Dom Quo vadis (www.domquovadis.sk), Fórum kresťanských inštitúcii (www.fki.sk),
Hnutie Spoločenstvo a oslobodenie (www.clonline.org), Bratislavské kultúrne
a informačné stredisko (www.bkis.sk), Nadácia Konrada Adenauera (www.kas.de)

PONUKOVÝ LIST PRE ŠKOLY
VÝSTAVA Z JERUZALEMA KU VŠETKÝM NÁRODOM
Asistovaná prehliadka výstavy s interaktívnym zameraním na tému:
Svedectvá o počiatkoch kresťanstva
Miesto konania: Dom Quo vadis, Hurbanovo námestie v Bratislave
(vedľa Kostola Najsv. Trojice),
Otváracie hodiny: 1. – 30. jún 2011, školské skupiny od 9.00 – 13.00
po predchádzajúcej dohode s lektormi.
Výstava Z Jeruzalema ku všetkým národom je skrátenou didaktickou verziou
veľkej archeologickej expozície z talianskeho Rimini. Naša slovenská verzia prináša
na 46 paneloch informácie a jedinečnú obrazovú dokumentáciu o Palestíne
v časoch Ježiša Krista, o šírení kresťanstva v prvých troch storočiach po Kristovi.
Pripravilo ju hnutie Spoločenstvo a oslobodenie v spolupráci s Fórom kresťanských
inštitúcii, Domom Quo vadis, Bratislavským kultúrnym a informačným a Nadáciou
Konrada Adenauera.
Cieľom výstavy je vzbudiť záujem detí o určené témy, využiť a rozšíriť ich
znalosti o kresťanstve. Pripravený program môže zaujímavým spôsobom
doplniť vyučovanie náboženstva, etiky, dejepisu a NOS, prípadne spestriť
školský výlet v Bratislave. Výstava je určená pre študentov a žiakov od cca
12 rokov.

Program pre školy (cca 45 min)
interaktívny výklad, vedomostný kvíz
film o Jeruzaleme
Lektori: Mgr. Ing. Ján Ňukovič,
Mgr. Gabriela Poláková,
Bc. Ivan Márius Augustín
Návštevu skupín v dopoludňajších
hodinách je potrebné dohodnúť čo
najskôr, najneskôr 2 dni vopred emailom
alebo telefonicky: fjtan.fjtan@gmail.com,
tel.:0944 211 911, 0903 982 096

Mozaika s fénixom

Otváracie hodiny pre jednotlivcov a menšie skupiny:
Pondelok-Nedeľa od 16:30 do 21:00, v piatok do 22:00
Vstup na výstavu je bezplatný

POZVÁNKA
Hnutie Spoločenstvo a oslobodenie, Dom Quo vadis,
Fórum kresťanských inštitúcií, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko,
Nadácia Konrada Adenauera
Vás pozývajú na výstavu

Z Jeruzalema ku všetkým národom
46 panelov s textami a jedinečnou obrazovou dokumentáciou o prvých
storočiach kresťanstva
Dom Quo vadis,
Hurbanovo námestie, vedľa Kostola Najsv. Trojice

od 1. do 30. júna 2011
Otváracie hodiny
Pondelok – Nedeľa
16.30 – 21.00 (piatok do 22.00)
Lektorský výklad v pracovné dni okrem štvrtka o 17.00 a 18.00.
Školské skupiny môžu výstavu navštíviť dopoludnia, návštevu treba dohodnúť
telefonicky al. emailom: fjtan.fjtan@gmail.com,
+421.944.211.911, +421.903.982.096
Viac info aj na www.domquovadis.sk
Pre nahlásené školské skupiny zabezpečujeme lektorský výklad,
premietanie filmu o Svätej zemi a vedomostnú súťaž.

Vernisáž 1. júna 2011 o 17.30
s lektorským výkladom

Prednáška 14. júna 2011 o 17.30
ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová PhD.: Jeruzalemský chrám a prví kresťania

