Vážení a milí spoluobčané,
nastává opět sváteční čas, období, které pro většinu z nás patří k nejkrásnějším
v roce. Přicházejí dny adventu ohlašující vánoční svátky.
Nejkrásnější jsou Vánoce zejména pro naše nejmenší. Není na světě nic
dojemnějšího než pohled na bezelstně radujícího se človíčka s nádherně zářícíma
očima nad právě rozbaleným vánočním dárkem. My starší si jistě každoročně
připomeneme, že okamžiky z dětství u vánočního stromku patří v našich
vzpomínkách k těm nejhezčím. Proto bych rád popřál těm nejmenším hodně dárků
a Vám všem krásnou vánoční atmosféru, klid, rodinnou pohodu a hodně důvodů k
úsměvům na rtech.
Nezapomeňme během následujícího období i na ty, kteří již nejsou mezi námi.
Věnujme jim krátkou vzpomínku na společně strávené chvíle a připomeňme si
okamžiky, které jsme s nimi prožili. Vždyť oni velkou měrou přispěli k tomu, že se
můžeme radovat z věcí minulých, které jsou základem pro tvorbu naší budoucnosti.
Zkusme se zamyslet i nad tím, zda ve svém okolí nemůžeme pomoci i těm, kteří naši
pomoc potřebují a mnohdy o ni nemohou či z různých důvodů nechtějí požádat.
Do nového roku 2020 přeji Vám všem všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, dobré
nálady, životního optimismu a hlavně vzájemné tolerance a porozumění.
Závěrem prosím přijměte pozvání na bohatý kulturní program, který pro vytvoření
té pravé slavnostní předvánoční a novoroční atmosféry připravili zástupci města
Borohrádek ve spolupráci s kulturní komisí a dalšími organizacemi. Těším se na
setkání s Vámi.
Váš starosta, Mgr. Martin Moravec

pátek 29. listopadu od 14.3o hodin, církevní základní škola

ADVENTNÍ TVOŘENÍ
sobota 30. listopadu od 14.00 hodin, náměstí

ADVENTNÍ TRHY
sobota 30. listopadu od 17.00 hodin, náměstí

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
pátek 6. prosince od 16.00 a od 18.00 hodin, městské kino

MIKULÁŠSKÉ PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI – LVÍ KRÁL
pondělí 9. prosince, mateřská škola

VÁNOČNÍ DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
čtvrtek 12. prosince od 18.00 hodin, kostel sv. Michaela archanděla

ADVENTNÍ KONCERT
Koncert žáků ZUŠ Týniště nad Orlicí, pobočky Borohrádek

pátek 13. prosince v 17.00 hodin, městské kino

KONCERT OPOČENKY
Malá dechová hudba
úterý 17. prosince v 16.00 a v 17.00 hodin, církevní základní škola

ŽIVÝ BETLÉM, DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
čtvrtek 19. prosince od 16.3o hodin, základní škola TGM

VÁNOČNÍ AKADEMIE
čtvrtek 19. prosince od 18.00 hodin, kostel sv. Michaela archanděla

ADVENTNÍ KONCERT

Ženský komorní sbor Vokální Harmonie, Hradec Králové

sobota 21. prosince od 15.00 hodin, kostel Nejsvětější Trojice v Šachově

ADVENTNÍ KONCERT
Prausův pěvecký sbor

úterý 31. prosince v 16.15-16.30 hodin, od městského kina

SILVESTROVSKÝ POCHOD PRO MALÉ I VELKÉ
úterý 31. prosince od 18.00 hodin, náměstí Borohrádek

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ

Pořad bohoslužeb
v kostele sv. Michaela archanděla v Borohrádku:
neděle 22. prosince v 7.30 hodin

MŠE SVATÁ
úterý 24. prosince v 22.30 hodin

ŠDĚDROVEČERNÍ MŠE SVATÁ
středa 25. prosince v 7.30 hodin

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ, MŠE SVATÁ
čtvrtek 26. prosince v 7.30 hodin

SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA, MŠE SVATÁ
neděle 29. prosince v 7.30 hodin

SVÁTEK SVATÉ RODINY, MŠE SVATÁ
středa 1. ledna 2020 v 7.30 hodin

SLAVNOST PANNY MARIE, MŠE SVATÁ

Pořad bohoslužeb
v kostele Nejsvětější Trojice v Šachově:
středa 25. prosince v 15.00 hodin

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ, MŠE SVATÁ
středa 1. ledna 2020 v 15.00 hodin

SLAVNOST PANNY MARIE, MŠE SVATÁ
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