
Advent a Vánoce 2018 v Obci křesťanů
neděle
2., 9., 16. a 23.
prosince
9.30

Nedělní obřady pro děti
V 9.30 začne krátké vyprávění a poté bude nedělní obřad pro děti.  
(V neděli 9. prosince navazuje program dětské neděle ― viz níže.
Ve zbylé neděle je cca do 11.30 zajištěno hlídání pro děti rodičů,
kteří se od 10.30 chtějí zúčastnit hlavní nedělní bohoslužby.)

úterý 4. prosince
17.00

Adventní slavnost pro malé i velké
Budeme poslouchat adventní příběh, postupně zapálíme svíčky lemující
cestu příběhu a společně si zazpíváme několik svátečních písní.

neděle 9. prosince
9.30 ― cca 14.00

Dětská neděle
Program začne v 9.30 vyprávěním a nedělním obřadem pro děti.
Poté se budou děti věnovat kutění a dalším výtvarným činnostem.
Po svačině (svépomocí) mají děti celoroční hru a dospělí rozhovor
s farářem. Následuje cca ve 13.15 společný oběd. Přijít můžete s dětmi
bez předchozího ohlášení. Počítejte s příspěvkem na materiál a oběd.

sobota 15. prosince
10.00 ― 18.00

Adventní jarmark
Od 10.00 do 18.00 jsou připraveny řemeslné prodejní stánky, dílničky
pro děti, občerstvení a kulturní program.

pondělí 17. prosince
19.00

Adventní koncert Alikvotního sboru Spektrum
Zazní skladby B. Martinů (Písně o Marii), U. Sisaska (Gloria Patri - výběr) 
a další duchovní písně. Vede sbormistr Jan Staněk.

středa 19. prosince
15.30

Odpoledne pro naše starší
Tradiční setkání s vlídným slovem, vzpomínáním, trochou hudby i cukrovím.

středa 19. prosince
19.30

Písně o slavném narození
Minimalistické představení u svátečního stolu s dávnými moravskými,
ukrajinskými a polskými zpěvy Adventu a Vánoc a s poezií Bohuslava
Reynka. Hraje divadelní soubor "Teď, nádech a leť".

úterý 25. prosince
9.30

Vánoční obřad pro děti
Hlavní vánoční bohoslužba pro děti, kterou sloužíme jen jedenkrát v roce,
zprostředkuje dětem smysl a poselství Vánoc. Před obřadem a po něm
si připomeneme vánoční příběh a prohlédneme betlém.

25. prosince ―
5. ledna

Vánoční obřady pro dospělé
V úterý 25.12. v 0.00 se koná půlnoční bohoslužba (s kázáním bez
přijímání), poté v 8.00 jitřní (s kázáním) a v 10.30 denní (s kázáním).
Ve středu 26.12. budeme slavit obřad od 10.30 (s kázáním). Po zbytek
Vánoční doby až do 5.1. se obřady konají denně (bližší informace
o časech konání najdete v Oznamovateli nebo na www.obeckrestanu.cz

středa 26. prosince
16.00

Vánoční zpívání pro malé i velké
Ke společnému zpívání starších i novějších vánočních písní se sejdeme
v kapli. Rozličné hudební nástroje s sebou!

pondělí 31. prosince
17.00

Silvestrovské kázání
Duchovní ohlédnutí za událostmi uplynulého roku. Na téma "V temném
oku bouře ― o iluzích a výzvách v čase plném změn" káže Tomáš Boněk.

Všechny uvedené pořady se konají v našem sborovém domě, Na Špejcharu 3, Praha 7. Bližší 
informace u farářů: Tomáš Boněk (233313211, 723164793, tomas.bonek@seznam.cz), Virve Eigo 
(233320230, virve@volny.cz), Stanislava Veselková (723799904, stanislava.veselkova@gmail.com)


