Powšitkowne

W OZJEWJENJ A
njedźelu, 20. meje 2012

Nalětni koncert w klóšterskej zahrodźe
W klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje wuhotuje chór Lipa zhromadnje z Radworskim
chórom Meja njedźelu, 20. meje, swój tradicionalny nalětni koncert. Započatk je w 15.30 hodź.
Hižo wot 14.30 hodź poskići so kofej a samopječeny tykanc. Wšitcy hudźbnje zajimowani su
wutrobnje do krasnje kćějaceje zahrody přeprošeni.

Putnikowanje młodźiny
Wšitcy serbscy młodostni su přeprošeni, njedźelu Swjateje Trojicy, 3. junija, do Róžanta putnikować. Boža mša započnje so w 10.30 hodź.

Termin koparskeho turněra ministrantow změnjeny
Ministranća ze wšitkich serbskich wosadow su na koparski turněr sobotu, 7. julija, do Pěskec
přeprošeni. Započatk je w 9 hodź. z Božej mšu we wjesnej kapałce.

„Hdyž Swjaty Duch ...“
Pod hesłom „Hdyž Swjaty Duch ...“ přeprošuje Dekanatne dušepastyrstwo dźěći 3. a 4. lětnika
na zhromadny dźeń sobotu, 26. meje wot 9 do 15 hodź. do Don Boskoweho domu we Worklecach.
Štóž chce so wobdźělić, njech so prošu hač do wutory, 22. meje, pod telefonowym čisłom
(03 57 96) 8 87 07 we Worklecach přizjewi. Za wudawki dnja zběra so wot kóždeho wobdźělnika
přinošk we wysokosći třoch eurow.

Koparski turněr
Lětuši koparski turněr serbskeje dekanatneje młodźiny budźe sobotu, 14. julija, w Pěskecach. Dalše so hišće wozjewi.

Wulět samostejacych tež za dalšich zajimcow
Za wulět samostejacych přichodnu wutoru, 22. meje, su hišće někotre městna swobodne. Štóž chce
sobu do Žitawskich hór jěć, njech so hač do póndźele, 21. meje, w 10 hodź. w redakciji Katolskeho
Posoła přizjewi, telefonowe čisło (0 35 91) 55 02 12.

Bus pojědźe po sćěhowacym planje:
7.15 hodź. Radwor
7.17 hodź. Chelno
7.30 hodź. Prawoćicy
7.35 hodź. Chrósćicy
7.40 hodź. Hórki
7.42 hodź. Nowa Wjeska
7.45 hodź. Róžant
7.50 hodź. Smjerdźaca
7.55 hodź. Pěskecy
8.05 hodź. Pančicy-Kukow (apoteka)
8.10 hodź. Wotrow
8.15 hodź. Kašecy
8.45 Budyšin (Müntzerowa)
wudawa:
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Přidatny mały bus:
7.35 hodź. Sulšecy pola Kulowa
7.39 hodź. Šunow
7.40 hodź. Konjecy
7.45 hodź. Ralbicy
8.00 hodź. Njebjelčicy
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