Akce během adventu:

Vánoční trh

středa 1.12.2010 – 17,30 hod. – Lidový dům
Předvánoční koncert ZUŠ Chrást


Zveme Vás srdečně na slavnostní rozsvícení vánočního stromu
na chrástecké návsi spojené s jarmarkem a ohňostrojem
v sobotu 4.12.2010 od 15,00 hod.
Předprogram v Domě s pečovatelskou službou
14,00

koncert Malé muziky z Chrástu a Chrástochoru

Program na návsi
15,00

vystoupení Malé muziky z Chrástu

16,00

hudební vystoupení dýšinského sboru Gutta
Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční v živém podání

17,45 slovo starosty obce a faráře ČCE a
rozsvícení vánočního stromu
18,00


sobota 4.12.2010 – 14,00 hod. – DPS
Koncert Malé muziky z Chrástu a Chrástochoru
sobota 4.12.2010 – chrástecká náves
15,00 hod. – Vánoční trh - Rozsvícení
vánočního stromu a jarmark
18,00 - ohňostroj

reprodukovaná hudba, prodej vánočních dárků

15,30

17,00

pátek 3.12. a každý adventní pá - 17,00 – fara ČCE
Roráty – večerní modlitby s advent. zpěvy

ohňostroj


středa 8.12. – sobota 11.12.2010 – DPS
Vánoční zdobení 2010 v DPS


so 11.12.2010 – 15,00 hod. - DPS
Vánoční hraní a pohádka se souborem Karkulka


čtvrtek 23.12.2010 – 14,00-16,00 – kaplička
Rozdávání Betlémského světla



Po celé odpoledne prodej vánočních dárků od stánkových prodejců,
občerstvení (svařené víno, pivo, klobásy, cukrovinky).

pátek 24.12.2010 – 22,30 hod. – fara ČCE
Předpůlnoční bohoslužba


Těšíme se na Vás.

neděle 2.1.2011 – 17,00 hod. – Lidový dům
Koncert Chrástochoru a divadelní
představení „Rakovnická vánoční hra“

Další informace o některých
akcích uvnitř pozvánky

Obecní úřad Chrást s kulturním výborem
pořádá tradiční

Chrástecký
advent
Přijďte si s námi vyrobit a vyzdobit do pečovatelského domu v Chrástu
obrázky z korálků do dřevěných rámečků,
vánoční perníčky, vánoční přání(čka)
vánoční ozdoby (dřevěné, malované, ...)
vánoční aranžmá se svíčkou a ozdobami
malování na sklo a jiné ozdoby, perníčky.
Se zdobením Vám pomohou naši tradiční hosté!
Kdy:
středa 8.12.201
09,30 – 12,00 pro nejmenší – děti MŠ
.12.2010
čtvrtek 9.12.20
08,00 – 12,00 pro ZŠ Chrást
9.12.201
.12.2010
12,00 – 14,00 pro veřejnost
pátek 10
08,00 – 12,00 pro ZŠ Chrást
10.12.201
.12.2010
12,00 – 15,00 pro veřejnost
sobota 11.12.2010
09,30 – 13,00 pro širokou veřejnost

2010

Prožijme čas
očekávání společně

Kde: Dům s pečovatelskou službou Chrást, Železniční 637
Součástí akce budou ukázky, výstavka a malý prodej lidových řemesel (suchá vánoční vazba,
batika, paličkování, dřevěné ozdoby - betlémy, keramika,...). Vše bude spojené s výstavkou
prací postižených dětí sdružení Vlaštovka Plzeň a Exodus Třemošná.
V sobotu prodej cukrářských výrobků p. Pacholíkové,
Pacholíkové dále možnost na přání uvázání
vánočního aranžmá.
aranžmá
Na návštěvu do příjemného prostředí v DPS Vás srdečně zvou pořadatelé.

Zveme Vás srdečně na vánoční
akce a přejeme Vám příjemně
prožitý advent plný pohody a
porozumění.

