ADVENTNÍ ČAS V BOROVÉ
mimořádný informační leták
Advent je dobou očekávání příchodu Spasitele, doba pokoje, rozjímání a dobročinnosti.
Tím letošním vás provede několik akcí, které vám jej zpříjemní.
Sobota 26.11.2016 MIKULÁŠSKÉ JÍZDY
historickým motorovým vozem „Singrovka“ a přípojným
vozem Balm bude procházet pan průvodčí v dobové
uniformě, bude doprovázen Mikulášem a čertem, kteří
dětem nadělí drobný dárek (jízdní řád na
www.borova.cz).

Neděle 27.11.2016 od 15:00 JARMÁREK a od 16:00 ADVENTNÍ KONCERT dětí na
evangelické faře.

Sobota 3.12. 2016 od 17:00 – POHÁDKA „ČERT NIKDY NESPÍ“ v sokolovně v Borové.
Divadelní spolek TYL Polička připraví zejména děti na brzký příchod čerta a Mikuláše.

Neděle 11.12.2016 od 14:00 – BOROVSKÉ ADVENTNÍ TROUBENÍ
(za příznivého počasí v areálu sokolovny, při počasí nepříznivém v sokolovně)
Podrobný Program:
14:00 – úvodní slova pana faráře Mgr. Milana Romportla a jáhena Miloše Lapáčka
14:20 – vystoupení dětské skupiny Rozárky z Jimramova – zábavné taneční a hudební vystoupení
v duchu Vánoc
15:00 – MARKAZÍNI – hudební komorní soubor renomovaných mysliveckých trubačů, v jejichž
repertoáru se v době adventu nachází i koledy. Soubor o osmi nástrojích – přijďte se zaposlouchat
do malebných tónů lesnic, trumpet, tuby,…
16:00 – vypouštění „balónků přání“ (pouze za příznivého počasí).
V průběhu celého odpoledne bude otevřena BOROVSKÁ POBOČKA JEŽÍŠKOVY POŠTY pod
vedením paní poštmistrové Aleny Hejdukové, na kterou si děti budou moci přinést svá nejtajnější
vánoční přání. Podaná vánoční přání budou hromadně odeslána Ježíškovi. Psaná i malovaná
vánoční přání si doneste s sebou.
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Bude připraveno drobné občerstvení můžete se těšit na zabijačkové pochoutky,
na vynikající štrúdl a cukroví našich seniorek,
nebude chybět ani čaj s punčem,
vzduchem se ponese vůně hřebíčku a skořice ze
svařeného vína, ....

DOBRO-DRUZI
Aby se měla jako v ráji …
V říjnu se děti z tvořivých kroužků SVČ Mozaika zapojily do programu DOBRO-DRUZI pořádaného
nadací VIA. I vy se můžete podílet na pomoci malé Natálce Dittrichové z Borové svou štědrostí,
dobročinností a darováním. Bližší informace v den konání akce.
Děkujeme

Sobota 17.12.2016 od 16:00, Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční, scénické provedení,
v evangelickém kostele. Způsob provedení oblíbené pastorální mše z roku 1796 je svým
způsobem ojedinělým projektem svého druhu, neboť se snaží netradičním způsobem spojit
zpívaný text s jeho dějovým ztvárněním. Na jevišti se tak objeví Josef a Marie s Ježíškem, tovaryš
a mistr, tři králové, pastýř, poutník a další postavy známého příběhu o zvěstování Kristova
narození a příchodu pastýřů k jesličkám.
Účinkují členové a sólisté Opery Národního divadla v Praze.
Pořádá Spolek Náš Martinů ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v
Borové a Centrum Bohuslava Martinů. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 22.12.2016 - ZŠ Borová – Zpívání u stromečku a výroba vrkočů
Zpěv koled a tvořivost šikovných rukou v podání žáků ZŠ Borová.

MŠ Borová – Vánoční besídka v budově MŠ pro sourozence, rodiče, prarodiče,… našich
nejmenších (termín bude MŠ Borová upřesněn).

Další informace k jednotlivým akcím naleznete na www.borova.cz

V Borové dne 22.11.2016

Obecní úřad Borová, tel.č.: 461 743 268
e-mail: obec@borova.cz, http://www.borova.cz
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