Wozjewjenja njedźelu Swjateje swójby (30.12.2018)
1. Dźensa je w Zdźěri w 14.00 hodź. nyšpor z hodownej hru a po tym je
hodownička na hrodźe. Prošu přinjesće sej Wosadnik a Gotteslob sobu. Po
nyšporje su wšitcy na kofej přeprošeni. Přizamknje so film knjeza Bosćija
Handriki wo cyrkwi a wosadźe w Zdźěri.
2. Jutře póndźelu, na swj. Silwestra, je w 16.00 hodź. Boža mša z kónc lětnym
nyšporom a wot 23.30 hodź. je w farskej cyrkwi přiležnosć k wosobinskej
modlitwje před Bohom.
3. Nowe lěto, su Bože mšě kaž njedźelu, nyšpor pak njeje.
4. Božu nóc a Boži dźeń bě zběrka za pomocny skutk Adweniat. Wutrobne
zapłać Bóh tón Knjez wšitkim darićelam.
5. Cedle za skazanje Božich mšow za lěto 2019 su wupołožene. Bože mšě bjeru
so w Radworju štwórtk, 3. januara wot 8.00 do 11.00 hodź. na farje a w Zdźěri
tohorunja štwórtk, 3. januara po kemšach w kapali.
6. Štwórtk w 21.00 hodź je połhodźinka před Bohom. W cyrkwi budźe
Najswjećiše wustajene a wěriwi su přeprošeni k ćichej modlitwje w naležnosći
swjateho Wótca ale tež we wosobinskich naležnosćach. Je to tež móžnosć
cyle jednorje před Bohom přebywać, na njeho hladać a słuchać.
7. Njedźeluu swjećimy wysoki swjedźeń Wozjawnjenja Knjeza, Třoch kralow. Na
Božich mšach so woda swjeći. Štóž chce wodu swjećenu měć, njech sudobja
z wodu na zwučene městno staji.
8. Prěnjowoprawjenska wučba w tutym tydźenju njeje.
9. Dźěćace kemše w tutym tydźenju tohorunja njejsu.
10.
Roznošowarjow “Katolskeho Posoła” a „Pomhaj Bóh“ prosymy lětny
přinošk za lěto 2019 we wysokosći 25,00 € za “Katolski Posoł” a 8,00 € za
„Pomhaj Bóh“ hromadźić a na farje hač do kónc januara wotličić.
Roznošowarjo činja to přez cyłe lěto darmotnje. Njech je nam to móžnosć, so
jim z małym darikom podźakować.
11.
Pjatk, 28.12. zemrě w starobje 71 lět knjez Jurij Mejn z Čorneho
Hodlerja. Pusty wječor je štwórtk wot 16.00 do 18.00 hodź. Chowanje a
rekwijem budźetej pjatk w 9.00 hodź. R.i.p.

12.
Domyswjećenja započnu so srjedu, 2. januara 2019. Při domyswjećenju
napisaja so po starej tradiciji na durje pismiki C, M, B, a lětoličba. To
woznamjenja: Christus mansionem benedicat - Christus žohnuj tutón dom.
Wšitke pjenježne dary při domyswjećenju lětsa su za Boži dom.
13.

Domy so swjeća:

Srjedu, 2. januara
12.00 hodź. Bronjo
Štwórtk, 3. januara
13.00 hodź. Boranecy: (Bušic-Kopietz)
Pjatk, 4. januara
12.00 hodź. Boranecy: (Bauchec-Šnajdrecom)
Sobotu, 5. januara
8.00 hodź. Kamjenej
Njedźelu, 6. januara
15.00 hodź. Radwor: Alojsa Andrickeho (Endersec-Ertelec)
Wutoru, 8. januara
13.00 hodź. Radwor: Młynske chědźe
Srjedu, 9. januara
13.00 hodź. Chelno: Wjesna łučina
Štwórtk, 10. januara
13.30 hodź. Chelno: Krajny puć + Zeleny doł a nowe chěže wokoło Ješkec
Pjatk, 11. januara
13.00 hodź. Chelno: Wojorowska dróha
Sobotu, 12. januara
8.30 hodź. Měrkow (wot Wandelt hač Pietschmann)
potom wobjed pola Hančikec
13.00 hodź. Měrkow (wot Wenclec dale hač do kónca)
Póndźelu, 14. januara
13.00 hodź. Radwor: Stara Póštowa + Michała Nawki

