
VRBENSKÉ VÁNOCE 2022
Vánoční stezky

Vánoční království

Období čtyř neděl před vánočními svátky.
Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce.

1.
adventní neděle

SVÍCE
PROROKŮ

památka na proroky, 
kteří předpověděli 
Ježíšovo narození

4.
adventní neděle

SVÍCE
ANDĚLSKÁ

vítá Ježíše 
na tomto světě

2.
adventní neděle

SVÍCE
BETLÉMSKÁ

představuje 
Ježíšovy jesličky

3.
adventní neděle

SVÍCE
PASTÝŘSKÁ

připomíná Krista 
jako starostlivého 

pastýře

Zkraťte si čekání na Vánoce rodinnou odpolední procházkou vánočně vyzdobenými ulicemi města 
Vrbna pod Pradědem. Zveme děti a rodiče na putování vánočním časem a českými tradicemi.

1. ADVENTNÍ NEDĚLE
27. 11. 2022
ŽELEZNÁ neděle
• zapálíme svíci NADĚJE
Vánoční stezka Rozsvícení 
vánočního stromu města 
„u kruháče“

2. ADVENTNÍ NEDĚLE
4. 12. 2022
BRONZOVÁ neděle
• zapálíme svíci LÁSKY
Vánoční stezka Vánoční 
království s programem 
na gymnáziu (15 – 18 hod)

3. ADVENTNÍ NEDĚLE
11. 12. 2022
STŘÍBRNÁ neděle
• zapálíme svíci RADOSTI
Vánoční stezka Virtuální 
realita Vánočního království 
na gymnáziu (14 – 18 hod)

4. ADVENTNÍ NEDĚLE
18. 12. 2022
ZLATÁ neděle
• zapálíme svíci MÍRU
Vánoční stezka Zábavné 
odpoledne ve Střeše - 
slosování vánočních cen dětí 
(čísla kartiček dětí z Vánoční 
stezky) v areálu MŠ a Střecha 
(15 – cca 17 hod)



POŘADATELÉ A PARTNEŘI:
Město Vrbno pod Pradědem, Spolek Přátelé Vrbenska, Kulturní, informační a vzdělávací centrum KIV,

MŠ Jesenická, MŠ Ve Svahu, ZŠ PB, ZŠ a DD, DS Mnichov, TS města, spolky města a Nadace ČEZ.
grafika: Iveta Albrechtová Dučáková, tisk: Bára Strnadelová

VÁNOČNÍ STEZKY
 � stezkami se můžete projít každou adventní neděli
 � všechny adventní stezky májí svůj cíl a zábavný 

program pro děti
 � v cíli každé stezky Vám „Anděl páně“ označí putovní 

kartičku razítkem Vánoční stezky
 � putovní kartičku si vyzvednete ve stánku pořadatelů, 

bude označen „dvěma anděly“
 � kartičku můžete také získat v Turistickém 

informačním centru u pošty, 
od 21. 11. 2022, zde se dozvíte 
i vše potřebné k vánočnímu 
putování

Na první adventní stezku k rozsvícení stromu města
si vezměte s sebou lampión, baterku či lucerničku.
Kromě toho můžete pomoci připravit také zvířátkům 
vánoční nadílku, vezmete -li na první stezku k vánočnímu 
stromu města 27. 11. 2022 taky něco na zub pro lesní 
zvířátka. Nejlépe kaštany, ale mohou to být např. i jablíčka, 
kukuřice nebo mrkev.
Vrbenští myslivci Vám poděkují a předají sladkou odměnu.

VÁNOČNÍ KRÁLOVSTVÍ – program (15 – 18 hod)
 � dlouhonozí andělé na chůdách navštíví naše království
 � Betlém s ponocným bude největší ozdobnou dekorací Vánoc
 � čokoládovou ochutnávku pralinek připraví partnerské polské 

spolky Sami Sobie z obce Wilamowice Nyskie a Nyské království 
jezer a hor

 � Lidové Vánoční tradice a zvyky představí spolek MAS Hrubý 
Jeseník a spolek Paní a dívek z Dvorců

 � Vánoční tvoření s dětmi připravili naši přátelé a partneři města 
Vrbna

 � Anděl páně označí razítkem dětem „Putovní kartičku Vánoční 
stezky“

 � čokoládové nebe nad městem pro děti a návštěvníky bude 
sladkým překvapením

 � ořechy štěstí od pohádkové popelky můžete rozlousknout 
a hledat v něm diamant nebo objevíte v ruličce dárek k Vánocům

 � Ježíškova pošta dětem přáníčka odešle a doručí na napsané 
adresy

 � salón elegance zajistí dětem malování na obličej
 � živá socha anděla Vás někde na chodbách asi překvapí (můžete 

se s ní vyfotit)
 � letos velcí andělé ozdobí vstup do gymnázia
 � ateliér malíře Zdeňka Kurečky bude veřejně otevřen ve II. patře
 � jarmareční prodejce jsme pozvali k občerstvení

Razítka získaná z návštěv cílů adventních nedělí 
jsou důležitá, protože do závěrečného vánočního 
slosování o vánoční ceny budou zařazeny pouze 
číslované ústřižky z putovní kartičky, která bude 
označena alespoň třemi razítky.
Vánoční ceny do slosování věnuje Město Vrbno 
pod Pradědem. Slosování se uskuteční poslední 
adventní neděli 18. 12. 2022 ve středisku KIV 
(Střecha), po skončení zábavného programu 
(15 – cca 17 hod). Pořadatelé si ústřižek z Vaší 

kartičky sami odstřihnou.


