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Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2015

V tomto čísle nájdete

VOĽBY DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVY OBCÍ

Prichádzajú Vianoce – čas radosti, veselosti, a vzájomného
porozumenia. Obdobie krásne rozsvietenej vianočnej jedličky
či borovice, vône vianočného pečiva a spomienok na detstvo.
Tento čarovný čas milujú nielen naši najmenší, ktorí už isto
napísali Ježiškovi dlhý zoznam želaní, ale aj my dospelí.

Vychutnávame si pokojnú atmosféru domova, v ktorom vládne pocit bezpečia v prostredí
plnom lásky, domácej pohody, v prítomnosti najbližšej rodiny alebo dobrých známych.
Spoločne sa tešíme na moment, keď si opäť sadneme za štedrovečerný stôl, kde si
navzájom prejavujeme úctu a lásku. Viem, že mnohé miesta pri štedrovečernom stole,
kde ešte pred nedávnom sedávali dedko, babka, otec, matka, manžel, manželka, brat,
sestra, syn, dcéra alebo dieťa ostanú prázdne, ostane prázdna stolička, neporušený príbor,
ale v našich mysliach zostanú s nami stále.
Želáme vám, vážení priatelia, krásne Vianoce s vločkami šťastia, zabalené kúzlom lásky,
prikryté perinkou splnených snov, plamienkami pokoja a pohody. Aby bol Váš nový rok
2015 rozprávkový, šťastie neodbytné, láska nekonečná, zdravie dokonalé, problémy
vzdialené a budúcnosť skvelá.

VVaaššaa rreeddaakkcciiaa

NOVÁ VIANOČNÁ VÝZDOBA

STRETNUTIE MLÁDEŽE
NOVOHRADSKÉHO SENIORÁTU

STRETNUTIE HELIGONKÁROV

MIESTNE DANE A POPLATKY

Aby bolo v Novom roku 2015
zdravie pevné, problémy vzdialené,
šťastie neodbytné, láska nekonečná,
budúcnosť skvelá a úspechov veľa.

Nech nastávajúci nový rok nie je iba
o túžbach a snení, nech tento

očakávaný čas prinesie splnenie
aj tých najtajnejších prianí.

PF 2015
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Miestne dane a poplatky na rok 2015
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2244.. DDeecceemmbbeerr  Štedrý večer
17:00 Kostol  Služby Božie
(vystúpenie detí)

2255.. DDeecceemmbbeerr  1. Sviatok Vianočný
10:00 Kostol  Služby Božie
(vystúpenie konfirmandov)

2266.. DDeecceemmbbeerr  2. Sviatok Vianočný
10:00 Kostol  Služby Božie s Večerou
Pánovou

2288.. DDeecceemmbbeerr  Nedeľa po Vianociach
8:45 Kotmanová  modlitebňa  Služby Božie
10:00 Kostol  Služby Božie

3311.. DDeecceemmbbeerr
17:00 Kostol  Služby Božie na koniec roka,
Silvestrovský punč

0011.. JJaannuuáárr  Nový rok
10:00 Kostol  Služby Božie

Aktivity Cirkevného zboru ECAV Dobroč  ADVENT a VIANOCE 2014



SUDOKU

***

December 2014 Kotmanovské oko Strana 4

Nová vianočná výzdoba vdýchla obci
sviatočnú atmosféru

***

***




