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Zetkanje samostejacych w Smochćicach
Samostejacy ze serbskich wosadow su na swoje přichodne zetkanje wutoru, 11. septembra, w 14 hodź. do Domu biskopa Bena w Smochćicach přeprošeni. Zajimcy njech
so prošu hač do wutory, 4. septembra, w redakciji Katolskeho Posoła přizjewja, telefonowe čisło (0 35 91) 55 02 12. Štóž chce wotewzaty być, njech to prošu zdźěli. Wšitcy
njech sej Wosadnik sobu přinjesu. Tež druhich na zetkanje rady powitaja.

Duchowna hudźba
W Budyskej tachantskej cyrkwi zaklinči njedźelu, 2. septembra, we 18 hodź. w rjedźe
„Duchowna hudźba“ pišćelowa meditacija z twórbami Johanna Sebastiana Bacha.
Cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme zahraje mjez druhim Preludij Es-Dur.

Putnikowanje biskopstwa do Wechselburga
Lětsa přewjedźe Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo zaso centralne putnikowanje
wěriwych wšeje diecezy. K tomu přeprošuje wone njedźelu, 16. septembra, do Wechselburga. Tam swjeća lětsa jubilej poswjećenja baziliki před 850 lětami. Hesło putnikowanje rěka „Štóžkuli sy – JEHO słowo płaći tebi“. Po swjatočnej Božej mši z biskopom
Heinrichom Timmereversom, kotraž zahaji so w 10 hodź., změja wěriwi přiležnosć k
zetkanju. Wšelake iniciatiwy a akcije z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa so tam
předstaja, mjez druhim Towarstwo Cyrila a Metoda z.t. Z nyšporom so putnikowanje
wokoło 15 hodź. skónči.
Štóž chcył sej z busom tam dojěć, měł so w Radworju pola Šmitec přizjewić, telefonowe čisło (03 59 35) 28 60. Planowane je, zo bus wokoło sedmich z Radworja a
Chrósćic, z Wechselburga njeposrědnje po nyšporje wotjědźe. Je-li z druheje wosady
wjetša skupina, kotraž so přizjewi, zasadźa bus tež wottam.

Dny rozpominanja ze swjatym róžowcom
Modlerske zhromadźenstwo swjateho róžowca (Rosenkranz-Sühnekreuzzug) přewjedźe wot pjatka do njedźele, 14. do 16. septembra, w Smochčanskim Domje biskopa
Bena dny rozpominanja. Tute nawjedujetaj franciskanski pater Benno Mikocki a farar
Stefan Thiel. Zajimcy měli so pola Rosenkranz-Sühnekreuzzug, Franziskanerplatz 4,
A - 1010 Wien, telefonowe čisło (0043 1 ) 5 12 69 36 abo z mailku pod adresu zent@
rsk-ma.at přizjewić.

Kemše w němskej rěči
Němskorěčni wěriwi Kulowskeje wosady poputnikuja njedźelu, 9. septembra, do
Róžanta. Tohodla budźe tam tu njedźelu Boža mša w 10.30 hodź. w němskej rěči.

Hdyž budźak hižo njeklinka
Pory nad 60 lětami su wot pjatka do njedźele, 12. do 14. oktobra, na seminar pod hesłom „Hdyž budźak hižo njeklinka“ do Smochčanskeho Domu biskopa Bena přeprošene.
Mjez druhim póńdźe wo wobchadźenje z dźěćimi a wnučkami kaž tež wo nabožne
prašenja. Přizjewić móža so zajimcy w Lipšćanskej wotnožce za poradźowanje swójbow
Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa, telefonowe čisło (03 41) 9 83 00 71.
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