Advent a Vánoce 2017
v Obci křesťanů
přehled akcí pro děti a pro rodiče s dětmi
Adventní neděle
(3. 12., 10. 12., 17. 12., 24. 12.)
Ve všechny čtyři adventní neděle se koná v 9.30 pravidelný nedělní obřad pro děti, uvedený
krátkým vyprávěním. V neděli 3. prosince pak pokračuje program dětské neděle (viz
níže), ve zbylé neděle je následně cca do 11.30 zajištěno hlídání pro děti rodičů, kteří
se od 10.30 chtějí zúčastnit hlavní nedělní bohoslužby.

Adventní slavnost
Ve středu 6. prosince se od 17.00 koná adventní slavnost pro děti i dospělé. Budeme si
vyprávět adventní příběh, postupně zapálíme svíčky lemující cestu příběhu a společně
si zazpíváme několik písní patřících k této sváteční době.

Adventní jarmark
V sobotu 16. prosince od 10.00 do 18.00 se koná adventní jarmark. Vedle množství
prodejních stánků je pro Vás během dne připraven kulturní program a dílničky pro děti.
Podrobnosti naleznete na zvláštním letáku (na knižním stole a na vývěsce).

Dětské neděle
3. prosince je prosincová „dětská neděle“. Po úvodním vyprávění a nedělním obřadu
pro děti následuje dětský program s vyprávěním, malováním a hrami. Po obřadu pro
dospělé je ve 12.00 společný oběd a poté pokračuje program pro děti a souběžně se
mohou dospělí od 13.00 zúčastnit „vyučování náboženství pro dospělé“. Ve 14.00 je
společná svačina.

Vánoční obřad pro děti
Hlavní vánoční bohoslužba pro děti, obřad, který sloužíme jen jedenkrát v roce a který
dětem zprostředkuje smysl a poselství Vánoc, se koná v pondělí 25. prosince v 9.30.
Před obřadem a po něm si připomeneme vánoční příběh a prohlédneme betlém.

Vánoční zpívání
V úterý 26. prosince se v 16.00 sejdeme ke společnému zpívání starších i novějších
vánočních písní za doprovodu všech hudebních nástrojů, které si přineseme.

Tříkrálový koncert
Po skončení vánoční doby Vás zveme v sobotu 6. ledna v 18.00 na koncert komorního
souboru S. O. S. Triolando.
Všechny uvedené pořady se konají v našem sborovém domě Na Špejcharu 3
(stanice metra Hradčanská, směrem na Letnou na první křižovatce doprava do ulice Badeniho,
kolem izraelského velvyslanectví doleva do ulice Na Špejcharu).
Případné další informace Vám poskytnou faráři
Tomáš Boněk (233313211, 723164793, tomas.bonek@seznam.cz), Virve Eigo (233320230,
virve@volny.cz) a Stanislava Veselková (723799904, stanislava.veselkova@gmail.com).

