Advent a Vánoce 2008
v Obci k°es´an·
p°ehled akcí pro d¥ti a pro rodi£e s d¥tmi
Adventní ned¥le
(30. 11., 7. 12., 14. 12., 21. 12.)
Ve v²echny £ty°i adventní ned¥le se koná v 930 obvyklý ned¥lní ob°ad pro d¥ti, na který
navazuje krátké vypráv¥ní (7. prosince pak pokra£uje program d¥tské ned¥le, viz níºe).

Adventní slavnost
V první adventní ned¥li, tedy 30. listopadu, se od 1630 koná adventní slavnost pro d¥ti i pro
dosp¥lé. Budeme si vypráv¥t adventní p°íb¥h a spole£n¥ si zazpíváme n¥kolik písní pat°ících
k této sváte£ní dob¥.

Adventní koncert
Ve £tvrtek 4. prosince se od 2000 koná koncert étnového tria Windways a host·. Na programu budou skladby A. Corelliho, F. Landiniho, J. S. Bacha a dal²ích.

D¥tská ned¥le
7. 12. je prosincová d¥tská ned¥le. Po ned¥lním ob°adu pro d¥ti následuje d¥tský program
s vypráv¥ním, malováním a hrami. Dosp¥lí se mohou soub¥ºn¥ ú£astnit kurzu k biblickému
tématu. Ned¥li uzavírá spole£ný ob¥d (cca od 1315).

Adventní jarmark
V sobotu 13. prosince od 1000 do 1800 se koná adventní jarmark. Vedle mnoºství prodejních
stánk· je pro Vás b¥hem dne p°ipraven kulturní program a dílni£ky pro d¥ti. Podrobnosti
naleznete na zvlá²tním letáku (na kniºním stole a na výv¥sce).

Váno£ní ob°ad pro d¥ti
Hlavní váno£ní bohosluºba pro d¥ti ve ²kolním v¥ku se koná 25. prosince v 930.

Váno£ní zpívání
V ned¥li 28. prosince se v 1600 sejdeme ke spole£nému zpívání star²ích i nov¥j²ích váno£ních
písní za doprovodu houslí, kytary a v²ech dal²ích donesených nástroj·.
V²echny uvedené po°ady se konají v na²em sborovém dom¥ Na pejcharu 3
(stanice metra Hrad£anská, sm¥rem na Letnou na první k°iºovatce doprava do ulice Badeniho,
kolem izraelského velvyslanectví doleva do ulice Na pejcharu).
P°ípadné dal²í informace Vám poskytnou fará°i
Frank Peschel (233 325 317, frank.peschel@volny.cz), Tomá² Bon¥k (233 313 211,
tomas.bonek@seznam.cz) a Milan Horák (233 320 230, milan.m.horak@volny.cz).

