
Annínsko 
  

přehled akcí: listopad – prosinec 2018 
(stav k 13.11.2018, aktualizujeme, změny možné) 

do 9.12.2018 (synagoga Hartmanice):              Výstava tvorby Václava Součka (obrazy, výrobky ze skla,..) 

 

17.11.2018 (so, 11 h, kostel Mouřenec):            Komentovaná prohlídka kostela, kostnice a muzea (1,5 h) 

18.11.2018 (ne, 14 h, kostel Mouřenec):           SAMETOVÝ MOUŘENEC, písně K. Kryla zpívá jeho bratr Jan 

24.11.2018 (so, 11 h, kostel Mouřenec):            Komentovaná prohlídka kostela, kostnice a muzea (1,5 h) 

- 

01.12.2018 (so, 11 h, kostel Mouřenec):            Komentovaná prohlídka kostela, kostnice a muzea (1,5 h) 

01.12.2018 (so, 18.15 h, kaplička Annín):       Rozsvícení vánočního stromku na návsi 

01.12.2018 (so, 19 h, kostel Mouřenec):            Promítání pohádky ANDĚL PÁNĚ 2, uvádí JIŘÍ STRACH 

02.12.2018 (ne, 14 h, kostel Mouřenec):           Zahájení adventu s P. Jendou Kulhánkem, žehnání věnců 

- 

07.12.2018 (pá, 17 h, brusírna v Rajsku):        Adventní jarmark v Rajském dvoře, 19 h–rozsvícení stromu 

08.12.2018 (so, 11 h, kostel Mouřenec):            Komentovaná prohlídka kostela, kostnice a muzea (1,5 h) 

09.12.2018 (ne, 14 h, kostel Mouřenec):           2. adv: IRENA BUDWEISEROVÁ „Od adventu do tří králů“ 

- 

12.12.2018 (st, 18 h, kaplička Annín):              Společné zpívání koled u vánočního stromu 

15.12.2018 (so, 11 h, kostel Mouřenec):            Komentovaná prohlídka kostela, kostnice a muzea (1,5 h) 

15.12.2018 (so, 15.45 h, kaple Vatětice):         Adventní setkání při svíčkách, mši slouží P. Jenda 

16.12.2018 (ne, 14 h, kostel Mouřenec):           Koncert ŽIHELSKÉHO SBORU, host: Angelika I. Pintířová 

- 

22.12.2018 (so, 11 h, kostel Mouřenec):            Komentovaná prohlídka kostela, kostnice a muzea (1,5 h) 

23.12.2018 (ne, 14 h, kostel Mouřenec):           4. adventní neděle na Mouřenci, kapela Druhý pokus 

24.12.2018 (po, 11-12 h, kostel Mouřenec):     Štědrá hodinka na Mouřenci 

26.12.2018 (st, 11 h, kaple r. Schmid):             Vánoční štěpánská mše s koledami v Anníně 

26.12.2018 (st, 14 h, kostel Mouřenec):           Mouřenecké dětské Vánoce, pásmo s koledami pro všechny  

29.12.2018 (so, 11 h, kostel Mouřenec):            Komentovaná prohlídka kostela, kostnice a muzea (1,5 h) 

31.12.2018/1.1.2019 (kostel Mouřenec):         Silvestrovská půlnoční mše na Mouřenci 

 

www.pratelemourence.cz, lukas.milota@centrum.cz, www.facebook.com/mourenec, tel. 607118846 

Chcete, aby vaše akce byla také součástí tohoto přehledu? Ozvěte se! 

„Za devatero lesy, jednou řekou a třemi retardéry…“ 
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