Powšitkowne

W OZJEWJENJ A
njedźelu, 18. junija 2017
Klóšterski swjedźeń
Z Božej mšu, kotruž změje pater Maurus Kraß z Wechselburga, zahaji so klóšterski
swjedźeń njedźelu, 18. junija, w 10.30 hodź. w cyrkwi klóštra Marijineje hwězdy w
Pančicach-Kukowje. Po kemšach, kotrež wobrubi Kulowski młodźinski chór „Effata“,
wočakuje wopytowarjow pisany program. Mjez druhim zahraje kantor Michael Schmidt z
Kamjenicy w 13.15 hodź. w cyrkwi na pišćelach. Z ekumeniskim nyšporom w 17.30 hodź.
so swjedźeń zakónči.

Wjacerěčne kemše w Chrósćicach
Njedźela Mjezynarodneho folklorneho festiwala, 25. junija, zahaji so w 10.00 hodź. z
wjacerěčnej Božej mšu na swjedźenskej łuce w Chrósćicach. Kemše změje farar Měrćin
Deleńk. Wšitcy wěriwi su wutrobnje přeprošeni.

Duchowna hudźba w Budyšinje
W Budyskej tachantskej cyrkwi swjateho Pětra zaklinči njedźelu, 25. junija, we 18.00
hodź. chórowa hudźba pod hesłom „Marija.Hudźba.Meditacija“. Spěwatej chór Drježdźanskeje katedrale a chór Lipšćanskeje propstowskeje wosady pod cyłkownym
nawodom Matthiasa Liebicha. Na pišćelach zahraje Friedemann Böhme. Zastup je
darmotny, wo kolektu so prosy.

Putnikowanje dźěći do Róžanta
Dźěći ze wšitkich serbskich wosadow su pod hesłom „Wěra je mi dar“ srjedu, 28. junija,
na putnikowanje do Róžanta přeprošene. Boža mša započnje so w 10.30 hodź. w
hnadownej cyrkwi. Po mjezyprogramje so putnikowanje z nyšporom w 13.00 hodź.
zakónči.

Dźakna Boža mša w Nowej Wjesce
Składnostnje 400lětneho wobstaća Noweje Wjeski wotměja so tam štwórtk, 29. junija, we
18.30 hodź. při wjesnym křižu dźakne kemše. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Za putnikowanje do Krupki so přizjewić
Młodostni wot 16 lět su přeprošeni, wot njedźele, 23. julija, do Krupki putnikować. Woni
nawróća so pjatk, 28. julija. Přizjewić měli so zajimcy hač do pjatka, 30. junija, w Chrósćicach na farje, telefonowe čisło (03 57 96) 80 400. Putnicy zetkaja so njedźelu, 2. julija,
po nyšporje w Chrósćicach na farje, štož je za wšitkich nowačkow winowatosć. Nyšpor
započnje so w 14 hodź. Putniska Boža mša w Krupce budźe srjedu, 26. julija, w 10 hodź.
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