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Rozsvícení vánočních stromů a 

žehnání adventních věnců 
Kaple Horní Věžnice 

27. 11. 2016 od 18:00 hodin, mše svatá v kapli s žehnáním 

adventního stromu. Mši sv. slouží P. Mons. Zdeněk Krček. 
 

Náves Dolní Věžnice 

28. 11. 2016 od 16:00 hodin, žehná P. Damián Vrchovský, 

vystoupí děti ze Základní a Mateřské školy Věžnice. 
 

Srdečně zve Obec Věžnice a KR Věžnice. 

Bohoslužby v kapli 
29. 12. 2016 od 17:00 hodin 

06. 12. 2016 od 17:00 hodin 

13. 12. 2016 od 17:00 hodin 

20. 12. 2016 od 17:00 hodin 

24.12.2016 od 16:00 hodin štědrovečerní vánoční 

mše svatá - slouží P. Mons. Zdeněk Krček 
27. 12. 2016 od 17:00 hodin 

31. 12. 2016 od 18:00 hodin do 21:00 hod. adorace 
 

Vánoční trhy s prodejem vánočních stromků 
 

Sál kulturního domu Věžnice 

Sobota 10. 12. 2016 od 13:00 hodin do 17:00 hodin. 

Mimo jiné si můžete zakoupit ručně malovaná trička, 

knihy, vánoční výzdobu, ponožky, korálky, domácí 

potřeby, dětské oblečení, čaje atd. 

Bohaté občerstvení zajištěno. 
Srdečně zve KR Věžnice a obec Věžnice. 

Obec Věžnice a Domov sv. Floriána si 

dovoluje pozvat samostatně žijící občany 

na vánoční večeři  
středa 21. 12. 2016 v 18:00 h.  

ve společenské místnosti DPS 

S kulturní vložkou vystoupí děti ze ZŠ a 

MŠ Věžnice. Jste srdečně zváni 

Prodej 

vánočních 

kaprů 
pátek 23. 12. 2016 

od 9,00 hodin před 

sálem KD Věžnice. 

Objednávky 

přijímají obě 

prodejny. 

Štědrovečerní vánoční 

mše svatá a živý 

betlém 
Štědrý den 24.12.2016 od 16:00 

hodin v kapli ve Věžnici. 

Společně s dětmi z KR Věžnice si 

můžete zazpívat koledy a odnést si 

domů  

Betlémské světlo. 

Vánoční besídka dětí 
v sobotu 17. 12. 2016 od 16:00 hodin 

v sále KD Věžnice. Vystoupí děti ze 

Základní školy a Mateřské školy Věžnice. 

Srdečně Vás zve obec Věžnice a děti ze ZŠ 

a MŠ Věžnice. 

Obec Věžnice a Domov sv. Floriána  

si vás dovoluje pozvat na  

 výrobu vánočních dekorací, 
středa 30. 11. 2016 od 17:00  

ve společenské místnosti pečovatelského 

domu. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. 

 

SDH Věžnice Vás zve na již 12. ročník  
Hokejbalového turnaje o putovní pohár 

v sobotu 3. 12. 2016 od 9:00 hodin,  

sportovní areál SK Věžnice, Občerstvení zajištěno.  

Dále Vás zve 24. 12. 2016 od 9,00 hod.  

na tradiční hokejbalové utkání ženatí proti svobodným 

Vánoční koncert  

Františka Nedvěda  
a skupiny Tiebreak 

 

v pátek 9. 12. 2016 od 19:00 hodin 

v sále KD Věžnice.  

Srdečně Vás zveme  

Obec Věžnice a Domov sv. Floriána 

si vás dovoluje pozvat na  

 přípravu vánoční večeře a vánoční 

tabule, 

středa 21. 12. 2016 od 9:00  

ve společenské místnosti pečovatelského 

domu. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. 

 

Legenda o Hvězdě 
 

v sobotu 10. 12. 2016 od 16:30 hodin 

v sále KD Věžnice. Děti si zahrají s herci  

pražského divadla Evy Hruškové vánoční 

scénky a připomenou si vánoční zvyky.  

Srdečně Vás zve OÚ a MC Borůvka  


