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Pavol Habera: Vianočný hymnus

Vážení spoluobčania! Prajeme Vám požehnané vianočné sviatky, 
šťastný a úspešný nový rok, 

do nového roka pevné zdravie a veľa optimizmu!

Tak to je čas Vianoc
Ten čas spomienok

Sme zasa starší zas o jeden rok
Tak to je čas Vianoc

Zas prišiel k nám
Dúfam, že máš sa

A nie si sám
Veselé sviatky a nový rok

A úsmev v očiach
A lahký krok

Tak to je svet Vianoc
Pre všetkých nás

Tak chvíľu skúsme
Spomaliť cas

Veselé sviatky
Osamelým

Smútok sa stratí
Tak ako dym

Tak veselé sviatky a nový rok
A úsmev v očiach

A ľahký krok
Krásne sviatky, krásne sviatky

Krásne sviatky
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Sväté omše vo vianočnom období

23. december (sobota)                                                                                                                                                
Advent 4. nedeľa – svätá omša v predvečer                        
17.00                                                                                    
24. december 2017 (nedeľa)                                            
Narodenie Pána Ježiša Krista – nočná                                
svätá omša 22.00                                                                 
25. december 2017 (pondelok)                                        
Narodenie Pána Ježiša Krista – slávnostná                         
svätá omša 11.00                                                                  
26. december 2017 (utorok)                                            
Sviatok mučeníka Svätého Štefana – svätá omša              
11.00 
 31. december 2017 (nedeľa)
Sviatok svätej rodiny – koncoročné vďakyvzdanie
11.00

1. január 2018 (pondelok)
Panna Mária, Matka Božia – novoročná 
svätá omša     11.00
6. január 2018 (sobota)
Zjavenie Pána ( Traja králi ) – slávnostná svätá
omša a požehnanie vody    11.00
7. január 2018 (nedeľa)
Krst Pána – svätá omša    11.00

K Trom kráľom sa viaže aj tradícia požehnania domu, na 
termíne ktorého sa možno dohodnúť na fare.



4

december 2017
Muzliansky hlásnik

Do obecnej knižnice sme nakúpili nové 
knihy a nové zariadenie

Zo života poľovníkov
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Aktivita našej škôlky

AC  Mužla  je jesenným majstrom
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