Powšitkowne

W OZJEWJENJ A
njedźelu, 5. februara 2017
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.

Maćična akademija
K temje „Luther a Serbja. Legendy a fakty“ přednošuje serbski superintendent Jan
Malink štwórtk, 9. februara, w 19.30 hodź. w Budyskim hosćencu „Wjelbik“, Žitna
7.Stawizniska sekcija Maćicy Serbskeje wšitkich zajimcow wutrobnje přeprošuje.

Smochčanske jewišćo
Dom biskopa Bena w Smochćicach přeprošuje štwórtk, 9. februara, w 19.30 hodź. we
wobłuku Smochčanskeje zymskeje akademije na čitanje z dr. Andreasom Knappom.
Wón předstaji tam swoju knihu „Posledni křesćenjo. Ćěkanje a wuhnawanje z Bliskeho
wuchoda“. 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.

Tydźeń za dźědow a wowki ze swojimi wnučkami
„Hudźba zwjesela“ rěka hesło tydźenja za dźědow a wowki ze swojimi wnučkami, na
kotryž přeprošuje Dom biskopa Bena w Smochćicach a kotryž budźe wot póndźele do
pjatka, 20. do 24. februara. Nimo tematiskeho dźěła a wulěta změja dźědojo a wowki
dosć chwile za zhromadnu zaběru ze swojimi wnučkami. Přizjewić móža so zajimcy w
Smochčanskim Domje biskopa Bena pod telefonowym čisłom (03 59 35) 2 23 16.

Kubłanske dny w Schmiedebergu
Wot pjatka do njedźele, 17. do 19. měrca wotměja so kubłanske dny serbskeje
młodźiny w Schmiedebergu. Wočakuja Će Boža mša a duchowne impulsy, film a
kreatiwita, zabawa a spěw. Přinošk zliči so wotpowědnje zasłužbje młodostneho –
šuler/-ka: 15 €, wučomnik/-ca, student/-ka: 17€ a wuwučeny/-a: 21€. Přizjewjenja
su hač do srjedy, 22. februara, z mailku na don.boskowy-dom@t-online.de abo
na facebookowej stronje www facebook.com/DekanatneDusepastyrstwo móžne.
Wjeselimy so na Was!
Farar Gabriš Nawka, Lucija a deka-kružk
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