Wozjewjenja na 12. přezlětnej njedźeli (19.06.2022)
1. Dźensa popołdnju je w 14.00 hodź. nyšpor z procesijónom w Radworju. Wšitcy su wutrobnje
přeprošeni.
2. Wutrobne zapłać Bóh tón Knjez wšitkim, kotřiž su k dobremu poradźenju swjedźenja Božeho Ćěła
sobu přinošowali.
3. Boža mša, kotraž so w interneće na You Tube přenjese je dźensa we 8.00 hodź. z Chrósćic. Link za
sćěhowanje Božeje mšě je:
https://youtu.be/87emE8NU2Ho
4. Prěnjowoprawjenska wučba w tutym tydźenju njeje.
5. Dźěćace kemše w tutym tydźenju njebudu. Wšitke dźěći njech so zhromadnje z jich swójbami na
wječornych kemšach Božeho ćěła dochowanja wobdźěla.
6. Ministranća nowačkojo zetkaja so póndźelu wot 17.00 do 18.00 hodź. na farje.
7. Božeho ćěła dochowanja swjećimy štwórtk. Boža mša je w 19.00 hodź. w Radworju.
8. Wysoki swjedźeń Jězusoweje wutroby swjećimy pjatk. W 18.30 hodź. modlimy so róžowc za
měšnikow.
9. Ministranća zetkaja so ke kopańcy pjatk w 17.00 hodź. na sportnišću.
10. Koparski turněr ministrantow ze serbskich wosadow budźe sobotu, 9. julija, w Pěskecach. Započatk
je w 9.00 hodź. z Božej mšu we wjesnej kapałce.
11. Zetkanje wšitkich pomocnikow nabožneho tydźenja je pjatk, 01. julija po wječornych kemšach na farje.
12. 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.
13. Wotrowska wosada woswjeći lětsa 250. róčnicu swojeho załoženja z wosadnym swjedźenjom mjez
23. a 26. junijom. K tomu su tež wěriwi z druhich wosadow wutrobnje přeprošeni. Na wopytowarjow
čaka wotměnjacy program; wosebity wjeršk budźe njedźelu swjedźenski ćah, w kotrymž so wjerški
ze stawiznow wosady předstaja – wjace informacijow namakaće we wuwěšku. Tohodla njebudźe
njedźelu, 26.06. w Radworju žadyn nyšpor.
14. Wot 20.06. hač do kónca awgusta so parkowanišćo při Křižnej cyrkwi dotwari. Tohodla njemóžeja
so w tym času žane awta na tutym městnje wotstajić.
15. W lětnim času dyrbja so někotre časy Božich mšow w serbskich wosadach změnić. W našej
wosadźe budu w měsacomaj julij a awgust njedźelu dwě Božej mši a to w 9.00 hodź. w Radworju w
serbskej rěči a w 10.30 hodź. w Radworju a Zdźěri wotměnjejo w němskej rěči a w Zdźěri
wotydźenju jenož štwórtk wječor kemše. Cedlki z njedźelskimi Božimi słužbami su wupołožene.
16. Procesijón do Róžanta woteńdźe sobotu, 2. julija w 7.30 hodź. z Koslowa. Prošu wobdźělće so w
bohatej ličbje.
17. Putnikowanje do Krupki je planowane wot 31.07. do 05.08. Přizjewjenja přijimuja so w farskim
běrowje w Chrósćicach.
18. Sobotu, 11.6. zemrě w starobje 66 lět knjez Christian Buder ze Zdźěry. Zhromadny róžowc modlimy
so štwórtk, 30.06. we 18.30 hodźi. w cyrkwi w Zdźěri. Chowanje popjelnicy budźe pjatk, 01.07. w
14.00 hodź. w Zdźěri. R.i.p.

