Oslava dne předků – Návy

Kdy: neděle 6.11.2016 v 15 hodin, obřad samotný 16.30, zakončení kolem 19. hodiny
Kde: mezi poli u staleté památné Olše lepkavé u Sobína (nejblíže pražské MHD Blatnická)
Světem Nav bylo našimi slovanskými předky nazýváno zásvětí –
místo, kde žijí duše našich zesnulých předků a které spravoval
Veles - jako pán Náv, ochránce skotu a stád i ručitel smluv. Jako
„Návy“ byly v některých krajích označovány duše zemřelých.
Tento Slovany po staletí slavený svátek byl nejdůležitějším
ze čtyř hlavních zastavení se v kolovratu ročních událostí,
týkající se předků, později spojen s názvy „dušičky“ a „památka
zesnulých“. My bychom v tomto čase rádi v přítomnosti
pamětné olše vzdali čest předkům všem - zesnulým i živým a poděkovali jim za životy, které nám dali, i za další dary,
které do nich přinesli, a pomodlili se zvláště za usmíření a
klid ve všech vztazích …
Příroda je v síle podzimu - v plnosti Mokoše a ozvěnách
Stribogových čekáme první vzkazy Perunovy, než Morana se
Stribogem o Kračunu převezmou otěže přírodního dění a nastolí
dobu chladu, mrazivého větru, zimy, smrti obrazné i fyzické –
tak, jak rok za rokem kráčí naše životy a povstává a znovu upadá život v přírodě … Pojďme proto
ve společenství našich předků oslavit tento nezbytný koloběh, radovat se s nimi a hodovat! Včetně dětí
všeho věku zveme každého, kdo cítí, že ho srdce táhne ...
Přibližný program:
- přichystání dřeva, prostoru k ceremonii, oltáře, hostiny
- zdobení olše, prostoru i sebe, povídání, příprava obětin
- ceremonie – promluvy k silám přírody a předkům, slavnostní oheň, zpívání, tanec, přípitky, ...
- společná hostina
Co s sebou:
- obřadní oděv, máte-li – ženy nejlépe sukně či šaty, muži bílý svršek
- bílé stuhy, svíčku a skleničku, do které umístíte světýlko
- tradiční hudební nástroje (koncovky, flétny, brumle, strunné, bubny, chřestidla, zvonečky)
- medovinu jako úlitbu i jako přípitek (pro děti bude připravený nealkoholický)
- dary předkům, které jim věnujeme skrze oheň, dále drobné dary ohni (pečivo, ovoce, ořechy, bylinky, …)
- pokrm ke sdílení na společné hostině (pokud s vejci, mléčnými výrobky či masem, prosíme jen od domácích
zvířat), případně i hrníček a misku na jídlo se lžící
- louče, lampiony, lampičky, petrolejky, čelovku ...
Akci organizuje: Marek Bednář s přáteli – 777 249 411, marek.bednar@email.cz

