Powšitkowne

W OZJEWJENJ A
njedźelu, 29. januara 2017

Spominanje na zbóžneho kapłana Alojsa
Boža mša na wopomnjenskim dnju zbóžneho kapłana Alojsa Andrickeho budźe pjatk,
3. februara, we 18.30 hodź. w Radworju. Wšitcy wěriwi zbliska a zdaloka su wutrobnje
přeprošeni.

Přednošk w putniskej hospodźe: Z kolesom po Jakubowym puću
Pětr Bjarš z Budyšina přednošuje pjatk, 3. februara, w 19.45 hodź. ze swětłowobrazami
wo swojim putnikowanju po Jakubowym puću w Chróšćanskej putniskej hospodźe.
Wšitcy su wutrobni přeprošeni.

Swěčk Marje w Róžeńće
Na swjedźenju Předstajenja Knjeza – Swěčk Marje – štwórtk, 2. februara, budźe Boža
mša w Róžeńće w 9.00 hodź. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

Přednošk wo lěkarskej słužbje k blišemu w Hamburgu a Africe
Rodźeny Wotrowčan dr. Stanisław Nawka přednošuje póndźelu, 30. januara,
w 19.30 hodź. w kafeteriji Domu swjateho Jana w Smječkecach k temje „W słužbje
blišemu – jako lěkar w Hamburgu a Africe“. Wšitcy zajimcy z bliska a daloka su
wutrobnje witani.

Bratrowstwo hraje w Radworju
Dźiwadłowa skupina Bratrowstwa zahraje swoju komediju „Jědźk a lěnjoch“ njedźelu,
5. februara, w 16.30 hodź. w Radworskej „Meji“. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

Zhromadny dźeń za 3. a 4. lětnik
Dekanatne dušepastyrstwo přeprošuje dźěći 3. a 4. lětnika srjedu, 15. februara,
wot 9.00 do 15.00 hodź. do Don Boskoweho domu we Worklecach. Zajimcy njech so
prošu hač do štwórtka, 9. februara pod telefonowym čisłom (03 57 96) 8 87 07 we Worklecach přizjewja. Za wudawki dnja zběra so wot kóždeho wobdźělnika přinošk, kotryž
wučinja štyri eura.

Zhromadny dźeń za 1. a 2. lětnik
Dekanatne dušepastyrstwo přeprošuje dźěći 1. a 2. lětnika srjedu, 22. februara,
wot 9.00 do 15.00 hodź. do Don Boskoweho domu we Worklecach. Zajimcy njech
so prošu hač do wutory, 14. februara, pod telefonowym čisłom (03 57 96) 8 87 07
we Worklecach přizjewja. Za wudawki dnja zběra so wot kóždeho wobdźělnika přinošk,
kotryž wučinja štyri eura.
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