
ADVENT A PŘELOM ROKU 
V KOSTELNÍ LHOTĚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota  22. 12.  10:00 – 12:00    a    15:00 – 16:00 
Neděle  23.12.     11:00 – 12:00 

Betlémské světlo v Kostelní Lhotě 
Krátce před Štědrým dnem k nám do Kostelní Lhoty dorazí Betlémské světlo. Symbolicky si tak můžete 
přinést radost a vánoční pohodu domů i svému nejbližšímu okolí. Plamínek Betlémského světla bude hořet ve 
zvoničce Církve československé husitské v sobotu a neděli 22. a 23.12. 

Pondělí  24. 12.  15:00 - Kostel Nanebevzetí P. Marie 

Kostelka v kostele 
Srdečně zveme všechny na krátké vánoční setkání do kostela Nanebevzetí P. Marie. Přijďte se navzájem 
pozdravit a popřát si veselé svátky vánoční.  
Zazní několik vánočních koled na varhany snad s doprovodem místních kytar � a dalších, kteří jste ochotni 
si něco krátkého připravit a udělat radost ostatním. Nestyďte se a vezměte si zvonečky ať na závěr můžeme si 
pořádně zazvonit. Očekávaný čas programu 30 minut 

Pondělí  24. 12. 22:00 – Sbor Církve československé husitské 

Půlnoční s koledami 
Přijďte se podívat a zazpívat si vánoční koledy na Půlnoční bohoslužbu s koledami do sídla Sboru Církve 
československé husitské v Kostelní Lhotě. Začíná se ve 22:00. 

Úterý 25. 12.  14:00 – Kostel Nanebevzetí P. Marie 

Mše svatá na Slavnost Narození Páně - Boží hod 
Tradiční mše svatá s komentářem i pro ty co na mše svaté během roku nechodí. Vysvětlení jednotlivých částí 
mše svaté s krátkým komentářem. Celá mše svatá je asi na hodinu.  

Úterý 1. 1.  14:00 - Kostel Nanebevzetí P. Marie 

Mše svatá na Slavnost Matky Boží, Panny Marie    
Tradiční mše svatá s poděkováním za tento rok a požehnání celé obci s prosbou Boží ochrany v příštím roce. 

Pondělí 31.12.  18:00 

Silvestrovský ohňostroj na hřišti 
K dispozici bude i teplé občerstvení.  

Neděle  23.12.     9:00 

4. adventní neděle 
Adventní bohoslužby ve Sboru Církve československé husitské. 

Neděle 6. 1.  14:00 – Kostel Nanebevzetí P. Marie 

Mše svatá na Slavnost Zjevení Páně – tří králů 
Tradiční mše svatá, jako každou 1. a 3. neděli v měsíci. 


