
 

 

 

 

Svitavy, 28. listopadu 2018 

 

Rozsvícení vánočního stromu a čas adventu  

Blíží se konec roku a s ním vánoční období, během kterého trávíme čas s rodinou a užíváme si 

pohodové atmosféry. Jsme rádi, že naše akce vytvářejí příležitost potkat se v předvánočním čase s 

přáteli a blízkými. 

 

Město Svitavy a místní organizace společně připravují zajímavý vánoční program na všechny čtyři 

adventy a další dny. Během první neděle 2. 12. pořádáme patchwork s řezbáři v muzeu, tradiční 

rozsvěcení vánočního stromu, odhalení nových figur betlému, Ježíškovu poštu a pochod čertů na 

náměstí. Nebudou chybět zajímavá hudební vystoupení, občerstvení a stánkový prodej s tradičním 

zbožím. Velký jarmark se bude konat druhou adventní neděli 9. 12. Tvořivé dílničky, krásné vánoční 

dekorace a spousta dalšího jsou pro vás nachystány v městském muzeu, Ottendorferově domě a ve 

Fabrice. Pohádky je možné zhlédnout v Tyjátru. Třetí neděli 16. 12. proběhne druhý ročník 

Svitavského anděla, kdy se představí místní dětské pěvecké sbory včetně partnerského města Perečin 

(Ukrajina). Vystoupení hudebních kapel, stánky s občerstvením, vánoční zboží na prodej i promítání 

pohádky Anděl páně 1 rozzáří poslední neděli 23. 12. na našem náměstí. Sváteční program v roce 

zakončí oblíbené akce Štědrý večer v muzeu, Půlnoční mše, Vánoční bigbít 25. 12. a zejména Silvestr s 

ohňostrojem, prodejními stánky a občerstvením s tradiční čočkovou polévkou. Těšíme se na vás a 

Prožijte Svitavy. Níže najdete kompletní program a přehled bohoslužeb.  

Petr Šmerda 
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Přehled akcí 

1. adventní neděle 2. prosince 2018 

 

13:00–17:00 / muzeum a galerie 

Advent s patchworkem a řezbáři  

 

13:30 / náměstí Míru 

Stánkový prodej  

 

14:00 / náměstí Míru 

Hudební vystoupení  

Adéla Václavová a Petr Kurečka + Jonáš Dyba,  

Paraplet , dechový kvintet,  PS Dalibor 

 

14:00 / divadlo Trám 

Zpátky do Betléma - pohádka pro děti 

 

15:00 / muzeum a galerie 

Hana Kozubová: výstava  

Malování textilem a nití  

 

17:00 / náměstí Míru  

Rozsvěcení stromu a odhalení betlému  

 

16:00 / náměstí Míru  

Ježíškova pošta  

 

18:00–19:00 / kostel Navštívení Panny Marie 

Koncert žáků ZUŠ a přátel ze Střelína 

 

18:15 / náměstí Míru 

Čertovská jízda  
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8.12. / So / 19:00 / Fabrika 

Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční  

 

2. adventní neděle 9. prosince 2018 

 

9:00 / náměstí Míru 

Velký jarmark  

 

13:00–17:00 / muzeum a galerie 

tradiční vánoce 

Malování baněk, pečení cukroví a další vánoční zvyky nejen pro děti  

 

9:00–17:00 / Ottendorferův dům 

Marcipánové Vánoce 

Výroba a prodej marcipánových figurek 

 

9:00–16:00 / Fabrika 

vánoce ve fabrice 

Vánoční dílna, bleší trh, vystoupení ZUŠ Svitavy  

 

9:00–16:00 / klub Tyjátr 

Promítání pohádek 

 

3. adventní neděle 16. prosince 2018 

 

13:00–17:00 / muzeum a galerie  

Advent se zdravým cukrovím a textilem 

 

13:30 / náměstí Míru 

Stánkový prodej  

 

14:00 / náměstí Míru 

Svitavský anděl 
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Vystoupení svitavských dětských pěveckých sborů a přátel z města Perečin (Ukrajina) 

 

4. adventní neděle 23. prosince 2018 

 

13:30 / náměstí Míru 

Stánkový prodej  

 

14:00 / náměstí Míru 

Hudební vystoupení kapel 

Kdokolif a S.U.E. (ukulele band) 

 

16:30 / náměstí Míru 

Zimní kino 

Promítání pohádky Anděl páně 1  

 

22:00 – 24:00 / muzeum a galerie 

Štědrý večer v muzeu  

S kapelou Kdokolif a muzejním čajem 

 

25. 12. / Út / 19:30 / Fabrika 

23. Vánoční bigbít 

 

31. 12. / Po / 18:00 / náměstí Míru  

Silvestr 
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Vánoční bohoslužby 

 

Římskokatolická církev Svitavy 

Kostel Navštívení Panny Marie 

24.12. / 24:00  

25.12. / 9:30   

26.12. / 9:30 / sv. Štěpán 

30.12. / 9:30 / žehnání koledníků  

31.12. / 16:00 

Václav Dolák 

 

Pravoslavná církevní obec 

Pravoslavná kaple sv. Jiří 

25. 12. / 9:00 / Vánoční bohoslužba 

Jiří Kolář 

 

Církev bratrská 

Fabrika, aula 

16. 12. / 16:00 / Adventně-vánoční setkání 

Jan Pechanec 

 

Evangelická církev 

Evangelická modlitebna (Poličská 3) 

23.12. / 9:30 / Vánoční divadlo 

23.12. / 17:00 / Vánoční divadlo – repríza 

25.12 / 9:30 / bohoslužby na Boží hod vánoční 

31.1. / 18:30 / Silvestrovské posezení 

1.1. / 9:30 / Novoroční bohoslužby 

Filip Keller 

 

 

 


