Tutón wotrězk prošu wupjelnjeny pósłać na:

Dekanatne dušepastyrstwo
Młynski puć 4
01920 Worklecy
Tel./faks: 035796/88707
Mejlka: worklecy-kise@gmx.de

Zarjadowar: Dekanatne dušepastyrstwo za dźěći
a młodźinu we Worklecach
Kooperaciscy partnerojo:

LAGS

(Landesarbeitsgemeinschaft
Katholischer Jugend im
Freistaat Sachsen)

Dušepastyrstwo za dźěći a
młodźinu w biskopstwje
Drježdźany-Mišnjo

Andreas Golinski wot go4media

spěchowane přez:
Němsku biskopsku konferencu
Zwjazk němskich biskopstwow (VDD)

Informacije
k projektowemu dnjej

W našich serbskich wosadach wotměja so tute
dny lětsa na třoch wšelakich městnach –
w Njebjelčicach 21. měrca, w Chrósćicach
27. junija a w Radworju 19. septembra.
Wotběh a wobsah dnjow je stajnje samsny.
Přizjewić móža so dźěći za projektny dźeń w
- Njebjelčicach hač do 12. měrca 2015
- Chrósćicach hač do 18. junija 2015
- Radworju hač do 10. septembra 2015
Přizjewjenja přijimuja so jenož pisomnje w
Dekanatnym dušepastyrstwje we Worklecach:
pak z póštu, přez faks abo z mejlku. Přizjewjenje
móže so tež na farje, na kotrejž so zarjadowanje
přewjedźe, wotedać.
Ličba wobdźělnikow je wobmjezowana!
Za wudawki dnja zběra so přinošk, kotryž
wučinja na wosobu štyri eura.

Podpismo staršeju

Widejo-special:
Wot clownow předhrate sceny so na widejo
natoča. Z toho a dalšeho wobrazoweho
materiala ma so pozdźišo zestajeć jedna
interaktiwna DVD. Tuta ma dalšim dźěćacym
skupinam, kiž so tohorunja
z tutej temu
rozestajeja, pola kotrychž pak clownaj live
pódla njejstaj, k pomocy być.

Na projektnym dnju móžeće nas w nuznych padach pod telefonowym čisłom: ………………......…… docpeć.

Dalše informacije:

Přizwolenju k fotografowanju a/abo natočenju wideja: ……………………………………......................

Wotběh dnja:
Zhromadny dźeń budźe wosebity dźeń za
wšitkich wobdźělnikow. Dźěći nazhonja
posylnjenje w tym, kak maja prawje słuchać,
so wobarać, we wěstych situacijach so
zadźeržeć, ze staršimaj rěčeć, ... .
Tole móže so přez nazhonjenje zhromadnosće
a při hraću stać. Ale tež přez wědu, kotruž sej
woni k sebi samomu, swójskim prawam a
začućam přiswoja.
Ze skupinskimi dźěłami k wuzwolenym
prawam dźěći so dźěćom tema zbliži.
Wosebita pomoc k prewentiwnemu dźěłu staj
clownaj. Dźěći so do hrajnych sekwencow
zapřijeja. Při tym maja wone dóstać
móžnosće k jednanju, zo bychu we wšědnym
dnju posylnjeni byli.
Tutón projekt chce waš kubłanski nadawk
podpěrać a waše dźěći prewentiwnje sylnić,
dokelž je so wospjet stało (čemuž ma so
wobarać), zo su so hranicy překročili, zo je so
namóc wukonjała, zo je samo
k znjewužiwanjam dóšło.
To njeje žana lochka, ale jedna jara wažna
tema.

knjez Patri

Sym/smój z tym přezjedna/j, zo so fota a/abo wideja wo projektnym dnju, na kotrymž je moje /naju
dźěćo widźeć, und verwertet werden dürfen.

Informacje staršim:

knjeni Schäffer

Přizjewjenje za projekt „Starkmachtag“

15:00 Uhr Kónc

Podpismo staršeju …………………………………….............................................................

Program: Što će posylnja?
- Prawa dźěći
- Dźěło z clownomaj
- Wobjed
- Hry
- Kreatiwita
- Zakónčacy nyšpor (Wutrobne přeprošenje
na staršich sobu přińć)

Přizjewjenja za dźeń w Njebjelčicach su hač do štwórtka 12. měrca, w Chrósćicach hač do štwórtka
18. junija a w Radworju hač do štwórtks 10. septembra 2015 (jenož pisomnje) móžne.

08:45 hodź. Spočatk

Přizjewju/imoj moje dźěćo/naju dźěćo ………...……………………. za projekt „Starkmachtag“ dnja ……………...…
w ............................................. . Naju dźěćo chodźi do ....... lětnika.

Wotběh dnja:

