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W OZJEWJENJ A
njedźelu, 15. nowembra 2015
Akcija TCM „Łužica pomha“ prosy wo wěcne dary
Wo dźěćace wozyčki, zymsku drastu a wosebje črije prosy Towarstwo Cyrila a Metoda z.t.
(TCM) ze swojej akciju „Łužica pomha“ za ćěkancow, kotřiž buchu we Łužicy zaměstnjeni.
Wotedać móža so dary w běrowje Čer wjeneho křiža w Biskopicach, Póckowska (Putzkauer Straße) 12 wot póndźele hač do štwórtka wot 9 do 11.30 hodź. kaž tež wutoru wot 13 do
16 hodź. Dale hodźi so pod telefonowym čisłom (0 35 94) 70 31 34 indiwiduelnje wujednać,
hdy móhli so dary nimo toho wotedać. Čer wjeny křiž je potom tak spěšnje kaž móžno ćěkancam posrědkuje. Nadrobniše informacije k tomu je Katolski Posoł w swojim wudaću njedźelu,
25. oktobra, na stronje 298 wozjewił.

„Mesias“ k zakónčenju swjedźenskeho tydźenja
K znowawotewrjenju Budyskeje tachantskeje cyrkwje swjateho Pětra wuhotuje katolski
tachantski chór tutu njedźelu, 15. nowembra, we 18 hodź. duchowny koncert. W běhu
naslědneho swjedźenskeho tydźenja su mjez druhim Bože słužby a koncerty z duchownej
hudźbu planowane. Z předstajenjom Georga Friedricha Händeloweho oratorija „Mesias“
njedźelu, 22. nowembra, w 16.30 hodź. w Marije-Marćinej cyrkwi swjedźenski tydźeń
zakónča. Cyłkowny program je na internetowej stronje pod www.posol.de wozjewjeny.

Zetkanje samostejacych w Smochćicach
Samostejacy ze serbskich wosadow su na swoje přichodne zetkanje wutoru, 1. decembra,
w 14 hodź. do Domu biskopa Bena w Smochćicach přeprošeni. Zajimcy njech so prošu hač
do srjedy, 25. nowembra, w redakciji Katolskeho Posoła přizjewja, telefonowe čisło (0 35 91)
55 02 12. Štóž chce wotewzaty być, njech to prošu zdźěli. Wšitcy njech sej Wosadnik sobu
přinjesu.

Młodostni na Chrysta Krala do Chrósćic
Nyšpor wosebje za młodostnych budźe na swjedźenju Chrysta Krala njedźelu, 22. nowembra, w 14 hodź. w Chróšćanskej cyrkwi. Po tym su na faru do „dźiwadłoweje kofejownje“
přeprošeni.

Za Swětowe zetkanje młodźiny so přizjewić
Serbscy młodostni podadźa so klětu zhromadnje na Swětowe zetkanje młodźiny do Krakowa.
Tute wotměje so wot 20. do 31. julija. Přizjewić měli so k tomu najpozdźišo hač do 20. januara
2016 z formularom. Tute su w cyrkwjach wupołožene. Samsny formular je pod www.posol.de
wozjewjeny. Wšitke nadrobne informacije su na tutych flajerach tohorunja podate.

Adwentne paslenje
Na paslenje adwentneje pychi přeprošuje dekanatne dušepastyrstwo sobotu, 28. nowembra,
wot 13 do 17 hodź. młodostnych, maćerje a dalšich zajimcow do Don Boskoweho domu we
Worklecach. Kóždy ma swój předźěłany material zapłaćić.

POWŠITKOWNE WOZJEWJENJA wudawa: K

P

. Nańdźeće je tež pod www.posol.de

Putnikowanje do Krupki klětu zašo
Młodostni wot 16 lět su přeprošeni, klětu wot njedźele do pjatka, 3. hač do 8. julija,
putnikować do Krupki. Hačrunjež to krótko do jězby na swětowe zetkanje młodźiny do Krakowa było, chcemy putnikowanje přewjesć.
Přizjewjenja přijimuja so hakle klětu po jutrach, a to wot 31. měrca hač do swjedźenja
Swjateje Trojicy, 22. meje. Na tutej njedźeli budźe putnikowanje dekanatneje młodźiny do
Róžanta. Dowoloweho planowanja dla so termin hižo nětko wozjewi.
Gabriš Nawka, dušepastyr młodźiny

Maćična akademija
„Čehodla a kak rěče mrěja?“ budźe tema přednoška Siegharda Kozela ze Stróže štwórtk,
19. nowembra, w 19.30 hodź. w Budyskim „Wjelbiku“ na Žitnej 7. Stawizniska sekcija Maćicy
Serbskeje wšitkich wutrobnje přeprošuje.

Hromadźa hodowne dary
Towarstwo swjateje Filomeny z.t. chce tež lětsa dźěći a swójby w čěskim Dolním Podluží, w
bołharskim měsće Razgradźe a wokolnych wsach z hodownymi pakćikami zwjeselić.
Jich wobsah njeje předpisany. Wotedać móža so pakćiki wot póndźele do štwórtka,
16. do 19. nowembra, stajnje wot 17 do 18 hodź. w Smjerdźečanskim kulturnym domje.
W tutym času přijimuja tohorunja derje zdźeržanu drastu a poćehnjenja. Dalša móžnosć
podpěry su pjenježne dary, z kotrychž ma so transport financować kaž tež wšelake socialne
zarjadnišća podpěrać. Přepokazać móža so na konto St.-Filomena-Verein e.V.,
IBAN: DE45 855 90 000 037 262 47 01 pola Ludoweje banki Budyšin e.G. pod hesłom
„Razgrad“.
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