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Rjanosć a zachodnosć
Jezus praji:
„Wohladajće lilije na polu, kak rostu: wone njedźěłaju ani njepřadu.
Ja wam praju, zo ani Salomon we wšitkej swojej krasnosći njeje tak
hotowany był kaž jedna z nich. Hdyž nětk Bóh trawu na polu tak hotuje,
kotraž dźensa steji a so nazajtra do pjecy ćisnje: njedyrbjał wón to ćim
bóle za was činić, wy małowěriwi?“
Matej 6,28–30

Mak kćěje. Krasna čerwjena barba swěći
so před njebjeskej módrinu. Druhdy widźi
my mak na kromje polow hromadźe z ko
strjancom. Zady zrawi žołte žito – kajki
krasny to napohlad! Docyła: kak rjane su
kwětki. Lědma je jónu jedna, wo kotrejž
bychmy prajili, zo je hrozna. Kak je to
móžno? Wone tola ničo za to nječinja, zo
bychu rjane byli.
Jezus je w swojim prědowanju na horje
wo kwětkach na łukach rěčał. Wabješe
swojich wučomnikow, zo bychu jich při
rodnu rjanosć widźeli a do so srěbali: „Wo
hladajće lilije na polu …“ Kral Salomon
płaćeše jako najrjeńši muž w Israelu, do
kelž běše jara bohaty. Tola Jezus nima je
ho za tak rjaneho kaž jeničku kwětku na
polu. Wotewrmy swojej woči, swoju dušu
a swój duch, zo bychmy njeskaženu har
moniju Božeje stwórby prawje spóznali
a so nad njej radowali.
Kwětki so wo swoju rjanosć njestaraja.
Kak hinak je to pola nas čłowjekow. Mamy
so wumyć a česać, zo bychmy rjani byli.
Husćišo dźemy frizerej na třihanje a snadź
tež hišće na barbjenje włosow. Kosmeti
karki, manikuristki a pedikuristki staraja
so wo rjanosć mjezwoča, porstow a pal
cow. Drasty dyrbja so płokać a črije so
rjedźić, zo by wšo čiste było. Njemoderne
drasty wězo tež nichtó njecha, tuž słušeja
do drastoweho kontejnera. Prawa jědź
pomha při zachowanju rjaneje figury. Za
to so diety poskićuja. Sport přinošuje k rja
nosći a strowoće ćěła. Wšelake gymna
stiske systemy su so wuwili, zo bychmy
strowi wostali. Prominentnym wšitke tute
naprawy hišće njedosahaja, zo bychu rja
ni wostali. Woni kupja sej porjeńšowace
operacije w priwatnych klinikach. Kelko

napinanja złožimy na to, zo bychmy rjani
byli! A hišće njejsu mnozy ze swojej rjano
sću spokojom, přeja sej hinaše mjezwočo
abo hinašu figuru. Meditacija wo kwětce
njech nas wjedźe k realistiskemu posudźo
wanju wšěch prócowanjow wo ćělnu rja
nosć. Salomon njebě rjeńši hač jenička
kwětka na polu.
Bóh so wo nas stara, dołhož smy tu na
zemi. Wón nas wuhotuje lěpje hač kwětki
na polu. Za to mamy Bohu dźakowni być
a so jemu dowěrić. Tak čuja mnozy něšto
wo Bohu. Ale so jemu tak prawje dowěrić
we wšelakich praktiskich prašenjach, to
mnohim ćežko padnje. Jezus kritizuje
„małowěriwych“ a namołwja nas: Dowěr
so Bohu Wótcej! Runje potom, hdyž maš
starosće, chce wón pomhać. Ty sy wjace

Makowe kćenja

hač kwětka na polu, přetož twój Wótc so
wo tebje stara.
Dźiwi mak dołho njekćěje. Lědma mó
žeš sej jón wotšćipnyć a jako kwěćel do
wazy stajić, dokelž je na druhi dźeń pře
kćěty. Tuž wobdźiwaj jón w zahrodce abo
na polu, tak dołho kaž kćěje, a wjesel so
na jeho krasnej čerwjenej barbje. Bórze
přeměni so kćenje na płód: kapslu z wjele,
wjele makowymi zornjatkami. Potom přiń
dźe nazyma a skónčnje zyma ...
Smy dlěje žiwi hač kwětki na polu, ko
trež w lětnim času tak rjenje kćěja. Ale wě
zo směmy so prašeć, hač njejsmy na cyłk
widźane tola jenož kwětka na Božej roli?
Młode lěta so spěšnišo pominu, hač sej
myslimy. Hdźe wostanu měsacy a lěta? Što
zwostanje z našeho žiwjenja? Ze wšeje na
šeje prócy wo strowe a rjane ćěło? Wot
mołwa na wšitke tute prašenja je, zo smy
wjac hač kwětki na polu. Bóh je nam přez
Jezusa wěčnu perspektiwu dał. Njeskónči
my kaž kwětki na polu, kiž nazajtra wjad
nu, abo jako trawa, kotraž so spali, ale
smy postajeni za Bože wěčne kralestwo.
Jan Malink

Foto: A. Werdan, pixabay
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Bibliske płody a žiwidła
Lube dźěći!
W požnjencu so we wjele wosadach kermuša swjeći. Płody polow
a zahrodow su so zwjetša hižo domchowali. Na kermušnej njedźeli
su wołtarje cyrkwjow z kwětkami a płodami krasnje wupyšene.Wje
selimy so a dźakujemy so Bohu, zo su žně tak bohate byli.
W Starym a Nowym zakonju biblije zhonimy, kotre płody a žiwidła su ludźo w tehdom
nišim času znali, předźěłali a jědli. Sym někotre městna w bibliji wupytała. Namakajće
je! Tak zhoniće, kotre płody a žiwidła tam napisane su a w kajkim zwisku.

Pomhaj Bóh

Pokiwy
Hrono za měsac september
A hlej, su posledni, kotřiž budu prěni,
a su prěni, kotřiž budu posledni.
Lk 13,30

Žnjowy swjedźeń w Radušu
Serbsko-němske kemše pod hołym nje
bjom swjeća njedźelu, 10. septembra,
w 10.00 hodź. w Radušu. Božej słužbje
přizamknje so wjesny swjedźeń k zakón
čenju žnjoweho časa w Błótach. Na kemše
wutrobnje přeprošujetej Wětošowska
wosada a Kupka serbska namša.

30lětny jubilej w Dešnje
4. Mójzas 13,23
4. Mójzas 17,23
5. Mójzas 8,7–8
Rut 1,22
1. kniha chroniki 16,3

Pěseń pěsnjow 2,3 a 6,11
Joel 1,12
Matej 24,32
Lukaš 17,5–6
Jan 6,8–9

Někotre mjena płodow a žiwidłow, kiž w bibliji nadeńdźeće, su so do pismikoweje so
lotwje přeměnili. Wuhódajće prawe słowa!
chiworje

=

woni

=

łakobuj

=

gifi

=

namdle

=

běchl

=

lowij		

=

detla

=

pšaceń

=

čmjeńje

=

27. septembra 1987 wotměchu so w Deš
njanskej cyrkwi prěnje serbske kemše no
wišeho časa w Delnjej Łužicy. 30lětny jubi
lej tuteho wozrodźenja woswjeći so z Božej
słužbu a hudźbnym programom njedźelu,
24. septembra, w 10.00 hodź. w cyrkwi
w Dešnje. Wutrobnje přeprošujetej Kupka
serbska namša a Dešnjanska wosada.

Wjele wjesela při hódanju přeje
Gabriela Gruhlowa

Serbski kónc tydźenja

Rys.: G. Gruhlowa

Lětuši serbski ewangelski kónc tydźenja
wotměje so wot pjatka, 13., do njedźele,
15. oktobra 2017, w Hainewalde pola
Žitawy. Přebywanje budźe w tamnišim
„Eurohof Dreiländereck“. Za dorosćenych
płaći kónc tydźenja 50,00 eurow, za dźěći
a młodostnych wot 3 do 18 lět 20,00 eu
row. Zajimcy wšěch generacijow su
wutrobnje přeprošeni. Dalše informacije
podawa a přizjewjenja přijimuje fararka
Jadwiga Malinkowa w Slepom (telefon:
035773 998244, mejlka: j.mahling@kkvsol.net).
Jadwiga Malinkowa
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Pućowanje, Bože słowo a dworowy swjedźeń we Wuježku
13. króć hižo bě lětsa Serbske ewangelske
towarstwo na iniciatiwu Krygarjec swójby
z Wuježka přeprosyło na swójbne pućowa
nje a dworowy swjedźeń. Zahajiła bě so
rjana tradicija ze Serbskim ewangelskim
cyrkwinskim dnjom lěta 2005 w Bukecach,
hdyž bě na połsta wobdźělnikow zhromad
nje z Wuježka do Bukec nóžkowało. Hižo
lěto na to bě so zeńdźenje we Wuježku ze
samostatniło a sta so z teho časa z dale
a bóle woblubowanym zetkanišćom w lěć
nym času. Serbska zhromadnosć, pućowa
nje po přirodźe, Bože słowo a dworowy
swjedźeń z hudźbu, spěwom, bjesadu a do
brym přikuskom lěto wob lěto wobdźělni
kow wšěch generacijow z blišich a dalšich
kónčin přiwabja.
Lětuši swjedźeń wotmě so sobotu, 12.
awgusta. Na połsta wobdźělnikow, po
wjetšinje młode swójby z dźěćimi, zhroma
dźi so po připołdnju před Krygarjec do
mom k pućowanju. Cil bě hora Rubježny
hród. Došedši dźěći z wjeselom po tamni
šich skałach krosnowachu a so do wjerško
weje knihi zapisachu. Napjatosć wšak stu
paše, jako Katka Krygarjec powěsć wo ru
bježnych ryćerjach a schowanym pokładźe
předčita. Na to njedachu so dźěći dołho
prosyć a dachu so do pytanja pokłada,
kotr yž hižo bórze wučušlichu. A wulka bě
radosć, jako so z křińčki lute šokolodźane
złotaki wukulichu ...
Po přestawce na wjeršku so wšitkim za
so lóštnje horu dele stupaše. Připódla na
zběrachu so někotre kurjatka a dalše hri
by. Na dworje Pawlikec statoka móžachu
so potom wšitcy z kofejom a tykancom po
sylnić. Tu bě so mjeztym tež tójšto dalšich
wopytowarjow zhromadźiło – předewšěm
starši Serbja z Bukečanskeje a druhich wo
sadow Budyskeho kraja, ale tež skupina

Z hudźbnym přewodom skupiny Podka z Drježdźan so wopytowarjam dworoweho
swjedźenja rjenje serbsce spěwaše.
Foće: M. Wirth

Serbow z Delnjeje Łužicy a sobustawojo
přirady za serbske naležnosće města Wo
jerec, kotřiž běchu sej do teho reformaci
sku wustajeńcu w Budyskim Serbskim mu
zeju wobhladali.
W nutrnosći rozłoži Serbski superinten
dent Jan Malink přirunanje wo rjanosći
a zachodnosći kwětkow a čłowjekow, kaž
je wone napisane pola Mateja 6,28–30.
Katka Krygarjec hrono přednjese. Mócnje
zaklinčeštej kěrlušaj, kotrejž běštaj spisałoj
serbskej duchownaj ze susodneju wjes
kow: Handrij Lubjenski z Rachlowa a Jan
Kilian z Delan.
Po nutrnosći znošowachu so po dworje
serbske ludowe spěwy. Na blidach w bróž

Wulcy a mali pućowarjo před skaliznami na wjeršku hory Rubježny hród

ni bě bohata wječer přihotowana, ke ko
trejž běchu wobdźělnicy po swojich móž
nosćach přinošowali. Dźěći sej nad wohe
njom kołbaski pražachu na kijach, kiž bě
chu sej z lěsa sobu přinjesli. Wšitkim k wje
selu zahudźi skupina Podka z Drježdźan,
kiž bě hižo lońši swjedźeń porjeńšiła, pře
dewšěm serbske, słowjanske a židowske
pěsnje.
Zarjadowarjo zličichu cyłkownje 130
wopytowarjow, štož drje je dotal najwjetši
ličba wobdźělnikow. Wulki dźak słuša Kry
garjec swójbnym a wšitkim dalšim, kiž bě
chu k poradźenju swjedźenja přinošowali.
Da-li Bóh, klětu rady zaso do Wuježka
přińdźemy.
Trudla Malinkowa
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Wěra, nadźija, lubosć - wustajeńca w Dešnje
Składnostnje 500. jubileja reformacije po
skićuje so lětsa kopica přednoškow, fil
mow a wustajeńcow. Tež cyrkwinski dźeń
w Berlinje a Wittenbergu měješe reforma
ciju za hłownu temu. Ludowe nakładnistwo
Domowina w Budyšinje je wudało němskoserbsku knihu „Pjeć lětstotkow. Serbja
a reformacija“, kotruž móžemy hižo dźen
sa jako standardnu publikaciju wobhlado
wać. Samsnej temje wěnuje so wustajeńca,
kotraž je hišće hač do 18. požnjeńca w Do
mizniskim muzeju w Dešnje widźeć.
Ćežišćo Dešnjanskeje wustajeńcy leži
na wuskutkach reformacije na Delnich

Serbow. Bohužel zamołwići muzeja skom
dźichu, hižo w titulu na to serbske pokazać.
„Wěra, nadźija, lubosć – wustajeńca k re
formaciji“, klinči lubowólnje. Najskerje bě
tež tehodla jenož horstka ludźi na wote
wrjenje 2. pražnika přišła.
Ale wustajeńca je wobhladanja hódna.
Zrědka su hewak serbske konfirmaciske
wopismo z lěta 1880 abo króny zemrětych
widźeć. Hišće hač do Druheje swětoweje
wójny wisachu wone k česći młodostnych,
kiž běchu nježenjeni abo njewudaći ze
mrěli, w někotrych cyrkwjach. W tehdyšim
času běše tež z wašnjom, tajkim młodost

Serbske spěwarske a nahłowna pycha Delnjoserbowki(nalěwo) – Serbske konfirmaciske
wopismo z lěta 1880, kotrež bě wustajił farar Krygaŕ w Picnju
Foće: B. Pittkunings

nym na pohrjebje čestne wrota při zacho
dźe na kěrchow stajić – kaž dźensa hišće
kwasnemu porej při zachodźe do domu.
Naša mać je jako holca hišće tajke wrota
w Dołgach widźała.
Jako zajimawy mam tež keluch za Bože
wotkazanje, wosadźe „gestiftet von den
Jungfrauen zu Dissen-Striesow“, kaž gra
wura přeradźi. Hačrunjež tehdy wšitcy
serbsce rěčachu, njejsu serbsce pisali.
Snadź njebě holcam serbšćina čestna
dosć, snadź tež njebě serbske pismo we
wobłuku zjawnych napisow z wašnjom.
Eksponaty a teksty wustajeńcy zbliža
wopytowarjam wosadne žiwjenje. Wšela
ke dalše materialije su ludźo ze wsy a wo
koliny k dispoziciji stajili. Fota pokazuja
hłownje cyrkwinske žiwjenje před sto lěta
mi. Tola tež přitomnosć je zwobraznjena
z fotom Dešnjanskeje fararki Kathariny
Köhleroweje, kotraž je tuchwilu serbska
dušepastyrka w Delnjej Łužicy.
Najwjetši dźěl wustajeńcy pak wěnuje
so cyrkwinskim stawiznam Delnjoserbow.
Lědma něhdźe wšak něchtó zhoni, kiž je
do němskeje šule abo na němsku paćersku
wučbu chodźił abo kiž je katolski, něšto wo
boju Serbow Delnjeje Łužicy za swoju rěč
w ewangelskej cyrkwi, kotraž drje Martina
Luthera jako přełožerja biblije do němčiny
chwali, ale kotraž je dołhi čas serbsku rěč
zanjechała.
Bernd Pittkunings

Šulske kemše k dwójnemu jubilejej
Na kóncu šulskeho lěta, 18. julija 2017,
wotměchu so znowa šulske kemše ze šu
lerjemi a šulerkami Delnjoserbskeho gym
nazija w Choćebuzu. Běchu to mjeztym 7.

němsko-serbske kemše tajkeho razu, lětsa
pod motom „Nowe tezy trjeba kraj?“ Wo
ne kemše wožiwichu so po lěće 2014
składnostnje 500. lětneje róčnicy reforma

Swobodna dźiwadłowa skupina Delnjoserbskeho gymnazija zahra scenu wo nawróće
reformatora Martina Luthera a jeho mandźelskeje do dźensnišeho časa, kiž běchu šulerjo
samostatnje napisali a nastudowali.
Foto: A. Kellowa

cije a w předpolu šulskeho swjedźenja
k 65. róčnicy załoženja šule, kiž so na
samsnym dnju přewjedźe. Tehodla bě tež
městnosć njewšědna: pod hołym njebjom
před Lutherowym pomnikom, kiž steji na
teritoriju šule.
Kemše běchu wozbožace a wokřewichu
dušu, prajachu wopytowarjo a akterojo,
jich bě dohromady 125. Na wšěch 40 šu
lerkow a šulerjow bě aktiwnje zapřijatych
– pak w dźiwadłowej scenje wo znowapři
chadźe Luthera a jeho mandźelskeje Ka
thariny, pak při čitanjach, w chórje pod
nawodom Geralda Schöna abo při tech
nice. Prěni raz pódla běchu tež dujerjo
Choćebuskeho cyrkwinskeho wokrjesa
z fararjom Nathom z Gołkojc. Woni zanje
sechu rano krótko do wosmich chwalbu
Bohu. Přez nóc bě so wuwjedriło a słónčne
ranje wšitkich přećelnje witaše.
Hłownu organizaciju běchu přewzali
Beate Höppner, wučerka nabožiny na šuli,
Christiana Piniekowa, městopředsydka To
waristwa za spěchowanje serbskeje rěcy
w cerkwi, w kotrehož nošerstwje so kemše
přewjedźechu, a Katharina Köhlerowa,
tuchwilna serbska dušepastyrka w Delnjej
Łužicy.
Christiana Piniekowa
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Fararka Malinkowa na trajne farske městno zapokazana
Na 10. njedźeli po swjatej Trojicy, 20. aw
gusta, přeprosy Slepjanska wosada na
swjedźenske kemše składnostnje zapoka
zanja fararki Jadwigi Malinkoweje. Swoju
słužbu we wosadźe bě drje wona hižo
před nimale třomi lětami nastupiła, nětko
pak přewza ju Ewangelska cyrkej BerlinBraniborska-šleska Hornja Łužica do traj
neho farskeho zastojnstwa.
Na popołdnišu Božu słužbu zhromadźi
so mnoho kemšerjow w starožitnej Sle
pjanskej cyrkwi, nimo wosadnych přede
wšěm Serbja z Budyskich a Choćebuskich
stron. Kemše, kiž běchu přezcyłnje dwurěč
ne, zahajichu so ze zaćahom cyrkwinske
ho předstejićerstwa a duchownych. Mło
dostnaj z wosady čitaštaj ewangeliji
w němskej a serbskej rěči. Serbski superin
tendent Jan Malink z Budyšina měješe za
wodnu liturgiju. Superintendent dr. Tho
mas Koppehl z Niskeje přednjese wopismo
Berlinskeho konsistorija, kotrež powoła fa
rarku Malinkowu do trajneje słužby w cyr
kwi EKBO z tuchwilnym skutkowanišćom
w Slepom. Superintendent wuzběhny při
tym serbskosć wosady jako wosebitosć,
kotraž je bohatstwo, kiž ma so dale hajić.
Wosadźe a fararce přeješe, zo byštej so
we wšěch dobrych a ćežkich časach mjez
sobu njesłoj. Superintendentaj, zastupjer
ka wosady a susodna Mužakowska farar
ka požohnowachu młodu fararku z bibli
skim słowom k spomožnej słužbje. Při tym
wupřa Serbski superintendent wosebite
žohnowanje tež do serbskeho dźěła.
W swojim prědowanju zwjaza Jadwiga

Malinkowa temu Israelskeje njedźele, ko
traž so tutu njedźelu wopominaše, z poło
ženjom w Slepjanskej wosadźe. Kaž běchu
Israelića něhdy pod wulkimi wobćežnosće
mi přez pusćinu pućowali, tak ma tež Sle
pjanska wosada wuhloweje problematiki
dla ćežki puć za a tež hišće před sobu.
W Slepjanskej narěči prědarka wo staru
šce z wosady rozprawješe, kotraž bě jej
powědała wo generacijach pobožneho lu
du w Slepjanskich wsach, kiž bě z dowěru
do Boha žiwy był a z njej do dźensnišeho
přežiwił. Tuta dowěra njech wosadu tež
dale do přichoda njese.
Božu słužbu wobrubichu starši a młódši

wosadny chór pod nawodom kantora So
boty z němskimi kaž tež spěwna skupina
Kólesko pod nawodom Geralda Schöna ze
serbskimaj spěwomaj. Wosada spěwaše
kěrluše wotměnjejo w serbskich a něm
skich štučkach.
Po kemšach běchu wšitcy přeprošeni na
kofej a bjesadu do farskeho dwora. Wo
sadne žony běchu bohatu swačinu ze sa
mopječenym tykancom přihotowali. Wše
lake postrowy w němskej a serbskej rěči so
přednjesechu a wupřachu fararce Malin
kowej žohnowane skutkowanje we wosad
nym a w serbskim dźěle.
T.M.

Fararka Jadwiga Malinkowa ze superintendentomaj dr. Koppehlom z Niskeje a Malinkom
z Budyšina (srjedźa), fararkami a fararjemi susodnych wosadow kaž tež sobustawami
Slepjanskeje wosadneje rady
Foto: M. Bertko

Serbski balonk hač do Alpow dolećał
K zakónčenju Serbskeho domizniskeho
dnja,kotryž bě so lětsa 18. junija w Sprje
jcach wotměł, běchu wobdźělnicy něhdźe
sto módrych, čerwjenych a běłych balon
kow do powětra pušćili. Na kóždym balon
ku bě kartka přičinjena z logom domizni
skeho dnja a bibliskim hronom w serbskej
a němskej rěči: „Chrystus rěči: Pójće ke
mni, kiž sće sprócni a wobćeženi, ja was
wokřeju.“ Zdobom bě na kartce napisana
próstwa, zo njech so jeje namakar w Sprjej
cach přizjewi.
Bórze po domizniskim dnju dósta Sprjej
čanski farar Jörg Michel njenadźicy póštu
z Awstriskeje. Ze wsy Scheffau w Salzburg
skim kraju přizjewi so 63lětny ratar a haj
nik Josef Aschauer. Póndźelu, 19. junija,
rano wokoło šesćich bě wón ze swojimaj
wnučkomaj Annu a Katharinu wosrjedź lě
sa na kerku wisajo namakał běły balonk
z powěsću z Sprjejc. Namakanka wubudźi
wulke spodźiwanje, wšako bě balonk w lěd
ma wjac hač dwanaće hodźinach na 700 ki
lometrow z Łužicy do Awstriskeje dolećał.

Njewšědna zdalenosć, bibliske posel
stwo a njeznata serbska rěč na kartce po
hnuchu Josefa Aschauera so jako nama
kar powěsće w Sprjejcach přizjewić. Wón
a jeho swójba přisłušeja katolskej wosa

dźe. Wo Serbach we Łužicy hišće ženje ni
čo słyšeli njeběchu. Snadź je jim njewšěd
na namakanka w lěsu z přičinu, sej raz do
Łužicy abo samo na přichodny Serbski do
mizniski dźeń dojěć. Andreas Kirschke

Kartka ze Serbskeho domizniskeho dnja, kotraž bě w juniju z łužiskich Sprjejc hač do bli
skosće awstriskeho Salzburga dolećała
Repro: wosada Sprjejcy
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Spočatki ekumeny w Serbach
Před 50 lětami wotmě so w Njeswačidle prěnja serbska ekumeniska nutrnosć
Z časa reformacije mamy w Hornjej Łužicy
katolske a ewangelske wosady. Zwjetša
bydlachu wěriwi wobeju konfesijow měr
nje a bjez wjetšich ćežow hromadźe. Mjez
cyrkwinskimaj organizacijomaj wobsteješe
wšak wěsta konkurenca, štož njebě přeco
hubjene, wšako nasta tak měrliwe wubě
dźowanje wo najlěpše poskitki. Z přesadźe
njom narodneje mysle w Serbach, najpoz
dźišo potajkim z časa wozrodźenja, dźěła
chu katolscy a ewangelscy fararjo a wo
sadni zhromadnje za serbske naležnosće.
Rjany přikład za to je podał Pawoł Groj
lich, kotryž so hišće we wysokej starobje
na narěč Měrćina Nowaka-Njechorńskeho
dopominaše, kotruž bě tutón měł na serb
skim zetkanju na horje Čornobóh: „… při
našim wojowanju njesmětej nas dźělić ani
Wittenberg ani Rom!“ (Młode lěta wjesne
ho hólca, str. 179)
W praksy wšak dźěłaštej cyrkwi husto
pódla so. To je spóznać při změnje katol
skeho Wótčenaša 1960 po namjetach
Michała Nawki. Dotalnej katolskej a ewan
gelskej wersiji běštej sej dosć podobnej
byłoj. Nětko pak sta so zhromadne modle
nje jara wobćežne. W samsnym času do
jednaštej so katolska a ewangelska cyrkej
w němskim rěčnym rumje na zhromadny
Wótčenaš. Ekumena bě na spočatku 60tych
lět němska naležnosć, nic hišće serbska.

Započatk prócowanjow
K změnje w Serbach dóńdźe w lěće 1964,
jako 2. Vatikanski koncil dekret wo ekume
nizmje schwali. W samsnym lěće bu tež
pater Stanisław Nawka SJ, jedyn ze synow
znateho wučerja Michała Nawki, jako du
chowny do Zdźěrje powołany. Spěšnje
pytaše zwiski ze serbskim superintenden
tom Gerhardom Wirthom w Njeswačidle.
Prěni płód serbskeje ekumeny bě wosad
ny wječork 23. oktobra 1966 w Budyskej

Kolpingowni na Garbarskej hasy, na ko
tryž bě wjetša ličba katolskich a ewangel
skich wěriwych, ale tež tójšto duchownych
wobeju konfesijow přišło. Kěrluše spěwa
chu so z Wosadnika a ze Spěwarskich. Ka
nonik Jan Andricki postrowi přitomnych
z „Pomhaj Bóh“ a wułoži, što móža katol
scy wot ewangelskich wuknyć. Gerhard
Wirth rozłoži, što móža ewangelscy wot
katolskich wuknyć. Po narěčomaj před
stajichu serbscy dźiwadźelnicy hru Buke
čanskeho fararja Gerata Lazarja „Durje
su wotewrjene“. Sćěhowaše narěč patra
Nawki wo zakładach katolskeje ekumeny,
kiž běchu so na 2. Vatikanskim koncilu wu
prajili. (KP 1966, str. 123 a 129)

Rozkćěw ekumeny 1967
Nowe ekumeniske hibanje w Serbach
docpě swój prěni wjeršk w lěće 1967. Pa
ter Nawka wobdźěli so 6. měrca na ku
błanskim dnju ewangelskich Serbow w Bu
dyšinje. W swojej rozprawje wuzběhny,
„kak bliscy a jedni sej smy“. Wozjewi, zo
zarjaduja so w blišim času zhromadne
nutrnosće, na kotrychž ma so wo jednotu
we wěrje prosyć. (KP 1967, str. 54)
22. meje 1967 zeńdźechu so katolscy
a ewangelscy duchowni w domje EbenEzer w Běłej Horje. Bohužel wo tutym zet
kanju dalšich informacijow nimamy hač
jenož foto w Katolskim Posole. (KP 1967,
str. 93) Dalše ekumeniske zetkanje wotmě
so w Slepom. Ewangelscy Serbja běchu
prěni króć katolskich duchownych na cyr
kwinski dźeń 11. junija přeprosyli. Na
kónčnej zhromadźiznje wobdźělištaj so ka
nonik Jan Andricki jako oficialny zastupjer
katolskich Serbow a pater Nawka, tola
bjezteho zo byštaj so słowa jimałoj. (KP
1967, str. 78; PB čo. 7 a 8/1967)
Prěnja serbska ekumeniska nutrnosć
wotmě so 23. julija 1967 w Njeswačidle.

Foto: P. Wirth
Na poswjećenju Zdźěrjanskeje kapałki 1968 wobdźělichu so tež ewangelscy Serbja.

Njeswačidlska cyrkej w 1960tych lětach. Tu
wotmě so 23. julija 1967 prěnja serbska eku
meniska nutrnosć.
Foto: G. Wirth

Bratraj Jurij (nalěwo) a Měrćin Grofic z Cha
sowa, ewangelskaj Serbaj, jěchaštaj wjele
lět jako křižerjej w Radworskim procesio
nje. Wobraz pokaza jeju na jutrowničce lěta
1985.
Foto: J. Maćij

Přeprosyło bě so na nju přez wozjewjenja
a z noticu w Nowej dobje z 21.7. pod cyr
kwinskimi pokiwami. Přišło bě wjele katol
skich Serbow, ale jenož mało ewangelskich.
Z wosom katolskimi duchownymi zaćahny
chu třo ewangelscy do Božeho doma. Prěni
króć zaklinča serbska ekumeniska modli
twa, kotruž bě drje pater Nawka zestajił:
„Luby Božo! Nutrnje će prosymy, daj naše
mu drohemu serbskemu ludej jednotu
křesćanskeje wěry, zo by tebje bórze z jed
nym hłosom chwalił. Słyš našu dźěsćowsku
próstwu a wusłyš nas přez Chrysta, naše
ho Knjeza. Amen.“ Tuta modlitwa je na ni
male wšitkich ekumeniskich nutrnosćach
zaklinčała. Ewangelske dźěći a pozdźišo
tež katolske mějachu ju z hłowy wuknyć. 

Pomhaj Bóh

 Prědowanje patra Nawki so w Katol
skim Posole wozjewi. (KP 1967, str. 94 a 99)
W oktobrje 1967 sćahny Budyski kapłan
Měrćin Wićaz prěnju bilancu noweho
serbskeho ekumeniskeho hibanja, wozje
wjenu najprjedy w Katolskim Posole, poz
dźišo tež w Pomhaj Bóh. Wotpokaza skep
tiske mysle nastupajo ekumenu a wuzbě
hny prěnje wuspěchi při zhromadnym słu
chanju na Bože słowo. Kładźeše wažnosć
na wopyty k mjezsobnemu zeznaću. „Pře
wostajmy Bohu, kajke budu skónčnje wu
spěchi.“ Zdobom přeprosy na přichodnu
nutrnosć, hdyž tež z wopačnym datumom.
(KP 1967, str. 106; PB čo. 10/1967)
15. oktobra 1967 swjećeše so druha
ekumeniska nutrnosć w Budyskej cyrkwi
Našeje lubeje knjenje. Prědowaštaj sup.
Wirth a kanonik Andricki. Jědnaće ewan
gelskich dźěći modleše so wo jednotu. Při
zamkny so mała hosćina za duchownych
a někotrych wosadnych na katolskej farje.
(KP 1967, str. 131) Druzy kemšerjo dźěchu
do „Radneje pincy“ na kofej. Jako dźěćo
běch tehdy – kaž nimale naša cyła swójba
– wobdźěleny. Prěni króć widźach bura
Korlu Wirtha z Cokowa, kotryž kaž samo
zrozumliwje z Budyskej Rjenčec swójbu za
blidom sedźeše. Pozdźišo wujasni naš
nan, zo so prawiznik Jurij Rjenč a Korla
Wirth z časa Narodneje rady znaještaj.

Popušćenje rozmacha
Z wulkej wutrajnosću zasadźowaše so pa
ter Nawka w přichodnych lětach za pokro
čowanje ekumeniskich nutrnosćow. Nimo
teho sposrědkowa ewangelskim młodost
nym móžnosć prózdninskeho přebywanja
pola pólskich katolskich skawtow a wob
dźělenje na putnikowanjach do Częstocho
wy, wo čimž Trudla Grofic z Chasowa roz
prawješe (PB čo. 11 a 12/1975). Wjacore
katolske wosady skazachu za swojich wěri
wych časopis Pomhaj Bóh. Jako pak pře
wza Cyril Pjech, kiž bě z katolskeje do ewan
gelskeje cyrkwje přestupił, w juliju 1979 re
daktorstwo ewangelskeho časopisa, dóń
dźe k wotskazanjam z katolskeje strony.
Počasu popušći prěni ekumeniski roz
mach. Wot 1978 do 1981 je w přeproše
njach na kemše w Pomhaj Bóh lětnje je
nož jedna ekumeniska nutrnosć z předsta
jenjom hodowneje hry zapisana, kotraž
běše w Zdźěri. Wot teho časa hižo žana
ekumeniska nutrnosć zapisana njeje. Mjez
sobne wopyty we wšelakich katolskich
a ewangelskich wosadach běchu wusnyli.
1987 dźěše pater Nawka na wuměnk.
Njech su tu dowolene hišće někotre wo
sobinske mysle. Njeje móžno, cyle jasnje
postajić datum, z kotrymž započina so
ekumena w Serbach. Po přihotach w lěće
1966 móže prěnja zhromadna nutrnosć
w Njeswačidle jako symboliski započatk
płaćić. Wěste pak je, štó bě prěni a hłowny
motor serbskeje ekumeny. To bě Zdźěrjan
ski pater Stanisław Nawka. Njesprócniwje
je wón přez lětdźesatki pisał, prědował,
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Ekumeniske wěrowanje lěta 2013 w Budyskej Michałskej cyrkwi

organizował a so modlił za swój wulki ži
wjenski són: zjednoćenje Serbow w jednej
cyrkwi. Při tym njeměješe so mjez swojimi
katolskimi a ewangelskimi kolegami přeco
lochko. Mi je w pomjatku, kak jedyn serb
ski ewangelski farar raz nazornje swoje
mysle wo ekumenje wupraji: „Ći chcedźa
nas šlapnyć.“
Ekumenu wězo tež poćežowaše rozdźěl
na narodna situacija. Ewangelscy běchu
rozbrojeni po wulkim teritoriju a sylnje po
trjecheni wot asimilacije. Katolscy měja
chu wjetše ličby na kompaktnym teritoriju.
Tole špihelowaše so tež při jednanjach wo
zhromadny Wótčenaš, kotrež so w lětomaj
1992/93 wot duchownych wobeju wuzna
ćow wjedźechu. Tola rozmołwy so w meji
1993 bjez wuspěcha zakónčichu. Přesylna
bě wola k wobchowanju dotalneho teksta
na woběmaj stronomaj. (PB čo. 2/1993;
KP 1993, str. 23)

Foto: J. Maćij

Ekumena w Serbach dźensa

Superintendent Jan Malink a farar Wito
Sćap an 2013 na ekumeniskim nyšporje
w Budyskej cyrkwi Našeje lubeje knjenje
Foto: M. Wirth

Dźensa je ekumena w Serbach samozro
zumliwa. Zaměr při tym njeje zjednoćenje
w jednej organizaciji, ale duchowna jedno
ta. Wosady so wopytuja a so zhromadnje
modla. W Budyšinje swjeći so serbska eku
meniska nutrnosć na spočatku lěta a dal
ša na spočatku šulskeho lěta. Wuraz zhro
madnosće su tež serbske ekumeniske wě
rowanja, kotrež w zańdźenych lětach hu
sćišo mějachmy. Slepjanska fararka Jadwi
ga Malinkowa prědowaše na lětušim nóc
nym modlenju młodźiny we Wotrowskej
cyrkwi. Prawidłownje wopytuje předsyda
Towarstwa Cyrila a Metoda, Jurij Špitank,
serbski cyrkwinski dźeń. Mnozy katolscy
čitaja Pomhaj Bóh kaž nawopak tež ewan
gelscy Katolski Posoł. Katolscy wosadni
wobdźěleja so na zajězdach Serbskeho
busa a na dworowych swjedźenjach we
Wuježku. Ewangelscy Serbja su jutrownič
ku mjez katolskimi křižerjemi. Po spočat
kach w šěsćdźesatych lětach je zastupił
wšědny dźeń serbskeje ekumeny.
Jan Malink

Na kóždolětnych swójbnych pućowanjach
a dworowych swjedźenjach we Wuježku
pod Čornobohom wobdźěleja so ewangel
scy a katolscy Serbja. Foto je z lěta 2016.
Foto: M. Wirth
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Ochranow a Serbja – Wuznam a wuskutki
Na přednošk k tutej temje přeprosy Budy
ski Serbski muzej 23. awgusta we wobłuku
wosebiteje wustajeńcy „Pjeć lětstotkow.
Serbja a reformacija“. Referentka bě knje
ni Lubina Malinkowa ze Spitzkunnersdor
fa. Dźowka ze swójby Serbskeho superin
tendenta studowaše wot 2002 do 2009
teologiju a stawizny na uniwersiće w Jen
je. Muzejowa kuratorka Andrea Pawliko
wa předstaji referentku jako ekspertku
ewangelskich stawiznow Łužicy; tuž bě na
35 přitomnych wćipny na jeje wuwjedźenja.
Lubina Malinkowa zahaji přednošk z wu
prajenjom stawiznarja Oty Wićaza z lěta
1931, zo bě Ochranowske hibanje žohno
wanje za Serbow. Wone měješe swój za
počatk, jako w lěće 1722 čěscy eksulanća
sydlišćo na ležownosći hrabje Zinzendorfa
blisko Berthelsdorfa załožichu, kotrež mje
nowachu Ochranow. Sydlišćo spěšnje roz
rosće a měješe po 30 lětach hižo na tysac
wobydlerjow. Tež wosadne žiwjenje so
spěšnje wuwi, tak sta so Ochranow z na
božnym srjedźišćom we Łužicy.
Wulki wliw měješe přiwisnik Ochranow
skich, hrabja Friedrich Caspar von Gers
dorf, kiž bě wot 1730 wyši hamtski hejt
man Hornjeje Łužicy. Čas žiwjenja Ochra
nowskich podpěrowaše a rozšěrjenje jich
wučby mjez Serbami spěchowaše. Wón
załoži kubłanišći w Klukšu a Delnim Wujěz
dźe a podpěraše serbske pismowstwo.
Z tym dósta so bratrowska pobožnosć tež
do jednoreho wjesneho luda. Dalokosa
hace wuskutki teho rozłoži referentka

Přednošk w Serbskim muzeju

w štyrjoch wobłukach: moralizacija, mobi
lizacija, literalizacija a pluralizacija Ser
bow. Pobožne zmyslenje změni wjesne
žiwjenje a mjezsobny wobchad wobydler
jow. Serbja putnikowachu do Ochranowa
a Małeho Wjelkowa, zetkawachu a wopy
towachu so mjez sobu. Někotři podachu
so do misionskeje słužby a skutkowachu
po wšěm swěće. Wutworichu so komuni
kaciske syće, tež socialne a powołanske
wuwiće so Ochranowskim wosadnym
zmóžni. Z rozšěrjenjom nabožneho pis
mowstwa dóstachu so knihi do swójbow,
ludźo je čitachu, wo wobsahu rozmyslo

Foto: Serbski muzej/M. Brycka

wachu a so rozmołwjachu. Rozdźělne mě
njenja wjedźechu k temu, zo so wšelake
nabožne skupiny wuwiwachu, kiž stejachu
mjezsobu w konkurency. Přikład za to stej
wjesce Mały- a Wulki Wjelkow – tu zado
mi so Ochranowska wosada a tam Halle
ski pietizm.
Lubina Malinkowa předstaji wliw brat
rowskeje jednoty na Serbow na zajimawe
wašnje, tak zo přitomni kedźbliwje připo
słuchachu. Ochranowske hibanje měješe
wusahowacy wliw na wuwiće serbskeje
kultury w ewangelskich wsach a bě za Ser
bow ze žohnowanjom.
Měrćin Wirth

Kongres wo wliwje reformacije we Wittenbergu
Pod hesłom „Kulturne wuskutki reformaci
je“ wotmě so wot póndźele, 7., hač do pjat
ka, 11. awgusta, mjezynarodny kongres
we Wittenbergu. Interdisciplinarne wědo

Paul Eber (1511–1569)

Foto: Wikipedia

mostne zetkanje, za kotrež bě zwjazkowa
ministerka za kubłanje Johanna Wanka
patronatswo přewzała, bu wot srjedźo
němskich uniwersitow Halle, Lipsk a Jena
organizowane a bě dźěl jubilejneho lěta
„500 lět reformacija“.
Něhdźe 150 wědomostnikow ze wšěch
kontinentow bě so zešło, zo by wliw refor
macije na wšelake towaršnostne wobłuki
kaž šulstwo, hospodarstwo, rěč, wuměł
stwo abo politiku rozjimało. Přezjedni sej
běchu, zo njebě jedneje reformacije, ale zo
maja so pod hesłom „reformacija“ wšela
kore ponowjenske hibanja w srjedźowěkow
skej cyrkwi zrozumić, kotrež mějachu zdźě
la samsne žadanja a zaměry, zdźěla pak
tež napřećiwne měnjenja zastupowachu.
Tole płaći tež za hibanje, kiž so wot Witten
berga sem spěšnje po cyłej Němskej roz
přestrěwaše. Hižo w 1530ych lětach skut
kowaše Luther skerje jako symbol a jedno
ćaca postawa wjele wšelakich pozicijow
a akterow wopřijaceho hibanja. Hakle
w běhu sćěhowacych lětdźesatkow so jed
notna lutherska pozicija wudźěła.

Mjez přednošowarjemi na kongresu bě
tež Lubina Malinkowa, kotraž wěnowaše
so w swojim přednošku pod hesłom „Refor
macija a Serbja. Literalizacija – alfabetiza
cija – pluralizacija“ wuskutkam reformacije
na Serbow. W srjedźišću přednoška steješe
teologa Paul Eber, kotryž bě w lětdźesatku
mjez 1560 a 1569 z centralnej wosobu lu
therskeho hibanja we Wittenbergu. We
wšěch teologiskich, politiskich a personel
nych prašenjach nastawaceje lutherskeje
cyrkwje bě Eber rozsudźaca instanca. Eber
pak njeje so jenož swěru wo přesadźenje
reformacije w Němskim mócnarstwje sta
rał, ale je so tež za přesadźenje a skruće
nje reformacije mjez Serbami zasadźował.
Tak je we Wittenbergu mnoho serbskich
duchownych za Hornju a Delnju Łužicu
ordinował, angažowanych duchownych do
Łužicy pósłał a sej z wodźacymi protago
nistami reformacije we Łužicy listy wumě
njał. Wosebje wuske styki wudźeržowaše
Eber do delnjołužiskeho Lubina, hdźež sej
ze wšelakimi zastupjerjemi reformacije –
mjez nimi běchu wjacori duchowni kaž 
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W Hodźiju Lutherowu jabłučinu sadźili
Njesćerpni běchu pjatk, 11. awgusta, Lara
Hanušec a Aleksander Natuš z třećeje
a Aaron Niklas ze štwórteje rjadownje
zakładneje šule w Hodźiju. Z druhimi šule
rjemi, kiž wuknu serbšćinu, sadźichu woni
na šulskim dworje jabłučinu. Družina zło
tak (Goldparmäne) je hižo lětstotki we Łu
žicy doma. Snadź bě ju hižo Martin Luther
znał? „A bych-li wědźał, zo jutře swět zań
dźe, bych dźens hišće jabłučinu sadźił“,
čitaše Aleksander Natuš z Andreju Pawli
kowej, kuratorku wosebiteje wustajeńcy
„Pjeć lětstotkow. Serbja a reformacija“,
znaty Lutherej připisowany citat. Šulska
nawodnica Beate Hänsel, wučerka serb
šćiny Christine Schneider, hortnerka Ka
thrin Jank a Hodźijski wjesnjanosta Ge
rald Meyer při sadźenju pomhachu.
„Přichod – to sće wy, dźěći. Kaž wy tak
ma tež jabłučina rosć a ma płody njesć. Je
je korjenje maja hłuboko z domiznu zwja
zane wostać“, praji Andrea Pawlikowa.
Štom je symbol nadźije a přichoda, wón
rosće za přichodnu generaciju. „Runje tu
tu zakładnu mysl chcemy posrědkować.
Přetož naša wosebita wustajeńca njeměri
so jenož na zašłosć, ale tež na přitomnosć
a přichod“, zwurazni kuratorka.
Jabłučinu bě składnostnje reformaciske
je wustajeńcy dariło Pěčkec zahrodnistwo
z Holešowa. Zašłe měsacy steješe štomik
před zachodom Budyskeho Serbskeho mu
zeja. Nětk namaka w Hodźiju swoje trajne
městno. Tutu wjes bě Andrea Pawlikowa
wědomje wuzwoliła, wšako bě Hodźij
wažne srjedźišćo reformacije w Serbach.
Farar Wjacław Warichius přełoži tu Luthe
rowy katechizm do serbšćiny a da jón
1595 w Budyšinje jako prěnju hornjoserb
sku knihu ćišćeć. W Hodźiju bydleše tež
Jan Gelanski, kotryž wjele rěčow znaješe
 tež krajny bohot Bohuslav Felix von Lob
kowitz und Hassenstein – prawidłownje
listowaše.
Tola Eber njebě jenož do wukubłanja
Serbow a institucionalizowanja reformaci
je we Łužicy zapřijaty: Před štyrjomi lětami
wotkrychu wědomostnicy w zawostajen
stwje Paula Ebera, kotrež chowa so w slě
dźenskej bibliotece w Gotha, rukopisny del
njoserbski katechizm. Tuta jónkrótna na
makanka pokaza na to, zo bě Wittenberg
ski teologa tež zapřijaty do procesa wutwo
rjenja spisowneje serbšćiny a kubłanja łuži
skeje ludnosće w reformaciskim zmysle.
Ze swojej serbskej tematiku skedźbni
přednošk na wulki wuznam, kiž měješe re
formacija za słowjanske a małe ludy w Eu
ropje. Tuta perspektiwa bě wobohaćenje
mjezynarodneho zarjadowanja, wšako bě
cyłkownje mało přednoškow, kiž wěnowaše
so słowjanskej abo mjenšinowej tematice.
Lubina Malinkowa

Z Andreju Pawlikowej z Budyskeho Serbskeho muzeja (nalěwo), wučerkami a wjesnjanostu
sadźichu serbšćinarjo na dworje Hodźiskeje zakładneje šule Lutherowu jabłučinu.
Foto: A Kirschke

a na waze z lěta 1735 najstarši serbski na
pis zawostaji. Warichiusowa kniha kaž tež
Gelanskeho waha so w reformaciskej wu
stajeńcy pokazaštej.
Ze swojej iniciatiwu sadźenja jabłučiny
chce Serbski muzej Hodźijskich šulerjow
k wuknjenju serbšćiny pozbudźować.
W zakładnej šuli wuknje wot 180 šulerjow
56 serbsku rěč – 20 w prěnim, 18 w dru
him, jědnaće w třećim a sydom šulerjow
w štwórtym lětniku. Serbske tradicije kaž
ptači kwas, debjenje jutrownych jejkow
a walkowanje so pěstuja. Tež šewsku reju
dźěći w horće nawuknu.

W serbskej wučbje dźiwa wučerka
Christine Schneider na zakłady alfabeta.
Za to wužiwa tež CDje. Wažne su jej słu
chanje a aktiwne rěčenje. „Dźěći maja sej
zwěrić, mjez sobu serbować“, wujasni wo
na. „To započina z małymi namołwami
a skónči so z rozžohnowanjom. K podpěrje
mamy didaktiske hry. Tež serbske spěwy
nazwučujemy“, tak Christine Schneider.
Dźěći zeznaja tež baje, bajki, nałožki a tra
dicije Serbow. To saha hač do domcho
wanki, kermuše a hodowneho časa. Zwól
niwje a z radosću wuknu šulerjo w Hodźij
skej šuli serbsku rěč. Andreas Kirschke

Michałscy koparjo dobyli
Kopańcowe mu
stwo Michałskeje
wosady je sej
6. awgusta druhi
raz po 2013 na
kopańcowym
turněrje Budyskich
ewangelskich
wosadow wudo
było prěnje městno
a z tym pućowan
ski pokal. W jara
młodym mustwje
staj ze Stefanom
Cušku a Stanijom
Krygarjom (stejo
1. a 3. wotprawa)
tež dwaj čłonaj
serbskeje wosady
sobu hrałoj.
Foto: M. Krygaŕ
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Budysko-Chróšćanske impresije
Běše woprawdźe hižo cyły lětdźesatk
zašoł, zo běch ze swójbu posledni króć
w Chrósćicach mjezynarodny festiwal
dožiwił. Tehdom sym tam na dworje sedźo
na tu za serbskej wuši dospołnje njezwuče
nu azisku muziku poskał, na gamelanowy
orchester z indoneskeje Jakarty. 2007
běch tež na wšelakich městnach někotrych
ze swojich bywšich sobušulerjow z časa na
Budyskej SWŠ zetkał: Gerata Zahrodnika
so wě, sedźach dźě na jeho dworje, ale tež
Chróšćana Měrćina Šołtu, kiž dawno hižo
w Durinskej bydleše, fararja Bena ŠołtuZdźěrjanskeho a Pančičana Pawoła Hrje
horja, kiž běše nětk w Brandenburgu nad
Habolu doma. Tam w tej rjanej branibor
skej krajinje sym ze swójbu přez třiceći lět
dowolował, Pawoła Hrjehorja pak tam že
nje zetkał njeběch.

Pojědźemoj do Chrósćic!
Zo so lětsa, 2017, dwanaty festiwal wot
měje, to běch z nowin zhonił. Hač pak tam
pojědu? Chabłach, doniž mi mój syn nje
rjekny: „Pojědźemoj do Chrósćic, ja sym
nóclěh hižo wobstarał. Přenocujemoj w Bu
dyskej młodowni Při Cwingeru.“ Dyrbjach
potajkim chcyjo nochcyjo sobu, skerje wě
zo chcyjo. Běch tola wćipny, koho ze sta
rych znatych a wosebje ze starych šulskich
towaršow tam zaso wuhladam. Zo tam
Rudija Kilanka hižo widźeć njebudu, to wě
dźach. Hdźežkuli so hewak, bohužel po
rědko, na někajkich serbskich zarjadowa
njach wobdźělich, běše tež farar Kilank
pódla był. Jenož jenički króć sym fararja
Bena Šołtu w Chrósćicach zetkał, tehdom
2007. Tež wón je mjeztym swój zemski puć
dokročił a na prawdu Božu wotešoł. Luby
Beno, ty běše tajki dušny a pilny kadla był!

Na Mikławšku
Dojěwši do města a so w młodowni přizje
wjejo namaj přistajena rjekny, zo měłoj
hišće někak dwě hodźinje čakać, doniž
kluč njedóstanjemoj. Madźarscy sobuskut
kowacy festiwala běchu na přikład tež
tam swój nóclěh dóstali.
Tuž podachmoj so zaso – kaž hižo loni
při druhej składnosći – na Mikławšk. Mój
syn wšak je takrjec na kěrchowje doma,
a to po cyłej Němskej. „Hlej, nano, jowle
su woni te rowy takle zrjadowali. Tu ideju
ja sobu domoj wozmu!“
Mje pak w prěnim rjedźe serbske rowy
zajimowachu: Antona Nawkowy, Achima
Brankačkowy (wobaj běštaj mojej wučerjej
byłoj), Jurja Grubertowy (kotrehož běch ja
ko dobreho kolegu w redakciji Noweje do
by zeznał a kotryž sta so přez perfidne ma
chinacije stasi z činićelom a woporom),
Bena Kućankowy, kotryž so za stasiwopo
ry zajimowaše a kotrehož wjacore razy na
zeńdźenjach w Budyskim stasiobjekće zet
kach ...

A tamle je nowy row, hišće bjez kamje
nja: Józefje, ja sym će pře wšě lěta a lět
dźesatki jako přećelneho kolegu w do
brym pomjatku wobchował. Ty pisaše
sportowe rozprawy a ja lokalki. Zo mje
njejsy w lěće 1958 sobu do Šwedskeje na
swětowe mišterstwa w kopańcy wzał, to
njebě twoja wina była!
Rjany serbski křiž ma tam nětk tež šefi
na Wjelbika. Zo bě wona nas dobyćerjow
literarneho wubědźowanja pjatk, 3. de
cembra 1999, na tak přećelniwe wašnje
pohosćiła, na to njejsym zabył.

Na Hłownym torhošću
Sobotu, 24. junija 2017, běše jara horco
było a namaj chcyše so pić, a tež něšto
małke jěsć wšak dyrbjachmoj. Pod stanom
na Hłownym torhošću so rjenje sedźeše.
Hižo lońše lěto běchmy tam słódnu swi
njacu pječeń po bayersku jědli, tónkróć
pak jenož z kurjatkami pjelnjeny omlet.
Ja so rozhladowach: Tamle tón hosćenc,
tam smy tola w pjećdźesatych lětach žur
nalistiske dalekubłanje, hdźež nam towar
šojo politiku rozłožowachu, měli. Tele sy
danje pod čerwjenej swěcu njeje přewjele
wunjesło, znajmjeńša nic za mnje. Hewak
wšak njeby mi jedyn z Drježdźanskich sta
sioficěrow při přesłyšowanju rjekł: „Wy sće
woprawdźe jara politiski čłowjek, ale
stejiće na wopačnej stronje!“ Klětu budźe
temu šěsćdźesat lět.

Runu smuhu do Chrósćic
Jako kluč do młodownje w zaku mějach
moj, podachmoj so runu smuhu do festi
waloweje stolicy. Nó haj, runa smuha to
njeběše, hdyž přez te něhdy dospołnje
serbske wjeski jědźechmoj. Wjesne tafle
pak su znajmjeńša hišće dwurěčnje wo
znamjenjene. W Chrósćicach namakach

Awtor Hinc Šołta při rowje mandźelskeju
Marki a Bena Budarjec na Budyskim Mi
kławšku
Foće: Schulze

moj hnydom přihódne městno k parkowa
nju. A hač do farskeho dwora běše jenož
něšto kročel, hdźež namaj za tójšto eurow
zastupny banćik wokoło ruki přičinichu.
(To wšak předrohe njeběše, ja běch hižo
druhdźe za t. mj. kulturne zarjadowanja
bjez niwowa wjele wjace płaćił!) Na far
skim dworje runje Budyscy ansamblowcy
piskachu a rejwachu. Hladach, hač něko
ho stareho znateho njewuhladam.
Dźěchmoj dale, wězo na kěrchow. Tón
pak je derje hladany! Ju wšak, Serbja wě
dźa, što so słuša a njejsu někajki njekulti
wěrowany lud. Pytach za Jurja Brězano
wym rowom. Někotre z jeho spisow ze sta
linistiskeje doby hišće w mojim knižnym
kamorje steja. Njech tam drěmaja! Jurij
Brězan bě so mje bórze po přewróće na 

Běłoruska skupina Krupickije muzyki ducy na swjedźenišćo pod Fulkec hórku
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 zarjadowanju na Budyskim hrodźe za
tym prašał, hdy bě to było, zo běchu mje
zajeli a zasudźili. Wotmołwich: „To je 1958
było.“ Na to Brězan: „Haj, tež mje běchu
samsne lěto w pazorach měli.“ Wo tutym
stronskim přesłyšowanju je wón potom
w swojej 1999 wušłej němskej knize „Oh
ne Paß und Zoll“ pisał a tež mje (bjez mje
na) naspomnił.

Hač znatych nadeńdu?
Podachmoj so dale do wsy, do mjerwjeńcy.
Woprawdźe, to ći bě hotowy nawal, zo nje
bych rjekł inwazija ... Němcow. A ja tak při
sebi myslach: To pak su Serbja swojim
Němcam zas wulkotny swjedźeń wobra
dźili! Hdźežkuli wuši nastajich, so něm
cowaše.
Wuwalach woči, hač něhdźe někoho ze
starych serbskich znatych njewuhladam,
někajkeho šědźiwca, z kotrymž pobachtać
móhł. Mějach zbožo: Manfred Laduš, naš
serbski wšowěm, kiž runja mi z Rakečan
skeje wosady pochadźa, tam steješe. Nje
běše drje na mnje čakał a tola so zwjeselił,
zo běch tež ja zaso raz do Serbow přijěł.
Manfred bě tola w Hermanecach doma
był, hdźež běše woleńca (a nic „wolijowy
młyn“, kaž to wóndano w našim serbskim
dźeniku čitach!).
Mój syn běše mi so zda z interneta wu
čitał, što so wšitko w Chrósćicach wotměć
budźe. Na kóždy pad chcyše kolumbisku
skupinu dožiwić a Italčanow a Američa
now. Do wustupa Kolumbičanow běchu
Grjekojo na rjedźe byli. Ćile Grjekojo bě
chu potomnicy wokoło lěta 1920 z dźensni
šeje Turkowskeje wućěrjenych křesćanow.
Wječor pozdźe smój potom tež skupinu
z Italskeje wobdźiwać móhłoj. Haj, a abso
lutny wjeršk běše program, kotryž młodźi
mormonojo poskićichu. Jako woni na kón
cu tež hišće pobožnu štučku serbsce za
njesechu, běše přiklesk a wyskanje wulke
– a sy widźał a słyšał, hdźe Serbja sedźa
abo steja. Mormonojo z USA su po wšěm
swěće misionarisce po puću a kelkož wěm,
so jich cyrkej njedrjebi, ale rosće. Tež nje
dźelu na Božej mši běchu woni z kěrlušom
zastupjeni byli. Mormonojo na katolskich
kemšach? Štó by sej tajke něšto hišće před
lětami předstajić móhł – ja znajmjeńša
nic. Nam křesćanam tola ničo druhe nje
zbywa hač hromadźe dźeržeć, njech smy
teho abo tamneho wuznaća!

Mje ćehnje k Słowjanam
W mjezyčasu dźěchmoj do Zahrodnikec/
Grutkec dwora. Ja chcych běłoruskich wu
měłcow dožiwić, wosebje pak jich rěč ze
znać. Ja tam najprjedy raz po dworje cho
dźo za starym hospodarjom pytach. Dyr
bjał wón žno we łožu ležeć? Naju znajom
stwo běše lětdźesatki přetorhnjene było
a hakle přez Chróšćanske festiwale so za
so wožiwiło. Chcych so runje na ławku
kusk bóle k jewišću podać, to mje Gerata
Zahrodnikowy bratr Ludwig wuhlada a na
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rěča. Tón šće ma młódšej woči hač Gerat
a ja. Dachmy so do rěčow a zhonich, zo so
dźiwaja, zo hižo do nowin njepisam. Zho
nich tež (štož běše mi dawno hižo jasne
było), zo je Tima Meškankowa kniha tójšto
njeměra a pohórška wubudźiła. So wě, ta
le tema wokoło serbskich stasi-informan
tow je łoskoćiwa naležnosć. Ale měła so
wěrnosć, měła so prawda zaprěwać a za
mazać? Ja na přikład běch na jednym či
tanju ze swojeho žiwjenja k tutej tematice
něšto podobne nazhonił. Tam w znatej
serbskej wsy běše so horstka muži zešła,
wšitcy młódši hač ja a ze zawěsće dobry
mi nazhonjenjemi „w staće dźěłaćerjow
a ratarjow“. Słyšach tajkele přispomnjenja
kaž: „To, štož su woni wot fararjow zhonili,
to tla docyła tak chutnje brać njemóžeš.
Nimo teho smy tola tych stasimuži znali
...“ Ja sym jich něhdy tež zeznał a ze mnu
wjele, wjele tysac druhich woporow, ko
trymž su do biografije zasahnyli.
Ja so znajmjeńša na tym njepostorkuju,
zo so serbski stawiznopis skónčnje komu
nistiskich legendow wzdawa. Byrnjež z na
šeje rjadownje w Budyskej SWŠ tež jedyn
stasioficěr wušoł, ja so tola na swojich ně
hdyšich šulskich towaršow z katolskich
swójbow z wěstej dźakownosću dopomi
nam. Tež na to, kak woni na přikład rano
zašo stawachu, zo bychu na rańše chwa
tali (jenož třo wostachu w borle na sło
mjaku ležo a jich hanjachu). Potom po šuli
załožichu woni do Serbskeje cyrkwje a so
tam nutrnje modlachu. Mje běchu poně
čim do swojeho cyłka přiwzali – a bórze
wědźach, zo běše moje „trěnje“ jich „trě
njo“ a moja „bildka“ jich „swjećatko“.
Nic jenož dobri serbscy wučerjo, ale tež
tući sobušulerjo su mi narodne wědomje
zašćěpili.

Hišće Serbstwo njezhubjene
Běch wšak hišće pola Zahrodnikec na
dworje, a słuchach a hladach, što so na
jewišću stawa. Prěni króć słyšu běłoruski
jazyk. Derje, zo běch sej wot Běłorusow
cejdejku kupił a ju mjeztym doma wjele ra
zow wothrał. Nětk do mojich serbskich
a łemkowskich hudźbnych chłóšćenkow
tež běłoruska słuša. (Kasety z łemkowskimi
pěsnjemi běše mi před lětami dušny
„Přezpólny“ pósłał!) Łemkojo drje so hižo
na festiwalach njewobdźěleja? Jich rěč je
wězo našej serbšćinje wjele bliša dyžli
běłorušćina. Woni buchu pod Stalinom
a Bierutom přesćěhowani a ze swojeje do
mizny wuhnaći, wo čimž tež wšelake z jich
spěwow swědča.
Facit: Lětuši pobyt w Chrósćicach běše
mi po dźesaćlětnej přestawce zaso wulkot
ne, emocionalne dožiwjenje. Do teho liču
tež wonych młodostnych, kiž tam při dróze
bjez někajkeje tribuny z wulkim tempe
ramentom serbske pěsnje zanošowachu
a na te wašnje swoje narodne zmyslenje
demonstrowachu. Hišće Serbstwo njezhubjene!
Hinc Šołta

Nyšpor w Budyšinje
Na prěnim šulskim dnju noweho šulskeho
lěta zhromadźichu so šulerjo Serbskeje za
kładneje a Serbskeje srjedźneje šule w Bu
dyšinje k ekumeniskemu nyšporej w cyrkwi
Našeje lubeje knjenje. Tachantski farar
Sćapan a Serbski superintendent Malink
běštaj jón z wučerkami nabožiny přihoto
wałoj. Tema bě „zhromadnosć jako dar“.
W lěće reformaciskeho jubileja dźěše wo
zakładnu zhromadnosć wěriwych, za ko
truž su mjezsobne wopyty a rozmołwy
trěbne. Serbski superintendent rozłoži tu
tu mysl w prědowanju na zakładźe swojich
swójbnych stawiznow.
PB

Dróha w Picnju

W delnjołužiskim městačku Picnju je dróha
po zasłužbnym duchownym Bogumile Fa
briciusu pomjenowana. Jako farar w Kór
jenju wuda wón 1706 Lutherowy katechizm
a 1709 Nowy zakoń w serbskej rěči. Pozdźi
šo skutkowaše jako wyši farar w Picnju a ja
ko superintendent w Choćebuzu. Foto: S. Malk

Wopyt w Budyšinje
Přirada za serbske naležnosće města Wo
jerec přewjedźe sobotu, 12. awgusta, da
lekubłanske zarjadowanje w Budyšinje. Po
wobhladanju Pětroweje cyrkwje wopyta
chu Serbski muzej a Michałsku cyrkej,
hdźež jich Serbski superintendent po re
formaciskimaj wustajeńcomaj wjedźeše.
Wječor wobdźělichu so čłonojo přirady
na dworowym swjedźenju we Wuježku
pod Čornobohom.
PB

Wopyt w Slepom
Štwórtk, 17. awgusta, wopyta konsistorial
ny prezident dr. Jörg Antoine z Berlina
Slepjansku wosadu. Wosadna fararka Ja
dwiga Malinkowa, předsydka wosadneje
rady Gabriele Gojowczykowa a přesyda
serbskeje rady Manfred Hermaš witachu
jeho z chlěbom a selu. Dr. Antoine bě do
Slepoho přijěł, zo by so wo Serbach a wo
stawje brunicoweje problematiki wobho
nił. Na kóncu přeprosy dr. Antoine na dal
še rozmołwy do Berlina.
PB
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Powěsće

Nišćanski superintendent dr. Koppehl a fa
rarka Malinkowa 20. awgusta na zapoka
zanju w Slepom (hlej strona 5) Foto: M. Bertko

Zły Komorow. Njedźelu popołdnju, 23. julija,
swjećachu so serbsko-němske ekumeniske ke
mše w tudyšej bywšej Serbskej cyrkwi. Božu
słužbu wuhotowaštaj zhromadnje wosadny fa
rar Manfred Schwarz a delnjoserbski farar n.
w. Dieter Schütt. Čitanje měješe katolska Ser
bowka Hanka Rjelcyna, kotraž skutkuje jako dźi
wadźelnica při Złokomorowskim dźiwadle.
Kemšam přizamkny so zhromadne kofejpiće.
Wóslink. Ewangelskej wyšej šuli we Wóslinku
je wotnětka přirjadowana Křesćanska zakładna
šula. Sobotu, 5. awgusta, přijachu tam prěni
króć 16 dźěći do prěnjeho lětnika. Rjadowniska
wučerka je Annekathrin Simon. Na wyšej šuli
witachu 44 šulerjow do dweju pjateju lětnikow.
Drježdźany. Sydło sakskeho krajneho biskopa
a jeho kenclija stej so přepołožiłoj. 10. awgusta
stej ze swojeho dotalneho městna w historiskim
domje na Rampische Straße 29 w bliskosći cyr
kwje Našeje knjenje přećahnyłoj do nowotwara
An der Kreuzkirche 6 w bliskosći Křižneje cyr
kwje.
Lipsk. Paulinum na ležownosći Lipšćanskeje
uniwersity je dotwarjeny. 23. awgusta bě ofi
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cielne zakónčenje twara. Dźeń pozdźišo běchu
Lipšćenjo a jich hosćo přeprošeni, sej nowotwar
wobhladać, kiž steji na městnje 1968 rozbuch
njeneje uniwersitneje cyrkwje. Paulinum, kiž
zjednoći w sebi awlu a rumnosć za nutrnosć,
měješe poprawom hižo w lěće 2009 dotwarje
ny być.
Wojerecy. Ze swjedźenskim tydźenjom wot 21.
do 25. awgusta woswjećichu 25lětne wobstaće
Wojerowskeho Křesćanskeho gymnazija Joha
nneuma. K jubilejej běchu wustajeńcu wo zało
ženju a dalšim wuwiću šule přihotowali. W Jan
skej cyrkwi swjećachu swjatočnu Božu słužbu.
Dalši wjeršk bě bal z nětčišimi a něhdyšimi
gymnaziastami, wučerjemi, staršimi kaž tež čło
nami nošerskeho towarstwa a spěchowanske
ho kruha. Johanneum bě so 1992 załožił wot
Ewangelskeje cyrkwje šleskeje Hornjeje Łužicy.
Wot lěta 2005 je šula w nošerstwje towarstwa.
Hodźij. Na něhdyšim Spomožerskim domje za
wosyroćenych a wohroženych hólcow, kotryž
wot 1877 do 1941 w susodstwje Hodźijskeje
fary wobsteješe, chce Hodźijske domizniske to
warstwo dwurěčnu pomjatnu taflu připrawić.
Dom, kotryž bě załožił znaty serbski farar Jaro
měr Hendrich Imiš jako skutk nutřkowneho mi
sionstwa, namaka so pod dźensnišej adresu
Darinska 3. Wotkryće pomjatneje tafle je před
widźane sobotu popołdnju, 14. oktobra.

Přeprošujemy
03.09. 12. njedźela po Swjatej Trojicy
10.00 kemše z Božim wotkazanjom w Budyšinje w Michałskej cyrkwi
(sup. Malink)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu
(farar Rummel)

Dary

10.09. 13. njedźela po Swjatej Trojicy
10.00 serbsko-nimska namša pód gołym
njebjom w Radušu
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu
(sup. Malink)

W juliju je so dariło za Pomhaj Bóh 200 eurow
a 12 eurow. Bóh žohnuj daraj a darićelow.

13.09. srjeda
19.00 Bjesada w Rakecach we farskej bróžni

Spominamy

17.09. 14. njedźela po Swjatej Trojicy
08.30 kemše z Božim wotkazanjom w Poršicach (sup. Malink)


Před 150 lětami, 11. septembra 1867, narodźi
so Arnošt Hančka jako syn žiwnosćerja w Hu
ćinje. Wopyta Krajnostawski wučerski seminar
w Budyšinje a skutkowaše jako wučer w Myše
cach a Bošecach, doniž jeho 1891 za cyrkwin
skeho wučerja do Poršic njepowołachu. Tu wo
ženi so z wučerskej dźowku Marthu Rothenbur
gec, dźowku swojeho zastojnskeho předchad
nika. 1909 jeho na kantora pomjenowachu.
ArnoštHančka bě přez lětdźesatki z wodźacej
wosobu serbskich ewangelskich wučerjow
w Sakskej. 1902 bu městopředsyda Towarstwa
serbskich cyrkwinskich wučerjow, 1905 předsy
da Konferency serbskich wučerjow Budyskeho
kraja a 1910 městopředsyda pedagogiskeje
sekcije Maćicy Serbskeje. Po Prěnjej swětowej
wójnje zestajichu pod jeho nawodom šulskej
čitance „Kwětki“ a „Zahrodka“. Nastupajo wu
žiwanje serbšćiny we wučbje płaćeše jeho šula
jako přikładna w ewangelskich kónčinach. Wja
core lěta nawjedowaše serbske towarstwo
Swěraw Poršicach. Po Prěnjej swětowej wójnje
bě zastupjer serbskich wosadow w sakskej kraj
nej synodźe, hdźež so – bjez wuspěcha wšak
– za załoženje serbskeje superintendentury za
sadźowaše. Wón 1928 zemrě a je w Poršicach
pochowany.
T.M.

18.09. póndźela
15.00 wosadne popołdnje w Malešecach
(sup. Malink)
19.09. wutora
18.30 Bukečanska bjesada w Žornosykach
čisło 42
24.09. 15. njedźela po Swjatej Trojicy
09.30 dwurěčne kemše na Njepilic statoku
w Rownom (fararka Malinkowa,
M. Hermaš)
10.00 namša w Dešnje (30 lět serbska nam
ša w Dolnej Łužycy)
26.09. wutora
14.00 wosadne popołdnje pola Kowarjec
we Wuježku pola Wósporka
(sup. Malink)
W oktobru wusyła so ewangelske Nabožne słowo
k dnjej w serbskim rozhłosu.
01.10. 16. njedźela po Swjatej Trojicy
09.30 dwurěčne kemše w Bukecach
(farar Haenchen)
10.00 kemše w Budyšinje w Michałskej cyrkwi (sup. Malink)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu
(fararka Malinkowa)

