Powšitkowne

W OZJEWJENJ A
njedźelu, 31. januara 2016
Spominanje na zbóžneho kapłana Alojsa
Boža mša na wopomnjenskim dnju zbóžneho kapłana Alojsa Andrickeho budźe srjedu,
3. februara, w 9 hodź. w Radworju. Wšitcy wěriwi zbliska a zdaloka su wutrobnje
přeprošeni.

Přednošk wo Worklečanskej kapałce
Dr. Beno Wałda přednošuje póndźelu, 1. februara, w 19.30 hodź. w kafeteriji Domu
swjateho Jana w Smječkecach k temje „Swójba von Stolberg a Worklečanska
kapałka“. Wšitcy zajimcy z bliska a daloka su wutrobnje witani.

Zetkanje samostejacych w Smochćicach
Samostejacy ze serbskich wosadow su na swoje přichodne zetkanje wutoru, 16. februara, w 14 hodź. do Domu biskopa Bena w Smochćicach přeprošeni. Zajimcy njech
so prošu hač do srjedy, 10. februara, w redakciji Katolskeho Posoła přizjewja, telefonowe čisło (0 35 91) 55 02 12. Štóž chce wotewzaty być, njech to prošu zdźěli.

50 lět po wudaću Noweho zakonja
Towarstwo Cyrila a Metoda z.t. přeprošuje wšitkich zajimowanych na swjedźenske
zarjadowanje k 50. róčnicy wudaća Noweho zakonja sobotu, 13. februara, w 14 hodź.
do Chrósćic na faru. Pod hesłom „Wot chlěba samoho njeje čłowjek žiwy“ stej mjez
druhim přednoškaj předwidźanej, kotrejž změjetaj fararjej Gerat Wornar a dr. Daniel
Dzikiewicz.

Hłowna wólbna zhromadźizna TCM
Předsydstwo Towarstwa Cyrila a Metoda z.t. (TCM) přeprošuje wšitkich čłonow towarstwa, čłonow sekcijow a korporacijow kaž tež zajimowanych hosći na swoju
hłownu wólbnu zhromadźiznu póndźelu, 22. februara, do Radworja. Započnjemy we
18.30 hodź. z Božej mšu w cyrkwi. Přizamknje so zhromadźizna na farje.

Přizjewjenje za zetkanje młodźiny dale móžne
Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo je termin přizjewjenja za swětowe zetkanje
młodźiny lětsa w Krakowje podlěšiło. Přizjewić móžeće so nětko hišće hač do soboty,
20. februara. Štóž ma prašenja, njech so na naju wobroći, telefonowe čisło (03 57 96)
9 55 95.
Leńka a Lucija, młodźinskej referentce

„Moje dožiwjenje mrěća“
Helmut Lungenschmid z Awstriskeje přednošuje pjatk,12. februara, po wječornych kemšach w Ralbicach wo swojim dožiwjenju mrěća. Dźeń pozdźišo wospjetuje tole w
19 hodź. na Čerwjenej žurli w Pančicach-Kukowje.
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