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Pastyrske słowo biskopa Kocha w interneće
Pastyrske słowo Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa dr. Heinera Kocha je wot tuteje njedźele,
9. měrca, připołdnja w interneće pod www.posol.de wozjewjene. Zajimcy móža sej je tam přečitać.

„K swobodźe wuswobodźeni“?
Lětuši rjad ekumeniskich póstnych seminarow w Smochčanskim Domje biskopa Bena steji pod hesłom „K swobodźe wuswobodźeni“? – Křesćan być we wuchodosrjedźnej Europje wčera a dźensa.
Póndźelu, 10. měrca, rěka tema „Litawska, Madźarska, Ukraina – cyrkwinska wšelakorosć“. Zawodny
přednošk změja dr. Hans-Friedrich Fischer, farar Bohdan Luka a Aniko Perbiro. Temje „Čěska
– ateistiski kraj?“ wěnujetaj so póndźelu, 17. měrca, farar Filip Šimonovský a pater Josef Kujan.
Posledni wječor w rjedźe lětušich póstnych seminarow budźe póndźelu, 24. měrca, pod temu „Pólska
– katolski kraj?“. Zawodne słowa změjetaj farar Martin Niemec a dr. Leopold Rzodkiewicz. Započatk
je stajnje w 19.30 hodź. Mjez sobuzarjadowarjemi je Towarstwo Cyrila a Metoda z.t.

Komplet a přednošk w Baćonju
Dekanatne dušepastyrstwo přeprošuje młodostnych ze serbskich wosadow na nyšpor do Baćońskeje
cyrkwje, kotryž budźe sobotu, 15. měrca, w 20.00 hodź. Kompletej přizamknje so na farje přednošk
fararja Měrćina Deleńka k temje „Swjaty Józef“.

Zhromadny dźeń za 3. a 4. lětnik
Dekanatne dušepastyrstwo přeprošuje dźěći 3. a 4. lětnika na zhromadny dźeń sobotu, 22. měrca,
wot 9.00 do 15.00 hodź. do Don Boskoweho domu we Worklecach. Zajimcy njech so prošu hač do
wutory, 18. měrca, pod telefonowym čisłom (03 57 96) 8 87 07 přizjewja. Za wudawki dnja zběra so
wot kóždeho wobdźělnika přinošk, kotryž wučinja tři eura.

Mandźelski seminar w Smochćicach
Přizjewjenja za mandźelski seminar wot pjatka do soboty, 4. do 5. apryla, w Domje biskopa Bena
w Smochćicach přijimuja so pisomnje hač do njedźele, 23. měrca, w Dekanatnym dušepastyrstwje
we Worklecach. Za prěni lětuši mandźelski seminar w měrcu přizjewjenja hižo móžne njejsu.

Přednošk wo Malawiji w Kulowje
Kulowske towarstwo Bratrowstwo přeprošuje wšitkich zajimcow pjatk, 14. měrca, w 19 hodź.
na Bosćanowu žurlu do Kulowa. Tam změje Christina Pólkec z Kulowca swětłowobrazowy přednošk
wo afriskim kraju Malawiji, hdźež je cyłe lěto dźěłała.

Putnikowanje swójbow
Putnikowanje swójbow ze serbskich wosadow do Róžanta budźe pjatu póstnu njedźelu, 6. apryla.
Božu mšu w 9 hodź. změje farar Měrćin Deleńk w hnadownej cyrkwi.
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Dalekubłanje w medijowym dźěle
„Wěru wobswědčeć w dźensnišim swěće. Nowinarske a zjawnostne dźěło za cyrkej“ rěka hesło
lětušeho medijoweho dnja Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa. Tutón wotměje so sobotu,
22. měrca, wot 10 do 15.30 hodź. w Drježdźanach. Dopołdnja je wopyt rozhłosoweho domu sćelaka
MDR předwidźany. Popołdnju wotměja so wšelake workshopy za medijowe a zjawnostne dźěło
na Benowym gymnaziju. Zarjadowanje přewjedźe so za duchownych a lajkow Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa kaž tež za sobudźěłaćerjow zwjazka Carity. Zajimcy njech so přizjewja
z mailku hač do pjatka, 14. měrca, w nowinarskim běrowje biskopstwa w Drježdźanach, presse@
bistum-dresden-meissen.de.

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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