Srdečně Vás zveme na

Vánoční zdobení
11. - 14.12.2013
v prostorách školní družiny ZŠ
Chrást (přístup bočním vchodem)

Zveme Vás srdečně na tradiční slavnostní rozsvícení
vánočního stromu na chrástecké návsi spojené
s jarmarkem a ohňostrojem

v sobotu 7.12.2013
Program na návsi:
15,00-18,00 hod.
- vánoční trhy za doprovodu sváteční hudby
- 16,00 - vystoupení dětí z MŠ Chrást
- 16,30 - vystoupení dětí ze ZŠ Chrást
- 17,00 - vystoupení Chrástochoru
od 18,00 hod.
- slovo starosty obce a faráře ČCE
- rozsvícení vánočního stromu
- ohňostroj

Přijďte si s dětmi vyrobit různé
vánoční dárky a ozdoby (vánoční
přání, ozdoby z přírodních mýdel, ze
skla, z pedigu, papíru, drátků a
korálků), vyzkoušejte si malování na
hedvábí, ozdobte si perníčky a
vyrobte si zajímavé šperky. Vše
bude spojeno s prodejní výstavou.
Chybět nebudou ani cukrářské
výrobky paní Pacholíkové. V sobotu
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ.
st 11.12. - 09,00–12,00 - pro MŠ Chrást
čt 12.12. - 07,40–12,20 - pro ZŠ Chrást
čt 12.12. - 13,00–15,30 - pro veřejnost
pá 13.12. - 07,40–12,20 - pro ZŠ Chrást
pá 13.12. - 13,00–15,30 - pro veřejnost
so 14.12. - 09,30–13,00 - pro veřejnost

Po celé odpoledne prodej vánočních dárků od stánkových
prodejců, občerstvení - svařené víno, pivo, klobásy, cukrovinky.
Těšíme se na Vás.
Kulturní výbor OÚ Chrást
Přijďte si v pondělí 23.12.2013 od 14,00 do 16,00
hod. pro Betlémské světlo do kapličky naproti
škole (zajišťují žáci ZŠ spolu se skautským
oddílem Poutníci Plzeň)

Farní sbor ČCE
úterý 24.12.2013
22,30 hod.
(Před)půlnoční bohoslužba

Akce během adventu:
sobota 30.11.2013 – 13,00-17,00 hod. – fara ČCE
Společná výroba adventních věnců
neděle 1.12.2013 – 16,00 hod. - Lidový dům
Mikulášská besídka pro nejmenší
úterý 3.12.2013 – 17,30 hod. – Lidový dům
Předvánoční koncert ZUŠ Chrást
pátky 6., 13. a 20.12.2013 - 18,00 – fara ČCE
Roráty – večerní modlitby s advent. zpěvy

středa 25.12.2013
15,00 hod.
Živý betlém
na farské zahradě s živými
postavami, zvířaty,
koledami a možností odnést
si betlémské světlo

sobota 7.12.2013 - od 15,00 – chrástecká náves
od 15,00 hod. - Adventní trh
18,00 - Rozsvícení vánočního stromu, ohňostroj
neděle 8.12.2013– Restaurace U Závor - 14,00 hod.
Mikulášská diskotéka pro děti 1. stupně ZŠ

Chrástecký
adventní kalendář
vánočních akcí

2013

středa 11.12. – sobota 14.12.2013 – ZŠ Chrást
Vánoční zdobení 2013 v ZŠ Chrást
sobota 14.12.2013 –fara ČCE
14,00 hod. – Perníkový advent
18,00 hod. – Ke světlu (dokument)

Příjemně strávený adventní čas
a pohodové vánoční svátky

pondělí 23.12.2013 – 14,00-16,00 – kaplička
Rozdávání Betlémského světla
úterý 24.12.2013 – 22,30 hod. – fara ČCE
(Před)půlnoční bohoslužba
středa 25.12.2013 – 15,00 hod. – fara ČCE
Živý betlém na farské zahradě

Další informace o některých
akcích uvnitř pozvánky

Zveme Vás v adventní čas na hezké
vánoční akce, které dětem zkrátí
čekání na dárky a nás zklidní
v této uspěchané době.
Přehled všech akcí na zadní straně pozvánky

