2019

radostně a poklidně

advent
NA STAROMÁKU

Advent má být doba příprav, doba očekávání, doba klidu.

Staroměstské nám. 4/1, Praha 1

Daří se vám ho tak prožít?

PO—PÁ: 900—2200
SO: 1000—2200
NE: 1000—1800

Obchoďáky nejsou k hnutí, lidé blázní po svařáku, stresujeme se z dárků
a v práci makáme o to víc, o kolik je v prosinci volna.
Nenechte se vystresovat a přijďte si k nám oživit pár pozapomenutých adventních tradic.
Budeme se scházet na tradičních přástkách, kdy se lidé společně připravují na Vánoce,
klábosí, louskají ořechy, zdobí perníčky, derou peří a chystají cukroví.

skautskyinstitut.cz
« skautskyinstitut

Přijďte pobejt! Šťastný a veselý nemaj bejt Vánoce, to máš bejt Ty!

17.00
Kdo nevije s námi, vije proti nám! Tradiční vití adventních věnců nemůžeme vynechat. Svíčky, ozdoby a korpus si přineste vlastní. A taky budeme vyrábět vaječňák základ na vosí hnízda a nutnou výbavu zimní kápézetky!

radostný workshop: Perníčky a ozdoby
čt 12

čt 28

radostný workshop: Vití věnců a výroba vaječňáku

17.00
Tahle přástka nesmí vymřít! A duchna, pod kterou na Vánoce zalezeš, se musí něčím
vycpat. Máme kachní peří na draní, husí peří na výrobu mašlovaček (že jste doteď netušili,
co dát mamce k Vánocům?). Příspěvek 30 Kč.

Mše pro všechny s Markem Orko Váchou
čt 19

čt 5

radostný workshop: Draní peří a výroba mašlovaček

17.30
Před (Vánočním večírkem a) vyvrcholením adventu se společně na chvíli ztišíme, zklidníme a poděkujeme za všechno, co je v našem životě důležité. Mši povede Marek Orko
Vácha a srdečně jsou zváni věřící i nevěřící.

Vánoční večírek
čt 19

út 10

debata: Advent v životě moderního člověka

18.00
Co to vlastně je: advent? Co advent a Vánoce znamenají pro nevěřícího člověka? Může
vánoční příběh přinést něco do našeho života? A jak advent v dnešní uspěchané době
prožívat? Debatu povede kněz Pepa Prokeš - Křik.

17.00
Na dalším radostného workshopu budeme zdobit perníčky (proběhne soutěž o ten
nejkrásnější) a vyrábět slaměné ozdoby na vánoční stromeček. Plus vosí hnízda, svařák,
adventní písně a klábosení. Příspěvek 60 Kč.

19.00
Předvánoční pártoška. A taky soutěž o nejkrásněji ozdobený perníček, výroba vosích hnízd,
pouštění lodiček a další vánoční zvyky a tradice, společné balení dárků, svařáky, vánoční
punč a setkání tvých oblíbených lidí!

Vánoční otevírací doba
21.-23. V tyto dny u nás bude

otevřeno v klasické otevírací době.
A navíc bude k mání Betlémské
světlo - symbol míru a přátelství,
pohody a vánočního klidu. Dojdi
si pro plamínek a pak už šupej
domů za rodinkou!
24.-26. zavřeno
27.-30. otevřeno 14:00 - 22:00
31. 12. - 1. 1. zavřeno

