Powšitkowne

W OZJEWJENJ A
njedźelu, 8. septembra 2013

Z akciju TCM-„Łužica pomha“ potrjechenym wulkeho wohenja
we wosadźe fararja Zabłockeho pomhać
W Dziećmorowickej wosadźe fararja Jarosława Zabłockeho je so pjatk, 30. awgusta, dźěl 30- swójbneho domu wotpalił. Wot njezboža je 16 swójbow potrjechenych. Něhdy w Chrósćicach skutkowacy
duchowny je so na Towarstwo Cyrila a Metoda z.t. (TCM) wobroćił a prosy wo pomoc přez akciju „Łužica pomha“. Předsyda TCM Jurij Špitank je jemu hnydomnu pomoc TCM we wysokosći 1.000 eurow
hižo připrajić móhł. Nimo toho prosy farar Zabłocki serbskich wěriwych za potrjechene swójby wo
drastu za dźěći runje tak kaž za dorosćenych, wo kuchinske sudobja a wo hrajki. Tute móža so přichodny štwórtk a pjatk, 12. a 13. septembra, wot 15 do 19 hodź. pola Jurja Špitanka w Zejicach abo
pola Tomaša Rječki w Kamjenej, čisło 16 a, wot 8 do 19 hodź. wotedać. Předwidźane je, dary hižo
sobotu, 14. septembra, do Pólskeje dowjezć. Tež wo pjenježne dary za potrjechene swójby so prosy,
kotrež móža so tohorunja pola Jurja Špitanka wotedać abo na konto Towarstwa Cyrila a Metoda, čisło 828 23 66, BLZ 750 90 300 pola banki LIGA přepokazać. Za darowansku kwitowanku je połna
adresa darićela trěbna.

Zhromadny dźeń za 1. a 2. lětnik
Na zhromadny dźeń přeprošuje Dekanatne dušepastyrstwo dźěći 1. a 2. lětnika sobotu, 14. septembra, wot 9 do 15 hodź. do Don Boskoweho domu we Worklecach. Zajimcy njech so prošu hač do
wutory, 10. septembra, 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.

Zetkanje samostejacych
Samostejacy ze serbskich wosadow kaž tež dalši zajimcy su sobotu, 21. septembra, w 14 hodź. do
Domu biskopa Bena w Smochćicach přeprošeni. Zajimcy njech so hač do pjatka, 13. septembra, w
redakciji Katolskeho Posoła přizjewja, telefonowe čisło (0 35 91) 55 02 12. Štóž chce wotewzaty być,
njech to prošu zdźěli.

Nyšpor z požohnowanjom konjacych zapřahow
Towarstwo Cyrila a Metoda, sekcija wěda a skutk, přeprošuje tež lětsa na wosebity nyšpor domchowanki z požohnowanjom konjacych zapřahow. Tutón budźe njedźelu, 29. septembra, w 14 hodź.
w Chrósćicach na łuce při Hatkach.
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