Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme
zahájili akcí „Rozvěcování vánočního stromku“. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno
podotknout, že účast byla hojná, více jak
100 účastníků. Děkuji všem, kteří přišli
tuto akci podpořit a také poděkování patří
i všem, kteří mě s touto akcí pomáhali, to
se týká i dětí z naší obci, které se podílely
na kulturním vystoupení.
Nastávají nejkrásnější svátky v roce,
svátky pohody, klidu a setkání s rodinami
a blízkými. Přeji Vám, abyste nastávající
poslední tohoto roku prožili v pohodě a
lásce. Dětem přeji hodně dárků a
splněných přání, všem spoluobčanům
přeji zdraví, pohodu a osobní spokojenost
do Nového roku 2015.
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Otevřené brány
Projekt Otevřené brány představuje ve Zlínském kraji veřejnosti významné památky
s výkladem školeného průvodce. V tom to projektu je zahrnuta i naše památka – „Dřevěný
toleranční kostel ve Velké Lhotě“. Návštěvníkům, kteří do naší obce zavítají, nabízí poznání,
propaguje naší obec turisticky a také si myslím, že zvyšuje i hrdost zdejších obyvatel na
kulturní a duchovní dědictví. Teď si dovolím něco ze statistiky tohoto projektu. Pouze v rámci
tohoto projektu nás přijelo navštívit 1236 návštěvníků, z toho 62 zahraničních, v letošním
roce provádělo 5 průvodců. Organizace projektu probíhá na základě uzavřených trojstranných
smluv mezi Obcí Velká Lhota, Farním sborem Českobratrské církve evangelické ve Velké
Lhotě a Zlínským krajem.
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HARMONOGRAM SVOZU TŘÍDĚNÉHO ODPADU – na rok 2015
PYTLE – PLAST: 9. 1., 13. 2., 13. 3., 10. 4., 15. 5., 12. 6., 10. 7., 7. 8., 4. 9., 9.

10., 6. 11., 11. 12. 2015
Knihovna – upozornění
Knihovna bude dne 26. 12. 2014 uzavřena. Dne 2. 1. 2014 bude otevřena od 14:00 do 18:00
hodin.
Miroslava Dobšová, knihovnice

TŘÍKRÁLOVÉ ZPRÁVY
Rok s rokem se sešel a opět se přiblížila doba Vánoc, nového roku a
také Tříkrálové sbírky. V roce 2014 vybrali koledníci pod Charitou
Valašské Meziříčí částku 1 790 000 Kč. Část těchto peněz putovala na
domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc. Charita
Val. Meziříčí pak hospodařila s částkou 1 100 000 Kč. Z těchto peněz
byla doplacena koupě budovy Českých drah ve Val. Meziříčí, pořízen
automobil pro služby v Rožnově p. R., polohovací postele a další
potřebné pomůcky pro služby v Kelči a Valašské Bystřici.
JAK VYUŽIJEME DARY Z TKS V ROCE 2015?
Z Vašich darů chceme vyčlenit prostředky na přímou pomoc lidem
v akutní nouzi, dále zakoupit dva automobily pro služby ve Val.
Meziříčí a v Rožnově p. R., pořídit kompenzační pomůcky a doplnit potřebné vybavení pro
pečovatelskou službu v Kelči, domov pokojného stáří ve Val. Bystřici a Centrum denních
služeb v Rožnově p. R.
MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM… ♫♪♫
Charita rozesílá skupinky tří koledníků a vedoucího. Každé skupince je přiděleno území, ve
kterém postupně navštíví téměř každé obydlí. Přicházejí s radostnou zvěstí o narození Krista,
a s prosbou o dar, a při té příležitosti rozdávají dárcům pozornost v podobě cukru a kalendáře.
Každý, kdo chce aktivně podpořit toto dílo Charity a zapojit se do koledování, je
srdečně zván! Přivítáme jak děti, tak i dospělé, kteří jsou ochotni pomoci!
TERMÍN KONÁNÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY: 9. - 10. ledna 2015 (dle místních tradic)
Koordinátoři sbírky:
Jan Lušovský, 603 549 682 (Charita)
obec Velká Lhota: Jakub Vaculín
Děkujeme všem, kdo naše koledníky přijmete a přispějete finančním darem na služby, které
pomáhají všem potřebným v našem okolí.

Kontakt na Charitu Valašské Meziříčí: 571 619 981, www.valmez.charita.cz

Církev českobratrská evangelická ve Velké Lhotě
Program:
ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ
18.12. 2014
v 18.00 v sále na faře – zpívejme spolu adventní písně
Společná shromáždění v období
vánočním a novoročním
IV. NEDĚLE ADVENTNÍ
21. 12. 2014
v 9.30 bohoslužby v sále na faře
v 16.00 adventní koncert v sále na
ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ
18.12. 2014
v 18.00 v sále na faře – zpívejme spolu
adventní písněfaře

Ekumenická modlitební shromáždění
ÚTERÝ
6. 1. 2015
v 18.00 bohoslužby na obecním úřadě v Malé
Bystřici
STŘEDA
7. 1. 2015
v 18.00 bohoslužby v modlitebně CB „U Pavlů“

NAROZENÍ PÁNĚ
25. 12. 2014
v 9.30 bohoslužby v kostele
s vysluhováním
Svaté Večeře Páně

ČTVRTEK
8. 1. 2015
v 18.00 bohoslužby v modlitebně
CB „U Pavlů“

ve 14.00 dětská vánoční slavnost
v modlitebně
„U Pavlů“

ČTVRTEK
22. 1. 2015
v 17.30 bohoslužby v kostele ŘKC
ve Val.Bystřici

II. SVÁTEK VÁNOČNÍ
26. 12. 2014
v 9.30 bohoslužby mládeže v sále na
faře
NEDĚLE
28.12. 2014
v 9.30 bohoslužby v sále na faře
POSLEDNÍ DEN V ROCE
31. 12. 2014
ve 14.00 bohoslužby v sále na faře
NOVÝ ROK
1. 1. 2015
v 9.30 bohoslužby v sále na faře
s vysluhováním
svaté večeře Páně
NEDĚLE
4. 1. 2015
v 9.30 bohoslužby v sále na faře

NA VŠECHNA SHROMÁŽDĚNÍ
SRDEČNĚ ZVE
SBOR ČCE
VELKÁ LHOTA

Církev bratrská
Program:
12.12.2014 Pátek, 17.00 hod - Vánoční večírek klubu KARABINKA
19.12.2014 Pátek, 17.00 hod - Vánoční večírek klubu KARABINA
21.12.2014 Neděle, 09.30 hod - Dětská vánoční slavnost
25.12.2014 Čtvrtek, 09.30 hod - Shromáždění 1. svátek vánoční
28.12.2014 Neděle, 09.30 hod - Shromáždění
31.12.2014 Úterý, 16.00 hod - Silvestrovské shromáždění, fotky, hry atd
01.01.2015 Čtvrtek, 04.00 hod - Výstup na Lysou horu, východ slunce (podmínkou je
příznivé počasí)
04.01.2015 Neděle, 09.30 hod - První shromáždění v roce 2015

Církev katolická v Zašové
Program:
Vánoce 2014 a Nový rok 2015
Středa 24. 12. Štědrý den
7.00 – poslední roráty
Veselá – půlnoční 21.00, Zašová - půlnoční 24.00
Čtvrtek 25. 12. Boží Narození
Veselá - 9.00
Zašová - 7.30, 10.30 (11.30 - „Te Deum“, požehnání)
15.00 – koncert Zašovského chrámového sboru
Pátek 26. 12. Sv. Štěpána
Veselá - 9.00
Zašová - 7.30, 10.30 (11.30 vánoční hra dětí)
Středa 31. 12. Sv. Silvestra
(na poděkování Bohu za uplynulý rok) Veselá - 16.00
(na poděkování Bohu za uplynulý rok) Zašová - 18.00
Půlnoční novoroční v Zašové - 23.00 (od 21.00 adorace)
Čtvrtek 1. 1. 2015 Matky Boží Panny Marie
Veselá - 9.00
Zašová - 7.30, 10.30
VÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ:
Veselá: čtvrtek 18. 12. od 15.30 do 17 hod.(P. P. Dujka)
Zašová: sobota 20. 12. od 13 do 15 hod.

Nedělní škola
Již v minulém zpravodaji jsem psala, že i když v naší obci nemáme školu či školku, ale i
přesto se zde nacházejí kluby, kroužky pro děti či nedělní škola. V tom to zpravodaji
představíme tedy nedělní školu.
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Nedělní škola je každou neděli, začíná v půl 10 jako kostel. Děti jsou na začátku bohoslužeb a
při druhé písničce odcházíme do farské kuchyně, kde se rozdělíme na dvě skupiny – malí a
velcí. Do nedělní školy chodí děti různého věku, od 2let až do 13let. Nejdřív si povídáme
různé příběhy z bible a pak si kreslíme nebo hrajeme a teď před vánoci nacvičujeme pásma na
dětskou vánoční slavnost v modlitebně. Přes léto pořádáme tábor na faře,výlety a víkendovky.
za všechny Dobra Krupová, Miroslava Dobšová

Poslední víkendovka se konala od 7.-9. listopadu na chatě v Hošťálkové. Bylo nás 18. Děti se
učily různé druhy uzlů, ale také jak si obléci horolezecký sedák a jak slanit. Odpoledne a
večer byl nabitý hrami a programem na zamyšlení. Každý jsi mohl vyzkoušet vyrobit vlastní
raketu z pet-lahví. V neděli jsme se všichni společně zúčastnili bohoslužeb v Ratiboři.
Děkujeme všem rodičům, kteří nám zapůjčili své děti a maminkám za provianty, které dětem
napekly. Těšíme se na další setkání.
Karel a Míša Žambochovi a Maruška Škrabáková
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