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Toto je informační email občanského sdružení SOSák. Pokud se vám
nezobrazují správně obrázky, použijte tlačítko "Webová verze" v pravém
horním rohu.Jestliže potřebujete upravit svůj profil nebo se chcete ze
seznamu příjemců odhlásit, můžete tak učinit níže.

                  Webová verze

SOSÁKOVY  ADVENTNÍ NOVINKY  
  

 
 
 
 

Milí příznivci, nadšenci, podporovatelé a dárci.
 

 

 ADVENTMÍ ČAS SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ
 

A S NÍM PŘICHÁZÍ POZVÁNÍ NA NAŠE AKCE. 
 

Připravili  jsme pro Vás  tradiční adventní setkání i pozvání na muzicírování 
 

v mlýnské galerii na květnické hrázi.
  

 S úctou a  pokorou  vaši SOSáci

ANDĚLSKÁ POŠTA aneb Posíláme dopis Ježíškovi
 a vystoupení kapely s koledami a loutkovým divadlem.

 2. 12. 2018 od 16 h

PROGRÁMEK:
16:00 DIVADLO  Adventní Koledivy 
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 Představení téměř pro všechny generace😊  Je čtyřiadvacátého. A ponocný ve vsi
má problém. Namísto tiché, přesvaté noci mu po vsi špacírují samý blázni. Muž,
který tvrdí, že je anděl. Pastýři ženou ovce na sněhu a dokonce děti. Prý měly sen,
že zítra nemusí do školy.  A tři přespolní, co tvrdí, že jsou králové. A nikdo ani netuší,
proč se to všechno tak přihodilo. A víte co? Vysvětlí jim to pošťák. Že prý „nesem
vám noviny“. Jistě. V noci! Ale kdyby se aspoň chovali tiše, jak káže mrav. Ne, oni
prostě musí zpívat.

  
Od 16:45 PO PŘEDSTAVENÍ 

 ANDĚLSKÁ POŠTA aneb Posíláme dopis Ježíškovi
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Pro všechny zájemce je připravena naše tradiční Andělská pošta s andělskými
razítky, andělskou poštovní schránkou i andělskými dobrotami. Všichni malí i dospělí
si budou moci poslat svá přání Ježíškovi. Doručení je 100 %. Za odeslaný dopis
každý získá andělskou prskavku, jež bude moci andělským světlem rozzářit.

Těšit se můžete  na lidové vánoční zvyky
 i na vánoční dobroty a moky

 

 Kliknutím na obrázky stáhnete plakát a pozvánku v pdf formátu
  

 Akce je součástí Projektu Tvořivá setkání a kultura na vsi podpořený obcí Sibřina,
realizovaný v regionu Pošembeří.   

 www.sosakos.cz,    SOSÁKOV – NA PALOUČKU  21 . A 70, SIBŘINA
.

PROSINCOVÉ AKCE V KVĚTNICKÉM MLÝNĚ

http://www.sosakos.cz/userFiles/andelska-posta2018.pdf
http://www.sosakos.cz/userFiles/plakat-andelska-posta-divadlo-2018.pdf
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 Přijměte srdečné pozvání na
 ADVENTNÍ KONCERY A TRH V KVĚTNICKÉM MLÝNĚ

  
1.12. OD 17H 

koncert kapely ŠNEK a spol.

8.12. OD 17H
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koncert písní nejen vánočních

9.12.  OD 14 H

Vánoční jarmark autorských prací, nejen lektorů SOSáku

15.12. OD 17H

Vánoční barokní skladby a české koledy

22.12.  OD 17H 
  

PŘIPOMÍNKA NA DÍLNU ADVENTNÍCH VĚNCŮ A DEKORACÍ
  

 24. A 25. 11. 2018
sobota od 10h do 18h

nedělě od 10 do 15h

přihlašovací formulář je zde http://www.sosakos.cz/prihlasovaci-formulare

a bude znepřístupněn ve středu 21.11.2018

 24.12. v 14h u kapličky v sibřině bude pro vás a vaše blízké

http://www.sosakos.cz/prihlasovaci-formulare
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připraveno světlo z Betléma

Copyright © 2018 o.s. SOSák, All rights reserved.
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