Powšitkowne

W OZJEWJENJ A
njedźelu, 19. awgusta 2012

Zelowy swjedźeń w Klóštrje
W klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje je njedźelu, 19. awgusta, tradicionelny zelowy swjedźeń.
Ekumeniski nyšpor w 14.30 hodź., na kotrymž so zelowe kwěćele požohnuja, změjetaj Kulowski farar
dr. Wolfgang Křesák a wyši cyrkwinski rada Martin Lerchner z Drježdźan. Nyšporej přizamknje so koncert serbskeho muskeho kwarteta „Po štyrjoch“ a Drježdźanskeje skupiny „Blue Alley“. Tež zelowe wiki
so přewjedu.

Pišćelowy maraton w Hornjej Łužicy
Kantor Drježdźanskeje cyrkwje Našeje knjenje, Matthias Grünert, přeprošuje na pišćelowy maraton mjez Kamjencom a čěskim Liberecom. Maratonowy běh je 42,195 kilometrow dołhi. Tuž
budźe wuměłc na 42 pišćelach w ewangelskich a katolskich cyrkwjach hrać. Srjedu, 22. awgusta, zahaji swój maraton w 13 hodź. w Kamjenskej Marijinej cyrkwi. W 15 hodź. zahraje Matthias
Grünert potom w Kamjenskej cyrkwi swjateje Hany, w 16.15 hodź. w Chrósćicach, w 17.15 hodź.
w Pančicach-Kukowje, w 19.30 hodź. w awtodróhowej cyrkwi we Wujězdźe a w 20.30 hodź. w
Hodźiju. Dźeń pozdźišo, 23. awgusta, je kantor Grünert mjez druhim z hosćom w Budyskej tachantskej cyrkwi. Tam zahraje w 20 hodź. Stacije přichodnych dnjow su na přikład Lubij, Zhorjelc, Bogatynia, Frydlant, Hejnice a Liberec. Dokładny časowy plan je pod www.orgelarena.de w
interneće wozjewjeny. Kónčny koncert budźe póndźelu, 27. awgusta, w 20 hodź. w Ochranowje.
Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

Wujednać so, hdyž maš chorosć a smjerć před wočomaj
Ambulantna hospicna słužba Carity přeprošuje wšitkich zajimcow na přednošk k temje
„... a potom so zaso znjesemy?“ – wo wujednanju, hdyž maš chorosć a smjerć před wočomaj –
póndźelu, 3. septembra, we 18 hodź. w ewangelskej wosadnicy na Angeru/Połčničanskej dróze
w Kamjencu. Přednošować budźe něhdyša dušepastyrka w Kamjenskej chorowni swjateho Jana,
Anne Kruse.

Duchowna hudźba w tachantskej cyrkwi
W rjedźe duchowneje hudźby w Budyskej tachantskej cyrkwi njedźelu, 2. septembra, we 18 hodź.
předstaji sopranistka Daniela Hazec z ansamblom „Ilha Formosa“ – Bettina Witke na wiolinje,
Matthias Schella na wioli, Yi Ping Tsai na fagoće a Markus Wolf na cembalu – program z twórbami
Händela, Telemanna, Buxtehudeho a Bacha. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.
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