Wozjewjenja na 4. njedźeli jutrowneho časa (12.05.2019)
1. Dźensa popołdnju je w 14.00 hodź. jutrowny nyšpor z procesijónom na kěrchow. Wšitcy wosadni su
cyle wutrobnje přeprošeni.
2. Wutrone zapłać Bóh tón Knjez młodostnym, kiž su zašłu njedźelu postawu Maćerje Božeje jako
družki w prócesijónje njesli, kaž tež wšitkim chorojnikam jutrownych procesijónow. Njech nazhonjeja
z toho bohate Bože žohnowanje. Wutrone zapłać Bóh tón Knjez tež našim młodostnym, kotřiž su so
zašłu njedźelu w narodnej drasće na prócesijónje wobdźělili a za rjany program a reju při
mejemjetanu.
3. Srjedu je Boža mša za senijorow rano w 7.30 hodź. Přizamknje so snědań na farje. Po tym
pokazaja so wobrazy wo ministrantskim putnikowanju do Roma.
4. Prěnjowoprawjenska wučba je prawidłownje.
5. CD-ku z wobrazami wo 1. swj. woprawjenju móžeja sej swójby na farje wotewzać.
6. Prosymy prěnjowoprawjenske dźěći swoje přizjewjenje za wulět wotedać.
7. Dźěćace kemše su tohorunja prawidłownje.
8. Wšitke dźěći, kotrež chcedźa so z ministrantami stać, njech so prošu pola fararja přizjewja. Prěnje
zetkanje nowych ministrantow je wutoru, 14. meje wot 17.00 do 18.00 hodź. na farje.
9. Ministranća zetkaja so ke kopańcy pjatk w 17.00 hodź. na sportnišću.
10. W meji prošu cyle wutrobnje knjeni Kolcowu a knjeni Markowu wosebje z kwětkami z wašich
zahrodow podpěrać, zo by při postawach Maćerje Božeje stajnje wosebje rjenje wupyšene było.
Prošu wotrěčće to z nimaj.
11. Nabožny tydźeń w Radworju budźe w prěnim tydźenju prózdnin wot póndźele, 08. julija do pjatka,
12. julija.
12. Młodostni a dorosćeni, kotřiž su zwólniwi nabožny tydźeń za naše dźěći sobu wuhotować, njech so
prošu pola fararja přizjewja abo zady do lisćiny zapisaja.
13. Předstajenje a zapokazanje do temy nabožneho tydźenja přewjedźe so póndźelu, 20. meje wot 9.30
do 14.30 hodź. w Budyšinje na farje. Štóž z pomocnikow móhł sej to zarjadować, njech so prošu
pola fararja přizjewi.
14. Srjedu, 22. meje je we 18.00 hodź. w Róžeńće mejski nyšpor w němskej rěči, kotryž naš němski
cyrkwinski chór sobu wohotuje. Po tym sće přeprošeni do Hosćenca “K zelenej hałžce” w Radworju.
15. Wosadna rada zetka so pjatk, 24.05. po wječornej Božej mši.
16. Wulět lubowarjow motorskich našeje wosady je sobotu, 25. meje. Wotjězd je w 9.00 hodź. wot fary.
Wječor grilujemy na farskej zahrodźe.
17. Wutoru, 23.04. zemrě w starobje 82 lět knjeni Lejna Bartyllowa z Rakec, pochadźaca z Łuha.
Chowanje popjelnicy budźe póndźelu, 13.05. w 14.00 hodź. w Rakecach. Božu mšu za zemrětu
swjećimy póndźelu w 19.00 hodź. w Radworju. R.i.p.
18. Zmandźelić chcetaj so a prosytaj wěriwych wo zastupnu modlitwu.
K 3. razej so připowědataj:
Tomaš Mešer z Drježdźen, pochadźacy z Radworja, kat.
Julja Hänel z Drježdźan, ewangel.
Jeju wěrowanje je sobotu w Mohorn.

