Powšitkowne

W OZJEWJENJ A
njedźelu, 19. junija 2022

Wusyłanje Božeje mšě hižo prjedy
Serbskorěčnu Božu mšu móža wěriwi tutu njedźelu, 19. junija, znowa z Chrósćic
jako livestream sćěhować. Wona započnje so hižo hodźinu zašo hač hewak, mjenujcy we 8.00 hodź. Link na nju je w interneće pod www.posol.de a na wosadnej
stronje podaty.

Klóšterski a swójbny swjedźeń
Ze swjedźenskej Božej mšu w 10.30 hodź. w cyrkwi zahaji so tutu njedźelu, 19. junija,
Klóšterski a swójbny swjedźeń klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje. Po
tym wočakuje wopytowarjow pisany program, mjez druhim z hudźbu, klankodźiwadłom
a akcijemi za swójby. Dźeń zakónči so z ekumeniskim nyšporom w 17.30 hodź.

Wo slědach židowskeho žiwjenja w Hornjej Łužicy
Na slědy za židowskimi korjenjemi a stawiznami w Hornjej Łužicy so podać, k tomu přeprošuje Smochčanske kubłanišćo swjateho Bena. Póndźelu, 20. junija, w 19.30 hodź.
poda referent Markus Bauer, nawoda spěchowanskeho kruha Zhorjelska synagoga
z.t., dohlad do žiwjenja a skutkowanja Židow na wšelakich městnach regiona. Po tym je
składnosć za wuměnu z nim.

Gig-festiwal w Róžeńće
Lětuši Gig-festiwal wotměje so sobotu, 16. julija, wot 16 do 23 hodź. w Róžeńće.
Zastup je darmotny. Nazajtra, njedźelu, 17. julija, w 10.00 hodź. je zhromadna Boža mša.

Ministrantska kopańca
Koparski turněr ministrantow ze serbskich wosadow budźe sobotu, 9. julija, w Pěskecach. Započatk je w 9.00 hodź. z Božej mšu we wjesnej kapałce.

Putniska jězba do Kölna a wokoliny
Na serbsku busowu jězbu z duchownym přewodom wot njedźele do štwórtka, 9. do
13. oktobra, přeprošuje Radworske Šmitec busowe wozydłownistwo. Z Königswintera
wuchadźejo wopytaja Köln, Bonn, klóšter Steinfeld a dadźa so wot Eifelskeje krajiny
nad Rynom zakuzłać. Přizjewjenja přijimuje Šmitec wozydłownistwo, telefonowe čisło
(03 59 35) 28 60.
farar Gerat Wornar
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Wotjězd busa wulěta samostejacych
Wulět samostejacych budźe přichodnu wutoru, 21. junija. Bus pojědźe po slědowacym
planje:
7.30 hodź.

Radwor (pola Šmitec)

7.32 hodź.

Čorny Hodler (nakupowanske wiki)

7.42 hodź.

Haslow (busowe zastanišćo)

7.45 hodź.

Baćon (busowe zastanišćo)

7.55 hodź.

Chrósćicy (šula)

8.00 hodź.

Hórki (busowe zastanišćo)

8.05 hodź.

Sernjany (we wsy)

8.10 hodź.

Róžant (pola Suchec ﬁrmy)

8.15 hodź.

Pěskecy (křižowanišćo do směra Serbskich Pazlic)

8.20 hodź.

Serbske Pazlicy (busowe zastanišćo)

8.25 hodź.

Pančicy-Kukow (apoteka)

8.30 hodź.

Wotrow (busowe zastanišćo)

Njech sej wšitcy Wosadnik a wěstoty dla nahubnik sobu přinjesu.
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štwórtk, 23. junija
18.00 hodź. wotewrjenje ze swjatočnej Božej mšu
19.00 hodź. wotewrjenje wustajeńcy
20.00 hodź. swjedźenski přednošk, kanonik Šćěpan
Delan: „250 lět Wotrowska wosada a dobroćel serbskich
wosadow, biskop Jakub Jan Józef Wóski“
21.00 hodź. zabawny program z wosadnej skupinu
pjatk, 24. junija
18.00 hodź. streetsoccerowy turněr młodźiny
20.00 hodź. filmowy wječor z historiskimi sekwencami wo Wotrowje
a wokolinje
21.00 hodź. reje z DJ Thomas K.
sobotu, 25. junija
14.00 hodź. streetsoccerowy turněr ministrantow
17.30 hodź. kino za pěstowarske dźěći
18.00 hodź. kino za šulske dźěći
19.30 hodź. koncert z chórom Lipa
21.00 hodź. reje ze skupinu Wusmuž
njedźelu, 26. junija
9.00 hodź. Boža mša z biskopom Joachimom Reineltom
10.30 hodź. rańše piwo z Horjanami; wobjed
14.00 hodź. swjedźenski ćah
15.00 hodź. kofej a tykanc, wuhódnoćenje kwisa
16.00 hodź. wustup skupiny Holaski
cyły dźeń zabawa za dźěći; wodźenja po cyrkwi;
předstajenje rjemje slnistwa; wustajeńca přistupna
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