Powšitkowne

W OZJEWJENJ A
njedźelu, 7. oktobra 2018
Kubłanski dźeń za 3. a 4. lětnik
Dekanatne dušepastyrstwo dźěći přeprošuje šulerki a šulerjow 3. a 4. lětnika na zhromadny dźeń wutoru, 16. oktobra, wot 9 do 15 hodź. do Don Boskoweho domu we
Worklecach. Zaběrać budu so ze swjedźenjom domchowanki, zwarja sej zhromadnje
słódny nazymski menij a dadźa sej jón po tym słodźeć. Zajimcy njech so hač do štwórtka, 11. oktobra, pod telefonowym čisłom (03 57 96) 8 87 07 abo z mailku na worklecykise@gmx.de přizjewja. Za wudawki dnja zezběra so přinošk we wysokosći pjeć eurow.

Zetkanje putnikow w Baćonju
Wobdźělnicy putniskeje jězby spočatk pražnika do Słowakskeje su přeprošeni na zetkanje do Baćonja štwórtk, 18.winowca, w 19.30 hodź. k Božej mši a k naslědnemu
wobhladanju widejoweje prezentacije sobuputnika Bosćija Handrika na farje.

Kermuška
Wšitcy katolscy serbscy młodostni su wutrobnje na kermušku Chróšćanskeje wosadneje młodźiny přeprošeni. Tuta budźe pjatk, 26. winowca. Započatk je w 19.00 hodź.
z Božej mšu w cyrkwi. Přizamknje so zabawa.

Na měrowy swjedźeń!
We Wostrowcu planuja za sobotu, 3. nowembra, wječor znowa měrowy swjedźeń. To
je reakcija na předwidźane wospjetne zetkanje neonacijow pod hesłom „Schild und
Schwert“ we Wostrowcu. Derje by było, hdy by so prawje wjele serbskich młodostnych
na měrowym swjedźenju wobdźěliło. Nadrobnosće sčasom wozjewimy. Chcemy sej
tam zhromadnje dojěć.
Farar Gabriš Nawka, dekanatny dušepastyr młodźiny

Eksercicije za Serbow – Boži Duch wožiwja
Kotry duch nas wjedźe? Mje wosobinsce, moju swójbu, w powołanju, w towaršnosći,
w tutym času? Wo tutych prašenjach budu na eksercicijach za Serbow wot pjatka,
9. nowembra, wječora hač do njedźele, 11. nowembra, připołdnja rozmyslować. Přizjewjenja přijimuja pak direktnje w Exerzitienhaus HohenEichen, Dresdner Str. 73,
01326 Dresden, info@haus-hoheneichen.de, telefonowe čisło (03 51) 2 61 64 10 abo
w Chrósćicach na farje, telefonowe čisło (03 57 96) 8 04 00.

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.
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