Wozjewjenja 5. njedźeli jutrowneho časa (15.05.2022)
1. Dźensa popołdnju je w 14.00 hodź. jutrowny nyšpor z procesijónom na
kěrchow. Wšitcy wosadni su cyle wutrobnje přeprošeni.
2. Dźensa po nyšporje su wšitcy wosadni k poswjećenju křiža pola Rychtarjec w
Młynskich chěžach přeprošeni. Přinjesće sebi prošu wosadnik sobu.
3. Boža mša, kotraž so w interneće na You Tube přenjese je dźensa w 9.00
hodź. z Chrósćic. Link za sćěhowanje Božeje mšě je:
https://youtu.be/i8WdmQK-28k
4. Stick z wobrazami wo prěnim swjatym woprawjenju móžeja sej starši po
kemšach za 10,00 € wotewzać.
5. Wot pjatka, 20. meje do njedźele, 22. meje 2022 wotměje so w Radworju naš
wosadny swjedźeń. Na tutón Was wšitkich cyle wutrobnje přeprošamy,
wosebje tež našich hosći z Ukrainy. Wotběh kónc tydźenja je na
wuwěsnjenym plakaće a w interneće wozjewjeny.
Za kofej piće na njedźeli prosymy wo wašu podpěru a to wo napječenje
tykanca abo wo taler z pomazkami. Štóž je k tomu zwólniwy, njech so prošu
zady na blidźe do wupołoženeje cedlki zapisa. Zo by so nam naš swjedźeń
derje radźił, pytamy dalšich pomocnikow za wšelke słužby. Tohodla prosymy
Was d´zensa po Božej mši w serbskej rěči hač do Božeje mšě w němskej rěči
pola zastupjerjow wosadneje rady w předrumje cyrkwje (we łěži), so do
lisćinow zapisać dać, kotru słužbu sće zwólniwi přewzać.
6. Zběrka přichodnu njedźelu při durjach je za naš Boži dom postajena
7. Prěnjowoprawjenska wučba w tutym tydźenju je prawidłownje.
8. Dźěćace kemše su tohorunja prawidłownje.
9. Ministranća njech sej prošu nowy plan w kapali wotewzaja.
10.
Wšitke dźěći, kotrež chcedźa so z ministrantami stać, njech so prošu
pola fararja přizjewja.
11.
Nabožny tydźeń w Radworju budźe w prěnim tydźenju prózdnin wot
póndźele, 18. julija do pjatka, 22. 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.
Srjedu, 18. meje přeproša naš biskop Heinrich Timmerevers wosady
serbskeho pastoralneho ruma k reflekciji dopóznanskeho procesa. Wšitcy
zastupjerjo gremijow, kaž tež wšitcy na procesu zajimowani su cyle wutrobnje
do Njebjelčic do Bjesady přeprošeni. Spočatk je we 18.30 hodź.
14.
Njedźelu, 29.05 je w 14.00 hodź. nyšpor ze swjećenjom noweho křiža
pola Šeferec w Bronju. Wšitcy wosadni su k tomu wutrobnje přeprošeni.
Přinjesće sebi prošu wosadnik sobu.
15.
Wutrobne zapłać Bóh tón Knjez wštkim žonam, kotrež přez cyłe lěto
farsku cyrkej rjedźa. By pak jara rjenje było, hdyž so zaso dwě dalšej k tomu
namakaja, zo móhli jedyn kruh zaso na štyri wosoby rozšěrić. Štyri wosoby
trjebaja za wurjedźenje někak 1,5 do 2 hodźinje. Zwólniwe njech so prošu pola
fararja přizjewja.
16.
Při znowa wobsadźenju Wašich rowow, prosymy Was wotpadki sobu
domoj wzać.
17.
Za wosadny wulět wot 08. do 10. julija mamy hišć 6 swobodnych
městnow. Je so poradźiło zastupne lisćiki za předstajenje pasijónskeje hry
sobotu, 09. julija 2022 w Oberammergauje dóstać. Zastupne lisćiki płaća
170,00 €. Płaćizna za jězbu wučinja 280,00 €. Zajimcy móžeja so pola Šmitec
wozydwownistwa přizjewić.
18.
Na serbsku busowu jězbu z duchownym přewodom wot njedźele do
štwórta, 9. do 13. oktobra, přeprošuje Radworske Šmitec busowe
wozydłownistwo. Z Königswintera wuchadźejo wopytaja Köln, Bonn, klóšter
Steinfeld a dadźa so wot Eifelskeje krajiny nad Rynom zakuzłać. Přizjewjenja
přijimuje Šmitec wozydłownistwo, telefonowe čisło (03 59 35) 28 60.
19.
Zašły wutoru bě rozžohnowanje + Reinhard Schmidtgen z Łuha. Za
njeho spěwamy dźensa na němskej Božej mši w 10.30 hodź. kěrluš. R.i.p.

