Powšitkowne

W OZJEWJENJ A
njedźelu, 28. oktobra 2012

Nyšpor w Róžeńće zaso zašo
W Róžeńčanskej hnadownej cyrkwi su nyšpory po přestajenju časnikow na zymski čas zašo. Wěriwi
su wot přichodneje njedźele, 28.oktobra, zaso w 14 hodź. k nyšporu přeprošeni.

Přiležnosć k swjatej spowědźi w Róžeńće
wutoru, 30. oktobra
18.30 – 19.30 hodź.

farar B. Šołta, farar M. Anders
farar G. Wornar, farar J. Magiera

Mandźelski seminar
Přizjewjenja za seminar k přihotej na mandźelstwo wot pjatka do soboty, 30. nowembra do 1. decembra, w Smochćicach přijimuja so pisomnje hač do pjatka, 9. nowembra, w Dekanatnym
dušepastyrstwje we Worklecach. Dalšej seminaraj budźetej 15. a 16. februara 2013 kaž tež
1. a 2. měrca 2013 tohorunja w Smochćicach.

Zhromadny dźeń za prěnjowoprawjenske dźěći
Dekanatne dušepastyrstwo přeprošuje wšitke dźěći, kotrež so na prěnje swjate woprawjenje
přihotuja, na zhromadny dźeń srjedu, 21. nowembra, wot 9 do 15 hodź. do Njebjelčic. Započatk je z
Božej mšu w cyrkwi. Zajimcy njech so prošu hač do srjedy, 14. nowembra, pod telefonowym čisłom
(03 57 96) 8 87 07 we Worklecach přizjewja. Za wudawki dnja zběra so wot kóždeho wobdźělnika
přinošk, kotryž wučinja tři eura.

Putniskej jězbje a serbskorěčne eksercicije tež klětu zaso
Lěpšeho dołhodobreho planowanja dla podam tu hižo terminy putniskeju jězbow a serbskich eksercicijow za lěto 2013: Putniska jězba do Eichsfelda budźe wot póndźele do srjedy, 3. do 5. junija. Přenocowanje je w Heiligenstadće planowane. Serbskorěčne eksercicije w Drježdźanskim domje Wysoke
duby budu wot štwórtka, 10. oktobra, wječora hač do njedźele, 13. oktobra, připołdnja. Tydźenska putniska jězba wot soboty do soboty, 19. do 26. oktobra, powjedźe do Tinje w Korutanskej.
T. Kubašec

Dwaj dnjej jenož z papu w Smochćicach
Nanojo ze swojimi małymi dźěćimi w předšulskej starobje su wot pjatka do njedźele, 2. do 4. nowembra, do Domu biskopa Bena w Smochćicach přeprošeni. Na programje steja mnohe móžnosće,
zhromadnje rjanej dnjej přežiwić. Wosebita wažnosć kładźe so na to, zo mataj nan a dźěćo čas za
sebje. Dalše informacije su pod www.benno-haus.de wozjewjene. Zajimcy měli so w Smochćicach
přizjewić, telefonowe čisło (03 59 35) 2 23 17.

Putniska jězba do Lourdesa, Neversa a Flüeli
Pućowanski běrow ATeams poskićuje wot srjedy do štwórtka, 25. septembra do 3. oktobra 2013,
putnisku jězbu z busom do Lourdesa, Neversa a Flüeli. Duchowny nawod změje farar Andrzej
Glombitza z Leutersdorfa. Šoferka budźe Cordula Lešawina. Dalše informacije poda a přizjewjenja
přijimuje Andreas Thomas w Šěrachowje, Cyrkwinska hora 1, telefonowe čisło (0 35 92) 3 58 98 55.
wudawa:

KATOLSKI POSOŁ

POWŠITKOWNE WOZJEWJENJA nańdźeće tež pod www.posol.de

„Hdyž rentnarjo zapřimnu‟
Serbska lajska dźiwadłowa skupina Chrósćicy z.t. přeprošuje wšitkich zajimcow na přichodne
předstajenja swojeje kriminalneje komedije „Hdyž rentnarjo zapřimnu“. Tute budźeja njedźelu,
4. nowembra, w 16 hodź. w Haslowje, sobotu, 10. nowembra, w 19 hodź. w Sulšecach, njedźelu,
18. nowembra, w 16 hodź. w Nowoslicach pola Dinarjec a njedźelu, 2. decembra, w 16 hodź. w
Šunowje.

NoNameSingers spěwaja w Smochćicach
We wobłuku přichodneho zarjadowanja „Smochčanskeho jewišća“ sobotu, 10. nowembra, chce
skupina NoNameSingers z Budyšina na swoje dźesaćlětne wobstaće spominać. Jeje repertoire je
jara šěroki: spěwaja popowe twórby a zwaža so tež na comedy. W programje, kotryž započnje so w
19.30 hodź. w Domje biskopa Bena w Smochćicach, skutkuja tež instrumentalisća sobu: smyčkowy
orchester z Drježdźan kaž tež skupinje WindART a ThoMar z Budyšina.

