Powšitkowne

W OZJEWJENJ A
njedźelu, 05. julija 2015
Wjacerěčne kemše w Chrósćicach
Njedźela Mjezynarodneho folklorneho festiwala, 12. julija, zahaji so w 10.30 hodź. z wjacerěčnej Božej mšu na swjedźenskej łuce w Chrósćicach. Kemše změje farar Clemens
Hrjehor. Wšitcy wěriwi su wutrobnje přeprošeni.

Putnikowanje dźěći do Róžanta
Dźěći ze wšitkich serbskich wosadow su srjedu, 15. julija, na putnikowanje do Róžanta
přeprošene. Boža mša započnje so w 10.30 hodź. w hnadownej cyrkwi. Po mjezyprogramje
so putnikowanje z nyšporom w 13.00 hodź. zakónči. Wšitke dźěći su wutrobnje witane.

Pytaja młodźinskeho referenta
Za dekanatne dušepastyrstwo młodźiny we Worklecach ma so 1. oktobra referent respektiwnje referentka ze socialnopedagogiskej abo teologiskej kwalifikaciju přistajić. Wuměnjenja
su dobre znajomosće w młodźinskim abo kubłanskim dźěle, wobknježenje serbskeje rěče,
zwólniwosć, tež wječor abo kónc tydźenja dźěłać a přezjednosć z nadawkom, słužbu
a žiwjenjom katolskeje cyrkwje. Dźěłowe městno je w Don Boskowym domje
we Worklecach. Zrěčenje je na dwě lěće wobmjezowane. Pisomne požadanja přijimuje
hač do pjatka, 24. julija, biskopski ordinariat, personalny wotrjad, Käthe-Kollwitz-Ufer 84,
01309 Drježdźany abo z mailku na bewerbung@ordinariat-dresden.de. Štóž ma prašenja,
njech zazwoni na młodźinskeho dušepastyrja biskopstwa, fararja Ralpha Kochinku,
telefonowe čisło (03 51) 3 36 47 16.

Eksercicije w Drježdźanskim Domje Wysoke duby
Dny rozpominanja a modlenja wotměja so wot pjatka, 30. oktobra, we 18 hodź. hač do
njedźele, 1. nowembra, w 10 hodź. w eksercicijnym Domje Wysoke duby w Drježdźanach.
Jezuitski pater Willi Lambert je k temje „Z wutroby žiwy być – Haj k Lětu smilnosće“
přewjedźe. Wón budźe w němskej rěči přednošować, modlitwy a kěrluše budu serbske.
Dny rozpominanja maja wěriwym pomhać, z duchownymi impulsami, wosobinskim
modlenjom, rozmołwu a Božej mšu žro Jězusoweho ewangelija spóznać. Přizjewić měli so
zajimcy w Chrósćicach na farje, telefonowe čisło (03 57 96) 8 04 00, w Haus HohenEichen,
Dresdnerstr. 73, 01326 Dresden, telefonowe čisło (03 51) 2 61 64 10. abo z mailku na info@
haus-hoheneichen.de.
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