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W OZJEWJENJ A
njedźelu, 22. julija 2018
Swjata spowědź w Róžeńće
Wšitcy, kotřiž chcyli porciunkulski wotpusk dobyć, maja mjez druhim w Róžeńće składnosć, sakrament swjateje spowědźe přijeć, a to sobotu, 28. julija, wot 17 do 18 hodź.
Spowědnicy budu fararjo Michał Anders, Šćěpan Delan a Beno Jakubaš kaž tež kapłan
dr. Jens Buliš.

Nyšpor za dwoje pišćele
We wobłuku Łužiskeho hudźbneho lěća wotměje so sobotu, 28. julija, w 17.15 hodź.
w Budyskej tachantskej cyrkwi wosebity hudźbny nyšpor za dwoje pišćele. Zahrajetaj
cyrkwinskohudźbny direktor Friedemann Böhme (w katolskim dźělu) a student hudźby
w Lipsku Johannes Kral (w ewangelskim dźělu). Zaklinča twórby Antonija Solera,
Aurelija Bonellija a prapremjera kompozicije Feliksa Brojera, kotraž nasta jako nadawk
Łužiskeho hudźbneho lěća. Zastup je darmotny, prosy so wo kolektu. Dalše informacije
pod: www.lausitzer-musiksommer.de.

Intensiwny kurs čěšćiny
W Chrósćicach na farje přewjedźe Jan Breindl wot póndźele do soboty, 6. do 11. awgusta, intensiwny kurs čěšćiny. Tón započnje so wšědnje w 14 hodź. a traje hač do
wječora. Sobotu je wulět planowany. Dokładny wotběh je na internetowej stronje www.
posol.de wozjewjeny. Zajimcy njech so w Rěčnym centrumje WITAJ přizjewja pod
telefonowym čisłom (0 35 91) 55 04 00 abo z mailku na witaj-bautzen@sorben.com.

Šolowy dźeń
Na lětušim swójbnym popołdnju njedźelu, 26. awgusta, wobrubi projektowy chór
serbskich dźěći zakónčacy nyšpor. Zajimowane dźěći su wutrobnje přeprošene sobu
spěwać. Proba budźe sobotu, 18. awgusta, wot 9 hodź. hač do 14 hodź. w Don Boskowym Domje we Worklecach. Witane su tež te dźěći, kotrež njejsu w meji sobu spěwali.

Mandźelski seminar
Přizjewjenja za přihot na sakrament mandźelstwa wot pjatka do soboty, 30. nowembra do 1. decembra, w Smochćicach přijimuja pisomnje hač do srjedy, 7. nowembra,
w Dekanatnym dušepastyrstwje we Worklecach. Formulary k tomu su w cyrkwjach
wupołožene.

Koncert w klóštrje Marijinej hwězdźe
We wobłuku Łužiskeho hudźbneho lěća přewjedźe so sobotu, 4. awgusta, we 18.00 hodź.,
w cyrkwi klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje koncert z marijanskimi
twórbami nowych a staršich mištrow ze wšelakich epochow. Pod hesłom „Salve Regina“
wuhotuje jón projektowy chór ze sopranistku Romy Petrick, smyčkarjemi Serbskeho komorneho orchestra a Feliksom Brojerom na pišćelach. Cyłkowny nawod změje cyrkwinskohudźbny direktor Friedemann Böhme.
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Znowa Gig-festiwal w Róžeńće
W Róžeńće wotměje so wot pjatka do njedźele, 27. do 29. julija, Gig-festiwal. Wón
zahaji so pjatk we 18 hodź. z Božej mšu w hnadownej cyrkwi. W 21 hodź. pokaza so
film „Outcasts“, kotryž rozprawja wo dźěle franciskanow wobnowjenja z New Yorka.
Sobotu wot 17 hodź. je koncert ze wšelakimi mjezynarodnymi skupinami. Mjez
nimi budźe rockowa skupina The Thirsting z USA runje tak kaž serbska skupina
Jankahanka, Kaplan Kuba z Pólskeje, Edwin Fawcett a gospelowy chór z Jendźelskeje. Za kóždeho budźe něšto pódla – pop, soul, rap a rock kaž tež kabaret,
zdźělichu zarjadowarjo. Swjatočnu Božu mšu njedźelu, 29. julija, w 10 hodź. sćelak
Radio Horeb originalnje přenjese. Budźe to tón dźeń jenička njedźelna Boža mša na
hnadownym městnje. Kemšam přizamknje so brunch z hudźbu na jewišću. Zdobom
da Torsten Hartung swědčenje. W 13 hodź. zahraje tam serbska skupina „Sorbian Art
Trio“. W 14 hodź. přednošujetaj Sam & Miriam Randall z Jendźelskeje w stanje, kak
staj so zahorjenaj katolikaj stałoj. W 19 hodź. budźe eucharistiski nyšpor w cyrkwi. Z
bjesadnym wječorom so Gig-festiwal zakónči. Wšitcy – młodostni runje tak kaž starši
a swójby z dźěćimi – su wutrobnje do Róžanta přeprošeni. Nadrobny program je w
interneće pod www.gigfestival.de wozjewjeny.
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