Po 13lětnym partnerstwje so wukřćić dał
a za duchownstwo so rozsudźił
Serbski duchowny powołanje Tima Niegscha k měšnistwu sobu nastorčił
„To budźe posledni raz, zo budźeće jeho wopytać móc“, praji chorobna sotra w ok tobrje
2012 Timej Niegschej, kotryž
je do Drježdźanskeho Wustawa swjateho Józefa přišoł, zo
by na smjerć choreho serbskeho fararja Joachima Pjetaša wopytał. A runje tute poslednje rozžohnowanje ze 76lětnym měšnikom wubudźi w tehdy 38lětnym mužu, kotryž bě
so hakle dwě lěće do toho wukřćić dał, něšto, wo čimž praji:
„Tehdy je so něšto stało.“ Na
to poda so wón k Drježdźanskemu tachantskemu fararjej
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dźanach wuměłstwowe stawizny, filozofiju a srjedźowěkowske stawizny. Skónčnje
skutkowaše jako wuměłstwowy historikar w sakskej sto-

Loni na primicy w Kulowje: Diakon Timo Niegsch bě na kemšach a na nyšporje (na foće) swjate sćenje přednjesł. Foto: rl
Klemensej Ullmannej a praji
jemu, zo začuwa powołanje k
duchownemu žiwjenju.
Přichodnu njedźelu, 19. julija, wudźěli biskop Heinrich
Timmerevers diakonej Timej
Niegschej w Lipšćanskej cyrkwi swjateho Bonifacija měšni sku swjećiznu. Loni jeho
ně kotryžkuli dožiwi, dokelž
wu ko nješe na mě šniskej
swje ćiznje Pětra Mróza w
Drježdźanach a nazajtra na
jeho primicy w Kulowje słužbu diakona.

licy. A wón běše 13 lět z přećelku Steffi hromadźe žiwy.
„To bě sprawny poćah, w
kotrymž bě namaj swěra a
trajna zhromadnosć wažna.
Chcychmoj so poprawom
zmandźelić. Ale ži wjenje je
druhdy komplikowane. Njejsmoj pak so w zwadźe rozešłoj. Wona ma mjeztym druheho partnera a z nim dźěćo.
A jónu abo dwójce wob lěto
telefonujemoj.“

13lětne partnerstwo

Za wěru do Boha pak njeje so
Steffi ženje zajimowała, za to
pak ćim bóle Timo Niegsch,
kotryž wo sebi praji: „Njeběch
drje do toho njewěriwy. Ale
hakle wot swojeho přihota na
swjatu křćeńcu mam poćah k

Z Riesy pochadźacy Timo
Niegsch nawukny powołanje
hladanskeho mechanikarja z
abituru, złoži ciwilnu słužbu a
studowaše po tym w Drjež-

„Jónu změješ swój“
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Bohu, kotryž wšak njeje jednodimensionalny.“ Přez kruh
křesćanow rozdźělnych konfesijow je wón bliši přistup dóstał. „Přićahnyło pak je mje to
katolske.“ Skónčnje móžeše
so před dźesać lětami z pomocu benediktinskeje sotry Simony jako duchowneje přewodźerki na swjatu křćeńcu
přihotować. „Wona poruči mi
fararja Pjetaša, zo by tón mje
jako měšnik hišće na hinaše
wašnje přewodźał hač wona.“
Tuž chodźeše Timo Niegsch
prawidłownje pjatk wječor k
njemu. Tak nasta mjez nimaj
přećelstwo. Raz wobhoni so
młody muž pola duchowneho
za brewěrom. A serbski měšnik jón jemu jeničce njepokaza, ale přispomni: „Jónu změješ swój.“ Při rozžohnowanju
farar Pjetaš za wěru so horjaceho muža přeco požohnowa.
Tak bě to tež při poslednim
wopyće w chorowni, byrnjež
duchowny hižo rěčeć njezamó a ruku jenož złaha pozběhny. A jako po tutym požohnowanju Timo Niegsch k
ta chantskemu fararjej Ullmannej so podawši praji, zo
chcył so z měšnikom stać,
wot mołwi tón jemu: „Z tym
sym tola ličił.“ A poprosy jeho, zo by hižo na pohrjebje
fa rarja Pjetaša jako ministrant słužił. „Na dnju chowanja čujach, zo buch kaž přez
po sle dnju mału murju zběhnjeny.“ Bórze na to je biskopa Heinera Kocha wo to prosył, zo by jeho jako bohosłowca přiwzał.
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Skónčnje je po přihotowanskim kursu w Bambergu štyri
lěta w Lantershofenje blisko
Bonna teologiju studował. To
je seminar w němskorěčnym
rumje, w kotrymž so pózdnjopowołani na měšnistwo přihotuja. Dźěl wukubłanja měješe tež w Erfurće. Na zetkanjach pola domjaceho biskopa w Drježdźanach zezna

Timo Niegsch Foto: E. Pohl
mjez druhim nětčišeho kapłana Pětra Mróza. „Sym dźakowny, zo sym směł loni primicu w Serbach dožiwić.“

Fararja Pjetašowy
keluch
Jako měšnik chce so Timo
Niegsch wo ludźi a jich naležnosće starać, wosebje wo ludźi w nuzy. Wuraznje chce so
tež tym přiwobroćeć, kotřiž
njejsu – kaž něhdy wón sam
– cyrkwi bliscy abo kotřiž so
boja, próh cyrkwje přestupić.
Zašłe lěto je jako diakon w
Lipšćanskej wosadźe swjateho Bonifacija skutkował, hdźež
jeho biskop Timmerevers nětko na měšnika wuswjeći. A tydźeń pozdźišo budźe w Drježdźanskej katedrali, kotruž jako
swoju ródnu wosadu začuwa,
primicu swjećić. „Při tym budu
ponowjeny keluch fararja Pjetaša wužiwać směć.“
R. Ledźbor

