MIESTNY ODBOR
MATICE SLOVENSKEJ V BREZNE
Nám. gen. M. R. Štefánika 55, 977 01 Brezno
Milé matičiarky, milí matičiari,
v mesiaci december 2018 srdečne všetkých
pozývame na nasledovné stretnutia a podujatia:

3. 12. pondelok, o 16.30 h
matičná kancelária
- zasadá výbor MO MS
10.12. pondelok, o 16.00 h
Koliba pod Orechom Brezno
- pozývame vás na tradičné predvianočné
posedenie
v príjemnej
atmosfére.
O hudbu sa postará Matej Černák,
o kultúrny program Majka Horáčková
a bude aj tombola. Prihlásiť sa je
potrebné do 28.11.2018 u p. Muránskej
v matičnej kancelárii (osobne počas
úradných hodín v stredu, príp. na t. č.
0950 458030). Poplatok za večeru
s prípitkom - 7 €.
28.12. piatok, o 16.00 h
Evanjelický kostol Brezno
- čaro vianočnej atmosféry nám
spríjemní
koncert
„Ekumenické
Vianoce“, na ktorom sa spoločne
prihovoria
zástupcovia
cirkví
pôsobiacich v našom meste, zaznejú
vianočné melódie so Speváckym
zborom mesta Brezna, Vianočné koledy
z Horehronia, Liptova a Oravy
a Betlehemci v podaní FS Mostár;
zaspomíname na Jožka Preplateného
autora myšlienky koncertu....

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.
predsedníčka MO MS

Martin Rázus - Vianočná
„Zvonia... počujete? Zvonia!
poďte v chrám – ó, neostaňte doma:
matky, ktoré o plod života sa chviete,
manželky – vy, ktoré noci preplačete,
deti, čo tak bdiete v tvrdom vyčkávaní
aj vy starci, aj vy milujúce panny,
poďte!
Hľa, už na oltári voskovice horia,
lebo spŕchne rosou i dnes radosť zhora
do sŕdc – do tých vašich ubolených duší
a tá naplní hruď mierom ... nerozruší...
poďte všetci!
Čujte! Zvučí chorál vravou novej viery,
ktorá nebude sa hádať o litery,
ale betlehemskou hviezdou v temno zjasá,
aby ňou i čierna zem raz zaskvela sa
a tí, ktorí v túžbach u jasieľ by stali,
aby nezúfali...“

Všetkým členom a priaznivcom Matice
slovenskej prajeme všetko dobré, aby v
novom roku 2019 zdravie, šťastie, lásku
mali a stále sa na seba usmievali.
výbor MO MS Brezno

_________________________________________________________________________________
Kancelária OP MS Brezno:
úradné hodiny: streda 10.00 h – 15.00 h
Antónia Muránska
email:
opbrezno@gmail.com
telefón: 0950 458030

