Wozjewjenja na 6. přezlětnej njedźeli (14.02.2021)
1. Dźensa su modlerske hodźiny před wustajenym Najswjećišim w Radworju. Prosymy wo bohate
wobdźělenje wšitkich wěriwych. Nawodow jednotliwych modlerskich hodźin prosymy, zo bychu
to tež lětsa zaso přewjedli. (Poklaknjenje)
2. Boža mša kotraž so w interneće na You Tube přenjese je dźensa w 9.00 hodź. z Chrósćic. Link
za sćěhownje Božeje mšě je:
https://youtu.be/TO5ia3okcn0
Link za Božu mšu kotraž so w interneće na You Tube dźensa w 8.30 hodź. z Kulowa přenjese
je:
https://st-mariae-himmelfahrt-wittichenau.de/de/aktuelles/live-stream-der-sonntagsgottesdienste
3. Štóž njeje dotal hišće přihotowanu swěčku, kotraž bu na swjedźenju Předstajenje Knjeza
(Swěčk Marje) za was w cyrkwi poswjećena dóstał, njech sej tajku sam sobu wza. Zaswěćće
sej swěčku a modlće so zhromadnje we wašej swójbje.
4. Srjedu swjećimy Popjelnu srjedu a z tym spočatk póstneho časa. Popjelna srjeda je kruty
póstny a abstinentny dźeń. Božej mši stej w Radworju w 9.00 hodź. a w Zdźěri w 18.30 hodź.
Póstny pokutny porjad je na wuwěšku wupowěsnjeny a tež w Katólskim Posole wotćišćany.
5. Póstne prědowanja su we wosadźe štwórtk wječor na Božej mši we 18.30 hodź. w Zdźěri a
njedźelu na nyšporje w 14.00 hodź. w Radworju. Přeprošamy wšitkich wěriwych, wosebje tež
wšitkich muži, kotřiž chcedźa Jutry jako křižerjo swětej Chrystusa, dobyćerja nad smjerću
wozjewjeć, na póstne prědowanja.
6. Na pjatkach w póstnym času dopomina zwonjenje w 15.00 hodź. na Jězusowe wumrěće na
křižu a přeproša nas k modlitwje a rozpominanju.
7. Křižowy puć modlimy so w póstnym času w našej wosadźe: wutoru we 18.30 hodź. w
Radworju, srjedu we 18.30 hodź. w Zdźěri a njedźelu w 14.00 hodź. w Radworju. Na křižowy
puć přeprošamy wosebje wutrobnje tež wšitke dźěći wosady. Srjedu rano modlimy so w
póstnym času swjaty róžowc w 7.05 hodź. do Božeje mšě w Radworju.
8. Wšitcy młodostni su sobotu w 19.00 hodź. na zhromadnu komplet do farskeje cyrkwje
přeprošeni.
9. Sobotu 20. februara we 18hodź. přeproša dekanatne dušepastyrstwo wšitkich młodostnych na
młodźinske, tematiske kemše do Róžećan swjatnicy, kotrež so wot dekanatneho kružka
wobrubja.
10. Wot štwórtka, 28. januara 2021 je winowatosć na wšěch Božich słužbach mediciniske
nahubniki (OP-maski, FFP2, KN95) nosyć. Samo šite płatowe nahubniki hižo njejsu dosahace.
11. Seminaraj k přihotej na sakrament mandźelstwa wotmějetej so wot pjatka do soboty,19. do 20.
měrca, kaž tež wot 16. do 17. apryla, w Smochčanskim kubłanišću swjateho Bena. Přizjewjenja
přijimuja so hač do póndźele, 1. měrca, jeničce online na internetowej stronje dekanatneho
dušepastyrstwa. Link k wotpowědnemu formularej a k dalšim pokiwam je pod www.posol.de
podaty.
12. Štwórtk, 11.02. zemrě w starobje 86 lět knjez Jan Wólman z Łuha. Pusty wječor je póndźelu
wot 16.00 do 18.00 hodź. w farskej cyrkwi. Po tym móže so kóždy wosobinsce wot zemrěteho
w Křižnej cyrkwi rozžohnować. Chowanje a rekwijem budźetej wutoru w 15.00 hodź. R.i.p.

