Powšitkowne

W OZJEWJENJ A
njedźelu, 1. junija 2014

„

Duchowna hudźba njebudźe
Hižo připowědźena duchowna hudźba w Budyskej cyrkwi Našeje knjenje tutu njedźelu, 1. junija,
we 18.00 hodź. organizatoriskich přičin dla wupadnje. To zdźěli tachantski kantor Friedemann
Böhme.

„Što trjeba čłowjek na kóncu žiwjenja?“
Ambulantna hospicna słužba Carity přeprošuje wšitkich zajimcow na přednošk k temje „Što trjeba
čłowjek na kóncu žiwjenja?“ wutoru, 3. junija, w 19 hodź. w ewangelskej wosadnicy na Angeru w Kamjencu. Tema ma so w podiumowej diskusiji z lěkarskeje, hladanskeje, dušepastyrskeje a hospicneje
strony wobjednać. K tomu porěča kompetentni partnerojo.
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Dla přirodneje katastrofy na Balkanje namołwja TCM:

Potrjechenym powodźenja pomhać
Po wobydlerskej wójnje před 20 lětami je nětko wulke powodźenje Balkan domapytało. Direktor
Carity w Bani Luce w Bosniskej a Hercegowinje, dr. Miljenko Aničić, pisa w lisće, zo „móžeš wuskutki
powodźenja jeničce ze sćěhami wójny přirunować“.
Towarstwo Cyrila a Metoda z.t. (TCM) chce ze swojej akciju „Łužica pomha“ rady potrjechenych
w biskopstwje Banja Luka podpěrać, hdźež je hižo wokoło lěta 2000 pomhało. Dr. Aničić poby swjatkownu póndźelu 2001 na putnikowanju w Róžeńće.
Najskutkowniša je financielna pomoc. By-li kóždy dorosćeny katolski Serb jeničce dwaj euraj darił,
by so wjace hač 10.000 eurow nahromadźiło. Wězo je kóždy pozbudźeny, wjace dać. Darowanska
kwitowanka wustaji so tym, kotřiž swoju połnu adresu podadźa. Dary přepokazać móža so na konto
Cyrill-Methodius-Verein, kontowe čisło 828 23 66, BLZ 750 90 300 pola banki LIGA respektiwnje
IBAN DE65 750 90 300 000 828 23 66, BIC GENO DEF1 M05 pod hesłom „Banja Luka“.

Putnikowanje serbskeje młodźiny
Putnikowanje dekanatneje młodźiny k maćeri Božej z lipy do Róžanta budźe njedźelu Swjateje
Trojicy, 15. junija. Kemše započnu so w 10.30 hodź.

Narodninska party – K stoćinam zbóžneho Alojsa młodźinski festiwal
Sta młodostnych z Łužicy, wšeho biskopstwa, druhich dźělow Němskeje a z Čěskeje kaž tež Pólskeje
wočakuja so w Radworju spočatk julija. Z młodźinskim festiwalom, kotryž zahaji so pjatk 4. julija,
w 17 hodź., woswjeća tam 100. narodniny zbóžneho Alojsa Andrickeho. Hłowny organizator je nimo
Radworskeje wosady franciskanski pater Paulus Maria Tautz, kotryž je hižo wjackróć we Łužicy
pobył. Z połnej zahoritosću młodym ludźom wěru spřistupnja, wužijo k tomu mjez druhim hudźbu,
kotraž młodostnych „ze stólca storhnje“. Tak poskići so na prěnim dnju po wječeri w 20 hodź. koncert
z rockowymi skupinami z Jendźelskeje, Irskeje, Awstriskeje a Němskeje. Workshopy a koncert
wočakuje młodostnych sobotu, 5. julija. Wječor přidruži so biskop Heiner Koch. Po Božej mši sćěhuje „nightfever special“ a w połnocy so narodninska torta nakraje. Nazajtra podadźa so wšitcy
do Róžanta na diecezanske putnikowanje. Přizjewić móža so zajimcy pod www.Alojs100.de.
wudawa:
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Poswjećenje skulptury putnika a hudźbny nyšpor
Nowa postawa putnika budźe njedźelu, 15. junija, w 15 hodź. w Chrósćicach před Gerdesec putniskej
hospodu poswjećena. Po tym su hosćo na zahrodu putniskeje hospody k towaršliwej bjesadźe
při kofeju a tykancu přeprošeni. We 18 hodź. sćěhuje hudźbny nyšpor w Chróšćanskej cyrkwi.
Spěwotwórča Stefanie Schwab z Würzburga poda koncert k temje „Spěwy za žiwjenski puć – z
lochkosću a horliwosću“. Z tym chce swój dźak za wšo, štož je sama po Ekumeniskim putniskim puću
dobreho nazhoniła, zwuraznić. Wšitcy su přeprošeni. Pjenjezy ze zběrki wužija so za zdźerženje a
dalše wutworjenje Ekumeniskeho putniskeho puća, kiž je ze swojimi mnohimi małymi swójbnymi hospodami po puću jónkrótny w Němskej.

Pěši do Częstochowy
Tež lětsa pozbudźa farar Beno Jakubaš, so w serbskej skupinje na putnikowanje z Waršawy do
Częstochowy podać. Hić smě kóždy sobu, kotryž je 18. žiwjenske lěto docpěł. Termin putnikowanja
je wot 5. do 15. awgusta. Zajimcy njech so hač do njedźele, 29. junija, pola fararja Bena Jakubaša
w Njebjelčicach přizjewja, telefonowe čisło (0 35 78) 30 20 05.

Putnikowanje młodźiny do Krupki
Młodostni wot 16 lět su přeprošeni, wot njedźele, 27. julija, hač do pjatka, 1. awgusta, do Krupki
putnikować. Přizjewić móža so hač do pjatka, 27. junija, na farje w Chrósćicach, telefonowe čisło
(03 57 96) 8 04 00. Po tym so hižo žane přizjewjenja njepřiwozmu. Putnicy zetkaja so njedźelu, 29. junija, po nyšporje w Chrósćicach na farje. Za wšitkich nowačkow je tute zetkanje winowatosć. Nyšpor
je w 14 hodź. Putniska Boža mša w Krupce budźe srjedu, 30. julija, w 10 hodź.

Koparski turněr serbskich młodostnych
Koparski turněr dekanatneje młodźiny budźe sobotu, 21. junija, w Pěskecach. Zakop je w 10.00 hodź.

Ministrantska kopańca
Tradicionalny koparski turněr serbskich ministrantow budźe lětsa sobotu, 5. julija, w Pěskecach.
Započatk je w 9.00 hodź. z Božej mšu we wjesnej cyrkwičce.
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