Wozjewjenja na 18. přezlětnej njedźeli (31.07.2022)
1. Nyšpor dźensa njeje.
2. Boža mša, kotraž so w interneće na You Tube přenjese je dźensa we 9.00
hodź. z Chrósćic. Link za sćěhowanje Božeje mšě je:
https://youtu.be/c9LI-8EWUq4
3. Wot dźensa hač do soboty je farar Jakubaš w dowolu. W nuznych
dušepastyrskich naležnosćach wobroćće so prošu na fararja Michała Andersa
w Swinjarni (tel.: 035796/98097) a na našeho zwónka, knjeza Bena Wróbla w
Kamjenej (tel.: 035934/4478).
4. Přiležnosć k swjatej spowědźi do porciunkulskeho wotpuska je pjatk w
zwučenym času pola knjeza fararja Dittricha. W Zdźěri je přiležnosć k swjatej
spowědźi štwórtk wot 18.30 hodź. tohorunja pola knjeza fararja Dittricha.
5. Porciunkulski wotpusk móžeće sej zdobyć wutoru 2. awgusta a na sćěhowacej
njedźeli, 7. awgusta. Wuměnjenja za to su: Swjata spowědź a přihimanje
swjateho woprawjenja, wopyt Božeho domu a tu so pomodlić Wótcenaš, Wěru
a jedyn paćer w měnjenju swjateho Wótca.
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. Dekanatne dušepastyrstwo młodźiny přeprošuje młodostnych ze wšěch
serbskich wosadow na zhromadny wulět do Błótow, a to njedźelu, 11.
septembra. Wotjězd budźe něhdźe w 12 hodź., nawrót je wokoło 19 hodź.
planowany. Přinošk we wysokosći 25 eurow wopřija jězbu z busom a čołmom,
wječer kaž tež zastup za reje a ma so w předpolu přepokazać. Přizjewjenja
přijimuja so hač do póndźele, 29. awgusta, online. Wotpowědny link k tomu je
pod www.posol.de podaty. Dokładny plan, zwotkel bus w kotrym času
pojědźe, so wšěm, kotřiž su so přizjewili, po 29. awgusće wosobinsce zdźěli.
8. Srjedu bě chowanje + knjeza Bena Chěžki z Chelna. Za njeho spěwamy
dźensa na Božej mši w 9.00 hodź. kěrluš. R.i.p.
9. Njedźelu, 24.07. zemrě w starobje 63 lět knjez Dietmar Krische z Radworja.
Chowanje popjelnicy so pozdźišo wozjewi. R.i.p.

