Rozsvícení
vánočního stromu
a adventní trh
Zveme Vás srdečně na slavnostní rozsvícení vánočního
stromu na chrástecké návsi spojené s jarmarkem
a ohňostrojem
v sobotu 1.12.2012

Farní sbor ČCE
pondělí 24.12.2012
15,00 hod.
Živý betlém
na farské zahradě s živými
postavami, zvířaty, koledami
a možností odnést si
betlémské světlo

Program na návsi:
16,00-18,00 hod.
- reprodukovaná hudba, prodej vánočních dárků
- vystoupení dětí z MŠ Chrást
- vánoční vystoupení v podání Libora Steinera a jeho přátel
od 18,00 hod.
- slovo starosty obce a faráře ČCE
- rozsvícení vánočního stromu
- ohňostroj
Po celé odpoledne prodej vánočních dárků od stánkových
prodejců, občerstvení - svařené víno, pivo, klobásy, cukrovinky.
Těšíme se na Vás.
Kulturní výbor OÚ Chrást

pondělí 24.12.2012
22,30 hod.
(Před)půlnoční bohoslužba

Žáci a učitelé ZŠ Chrást Vás srdečně zvou na

Vánoční jarmark
ve čtvrtek 13.12.2012 od 17,00
na školní zahradě za budovou školy
Přijďte si zakoupit drobné dárky vyrobené
našimi žáky a poslechnout si několik
vánočních písní v našem podání.

Sdružení Exodus, Vlaštovka Plzeň, Včelařský
kroužek mládeže Zruč – Senec, Kroužek
dovedných rukou Plzeň a paní Hana Mastná
Vás srdečně zvou na

Vánoční zdobení
14. a 15.12.2012
v prostorách školní družiny ZŠ Chrást
(přístup bočním vchodem)
Přijďte si s dětmi vyrobit různé vánoční dárky a
ozdoby (vánoční přání, ozdoby z přírodních
mýdel, skleněné ozdoby), 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.
14.12. - 9,00–12,00 rezervováno pro MŠ Chrást
14.12. - 12,00–16,00 otevřeno pro veřejnost
15.12. - 9,30–13,00 otevřeno pro veřejnost
Přijďte si v neděli 23.12.2012 od 14,00 do 16,00
hod. pro Betlémské světlo do kapličky naproti
škole (zajišťují žáci ZŠ spolu se skautským
oddílem Poutníci Plzeň)

Akce během adventu:
sobota 1.12.2012 – 13,00-16,00 hod. – fara ČCE
Společná tvorba adventních věnců
sobota 1.12.2012 - od 16,00 – chrástecká náves
od 16,00 hod. - Adventní trh
18,00 - Rozsvícení vánočního stromu, ohňostroj
neděle 2.12.2012 – 16,00 hod. - Lidový dům
Mikulášská besídka
pondělí 3.12.2012 – 18,00 hod. – Lidový dům
Předvánoční koncert ZUŠ Chrást

Chrástecký
adventní kalendář
vánočních akcí
2012

pátek 7. a 21.12. - 18,00 – fara ČCE
Roráty – večerní modlitby s advent. zpěvy
čtvrtek 13.12.2012 – 17,00 hod. – ZŠ Chrást
Vánoční jarmark v ZŠ – výrobky a dekorace žáků
pátek 14.12. – sobota 15.12.2012 – ZŠ Chrást
Vánoční zdobení 2012 v ZŠ Chrást

Krásný adventní čas a
vánoční svátky plné pohody

neděle 23.12.2012 – 14,00-16,00 – kaplička
Rozdávání Betlémského světla
pondělí 24.12.2012 – 15,00 hod. – fara ČCE
Živý betlém na farské zahradě
pondělí 24.12.2012 – 22,30 hod. – fara ČCE
(Před)půlnoční bohoslužba

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

