde jsme
od cca 11:30 připravili pro přátele klíčku dvě překvapení! 
Máte-li o překvapení zájem, ozvěte se kvůli rezervaci 
na telefonní číslo 774 028 435 (Radek nohál). 
počet míst na těchto dvou akcích je limitován!

těšíme se na setkání s vámi!
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