Powšitkowne

W OZJEWJENJ A
njedźelu, 26. junija 2016

Zetkanje Częstochowskich putnikow
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, 3. julija, pola fararja Bena Jakubaša w Radworju přizjewja, telefonowe čisło
(0 3 59 35) 2 07 13. Zetkanje wšitkich putnikow budźe póndźelu, 4. julija, po Božej mši
w Radworju na farje. Wječorne kemše w 19 hodź.

Kolesujo putnikować
K putniskemu tydźenjej na kole přeprošuje Smochčanski Dom biskopa Bena wot 7. do
14. awgusta. Čary powjedu po holi a hatach, po serbskich wsach, hornjołužiskich
horach, podłu Łobja a Nysy. Zajimcy měli so w Smochćicach pod telefonowym čisłom
(03 59 35) 2 23 15 přizjewić.

Kemše w Krupce
Na putnisku Božu mšu srjedu, 6. julija, w 10 hodź. w Krupce pojědźe zaso bus. Štóž
chce sobu jěć, njech so hač do pjatka, 1. julija, w Šmitec wozydłownistwje w Radworju
přizjewi, telefonowe čisło (03 59 35) 28 60.
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Přehlad Božich mšow
wot 1. julija hač do 30. septembra w serbskich wosadach
W lětnim času dyrbja so někotre časy Božich mšow w serbskich wosadach změnić, zo
bychu so druhe pastoralne naležnosće kaž přewod putnikow na hnadowne městna abo
na swětowe zetkanje młodźiny wot duchownych zaručić a so tež měšnicy do dowola,
kotryž jim přisteji, podać móhli. Zastup namakać, njebě móžno. Tohodla bu na zetkanju
Serbskeho pastoralneho ruma srjedu, 15. junija, w Chrósćicach, ze zastupjerjemi ze
wšěch wosadow rozsudźene, zo płaći wot 1. julija hač do 30. septembra sćěhowacy
porjad. Z toho wuchadźa, zo njebudu w tutym času we Worklecach njedźelu hižo žane,
za to pak w bliskim Róžeńće w 10.30 hodź. kemše w serbskej rěči. Změny su přiwšěm
móžne. Tak budu w Róžeńće njedźelu, 10. julija, w 10 hodź. we wobłuku Gig-festiwala
wjacerěčne kemše.

CHRÓSĆICY
sobotu: 18.30 s
njedźelu: 7.00 s, 9.00 s, 10.30 n
PANČICY-KUKOW
njedźelu: 7.30 s, 9.00 n, 10.30 n
NJEBJELČICY
sobotu: 18.30
(1.,3.,5. serbsce, 2. a 4. němsce)
njedźelu: 9.00 s
WOTROW
njedźelu: 9.00 s

RADWOR
njedźelu: 9.00 s, 10.30 n
ZDŹĚR
njedźelu: 7.30
(1.,3.,5. serbsce, 2. a 4. němsce)
KULOW
njedźelu: 6.00 s, 7.00 n, 8.30 s,
10.00 n, 18.00 n
BAĆON
njedźelu: 7.00 (1. serbsce, hewak němsce);
9.00 (1. němsce, hewak serbsce)

RALBICY
njedźelu: 6.30 s, 8.30 s

BUDYŠIN
sobotu: 18.00 n (NLK)
njedźelu: 7.30 n (klóšterk)
8.30 n (tachantska cyrkej)
9.30 s, 10.45 n (NLK)

RAKECY
njedźelu: 10.30 n

s = serbsce; n = němsce
NLK = cyrkej Našeje lubeje knjenje

RÓŽANT
njedźelu: 10.30 s
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