Powšitkowne

W OZJEWJENJ A
njedźelu, 12. januara 2020

Předstajenja noweje hry Bratrowstwa
Po premjerje předstaji dźiwadłowa skupina Kulowskeho Bratrowstwa swoju nowu
žortnu hru „Namrěwstwa dla zawrjene“ tutu njedźelu, 12. januara, w 17 hodź.
na Krawčikec žurli w Chrósćicach, njedźelu, 26. januara, w 17 hodź. w Šunowje a
njedźelu, 16. februara, w 17 hodź. w Radworskim hosćencu „Meja“. Terminy dalšich
předstajenjow w serbskich wsach so sčasom wozjewja.

Swójbne popołdnjo w Serbskim muzeju
Pod hesłom „Pućowanje přez doby mody“ přeprošuje Budyski Serbski muzej tutu njedźelu, 12. januara, wot 13 hodź. na swójbne popołdnjo. Planowane su wšelake zarjadowanja: wot 13 do 18 hodź. kreatiwne paslenje a šiće; w 14 hodź. wodźenje swójbow po wustajeńcy SORBIAN STREET STYLE w serbskej rěči; w 15 hodź. historiska
drastowa přehladka k sobuskutkowanju; w 16 hodź. wodźenje po wustajeńcy w němskej rěči a w 17 hodź. předstaja łužisku modu něhdy a dźensa.

Dźakne kemše chóra Meja
Dźakna Boža mša składnostnje 125. róčnicy załoženja chóra Meja budźe njedźelu,
19. anuara, w 9 hodź. w Radworskej cyrkwi. Mejenjo kemše wobrubja.

Mandźelski seminar
Přizjewjenja za lětušej terminaj k přihotej na sakrament mandźelstwa w Smochćicach
přijimuja hač do póndźele, 10. februara, w młodźinskim dekanatnym dušepastyrstwje
we Worklecach. Móžne je přizjewjenje jeničce na nowej internetowej stronje młodźinskeho dekanatneho dušepastyrstwa www.junges-bistum-ddmei.de/sorbisch pod wotpowědnym terminom.

Putniska jězba do „Božeje zahrody“ a wokoliny
Ze Šmitec wozydłownistwom přeprošuju na putnisku jězbu wot štwórtka do póndźele,
30. julija do 3. awgusta, do tak mjenowaneje „Božeje zahrody“. W bazilice Vierzehnheiligen wobdźělimy so na wulkich putniskich kemšach. Zastanjemy tohorunja w Bayreuće a wopytamy tam mjez druhim synagogu. W Bambergu wobhladamy sej biskopsku
cyrkej a město, zeznajemy mošeju a změjemy tež swobodny čas. Nimo toho steja Bad
Staffelstein, Lichtenfels a klóšter Banz na programje.
T. Kubašec

Putniskej jězbje z busom w lěće 2020
Tež lětsa přeprošuju zaso zajimcow na putniskej jězbje. Prěnja powjedźe po slědach
bamža Jana Pawoła II. wot soboty do pjatka, 6. do 12. junija, do susodneje Pólskeje.
Wopytamy Wadowice, Zakopane, Częstochowu, Waršawu a Licheń. Dalša putniska
jězba budźe wot njedźele do soboty, 30. awgusta do 5. septembra. Podamy so do sewjerneje Italskeje ke Gardaskemu jězorej. Mjez druhim wobhladamy sej hnadowne
městno „Madonna della Corona“ a dožiwimy předstajenje opery „Aida“ pod hołym njebjom w antikskej arenje we Veronje. Nadrobniše informacije dóstanu zajimcy pod telefonowymaj čisłomaj (01 63) 7 33 82 05 abo (03 57 96) 9 54 28 (po 19 hodź.) abo pola
mje w Hórkach, Sydlišćowy puć 2.
Maćij Hadank
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600 lět Chróšćanske
Bratstwo swjateho Bosćana
Bože słužby a zarjadowanja
pjatk, 17.01.2020
19.45 hodź. na Chróšćanskej farje
přednošk: dr. Birgit Mitzscherlich
„Bratstwa swjateho Bosćana
a Chróšćanske bratstwo“
sobotu, 18.01.2020
lubjeny kruty póstny dźeń w Chróšćanskej wosadźe
17.00 hodź. modlenje
při postawach a swjećatach
swjateho Bosćana
(Chrósćicy, Swinjarnja, Pančicy, Kukow, Smječkecy, Worklecy,
blisko Hornjeho Hajnka, Hrańca, Hórki, Jaseńca)
njedźelu, 19.01.2020
17.00 hodź. swjatočny nyšpor we wosadnej cyrkwi
a procesion po wsy ze swěčkami ke kapałce za padłych
Prěnjeje swětoweje wójny, kotraž so po wobnowjenju
znowa poswjeći
póndźelu, 20.01.2020
9.00 hodź. swjatočna Boža mša
we wosadnej cyrkwi z biskopom
Heinrichom Timmereversom,
duchownymi Budyskeho
dekanata a dalšimi měšnikami
po tym přikus w Hórnikowym domje
14.00 hodź. swjatočny nyšpor
we wosadnej cyrkwi
a procesion wokoło
Cyrkwinskeje hory
a po kěrchowje
15.00 hodź. hłowna zhromadźizna
bratstwa na farje
Wšitcy wěriwi, tež ze zwonka Chróšćanskeje
wosady, su přeprošeni, do Bratstwa
swjateho Bosćana zastupić.
Termin wotewrjenja wustajeńcy
so hišće wozjewi.

