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Rozsvícení vánočních stromů a 

žehnání adventních věnců 
Kaple Horní Věžnice 

29.11. 2014 od 15:30 hodin, mše svatá v kapli s žehnáním 

adventních věnců. Mši svatou slouží P. Zdeněk Krček. 
 

Náves  Dolní Věžnice 
1.12. 2014 od 16:00 hodin, žehná P. Damián Vrchovský, 

vystoupí děti ze Základní a Mateřské školy Věžnice. 
 

Srdečně zve Obecní úřad Věžnice a KR Věžnice. 
 

 

Bohoslužby v kapli 
 

02.12.2014 od 17:00 hodin 

09.12.2014 od 17:00 hodin 

16.12.2014 od 17:00 hodin 

23.12.2014 od 17:00 hodin 

30.12.2014 od 17:00 hodin 

31.12.2014 od 17:00 hodin do 21:00 hod. adorace 
 

Novoroční mše 1. 1. 2015 v 17:00 hodin 

mši slouží P. Mons. Zdeněk Krček 

Vánoční trhy s prodejem 

vánočních stromků 
 

Sál kulturního domu Věžnice 

Sobota 13.12.2014 od 13:00 hodin do 

16:00 hodin. Mimo jiné si můžete zakoupit 

ručně malovaná trička, knihy, vánoční 

výzdobu, spodní prádlo, ponožky, korálky, 

domácí potřeby, dětské oblečení, čaje atd. 
Srdečně zve KR Věžnice a obecní úřad. 

Domov sv. Floriána si dovoluje pozvat 

samostatně žijící občany na  
vánoční večeři  

ve čtvrtek 18. 12. 2014  v 18:00h.  

ve společenské místnosti pečovatelského 

domu. Jste srdečně zváni 
Prodej 

vánočních 

kaprů 
úterý 23.12.2014 

od 9,00 hodin před 

sálem KD Věžnice. 

Objednávky přijímají 

obě prodejny. 

Zpívání u Jeslí      

a živý betlém 
Štědrý den 24.12.2014 od 14:00 

hodin před kaplí ve Věžnici. 

Společně s dětmi z KR Věžnice 

si můžete zazpívat koledy a 

odnést si domů  

Betlémské světlo. 
 

 

Vánoční besídka dětí 
 

V sobotu 13.12.2014 od 16:00 hodin v sále KD 

Věžnice. Vystoupí děti ze Základní školy a Mateřské školy 

Věžnice. Srdečně Vás zve obecní úřad, KR Věžnice a  děti 

ze ZŠ a MŠ Věžnice. 

Domov sv. Floriána si vás dovoluje pozvat 

na výrobu 

 adventních věnců a svícnů, 
středu 26. 11. 2014 od 17:00  

ve společenské místnosti pečovatelského 

domu. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. 

 

Vánoční koncert s dechovkou 

Rebelka 
V sobotu 13.12.2014 od 13:00 hodin před sálem KD 

Věžnice. Srdečně Vás zve obecní úřad, KR Věžnice. 

Vánoční koncert  

Františka Nedvěda  
a skupiny Tiebreak 

 

V pátek 19.12.2014 od 19:00 hodin 

v sále KD Věžnice.  

Vstupné 100,- Kč 

Srdečně Vás zve obec Věžnice 


