Bože słowo za nas
Boh njeje swojeho Syna přelutował,
ale je jeho za nas wšitkich podał kak njedyrbjał nam z nim wšitko darić?
(Rom. 8,32)
Znajach stareho muža, kotremuž bĕ před lĕtami žona zemrĕła. Pozdźišo su dźĕći dźĕła dla daloko preč ćahnyli.
W jeho wokolinje bydlachu
wosebje młodźi ludźo, kotřiž
mĕjachu mało zajima za stareho muža. Wšak mĕjachu
tež sami problem ow dosć.
Potom swjećeše naš muž
swoje 90. narodniny. Bĕ to
runje njedźelu, a wćn so nadźiješe, zo dźĕći jeho wopytaja. Čakaše podarmo. Dokelž njemĕjach na tutym dnju
chwile, wopytach jeho na
druhi dźeń. Muž mi přeradźi,
zo dźĕći njebĕchu přijĕli a
zo nĕtko znajmjeńša kartku
wot nich woćakuje. Čuješe
so cyłe wosamoćeny.
Hdy by won znajmjeńša
přećela mĕł! A le přećeła sej
njemćžeš kupić - jeho dyrbiš
sebi pytać. A štož je tajkeho
přećela namakał, njeje wjac
samotny. Na tajkeho přećela
možu so spušćeć, tež hdyž
druzy so wote mnje wotwobroća. W ĕzo přećel přeco
samsneho m ĕnjenja njeje

kaž ja. A won mi tež druhdy
nĕšto praji, štož so mi njelubi. A le praji to jako přećel a
njezasudźi mje.
Japoštoł Paw oł wopisuje
poćahi mjez Bohom a nami
na podobne wašnje. Boh je
k nam kaž dobry přećel, kotryž k nam steji. Tute přećelstwo ma kruty zakład, byrnjež
je wot našeho boka husto
myleny. Mamy so tola za knjezow swĕta, a to ma złe sćĕhi
za sobučłowjekow a za wšitke stworjenja. Boh by dosć
přičiny mĕł, nas chłostać. Ale
Boh nas njezasudźi. W on je
swojeho syna Jezusa Chrystusa do swĕta posłał, zo by
nas wusprawnił. A to je započatk wulkeho přećelstwa, abo
we wobrazu prajene: Boh
swoju ruku wupřestrĕje a čaka na to, zo ju přiwzamy.
Hdyž to činimy, potom smy
wjac hač přećela za žiwjenje
namakali. Smy teho namakali, kiž nas lubuje a nas do
wšeje wĕčnosće pola sebje
mĕć chce. Njeje to wułkotny
poskitk?
S. Albert

Serbski dźĕćacy tydźeń
Tež lĕtsa přewjedźe Serbske ewangelske towarstwo nabožny tydźeń za serbske dźĕći. W on budźe wot

pondźele, 26. jullja, hač do njedźele, 1. awgusta,
na farje ewangelsko-awgsburgskeje cyrkwje „W ang“ w
polskim Karpaczu. Płaćizna wučini na wosobu 90 hr,
potuńšenje je možne. Prosy so w o přizjewjenje pola fararja J. Malinka, tel. 03591/600711.

Farar Paw oł Albert ze žonu a bratrom Foto: priwatne

Za fararjom n. w. Pawołom Albertom
Paw oł Albert je so 31. januara 1911 w Cyžecach, małej
wjesce błisko Budyšina, jako
syn serbskeju staršeju narodźił. Jeho nan, kiž bĕ z burom , bĕše tež cyrkwinski
předstejićer w Budyskej Michałskej wosadźe. W o dobrym křesćanskim duchu
Albertec swojby swĕdči tež,
zo wotm ĕwachu so pola
nich porjadnje bibliske hodźiny. Tak dožiwi Paw oł Albert
w swojbje křesćansku wĕru.
Tu pak so tež zakład połoži
za jeho lubosć k serbstwu.
Tak je za młodeho pachoła
samozrozumliwe, zo přistupi jako gymnaziast serbskemu towarstwu „Societas Slavica Budissinensis". W tutym času spĕwaše tež w chorje inkwilinow. Po maturiće
rozsudźi so za studij bohosłowstwa. PawołAlbertchcyše serbski prĕdar Božeho
słowa być. Tak wopytowaše
tež Serbski homiłetiski seminar poła tehdomnišeho wyšeho fararja Zarjenka w
Chwaćicach. Po studiju přińdźe w lĕće 1938 do Malešec,
hdźež skutkowaše 25 lĕt.
1963 přińdźe do Budyskeje
Michałskeje wosady, z kotre-

jež pochadźeše. Tu je wosadnu cyrkej wobšĕrnje wobnowić dał. Pod tehdomnišimi
wumĕnjenjemi to njebĕ lochki nadawk. Tehodla tute wobnowjenje tež jĕdnaće łĕt traješe. A le tež w tutym času njeje
na ewangelskich Serbow zabył. Dopom inam y so na naše
cyrkwinske dny, kotrež bratr
Ałbert husto ze swojim spĕwanjom porjeńši.
W lĕće 1979 poda so na
wumĕnk a 1980 přesydli so
z m an dźelskej do W einheima w zapadnej Nĕmskej.
Husto přijĕdźe do Łužicy na
wopyt, kaž 1990, hdyž so na
cyrkwinskim dnju wobdźĕli.
Paw oł Albert bu wot Knjeza
nad žiw jen jom njedźelu,
18. januara, w e Weinheimje
z tuteje časnosće wotwołany.
Na chowanju we Weinheimje wobdźĕlichu so tež nĕkotři z Michałskeje wosady.
Poslednje božemje so jemu
tež w serbskej rĕči praji.
Chcemy so Bohu dźakować za wšitko, štož je nam
přez bratra Alberta dobreho
dał. Chcemy pak tež Boha
prosyć, zo našeho bratra do
swojeho wĕčneho krałestwa
přiwza.
A.

P o m h a j Boh

Korla Božidar Křižan (1886-1924)
W mĕrcu před 75 lĕtami pochowachu w Rakecach swojeho wosadneho fararja Korlu Božidara Křižana. Młody,
hakle 371ĕtny farar bĕše njejapcy na zahorjenje płucow
schorił a zemrĕ 27.3.1924.
Zawostaji wudowu Marju
rodź. Wirtec, kotraž bĕše so
w Stroži blisko Rakec narodźiła, a dźowce - třiapołlĕtnu
Marku a połdralĕtnu Martu.
K o rla K řiža n bĕše so
15.8.1886 w Hodźiju jako
šeste dźĕćo kublerja Pĕtra
W ilhelm a Křižana a jeh o
mandźelskeje Hany Wilhelminy rodź. Valtenec narodźił.
Po wopyće wjesneje šule
w Hodźiju złoži na Budyskim gymnaziju jara wuspĕšnje maturu a poda so potom
na studij do Lipska. P o krćtkim studiju klasiskeje filologije zapisa so za studij bohosłowstwa, kotrež tež w Lipsku zakonči. W lĕće 1911
nastupi mĕstno farskeho wikara w Hućinje, hdźež so

Lube dźĕći!
Dźensa chcu wam pokazać,
zo basnjenje scyła njeje ćežke. Sym za was basničku přihotowała. Tola mi su so tam
nĕkotre słowa zhubili. Namakaće je wšitke?
W e wjesce steji rjany dom,
w zahrodźe rosće wulki ...
Na štomje wisaja jabłuka,
Mato je šćipa do ...
H olc přinjese płody maćeri,
ta jeho za to ...
Tež słodki lizak jemu dari,
z jabłukow kompot skok ...
Ow, kak dobry je warjeny sad,
šćipać dźe Mato zas’...
Po tutym małym zwučowanju spytajće tola raz sami
basnić. Najlĕpje je, hdyž sej
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dwĕ lĕće pozdźišo z fararjom
sta. Do Rakec na tamniše
farske mĕstno powołachu
jeho w lĕće 1917. Pom ĕr
mjez Rakečanskej wosadu a
fararjom Křižanom bĕše dobry. Tuž bĕchu za tutu wosadu mĕrcowske dny před 75
lĕtami zrudne dny. Wšak
skonči so nadobo doba wosadneho žiwjenja, na kotruž
pozdźišo tola rady spominachu. W nalĕću lĕta 1924 hišće
nichto njewĕdźeše, zo bližachu so za wosadu njemĕrne
a zdźĕla njezbožowne lĕta.
Tehdom přewažna serbska
wosada Rakecy zhubi zdobom fararja, kotryž bĕše přeco z cyłej dušu Serb.
Zaw ĕsće njeje Serbam
Korla Křižan tak znaty kaž
jeho wuj Jan Křižan-Hodźijski a jeho bratr Jan KřižanKlukšanski. Štož wšak hišće
stare čisła našeho časopisa
wobsedźi, nadeńdźe w nich
husto prĕdowanja Korle Křižana.
G.H.

Naša luba mać
je nas před krćtkim wopušćiła. Je mĕła dźĕłapołne žiwjenje, smĕdźeše radosć nazhonić a dyrbješe horjo přećerpjeć. Při wšĕm je nas pjeć
dźĕći čas žiwjenja wobdawała z lubosću.
Hdyž bĕ wosomdźesaćiny
překročiła, počachu mocy
wotebĕrać. Bĕ jej ćežko, zo
njemožeše hižo dźĕłać, kaž
bĕ to dotal zwučena. Štož
zdokonja, podźĕła hišće w
zahrodce. Mĕješe swoje wjeselo z kćĕjacych kwĕtkow a z
derje radźeneje zeleniny.
Přińdźe čas, zo tež tole
njemožeše wjace zdokonjeć.
Njem ožeše hižo stwu wopušćić. Skončnje bĕ cyle na łožo
sputana. Šĕsć mĕsacow dyrbješe ležeć, doniž ju Boh ton
Knjez njewumoži. Naša luba
mać je swoje bolosće a ćĕlne
wosłabjenje hač do konca z
wulkej sćerpliwosću njesła.
A hdyž bĕ na swojim chorołožu tola raz njespokojna a
njesćerpna, da so spĕšnje
pokojeć z lubym słowom, pomajknjenjom abo tłočenjom.
Wšĕdny dźeń je mało składnosće za tajke gesty lubosće. Smĕdźachmy je nachwatać w poslednich mĕsacach
maćerneho žiwjenja. Wona
bĕ dźakowna za koždu lubosć a wjeseleše so z nami

na maličkosćach wšĕdneho
dnja. M y dźĕći smy jara
dźakowne za tuton čas a za
to, zo smy smĕli našu mać
tak dołho hladać, wobstarać
a mĕć. Wobhladujem y to
jako Božu hnadu, zo smy
mĕli składnosć, jej wroćić
kusk jeje maćerneje lubosće,
kotruž smy čas žiwjenja wot
njeje dostali.
Pisam tole, dokelž njeje
bohužel hižo samozrozumliwe, zo so stara mać abo
stary nan w swojbach wothladuje. Chcu kćždemu, kiž ma
mćžnosć, so wo přiwuznych
starać, wutrobnje přirĕčeć,
posledni konc zemskeho puća z nimi hić. Štož to z prawej
lubosću čini a njewobhladuje
to jako ćežu, zmĕje tež mocy
a wutrajnosć k temu. Njebudźe to jenož žohnowanje za
starca, ale tež za staraceho.
Ja njebych chcyła parować
poslednje mĕsacy ze swojej
maćerju. Bĕ to nĕšto wulke,
štož smĕdźach dožiwić, nĕšto, na čož budu čas žiwjenja
z dźakownosću spominać.
Superintendenta Wirtha
sym słyšała raz praji: „Kožda
dobrota, wopokazana Twojej
bĕdnej maćeri, budźe swĕtło
za Twoju dušu.“ Tute słowa
možu jenož wobkrućić.

najprjedy dwĕ słowje pytaće,
Dźakowna dźowka
kiž so rymujetej. Z tym maće
hižo „kosćow c“ basnje. A
potom je lochko, sej „m jaso“
Wuradźowanje předsydstwa
k temu wumyslić. Tu maće
přikład za „kosćowc“ , spySerbskeho ewangelskeho towarstwa
tajće z njeho baseń sčinić:
dźak-mak; mlĕć-škrĕć; pjec- Pondźelu, dnja 25. januara a druhi dźeń we Wochozach.
rjec; słodźi-rodźi
1999, zeńdźe so na Michał- Přemyslowachmy w o proHdyž sće tež to zdokonjeli, skej farje nowe předsydstwo gramje, kotryž ma so w přinjeje zawĕsće ćežko, sej dalše Serbskeho ew angelskeho chodnych tydźenjach wujasbasnički wumyslić. Posćelće towarstwa.
nić.Farar Jan Malinkskedźbje mi prawje bćrze. Najlĕpše
Dotalny předsyda towar- ni na nabožny tydźeń za dźĕći
so w Pomhaj Boh wozjewja. stwa Mĕrćin Wirth dosta do- w Karpaczu, kotryž budźe
wĕru wšĕch přitomnych, zno- lĕtsa wot 26. julija do 1. awwa jako předsyda skutko- gusta. Dalši wažny dypk wuwać. Swĕru a swĕdomiće je radźowanja bĕše naš časopis
Moja adresa:
swoje zastojnstwo na dobro Pomhaj Boh. Dokelž matej
ewangelskich Serbow wuko- so redakcija a financowanje
Jadwiga Malinkec
njał.
časopisa na nowe wašnje
Hłowny dypk našeho zeń- rjadować, wudźĕła Mĕrćin
Goethowa 40
dźenja bĕ lĕtuši cyrkwinski Wirth koncepciju za wudaće,
02625 Budyšin
dźeń dnja 26. a 27. junija. kotruž bĕ čłonam předsydPředwidźane je, zo wotmĕje stwa do toho hižo připćsłał.
so prĕni dźeń w Sprjowjach Tuta jezakład za jednanjaO
Čakam na wašu poštu!

P o m h aj Boh
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ze Załožbu za serbski lud wo
Žiwjenske dopomnjenki
fin an cieln u p o d p ĕ ru . W
zwisku z tym chce Serbske Loni krotko do hod je wušła wobraz wjesneho žiwjenja ske dopomnjenki so skonča
ewangelske towarstwo pro- kniha, kiž njemožeš sej ni- mjez swĕtowymaj wojnomaj. z wotrĕzkom, kiž leži Kurtej
stwu wo rumnosć za dźĕło hdźe w kniharnjach kupić. Wosebitykapitl jewĕnowany Latce wosebje na wutrobje.
na časopisu „Pomhaj B oh“ Knjez Kurt Latka z Přiwćic kantorej Arnoštej Holanej, Rozprawja w o swojim cyrkw Serbskim domje stajić. Na je napisał a w 50 eksempla- sławnemu serbskemu wuče- winskim dźĕle jako čłon cyrkkoncu dojednachmy so na rach wjazać dał swoje „Le- rjej w Budyšinku, ke kotre- winskeho předstejićerstwa w
přichodne zeńdźenje před- benserinnerungen aus sie- muž je Kurt Latka nĕšto lĕt Budyšinku a jako serbski zaben Jahrzehnten". W ĕnował do šule chodźił. Njerjane su stupjer w sakskej synodźe,
sydstwa 13. apryla 1999.
je
je swojim dźĕćom a wnuč- dopomnjenki na wojnski čas kotrejž 22 lĕt přisłušeše a
Mĕrana Cušcyna
kam. Ale nic jenož za nich je a na lĕta zajeća w Sibirskej, kotrejež starobny prezident
kniha powučna.
zwotkelž je so 1948 domoj bĕše wot 1. 1984. Rĕčnje
Serbski
bur
Kurt
Latka
wĕ
wroćić
smĕł. Borze swjećeše přehladała je teksty knj. Kata
Wupisanje
na 76 stronach zajimawje kwas ze serbskej njewjestu a Małinkowa z Budyšina. Krotwubĕdźowanja wo nowe powĕdać ze swojeho žiwje- ze serbskim brašku. Po nĕko- ko do sw ojeje njejapkeje
serbske dźiwadłowe hry nja. Dopomnjenki zahaji z trych lĕtach samostatneho smjerće loni w septembru
wopisanjom Přiwćic. Do tu- ratarjenja sćĕhowaše čas pro- mĕješe dźĕło zdokonjane.
Kspĕchowanju serbskeje drateje tehdy ryzy serbskeje wje- drustwa. Jako brigadĕr mĕKniha so nječita jenož wot
matiki wuhotuje Załožba za
ski je so 1924 narodźił a w ješe mjez polnymi dźĕłaćerje- swojbnych a znatych. Ekserbski lud wubĕdźowanje
njej, mjeztym přenĕmčenej, mi husto ruskich wojakow, semplar ma tohorunja nĕw o nowe serbske dźiwadłodźensa hišće na rodnym sta- ke kotrym ž m ĕješe dźak hdyši zw jazk ow y kancler
we hry. Zapodać moža so čitoku bydli. Z dźĕćacych do- swojej serbšćinje a we wćjn- Helmut Kohl, kiž je so za
nohry, klankohry a libreta za
žiw jenjow , předstajenjom skej jatbje nawuknjenej ru- njon z přećelnym łistom podorosćeny kaž tež za młoswojby a susodow nastanje šćinje dobry pomĕr. Žiwjen- dźakował.
T.M.
dostny abo dźĕćacy publikum w hornjo- abo delnjoserbšćinje.Tematiskeho wobHdyž wowka powĕdaše
mjezowanja njeje. Teksty, kotrež su so dotal hižo wozje- Moja wowka bĕ hižo z mło- ko, hdyž potom jĕsć přińdźeš, jenož dopomnjenku z dołhewili abo kotrež su w nadawku dych lĕt wudowa. Bohužel přinjesć tola łonco šćĕpkow ho žiwjenja.
nastali a so zapłaćili, njesmĕ- njejsym žaneho z mojeju dźĕ- sobu“ , a dokelž tež z chwalbu
Hdyž so wuda, zo bĕ tuta
dźa so zapodać.Najlĕpše dźi- dow zeznał. Hdyž bĕ jeje njelutowaše, spjelnjach jej ra- hodźinka runje na proze
wadłowe hry so mytuja:
mandźelski dwajatřicećilĕtny dy tajke přeća.
mjez dnjom a wječorom, bĕzemrĕł, dyrbješe statoksama
Najrjeńši
dar
za
mnje
bĕ,
še přeco wosebje rjenje. Z
1. myto: 20 000,- hr
zastarać ze swojimi štyrjomi hdyž mi pow ĕdaše stawi- wotebĕracym swĕtłom dnja
2. myto: 15 000,- hr
dźĕćimi, z kotrychž bĕ naj- zničku. Nazymske a zymske so wowcyne m jezwočo do
3. myto: 12 000,- hr
starši syn dźesać lĕt. W ot popołdnja so najlĕpje za po- ćmy pozhubi, a fantazija mćW ubĕdźowanje přewjedźe wjele dźĕła bĕ jeje postawa wĕdki hodźachu. Chcu spy- žeše swoje křidła wupřestrĕso w dwĕmaj etapomaj.
cyle skřiwjena, ruce bĕštej tać wopisać tajku powĕdar- wać kaž mjetelčka. Hdyž wowka potom hdys a hdys kach1. etapa: Zajimcy zapodadźa přetrjebanej a hrubej. Při sku hodźinku.
wšĕm
pak
možeštej
zmĕrujo
N
a
pozdnim
popołdnju
lowe
durčka wotewri, zo by
hač do 16. apryła 1999 eksmajkać.
Dokelž
wobstaraše
nawroćich
so
wujachleny
a
přikładła,
wobswĕtli woheń
pozej k hrĕ a dwĕ hotowej
domjacnosć
a
drobny
skot,
přemjerznjeny
ze
smykanja
jeje
stare
zmoršćene
mjezwoscenje. Njewotwisna komisibĕ
přeco
doma.
Tohodla
bĕ
domoj.
Najprjedy
dźĕch
do
čo
a
jeje
powĕdanje
dćsta
ja wubĕra najlĕpše namjety.
wona, wosebje w předšulskej kolnje, wzach walčk a wotpo- nimale mystisku kulisu.
2. etapa: Na zakładźe wubra- starobje, moja najwažniša łožich jćn w kuchni při kachZ časa wowcynych powĕdnych namjetow so spisa hru- kubłarka.
lach. Potom čapnych so na kow je nimale šĕsć lĕtdźeba a doskončna wersija hry,
K jeje wosebitosćam słuše- wulku w odow u pćnoj, kiž satkow zašło. Runja wowce
štož so z awtorami zrĕčensce štej dowĕra do Boha a do- sahaše z kachlow. T ute mĕst- spytamoj z mandźelskej podojedna. Spisanje so přewo- broćiwosć. Hdyž mi ze swojej no njebĕ drje jara přijomne, wĕdać wnučkam stawizny dźuje z fachowej poradu.
wotdźĕłanej ruku hłowu po- ale za to rjenje ćopłe. Wowka ałe druhdy je to wojowanje
Po tym so dopisane hry ho- majkny, minychu so wšitke zastupi, wuhlada mje a walčk, přećiwo telewizorej.
m oje strachi a starosće. Pod posmĕwkny so a wĕdźeše,
Jan Kašpor
dnoća a mytuja.
jeje ruku woložachu so bo- na čo čakam. A le wona bjeEkspozeje a sceny posćelće
losće a zabywachu so małe rješe sej chwile. Paraše so z
prošu hač do 16. apryla 1999
rany. Hdyž so wječor nad horncami a zesuwa je na G enf: Ličba sobustawow łu(płaći poštowy kołk) na:
moje łožo schili a so pomo- prawe mĕstno w rćli. Potom therskich cyrkwjow w swĕće
dli, čujach so wobarnowany skćnčnje sydny so na hečku je 1998 w o 300 000 na 61,5
Załožbu za serbski lud
a škitany.
a tykny prĕnje łćnco walčka mio. stupała. Najwjace přiroW ona bĕ to tež, kotraž do nĕsće. Nĕtko hakle mĕ- sta ma Afrika. W Europje je
Postowe namĕsto 2
mje dźĕłać nawuči. Dokelž jach składnosć, sej z wušik- ličba snadnje spadnyła na
02625 Budyšin
nadawki za mnje stajnje do nym prašenjom wulišćić sta- 37,1 mio. Lochki spad je tež
hesło: Nowa serbska dramatika prostwy zadrasći kaž: „Jan- wizničku, powĕdku abo tež w Nĕmskej wobkedźbować.
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Što z
Chwačanskim
pomnikom?
Hišće loni steješe před nĕhdyšej Chwačanskej šulu
serbski pomnik, wĕnowany
najwuznam nišim aj mužomaj, kiž staj so we wsy narodźiłoj. Na jednej tafli spominaše so na „serbskeho Archim edesa“ Handrija Zahrodnika (1654-1727), sławneho mechanikarja při kralowskim dw orje Aw gusta
Sylneho w Drježdźanach.
Tam na bĕ w ĕnow ana zasłužbnemu stawiznarjej a
spisowaćelej O će W ićazej
(1874-1952).
P o m n ik so w o ts tro n i,
hdyž so šula předa do priwatnych rukow a nowy wobsedźer wo njon njerodźeše.
Wopomnjenskej tafli stej wuchowanej a do wjesneje brćžnje składźenej. Jeju dalši wosud njeje hišće jasny. Wjetšina wobydlerjow je za znowapostajenje pomnika. Dojednać pak so hišće njemćžachu na přihćdne mĕstno.
Namjet, stajić pomnik na kĕrchow, so wotpokaza. Tež z
mĕstnom na nawsy při wjesnym haće njejsu wšitcy wobydlerjo přezjedni.
Chwačanska wosada woswjeći lĕtsa swoje lOOlĕtne
wobstaće. Znowapostajenje
pomnika by był hćdny přinošk k jubilejej.
T.M .
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Budyšin: 29. januara wuzwoli Zwjazkowe předsydstwo Dom ow iny serbskich
čłonow do rady Załožby za
serbski lud. Wšitke štyri Hornjoserbam přistejace mĕstna łoj a swćjbu załožiłoj. Wotpo- bohaće wopytana rozžohnowobsadźichu so z wosobami wĕdnje wutrobne bĕchu tuž wanska Boža słužba dnja
katolskeho wĕrywuznaća. mnohe słowa dźaka a připć- 31.1.99 swĕdčeše wo wuskej
Nadźijamy so, zo budu wone znaća kaž tež přepodaće z zwjazanosći z wosadu. Bćh
tež dźiwać na zajimy ewangel- lubosće zhotowjenych da- přewodź cyłu swćjbu na dalskich a bjezkonfesionelnych row wotchadźacymaj. Tež šimpućužiwjenja. A. G rofa
Serbow. Předsyda Serbskeho ewangelskeho towarstwa
Mĕrćin Wirth z Budyšina bu
Přeprošujcmy
wuzwoleny na zastupowaceho čłona.
06.03. - sobota
Budyšin:Njedźelne nabožne
wusyłanje serbskeho rozhłosa mĕješe 31. januara prĕni
krćć ekumeniski raz. Nutrnosć wuhotowaštaj zhromadnje sup. Albert a farar n. w.
msgr. Salowski. Ekumeniske
wusyłanja budu wotnĕtka
stajnje na pjatej njedźeli tych
mĕsacow, kiž maja pjeć njedźelow. Hewak wostanje při
zwučenej wotmĕnje mjez katolskimi a ewangelskimi wusyłanjemi.
N jesw ačidło: Nĕhdźe 15 lĕt
staj mandźelskaj Claudia a
Mathias W ićaz na mnohostronske wašnje w našej wosadźe skutkowałoj. Wobšĕrna a při tym nic stajnje lochka
bĕ jeju słužba na šĕrokim
polu wosadneho žiwjenja.
Hudźbnje wobdarjena mandźelska je skutkowała jako
připćznata kantorka na Božich słužbach, nawjedowarka cyrkwinskeho chćra, katechetka při bibliskim rozwučowanju dźĕćiny a kubłanju
Młodeje wosady. T ež zbrašenym Bćšičanskeho wustawa
je so naležnje wĕnowała.
Mandźelski pak je jako prĕdar, kĕbĕtar, lektor a dujer a
při dalšich słužbach spušćomny a njesebičny pomocnik wosady był. W krutej wĕrje staj přikładnje swoje dary
a kmanosće wĕnowałoj šĕrjenju Božeje česće. Tudy
staj so tež zeznałoj, namaka-

15.45 hodź.

wosadne popołdnje w Drježdźanach
(sup. Albert)

07.03. - 3. niedźela w postnym času
10.00 hodź. kemše z Božim wotkazanjom w Budyšinje
11.45 hodź.
13.30 hodź.

na Michałskej farje (sup. Albert)
nutrnosć w rozhłosu (farar Małink)
kemše w Budestecach (sup. Albert)

14.03. - 4. niedźela w postnym času
14.00 hodź. wosadne popołdnje w Slepom
(sup. Albert)

16.03. - wutora
15.30 hodź. wosadne popołdnje w Nowym Mĕsće
(sup. Albert)

21.03. - 5. niedźela w postnym času
8.30 hodź. kemše z Božim wotkazanjom w Poršicach
11.45 hodź.

(farar Malink)
nutrnosć w rozhłosu (sup. Albert)

2 8 .0 3 . - 6.- njgdźela yy postnym čayu
8.30 hodź. kemše w Bukecach (sup. Albert)
14.30 hodź. wosadne popołdnje we Wulkich Ždźarach
(sup. Albert)

02.04. - Ćichi piatk
9.00 hodź. kemše z Božim wotkazanjom w Rakecach
11.45 hodź.
14.30 hodź.

(sup. Albert)
nutrnosć w rozhłosu (farar Malink)
B ože wotkazanje w Budyšinje w Michałskej (sup. Albert)

04.04. - 1. dźeń iutrow
13.30 hodź. kemše z Božim wotkazanjom w Budestecach (sup. Albert)

05.04. - 2. dźeń iutrow
10.00 hodź. kemše w Budyšinje w Michałskej
11.45 hodź.

(sup. Albert)
nutrnosć w rozhłosu (sup. Albert)

