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Swójbne popołdnjo na Kukowskim hrodźišću
Dekanatne dušepastyrstwo přeprošuje na swójbne popołdnjo njedźelu, 9. junija, na Kukowske
hrodźišćo. Započatk je w 14.30 hodź. z nyšporom, kotryž wuhotuje Chróšćanska šola. Přizamknje
so swačina. Po tym zahraja dźěći z Kulowskeje wosady dźiwadłowu hru. Na to slěduja zaběry za
mjeńše a wjetše dźěći, kotrež přihotujetej Radworska wosada a farska wikarija Pančicy-Kukow. Za
staršich a dalšich zajimcow je přednošk fararja Daniela Dzikiewicza pod hesłom „Swójba w Swjatym
pismje“ předwidźany.

Swjedźeń za wšě wosady w Baćonju
Na woswjećenje přichada swjateju Cyrila a Metoda před 1.150 lětami na Morawu kaž tež 150lětneho
wobstaća Towarstwa Cyrila a Metoda (TCM) a 150. róčnicy prěnjeho wudaća Katolskeho Posoła
su wšitcy wěriwi zbliska a zdaloka njedźelu, 16. junija, na dźakny swjedźeń do Baćonja přeprošeni.
Baćońska cyrkej je so jako zhromadny cyrilometodski skutk katolskich Serbow natwariła a je symbol
jednoty katolskich Serbow. Z nyšporom w 15 hodź., kotryž změje starobiskop Joachim Reinelt, so
swjedźeń zahaji. Na farskej łuce poskići so potom pisany program za wšitke starobne skupiny. W
běhu programa je tež rozžohnowanje dołholětneho šefredaktora Katolskeho Posoła, fararja Gerata
Wornarja, předwidźane. Při špatnym wjedrje budźetej swačina a program na žurli w Haslowje.

TCM na Klóšterskim swjedźenju w Marijinej Hwězdźe
Prěni raz změje Towarstwo Cyrila a Metoda (TCM) na lětušim klóšterskim a swójbnym swjedźenju
njedźelu, 23. junija, w klóštrje Marijinej Hwězdźe informaciske stejnišćo. Z kemšemi w 10.30 hodź. so
swjedźeń zahaji a z ekumeniskim nyšporom w 17.30 hodź. zakónči. Mjez tym wočakuje hosći pisany
program.

Putnikowanje do Krupki
Na pěše putnikowanje do Krupki su młodostni wot 16 lět tež lětsa zaso přeprošeni. Procesion woteńdźe njedźelu, 28. julija, z Chrósćic a wróći so pjatk, 2. awgusta. Zajimcy měli so hač do pjatka,
5. julija, w Chrósćicach na farje přizjewić, telefonowe čisło (03 57 96) 8 04 00. Po tym so hižo žane
přizjewjenja njepřiwozmu. Putnicy zetkaja so njedźelu, 7. julija, po nyšporje w Chrósćicach na farje,
štož je za wšitkich nowačkow winowatosć. Nyšpor je w 14 hodź. Boža mša w Krupce budźe srjedu,
31. julija, w 10 hodź.

Wěnc hórskich spěwow
1. serbska kulturna brigada z.t. Budyskeho serbskeho gymnazija přeprošuje wšitkich na koncert do
Chróšćanskeje „Jednoty“.Hercy zahraja pjatk, 21. junija, w 20 hodź. na tradicionelnych instrumentach, rejowanska skupina předstaji nowu scenu „Serbske powědki“ a chór přednjese mjez druhim
mjenje znaty hudźbny cyklus Korle Awgusta Kocora „Wěnc hórskich spěwow“.

Ekumeniski nyšpor w Drježdźanach
Wšitcy Serbja w Drježdźanach, jich přiwuzni a přećeljo su wutrobnje přeprošeni na ekumeniski
serbski nyšpor sobotu, 15. junija, z fararjom Benom Šołtu. Nyšpor budźe w 15 hodź. w cyrkwi
swjateho Józefa w Drježdźanach-Pieschenje, Rehefeldska 61. Po nyšporje zetkamy so w Šołćic
kofejowni na bjesadu.
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