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25 lět Dom biskopa Bena w Smochćicach
Składnostnje 25lětneho wobstaća přeprošuje Dom biskopa Bena w Smochćicach
njedźelu, 10. septembra, wutrobnje na swójbny swjedźeń. Wón zahaji so w 10.30 hodź.
ze swjatočnej Božej mšu, kotruž změje starobiskop Joachim Reinelt.
Wot 13 do 16 hodź. wočakuje wopytowarjow pisany program za wšitke starobne skupiny.
Z dźaknym nyšporom, kotryž změje biskop Heinrich Timmerevers w 16.30 hodź., swójbna njedźela w Smochćicach wuklinči.

Beuronski stil we Worklečanskej kapałce
wabi na Dnju wotewrjenych pomnikow
K regionalnej parličce přeprošuje Towarstwo Worklečanskeje kapałki tutu njedźelu, 10.
septembra, na Dnju wotewrjeneho pomnika. Jónkrótna kapałka „Marije maćerje Božeje“
we Worklecach je jedna z mało kapałkow a cyrkwjow po wšej Němskej, w kotrejž su
mólby w formje Beuronskeho stila hač do dźensnišeho zachowane. Hodźinsce mjez 12
a 16 hodź. budu čłonojo towarstwa zajimowanych hosći po kapałce wodźić. Tež kofej a
tykanc na tutym popołdnju poskića.

Patronatna a dźakna Boža mša
Wutrobnje přeprošamy wěriwych na dźaknu Božu mšu póndźelu, 18. septembra,
w 10.00 hodź. do Chróšćanskeje cyrkwje. Wobydlerjo a sobudźěłaćerjo Domu swjateje
Ludmile spominaja lětsa dźakowni na wotewrjenje domu we Swinarni před 40 lětami a
přećah do noweho domu w Chrósćicach před 15 lětami. Božu mšu změje starobiskop
Joachim Reinelt w koncelebraciji z dalšimi duchownymi.
Wendelin Brězan

Nyšpor z požohnowanjom konjacych zapřahow
Towarstwo Cyrila a Metoda, sekcija wěda a skutk, přeprošuje tež lětsa na wosebity
nyšpor domchowanki z požohnowanjom konjacych zapřahow, ke kotremuž přijědźe tež
Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers. Nyšpor budźe njedźelu, 24. septembra, w 14 hodź. w Chrósćicach na łuce při Hatkach. Chróšćanski cyrkwinski chór a
wosadni dujerjo jón wuhotuja.

Zetkanje młodźiny biskopstwa
Lubi młodostni,
štóž ma lóšt so na wulkim zetkanju młodźiny biskopstwa wot pjatka do soboty,
15. do 16. septembra, we Wechselburgu wobdźělić, njech so hač do póndźele,
11. septembra, z mailku na Don.Boskowy-dom@t-online.de we Worklecach přizjewi.
Wotjědźemy pjatk w 20 hodź. zhromadnje do Wechselburga a sobotu popołdnju něhdźe
w 16 hodź. zaso wróćo. Jězba płaći pjeć eurow na wosobu. Městna su wobmjezowane. Nadrobniše informacije k wotběhej zetkanja nańdźeće w interneće pod http://www.
kathjusa.de/bistumsjugendtag-sei-dabei/.
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Duchowna hudźba z tachantskim chórom
W Budyskej tachantskej cyrkwi zaklinči njedźelu, 17. septembra, we 18 hodź., lětuši
chórowy koncert Katolskeho tachantskeho chóra. Lětsa budźe na nim woprawdźita
parlička cyrkwinskeje hudźby słyšeć – „Magniﬁkat“ Johna Ruttera za sopranowe solo,
chór a orchester. Tuta kompozicija zjednoća překrasne melodije z modernymi zwukami
a rytmami. Jana Pawoła Nagelowa twórba „Strowa sy, Marija“ a saksofonowy koncert
Denisa Bédarda program wudospołnitej.
Sopranistka Romy Petrick, saksofonist Tobias Witke a Katolski tachantski chór swjateho
Pětra přewodźuje Serbski komorny orchester, cyłkowny nawod ma cyrkwinskohudźbny
direktor Friedemann Böhme. Zastup je darmotny.

Dny modlenja a rozmyslowanja
Modlerska zhromadnosć „Rosenkranz-Sühnekreuzzug“ přeprošuje wšitkich zajimcow
wot pjatka wječora do njedźele připołdnja, 15. do 17. septembra, do Domu biskopa Bena
w Smochćicach na dny modlenja a rozpominanja. Mjez druhim póńdźe wo wuznam
Fatimskeho poselstwa dźensa, wo slědy k Bohu a wuznam jandźelow. Přizjewjenja su w
Smochćicach pod telefonowym čisłom (03 59 35) 2 20 móžne. Tam dóstanu zajimcy tež
dalše informacije.

W Kulowje budźe Gospelowy workshop
Wšitcy, kotřiž rady spěwaja a kotrychž gospele zahorja, su pjatk a sobotu, 27. a 28.
oktobra, do stareho dwórnišća w Kulowje přeprošeni. Cyrkwinskaj hudźbnikaj Carmen
a Friedemann Wutzler z Weinböhly chcetaj tež druhich ze swojej zahoritosću za
gospelowu hudźbu natyknyć a někotre twórby nazwučować. Tute twórby maja sobotu,
28. oktobra, we 18 hodź. na hudźbnym gospelowym nyšporje w Kulowskej cyrkwi
zaklinčeć.
Swójski přinošk za dorosćenych wučinja 35 eurow, za šulerjow a studentow 10 eurow.
Přizjewić móža so zajimcy hač do njedźele, 22. oktobra, z mailku na carmen.wutzler@
gmx.de. Štóž ma prašenja, njech zazwoni na Jenny Pohl w Kulowje pod telefonowym
čisłom (03 57 25) 9 25 41.
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