Powšitkowne

W OZJEWJENJ A
njedźelu, 12. januara 2014

Dalekubłanje za wosadne rady a čłonow TCM
Wšitcy čłonojo wosadnych radow w Budyskim dekanaće a Towarstwa Cyrila a Metoda z.t. (TCM) su
njedźelu, 19. januara, na dalekubłanje k temje „Wěru wobswědčeć w dźensnišim swěće“ přeprošeni.
Wone budźe wot 8 do 10.20 hodź. na Chróšćanskej farje. Přednošk změje rektor Smochčanskeho
Domu biskopa Bena, dr. Peter-Paul Straube. Tež dalši zajimowani su wutrobnje na tute zarjadowanje
witani. Wobdźělnicy móža w 7 hodź. (serbsce) abo w 10.30 hodź. (němsce) njedźelnu Božu mšu w
Chróšćanskej cyrkwi wopytać.

Swjedźeń swjateho Bosćana w Chrósćicach
Předsydstwo Bratstwa swjateho Bosćana přeprošuje wšitkich na swjedźeń swjateho Bosćana
póndźelu, 20. januara, do Chrósćic. Bože mšě budu w 6.45 hodź., 9.00 hodź. a 19.00 hodź. Swjedźenski nyšpor z procesionom po wsy je w 14.00 hodź. Po nyšporje změja čłonojo bratstwa na farje
swoju hłownu zhromadźiznu. Na njej porěči rektor Domu biskopa Bena w Smochćicach, dr. PeterPaul Straube, wo Budyskim Židźe Isidorje Nussenbaumje. Wěriwi ze wšitkich serbskich wosadow su
přeprošeni, do Bratstwa swjateho Bosćana zastupić. Štóž chce z čłonom bratstwa być, njech so hač
do soboty, 18. januara, na Chróšćanskej farje přizjewi, telefonowe čisło (03 57 96) 8 04 00.

Zetkanje putnikow do Tinje
Putnicy, kotřiž pobychu loni w oktobru w domje „Sodalitas“ w Tinje w Awstriskej, zetkaja so pjatk, 31.
januara, po wječornych kemšach, pola Šmitec w Radworju. Boža mša je we 18.30 hodź. w cyrkwi.

Putniskej jězbje na Morawu a do Nižozemskeje
Do Čěskeje powjedźe nas lětuša prěnja putniska jězba, a to wot wutory, 6. meje, hač do pjatka, 9.
meje, na hnadownej městnje Svatý Hostýn a Svatý Kopeček. Na druhej jězbje wot póndźele do
soboty, 11. do 16. awgusta, pojědźemy do wuznamneho putniskeho města Kevelaer w serwjernej
Němskej. Wottam wulećimy sej do Brüssela (Belgiska) a Maastrichta (Hollandska). Přizjewić móža so
zajimcy pola mje w Radworju, telefonowe čisło (03 59 35) 2 04 25.
Terezija Kubašec

Putniskej jězbje do Słowjenskeje a Chorwatskeje
kaž tež do Swjateho kraja
Lětuša prěnja putniska jězba powjedźe nas wot wutory, 3. junija, hač do wutory, 10. junija, do
Słowjenskeje a Chor watskeje. We wobłuku našeje kołojězby z busom chcemy putniske městno
Brezje w Słowjenskej wopytać. Dalše cile su narodnej parkaj „Plitwicke jězory“ a „Krka“, Makerska
riviera kaž tež město Dubrovnik. Dalša putniska jězba budźe wot póndźele, 15. septembra, hač do
póndźele, 22. septembra. Planowane je, zo podamy so z lětadłom do Swjateho kraja. Nadrobne
informacije k woběmaj jězbomaj dóstanu zajimcy pod telefonowym čisłom (01 63) 7 33 82 05.
Maćij Hadank
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