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W OZJEWJENJ A
njedźelu, 3. měrca 2013

„Tam so dótkatej njebjo a zemja ...“
Lětuši rjad ekumeniskich póstnych seminarow w Smochčanskim Domje biskopa Bena steji pod hesłom „Tam so dótkatej njebjo a zemja ...“. Póndźelu, 4. měrca, wěnujetaj so Sylvia Vandermeer a Ralf
Reimann temje „Zwonka wšěch wobrazow molować“. Z literariskim programom „Štó da trjeba jandźela?“ z „Theaterkompanie Leipzig“ so póndźelu, 11. měrca, lětuši rjad póstnych seminarow zakónči.
Započatk je stajnje w 19.30 hodź. Mjez sobuzarjadowarjemi je Towarstwo Cyrila a Metoda z.t.

Za putnikowanje Serbow na Morawu so bórze přizjewić
Składnostnje 1.150. róčnicy přichada swjateju Cyrila a Metoda na Morawu planuje Towarstwo Cyrila a
Metoda z.t. (TCM) wot štwórtka do njedźele, 4. do 7. julija, putnikowanje wěriwych ze serbskich wosadow na Velehrad. Na swjatočnu Božu mšu pjatk, 5. julija, je tež bamž přeprošeny. Nadrobniše informacije so hišće wozjewja. Płaćizna wučinja z połpensiju dohromady 195 eurow. Štóž ma zajim, so
na tutym putnikowanju na Morawu wobdźělić, njech so skazanja hotela dla hač do pjatka, 15. měrca,
w redakciji Katolskeho Posoła přizjewi, telefonowe čisło (0 35 91) 55 02 12.

„Na zapokazanje biskopa Kocha do Drježdźan
Na Božu mšu ze zapokazanjom noweho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa Heinera Kocha su
wšitcy wěriwi sobotu, 16. měrca, w 10 hodź. do Drježdźanskeje katedrale přeprošeni. Štóž w cyrkwi
hižo městno njenańdźe, změje składnosć, Božu mšu na Hrodowym naměsće na widejowej sćěnje
sćěhować. Telewizija MDR tutu Božu mšu live přenjese. Wjace pokiwow pod www.posol.de

Hudźba k póstnemu časej we Wotrowje
Koncertne dožiwjenje wosebiteho razu móža zajimcy tutu njedźelu, 3. měrca, w 14 hodź. we
Wotrowskej cyrkwi dožiwić. Na nyšporje zaklinča twórby na pišćelach – hraje Feliks Brojer z Budyšina – a duchowna wokalna hudźba. Dale wustupi wokalny ansambl pod nawodom Gabriela Donà.
Woni zanjesu stare serbske kěrluše, mjez druhim tež z pjera Kiliana, Krügera a Krawca kaž tež pjeća wosomhłósne sadźby starych mištrow.

Putnikowanje swójbow
Putnikowanje swójbow ze serbskich wosadow do Róžanta budźe pod hesłom „Durje wěry su nam
wotewrjene“ na pjatej póstnej njedźeli, 17. měrca. Božu mšu w 9 hodź. změje Budyski tachantski farar
Wito Sćapan w hnadownej cyrkwi.

Zhromadny dźeń za 3. a 4. lětnik
Pod hesłom „Połčas“ přeprošuje Dekanatne dušepastyrstwo dźěći 3. a 4. lětnika na zhromadny dźeń
sobotu, 9. měrca, wot 9 do 15 hodź. do Don Boskoweho domu we Worklecach. Zajimcy njech so
prošu hač do wutory, 5. měrca, pod telefonowym čisłom (03 57 96) 8 87 07 we Worklecach přizjewja.
Za wudawki dnja zběra so wot kóždeho wobdźělnika přinošk we wysokosći třoch eurow.
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Putniski musical předstaji so w Budyšinje
Njewšědne dožiwjenja na putnikowanju dźěći do zašłosće po wikowanskej dróze Via Regia su tema
musicala, kotryž předstaji so njedźelu, 10. měrca, w 17 hodź. w Němsko-serbskim ludowym dźiwadle
w Budyšinje. Tak mjenowany putniski ćah dźěći, mjez nimi tež serbskich, je Dźěćacy a młodźinski
komitej Zhorjelskeje ludoweje šule w lěću 2011 organizował. Tehdy běchu wot Smochćic přez
Budyšin do Zhorjelca po puću. Zo bychu swoju zahoritosć mnohim ludźom dale dali, je so 50 dźěći,
młodostnych a dorosćenych z rozdźělnych kónčin Sakskeje na inscenaciju musicala zwažiło, kotryž
je za dźěći a dorosćenych mysleny.

Putniska jězba z busom do sewjerneje Italskeje
Lětuša putniska jězba wot soboty hač do štwórtka, 14. do 19. septembra, powjedźe nas do sewjerneje Italskeje. Hłowny cil je město swjateho Antonija, Padua, hdźež je tež jeho row. Wobhladać chcemy sej mjez druhim město Verona, wokolinu Gardaskeho jězora, hdźež budźemy
přenocować. Wopytamy tohorunja hnadowne městno Madonna della Corona. Dalše informacije
dóstanjeće pod telefonowym čisłom (03 57 96) 9 40 37.
Matthias Hadank

Młodźina za křižom z Kukowskeho hrodźišća přez póstny čas
W póstnym času su młodostni lětsa přeprošeni so při křižu z Kukowskeho hrodźišća schadźować
k modlenju a rozpominanju. Křiž bu lěta 1984 na Kukowskim hrodźišću postajeny a zwjazuje wot
toho časa wosebje młodźinu ze zbóžnym martrarjom, kapłanom Alojsom. Po tym, zo křiž přez naše
wosady sćěhujemy, chcemy jón zaso na nasypje Kukowskeho hrodźišća postajić.
Naš póstny puć zahajimy w Ralbicach, hdźež so křiž tuchwilu česćuje. Zakónčimy póstny puć z
křižowym pućom dekanatneje młodźiny bołmončku w Chrósćicach. Tam křiž nachwilnje wostanje,
doniž jón na hrodźišćo njedonjesemy.
Přehlad přichodnych zarjadowanjow w póstnym času
sobotu, 9. měrca, w 19.30 hodź., Worklecy, kapałka
start a přewod křiža z awtami a motorskimi do Zdźěrje, tu je w 20.00 hodź. komplet
sobotu, 16. měrca, w 19.30 hodź., Zdźěr, cyrkej
start a přewod křiža z awtami a motorskimi do Dobrošic, tu je w 20.00 hodź. komplet,
po tym modlenje před Najswjećišim
sobotu, 23. měrca, w 19.30 hodź., Dobrošicy, kapałka
start a přewod křiža z awtami a motorskimi do Chrósćic, tu je w 20.00 hodź. komplet,
po tym přiležnosć k swjatej spowědźi
njedźelu, 24. měrca, w 14.00 hodź., Chrósćicy – křižowy puć dekanatneje młodźiny
Farar Měrćin Deleńk, dekanatny młodźinski dušepastyr
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