DVOJLIST ADVENTNÍCH,
VÁNOČNÍCH I POVÁNOČNÍCH AKCÍ
V MILÍNĚ A OKOLÍ V ROCE 2018/2019

ZAHÁJENÍ ADVENTU
proběhne v sobotu 1. prosince 2018 od 17.00 hodin
před Kulturním domem v Milíně.
Pokud přijdete, uvidíte a uslyšíte:


Slivičáček - dětský pěvecký sbor



KMBand - pěvecký soubor



Radost - pěvecký sbor milínských žen



ZUŠ Rožmitál p. Třemšínem - žáci a učitelé z milínské pobočky



Jiřího Trnku a spol. - písně s kytarovým doprovodem



Gentianu - rocková skupina
Adventní jarmark začne v 16.30 hodin
K zakoupení: adventní věnce, vánoční zboží,
textilní dekorace, perníčky…
K občerstvení: klobásy, pečený čaj, svařák, grog…
Pořádá Obec Milín, Knihovna Dr. Emanuela Bořického

AKCE V ČASE ADVENTNÍM, VÁNOČNÍM I POVÁNOČNÍM
POVÁNOČNÍM
Mikulášský koncert ZUŠky
Čtvrtek
6. prosince 2018
17.00 hodin
Kulturní dům v Milíně
V odpoledni plném tónů a hudby se Vás učitelé a žáci milínské pobočky ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem pokusí naladit na andělskou notu a trochu čertovsky poškádlit.
Nebe, peklo - ve starém pivovaru
Sobota
8. prosince 2018
15.00 - 17.00 hodin
CVA v Milíně
Časové vstupenky je možno zakoupit v knihovně od 19. listopadu 2018 (dítě 20 Kč). Těšit se
můžete na čerty a Mikuláše, ale také na: jednoduché tvoření, hrátky v „nízkoprahu“, čaj, grog
v budově Centra volnočasových aktivit Milín (zde start do pekla).
Rozsvícení vánočního stromu ve Stěžově
Sobota
8. prosince 2018
17.00 hodin
u kapličky ve Stěžově
Adventní sousedské setkání, při kterém bude rozsvícen vánoční strom a možná přijde Mikuláš
s čertovskou družinou.
Setkání u vánočního stromu na Buku
Sobota
8. prosince 2018
18.00 hodin
náves na Buku
V tento podvečer dojde nejen na ochutnávání cukroví hospodyněk z Buku, ale i na ostřejší čaj a
společné zpívání vánočních koled.
Adventní koncert Musica Podberdensis
Neděle
9. prosince 2018
16.00 hodin
kostel sv. Václava v Milíně
Na tomto adventním koncertu se Vám představí vokálně-instrumentální soubor, který se zaměřuje především na klasickou hudbu. Dobrovolné vstupné bude věnováno Školnímu klubu
při Základní škole Milín.
Výstava betlémů
Pondělí
10. prosince 2018 - 7. ledna 2019
2. patro CVA v Milíně
K vidění budou betlémy kronikáře Jiřího Vostarka, a po splnění jednoduchého tematického úkolu Vás čeká odměna - vánoční perníček. Výstavu můžete navštívit v otevírací době knihovny.
Prodej vánočního zboží
Úterý
11. prosince 2018
15.30 - 18.00 hodin
předsálí KD v Milíně
Zakoupit si můžete dárky pro Vaše blízké, které vyrobili sociálně znevýhodnění klienti z textilní
dílny Rukama - nohama Dobříš. Prodej zajišťuje Farní charita Starý Knín.
Kouzla zimy - ZUŠ
Úterý
11. prosince 2018
16.00 hodin
Kulturní dům v Milíně
Vystoupení tanečníků milínské pobočky ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. T. v programu - taneční
pohádka o sněhových vločkách, sněhulácích a dětech. (Scénář: Ladislav Suchan)
Vánoční výstava STP
Středa - čtvrtek
12. - 13. prosince 2018
K vidění budou výrobky členek Klubu seniorů.

9.00 - 17.00 hodin

předsálí KD v Milíně

Dřevěný betlém
Čtvrtek
13. prosince 2018 - 11. ledna 2019
Obecní úřad Milín
V atriu Obecního úřadu Milín bude nainstalován dřevěný ladovský betlém, který vytvořili žáci ZŠ
Milín. Betlém je možno vidět v úředních hodinách.

Vánoce ve škole
Čtvrtek
13. prosince 2018
16.00 hodin
budova ZŠ Milín
V celé budově základní školy bude připraven bohatý program - tvořivé dílny, cukrárna, hudební
vystoupení a mnoho dalšího.
Předvánoční tvoření - workshop
Pátek
14. prosince 2018
16.00 - 18.00 hodin
MC Milínek v CVA
Z předem objednaných korálků z minerálů (polodrahokamy) si budete moci pod odborným vedením lektorky vyrobit vánoční dárečky. Mohou přijít dospělí i děti (hlídání však zajištěno nebude). Platit se bude pouze materiál, nikoliv vstupné.
Prodej vánočních stromků
areál CVA v Milíně
Pátek
14. prosince 2018
15.00 - 18.00 hodin
Sobota
15. prosince 2018
9.00 - 12.00 hodin
Letos již ne u Kopalů, nýbrž u budovy CVA v ulici 11. května čp. 385 si můžete vybrat a zakoupit
vánoční stromek, příp. pouze větve na zkrášlení domácnosti. Zároveň také vánoční vazbu zahradnice Evy Šafránkové. Za borovičku i smrček zaplatíte jednotnou cenu 150 Kč.
Milínská věž
Sobota
15. prosince 2018
8.15 - 9.00 hodin (registrace)
Vánoční šachový turnaj (25. ročník) pro mládež od 7 do 16 let.

ZŠ Milín

Adventní koncert MŠ Milín a CantaVera
Neděle
16. prosince 2018
16.00 hodin
kostel sv. Václava v Milíně
Na dvojkoncertu vystoupí nejprve děti z mateřské školy, se kterými si můžete zopakovat dětské
vánoční a zimní písničky. V druhé části programu se představí smíšený pěvecký soubor, působícího při Waldorfské škole Příbram. Dobrovolné vstupné bude věnováno Mateřské škole Milín.
Živý betlém a rozdávání Betlémského světla
Pátek
21. prosince 2018
18.00 hodin
areál CVA v Milíně
Ti, kteří si chtějí připomenout příběh o putování svaté rodiny do Betléma, pohladit Ježíška a
odnést si betlémské světlo do svých domovů, budou mít v tento podvečer jedinečnou příležitost.
Konětopské vánoční zpívání
Sobota
22. prosince 2018
17.00 hodin
u kapličky v Konětopech
Vánoční koledy a písničky v podání konětopských muzikantů si můžete přijít zazpívat i Vy. Kromě toho na Vás čeká teplé občerstvení. Pokud přinesete ochutnat své cukroví, určitě to přispěje
ke společné dobré náladě.
Prodej živých šupináčů
Neděle
23. prosince 2018
8.00 hodin
areál CVA v Milíně
Je libo kapra, či šupinu pro štěstí? Vše bude, pokud přijdete včas. Ryby se budou prodávat
do vyprodání zásob.
Svatoštěpánský výstup na Kozí vrch
Středa
26. prosince 2018
14.00 - 15.30 hodin
Kozí vrch u Milína
V uvedeném čase bude na vrch(ol)u otevřen tábor s možností občerstvení a malou vatrou. Při
tomto lehce sportovním výkonu se určitě potkáte s mnoha známými, přáteli, kamarády...
Tříkrálová sbírka 2019 K + M + B
Sobota
od 5. do 14. ledna 2019
Milín a okolní obce
Výtěžek bude opět zaslán Adopci na dálku, část peněz doputuje na volnočasové aktivity dětí a
mládeže v regionu a také na humanitární pomoc.

.

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY
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Na setkání se těší a krásné sváteční dny přeje P. Ján Andrej.

Milí spoluobčané,
doufáme, že zveřejněné akce přispějí nejen k předvánoční náladě, ale že se při
nich setkáte s přáteli a uděláte si čas na krátké zastavení v adventní době. Konec
roku prožitý v klidu, porozumění a plný očekávání radostných tajemství Vánoc Vám
přejí zástupci obce.

Dva oslíci
K betlémskému chlévu se dobelhali také dva unavení a vychrtlí oslíci. Hřbety měli odřené od těžkých pytlů s obilím, které na ně jejich pán, mlynář, každodenně nakládal, a
od ran holí, kterými na nich nešetřil.
Zaslechli, jak si pastýři vyprávějí o Králi králů, který přišel z nebe, a chtěli se na něj
také podívat. Chvíli se na Ježíška tiše dívali. Sklonili před ním hlavu a modlili se jako
všichni ostatní. Přede dveřmi do chléva už na ně čekal mlynář.
Naložil jim na hřbet pytle, až se prohnuli. Oslíci se skloněnou hlavou poslušně vyrazili.
„Není to k ničemu,“ prohlásil po chvíli první. „Modlil jsem se k Mesiáši, aby ze mě to
břemeno sňal, a co se stalo? Nic!“
„To já jsem ho prosil, aby mi dal sílu ho snášet,“ odpověděl druhý a pevně kráčel dál.
(Osvěžení pro duši, Portál 2005)

Financuje obec Milín, grafika, sazba, tisk a korektura Knihovna Dr. Emanuela Bořického Milín;
distribuce 26. - 27. listopadu 2018. Za připomínky a návrhy předem děkujeme.

