Římskokatolická farnost Kostela sv. Antonína
Poustevníka na Novém Hradci Králové
Srdečně Vás zveme

26. 6. 2022
22. FARNÍ DEN
na

a oslavu 250 let farnosti Nový Hradec Králové a 250 let
novohradecké základní školy
PROGRAM
10:00
Mše v kostele sv. Antonína
Další program se odehrává na farní zahradě na Novém Hradci
11:00 - 11:45 hod. - Skautská kapela
12:00 - 13:00 hod. - Kouzelník a čáry máry
13:30 - 15:00 hod. - Romantic band Petra Hubáčka a Prokop Brož
15:00 - 16:00 hod. - Varhanní rozjímání Jakuba Stratílka
od 16:00 hod. - Lucky Band (po letech na Farním dni)
Pro děti po celý den - řetízkový kolotoč, prolézačky a jiné atrakce!
Vyhlídkový vláček bude od 13:00 - 17:00 hod. - jezdit po trase:
Domov důchodců U Biřičky – Farní zahrada na Novém Hradci
Králové – kostel sv. Jana Křtitele na Zámečku.
Vláček bude zdarma vozit zájemce, zejména děti a
hůře pohyblivé občany.
Tradiční občerstvení na farní zahradě zajištěno: grilovaná kuřata, guláš, klobásy, domácí moučníky, pivo, víno, limo, káva ...
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