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Adventní neděle 2007 - 1. adventní neděle: 2.12.2007, 2.: 9.12.2007, 3.: 16.12.2007, 4.: 23.12.2007
Advent je období radostného očekávání a těšení - věřící očekávají a těší se na příchod Spasitele
(Ježíše Krista). Kdo si v těchto dnech přivstane a kolem šesté hodiny je v kostele, uslyší takzvané
roráty, písně, které se zpívají na jitřních mších. Křesťané doporučují pro adventní týdny mírný půst,
protože střídmost v jídle bystří rozjímání.
Advent trvá čtyři týdny, začíná 1. neděli adventní, tedy neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem.
Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera a končí tedy dnem Narození Páně
(25.12.). Každou adventní neděli se zapaluje svíčka na adventním věnci, děti dostávají adventní
kalendáře a otevírají každý den jedno čokoládové okénko.

DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

8.12. - 14 hod - Setkání důchodců (nad 65 let)
14.12. - 18 hod - Výborová schůze MO ČRS Ždírec
22.12. - 18 hod - Výroční valná hromada SDH Ždírec

31.12. - 10 hod - SILVESTROVSKÝ BĚH VE ŽDÍRCI (start od Ždírecké hospody)
Pozvánka na SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ - dne 31.12.2007 se koná od 19 hod. v hasičské klubovně
ve Smederově tradiční silvestrovské posezení. Ohňostroj zajištěn.
Drobné občerstvení vítáno. Dobrou náladu s sebou.
Dana Pondělíková

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI

NEPOMUK
2.12. - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
BLOVICE - Lidový dům
2.12. - 17 hod - klubovna Pionýr - Peklo - nebe s
1. a 7.12. - 19 hod - Závěrečná kurzu tance a spol.výchovy
Mikulášem a čerty
11.12. - 14 hod - Předvánoční setkání důchodců (Ungrovanka) 6.12. - 16 hod - MC Beruška - Vánoční malování ozdob
14.12. - 20 hod - Maturitní ples Gymnázia Blovice
14.12. - 19 hod - sokolovna - Závěrečná kurzu tance
26.12. - 20 hod - SEJF - vánoční taneční zábava
Music Club Dvorec: 8.12.- Extra Band Revival + R.
31.12. - 20 hod - SILVESTR - hraje O.K.Band
Zíka; 25.12. - Rockové Vánoce; 26.12. - Popcorn párty
Zámek Hradiště
od Future Sound s DJ F.; 29.12. - ARGEMA
8.12. - 9-16 hod - 3.adventní trh - ukázka výroby svíček, aj.
Náměstí
KOZEL- zámek
12.12. - 17 hod - Společné zpívání koled za účasti Českého
16.12. - 16 hod - "PŘÁNÍ" - O splněných i nesplněných
rozhlasu Plzeň a rozsvícení vánočního stromu
přáních, účinkují Jitka Čvančarová a Jan Ježek, na
programu šansony a muzikálové melodie
KRAMOLÍN - U Kubátů
28.12. - 15.30 hod - jízdárna zámku - Štěpán Rak a
1.12. - 20 hod - BABOUCI
Jan Rak - kytarový koncert. Inf.tel. 776 027 265
7.12. - 20 hod - Mikulášská zábava
9.12. - 14 hod - HÁJENKA
SPÁLENÉ POŘÍČÍ
15.12. - 20hod - KEČUP
12.12. - 18 hod - Vánoční zpívání koled
25.12. - 20 hod - BAND
15.12. - 21 hod - sokolovna - ARAKAIN + hosté
30.12. - 20 hod - ORION
ZDEMYSLICE
Obecní úřad ve Zdemyslicích Vás srdečně zve na tradiční adventní jarmark, který se bude konat v sobotu dne 1.12. od
13.30 hod. v sále obecní hospody ve Zdemyslicích.
V nabídce bude široký výběr adventních věnců, svícnů, svíček, vizovického pečiva, perníků, keramiky, aj.
Po skončení jarmarku bude v 16.30 hod. před MŠ rozsvícen vánoční strom, kde vystoupí děti z MŠ.
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