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Přiwzaty abo wotpokazany?
Přiwzajće jedyn druheho,
kaž je Chrystus tež nas přiwzał
k Božej chwalbje.
Rom 15,7

Njedawno pola nas zwonješe. Wonka steješe póstownik z pakćikom w ruce. „Přiwzaće tón za Wašeho susoda?“, so wón
prašeše. „Tam nichtó doma njeje.“ Wězo
přiwzach pakćik a jón wječor susodźicom
donjesech. Što by było, hdy bych přiwzaće
wotpokazał? Póstownik by pakćik na pósće
wotedał, hdźež bychu susodźic sej po njón
hić dyrbjeli. Přećelnje to njeby było.
Nutřka sedźach zaso před kompjuterom, tola dźěło běše přetorhnjene. Mysle
tróšku chodźachu. Prašach so nadobo,
hač sym ja kaž tajki pakćik, kiž je přiwzaty
abo wotpokazany. Přemyslowach chwilku
a přińdźech na to, zo sym přiwzaty. Běch
w zańdźenym času wšelake dobroty dožiwił a čujach so přiwzaty w swójbje a w
zastojnstwje.
Spěšnje chwatachu mysle dale: Sym ja
tamnych ludźi přiwzał, kaž bychu sej woni
to přeli? Nětko njemějach tak spěšnje wotmołwu. Zawěsće by bilanca měšana była,
hdy bychu mi ludźo móhli sprawnje wotmołwić. Druhdy je derje, hdyž wšitko njewěmy.
Potom skakachu mysle na tych ludźi, kiž
wo sebi praja, zo njemóžeja sebje samych
přiwzać. Čuja so mjenjehódni napřećo
tamnym, su njespokojom ze swojim dóńtom a ze swojim žiwjenskim skutkom. Hustodosć chowa so za tajkimi myslemi cyle
wosobinski wosud hižo z časa zažneho
dźěćatstwa. Kak móže so jim pomhać?
Nětko w adwentnym času přihotujemy
so na narod Jezusa Chrystusa. Wupłaći
so, na jeho žiwjenje zhladować pod aspektom přiwzaća. Jako dźěćo bu wot swojeje
maćerje přiwzaty. Jandźel Gabriel bě Marju
přihotował na njewšědny porod jeje prěnjeho dźěsća. Jozefa bě Boži jandźel přeswědčił, zo swoju slubjenu njewopušći,
štož chcyše poprawom činić, hdyž ju samodruhu widźeše. Jezus bu přiwzaty, tež

hdyž wobstejnosće wokoło poroda runje
jednore njeběchu. Pozdźišo je so Jezus na
cyle wosebite wašnje wot Boha přiwzaty
čuł: „Ja a Wótc smój jedne.“ (Jan 10,30)
Tute dožiwjenje dospołneho přiwzaća je
Jezus dale dał. Jeho žiwjenje a wumrěće
swědči wo tym, zo je runje tych pytał, kiž
maja problemy. Je so žonje přiwobroćił,
kiž bě husćišo mandźelstwo łamała. Wot
jebateho cłownika da so na swjedźensku
hosćinu přeprosyć. Mordarjej, kiž pódla
njeho na křižu wisaše, slubi zastup do Božeho kralestwa. Jeho wumrěće so sta, zo
by njesł hrěchi swěta.

Boži narodk, předstajacy hodownu stawiznu

Jezus přiwozmje tež nas chudych, hubjenych, hrěšnych čłowjekow tajkich kaž
smy. Stejimy pod jeho wosobinskim škitom, ženje njejsmy cyle sami. Štóž čuje so
mjenjehódny porno druhim, štóž njemóže
sebje a swój wosud přiwzać, ma na kóždy
pad přilubjenje Jezusa Chrysta za sebje:
„Kiž ke mni přińdźe, teho njewustorču.“
(Jan 6,37) Z tajkeho słowa a z podobnych

bibliskich wuprajenjow móže za nas wurosć začuwanje sebjeakceptancy.
W bibliji wšak njesteji w srjedźišću prašenje, kak ja sebje přiwzam, ale wjele bóle
hač ja swojich sobučłowjekow akceptuju
a přiwzam. Spjelnjenje tuteho nadawka
njeje ćežke, tak dołho kaž je tón tamny sympatiski a někak mojim předstawam wotpowěduje. Přećelneho, wotewrjeneho a wuspěšneho čłowjeka rady pola sebje přiwzamy, wosebje hdyž ma tež hišće samsne nahlady kaž my. Ale kak je z tymi tamnymi?
W někotrych swójbach bratřa a sotry hižo
ze sobu njerěča. Konflikty běchu přesylne.

Foto: Měrćin Wirth

Snadź pak so tola puće wujednanja a akceptancy wotewrja. Njetrjebamy wšitke
měnjenja tamnych akceptować, ale jich jako čłowjekow přiwzać tola dyrbimy.
Snadź so poradźi, polarizaciju a přećiwnosće přewinyć, hdyž wěmy, zo smy přiwzaći a hdyž druhich přiwzamy. To by był
dobry adwent za nas.
Jan Malink
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Hodowne dary a Boži wulki dar

Lube dźěći,
tu zemju pósłał. Jezus je wjele wo Bohu abo rumpodich nam dary přinjese,
adwentny čas je so započał. Mi so tutón powědał. We wšelakich stawiznach je móžemy so dopomnić, zo je přičina darječas jara lubi. Domy a stwy so wupyša, Bože kajkosće wopisał, je chorych hojił nja za nas Boži wulki dar.
w kuchni wonja za wosuškom a poprjan- a přeco zaso rozkładł, kak móžemy Boha
Ideja Julije z comica so mi tež derje lubi.
cami, wšudźom zaklinča adwentne spěwy
namakać. Bóh je nas z JezuWona wě, zo je Jezusej lubosć k blišea začuwamy wěstu radosć a potajnosć.
som wobdarił. Jezus je
mu jara wažna. Tuž ma wona ideju,
Wjeseliće so wy tež hižo na hody? Ja
Boži hodowny dar
žonu wobdarić, kotraž žanu swójbu
sym so jako dźěćo přeco jara na hoza nas. Tuž njewjace nima. Tak dóstanje tež tuta
dy wjeseliła, wosebje wězo na wobtrjebamy jemu
žona dar, nad kotrymž móže so wjeradźenje. Běch wćipna, hač so moje
ničo darić, kaž sej
selić. Lube dźěći, snano znajeće wy
přeća spjelnja, kotrež sym do teho
to Jank w comicu
tež někoho, kotrehož móžeće z horumpodichej napisała. Wjeselach so
mysli. Hdyž sej
downym darom zwjeselić? To je na
pak tež na wobradźenje, dokelž běch
pak k hodam mjezkóždy pad w Jezusowym zmysle
sama dary za maćerku a nanka,
sobu něšto darimy
a njezwjeseli jenož wobdarjeneho,
wowku a dźěda a za moju sotru přiabo bože dźěćo
ale tež was samych.
hotowała. Prašach so, hač so jim
Lube dźěći, sym wam jako
moje dary lubja. Kak rjenje je,
hódančko wobrazaj namolohdyž móžeš někoho z prawym
wała. Wonej pak njejstej cyle
darom zwjeselić! Druhdy so
samsnej.
potom darićel samo bóle
Namakaće pjeć rozdźěwjeseli hač wobdarjeny.
low?
Takle sej to tež pola
Přeju wam a wašim
Boha předstajam. Wón
swójbam žohnowany
chce nas wobdarić, dokelž
adwentny čas a wjesołe
ma nas rady. Tehodla je Jehody,
waša
zusa jako čłowjeka na tuNamakaj pjeć rozdźělow mjez hodownymaj štomikomaj! Rys.: Katja Meyerowa
Katja Meyerowa.

Wo přewróće 1989/90

Słuchokniha za dźěći

Wutrobny dźak!

Pućowanska swoboda,
demokratija, swoboda
měnjenja – štož je
dźensa samozrozumliwe, su sej ludźo tudy
před 30 lětami z měrliwej rewoluciju wubědźili. Kniha „Nowa swoboda?“ awtorki dr. Cordule Ratajczakoweje
přinošuje k reflektowanju časa přewróta
1989/90 ze serbskeho wida.
Rozsudy před 30 lětami maja wliw hač
do dźensnišeho a postajeja towaršnostnu
runje tak kaž indiwidualnu situaciju tež
Serbow.
Dwanaće časowych swědkow w třiróžku
mjez Miłorazom, Bukecami a Šunowom su
awtorce wo swojich dožiwjenjach a nazhonjenjach powědali. Čornoběłe fotografije
Jürgena Maćija maja swójske wuprajenje
a wudospołnjeja zaćišć tekstow.
LND

Pjerachojo, kiž su
so loni nad hodownej knihu Dorotheje
Šołćineje
„Jank
a Majka w njebjesach“ radowali abo
wězo tež ći, kotřiž
putacu stawiznu hišće njeznaja, móža ju lětsa (nimale) live
sobu dožiwić. Beno Škoda a Marta Měrćinkec staj Jankej a Majce swój hłós dałoj.
Běštaj z režiserku Madleńku Šołćic a z dźiwadźelnikami Andreju Bulankowej, Marianom Bulankom, Měrkom Brankačkom
a Juliju Jankowscynej w zwukowym studiju, hdźež su powědku za młodych słucharjow do mikrofona čitali a nahrawali. Poskajće, kak so Jankej a Majce poradźi, na
hodownych wikach bjez zastupneho lisćika z hoberskim kołom sobu jěć, što so při
tym njewočakowaneho stanje a štó jimaj
z wulkeje nuzy pomha.
LND

Na kemšach k mojemu zapokazanju a po
tym su mi mnozy ludźo Bože žohnowanje
a zbožo do noweho zastojnstwa wupřeli.
Cyle wutrobnje chcu so za wšitke dobre
słowa, ertne a pisomne, a za rjane kwětki
a dary dźakować. Takle móžu swoje nowe
dźěło z wulkim wjeselom započeć. Hišće
raz wutrobny dźak a tež wam wšitko dobreho!
Waš Krystof Rummel

Žohnowany adwentny
a hodowny čas
přeje wšitkim čitarjam,
dopisowarjam
a dobroćelam
redaktorka Pomhaj Bóh
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Glědanje slědk – a doprědka
Serbski muzej w Chóśebuzu nowo wugótowany a zasej wótworjony
Prědna wustajeńca Serbskego muzeja
w Chóśebuzu jo se prezentěrowała zjawnosći w lěśe 1994. Wót togo casa jo se
wuwijał muzej ako zasadny centrum serbskego žywjenja w Dolnej Łužycy. Pódla
stawneje ekspozicije su pregowali pšawidłowne zarědowanja a wósebne wustajeńce serbske zjawne žywjenje. Pó 21
lětach jo pak wobnowjenje notne było.
Nejžpjerwjej su planowali jano źělne reparatury. Pótom jo se město ako nosaŕ
muzeja rozsuźiło, ceły muzeumowy dom
dokradnje saněrowaś. K tomu su pśišli
pśemyslowanja wó kradu nowu koncepciju prezentacije. Póžedanja stajiś za pjenjeze a rucnikaŕske źěła teke wěsty cas trjebali su. Pśez to jo se zasejwótwórjenje dliło
dlej nježli pśedwiźone.
27. oktobera 2020 jo to pak tak daloko
było. Serbski muzej su zasej wótcynili
z gnujucym swětosnym zarědowanim.
Bóžko jo to było jano w małučkem ramiku
a tuchylu jano na krotki cas – strowotniske
napšawy dla pandemije njejsu dowólili
wětšu zjawnosć. Wuslědk źěła 50 firmow
a institucijow, pśedewšym regionalnych,
za ceło nowe wugótowanje pó saněrowanju twarjenja a za nowu stawnu wustajeńcu dajo se wiźeś. Pśedewześe jo płaśeło
něźi jaden milion eurow. Pjenjeze su pśišli
głownje wót města a wót Załožby za serbski lud.
Ako běšo to grono wó wótnowjenju muzeja, jo se w medijach a diskusijach wóspjetnje wugroniło žycenje, až muzej se
dejał wuwijaś na narodny muzej Dolnych
Serbow w Bramborskej. Ta ideja njejo se
mógała pśesajźiś. Weto se how pśedstajijo serbska kultura ako wusoka kultura a nic
ako něco, což se wótměwa jano na jsach,
pśeto se pokazujo teke serbska bergaŕska
kultura. Wšuźi jo zacuś gjardosć na serbojstwo, kótarež se njemusy schowaś ako ně-

Witrina ze serbskimi nabóžninskimi knigłami
Fośe: Werner Měškank

Atraktiwnje wugótowana prezentacija narodnych drastwow dolnołužyskich Serbow

co mjenjej gódnego. Ak se słuša za Serbski
muzej, stoj serbska rěc na prědnem městnje. Z wjelikimi pismikami stoj jano w serbskej rěcy slogan muzeja na sćěnje wjaže
ned pśi źurjach, gaž stupijoš nutś: „Daś
Serbstwo wobstawa“. Serbska perspektiwa na stawizny stoj w srjejźišću. Wustajeńca njejo jano pósćona 1500lětnej zajźonosći, ale słužy teke skšuśenjeju serbskeje
identity a dej byś zrazom wažny rěcny
rum. Z tym se snaź njemusy wuzwignuś,
až nowa wustajeńca jo konsekwentnje
dwójorěcnje wugótowana. Dolnoserbska
rěc stoj pśi tom pśecej na prědnem městnje. Na někotarych městnach jo samo
wětše serbske nježli nimske pismo.
Nowa wustajeńca wugbajo nacasny,
modernjejšy zaśišć. Wabjeca technika, ako
na pśikład multimedialne blida ze słuchatkami, pśepšosyjo se zanuriś do interviewow a originalnych dokumentow. Technika pak njejo zaměr sam za se. Stara wustajeńca njejo jadnorje wótprošona. Dopołnje pśeźěłana wustajeńca wulicujo stawizniske linije, kenž du wót zachadnosći
do pśibytnosći a dalej do pśichoda. Jědro
muzeja, stawna wustajeńca, jo na prědnem nastwaŕku. Wuchadnišćo jo wjelika
tofla z casowym slědom, což dajo pśistup
do stawiznow a zarědowanje wažnych tšojenjow. Kužda serbska tema ma swój rum
a swójo wugótowanje: nałogi w běgu lěta,
historija ludoweje muziki, industrializacija
a wustatkowanje na Serbow, serbske procowarje, a se wě serbska rěc a pismojstwo.
Cerkwinskemu žywjenjeju něga a źinsa
se pśiwobrośi we wósebnej rumnosći wěry. Prědna rumnosć na lěwem boce na
zwjerchnej etažy pśedstajijo w swětłych
barwach a pyšnem dekorje dobry ramik

za wustajone objekty. Wósebny objekt zaběra městno wesrjejź ruma. Normalnje jo
striktnje zakazane, w muzeju originale pśimaś. How stoje pak we srjejźi stare cerkwine ławki ze Serbskeje cerkwje města,
na kótarež móžoš se teke w měrje sednuś,
listowaś w Nowem wósadniku abo cytaś
w Duchownych kjarližach. Z pódpěru Spěchowańskego towaristwa Serbskego muzeja jo móžno było, te originalne ławki nakupiś a z pjenjezami žarjabnice SprjewjaNysa restawrěrowaś daś. Škóda, až cerkwja njejo kśěła ławki, kenž su rozpadali
něźi w skłaźe, muzejoju pódariś abo póžycyś. Na sćěnach wokoło ławkow móžoš
studěrowaś wažne wótrězki serbskeje religiozneje historije wót pśedkśesćijańskeje
wěry a christianizacije pśez reformaciju
a wuwiśe serbskego pismojstwa až do źinsajšnego. Medijowa stacija pokazujo z filmami a originalnymi zukami aktiwity serbskeje wósady Dolneje Łužyce w slědnych
lětach.
Nowo wugótowany Serbski muzej w Chóśebuzu jo „swětlak za serbske žywjenje”,
ako jo wuzwignuła Sabina Siegowa, zastupna direktorka Załožby za serbski lud,
na wótwórjenju muzeja. Jo wažne městno
za Chóśebuz, za Dolnu Łužycu, za wšyknych Serbow. Pokazujo na žywosć a atraktiwnosć serbskeje kultury a jo wusměrjony
do pśichoda. Dalšne pśedewześa deje hyšći k tomu pśinosowaś: wěcejrěcny elektroniski guide pśez muzej, muzeumowa
app a wobnowjenje internetnych bokow
z pśidatnymi informacijami. Nejžwažnjejše pak jo, až muzej buźo zasej pśistupny
šyrokej zajmowanej zjawnosći, tak malsnje ako situacija z pandemiju to dowólijo.
Hartmut S. Leipner
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Na wopomnjeće Měta Pernaka

Měto Pernak (1938–2019)

Spominamy lětsa dnja 8. decembra na
prěnje posmjertniny zasłužbneho serbskeho prócowarja Měta Pernaka. We wotpowědnych nekrologach, spisanych za serbske nowiny a časopisy, móžachmy to a tamne wo jeho žiwjenju a wo jeho přinoškach
k serbskej kulturje zhonić, tež wo jeho mnohostronskich kulturnych zajimach. Nochcu
wšo na tutym městnje hišće jónu rekapitulować, ale město teho na něšto pokazać,
štož njebudźe snano tak jara znate, na to,
zo běše Pernak tež wulki lubowar hudźby,
štož měješe tež za naju přećelske styki
stajnje bytostnu wahu.
Wosobinsce zeznach so z Mětom Pernakom, kotrehož mjeno bě mi hižo wot doma
znate, w prěnjej połojcy sydomdźesatych
lět zašłeho lětstotka přez mojeho delnjołužiskeho přećela Mata Nowaka w Berlinje,
hdźež běchmoj tehdy studentaj – Mato na

Foto: Werner Měškank

polu matematiki, ja na polu hudźby. We
wjetšich wotstawkach zetkawachmy so relatiwnje prawidłownje a załožichmy potom
zwjetša do teje abo tamneje Berlinskeje
korčmy na kofej abo wječer, wězo husćišo
nic bjez dobreje kapki ...
Tak zhonich potajkim tež wo Mětowym
zajimje na polu hudźby. Wosebje lubowaše wón serbsku ludowu, ale wězo tež artificielnu hudźbu, a tu zaso wosebje hudźbu
Korle Awgusta Kocora. Zajimowaše so tež
za wuwićowe zjawy načasneje hudźby Serbow a wopytowaše hižo tehdy a tež pozdźišo hač ke kóncej žiwjenja mnoho koncertow, hdźež stejachu mjez druhim moje
twórby na programje, hłownje w Berlinje a
Budyšinje, ale tež w Choćebuzu a druhdźe.
Wosebity wuznam měješe za njeho tehorunja hudźba dalšich słowjanskich komponistow a móžu so derje dopomnić, zo sej

Wobstajne serbske dźěło w EKBO
Ewangelska cyrkej Berlin-Braniborska-šleska Hornja Łužica (EKBO) gratuluje fararjej Krystofej Rummelej k zapokazanju jako Serbski superintendent w Ewangelskolutherskej krajnej cyrkwi Sakskeje. Wón je
naslědnik Jana Malinka, kotryž je so w lěću
na wuměnk rozžohnował a kiž běše w swojim zastojnstwje tež nadawki jako wodźacy
duchowny w EKBO přewzał.
Wuraz wobstajnosće w serbskim cyrkwinskim dźěle EKBO su třo duchowni. Wo
serbske dušepastyrstwo starataj so farar
Ingolf Kśenka (wosada Janšojce) a fararka
Jadwiga Malinkowa (wosada Slepo). Fararka Katharina Köhlerowa (wosada
Dešno-Žylow-Strjažow) wukonja nadawki
jako wodźaca duchowna a koordinuje zhromadne dźěło ze Serbami w susodnej sak-

skej krajnej cyrkwi. Z tym EKBO k hajenju
serbskeho žiwjenja a stykam mjez Serbami nadal přinošuje a zajimy ewangelskich
Serbow we woběmaj krajnymaj cyrkwjomaj aktiwnje podpěruje.
W EKBO budźe so serbske wosadne žiwjenje nadal čile pěstować. Wo to so powołani a čestnohamtscy ludźo – a to je
wosebje kedźbnosće a dźaka hódne –
w zhromadnym dźěle ze skupinu Serbska
namša a Towarstwom za spěchowanje
serbskeje rěče w cyrkwi tež w přichodźe
postaraja.
generalna superintendentka
Theresa Rinecker,
jednaćelka Serbskeje přirady EKBO
Manfred Hermaš,
předsyda Serbskeje přirady EKBO

česćeše wosebje tworjenje Čajkowskeho.
Zajimawe mi tež bě, zo je so Měto Pernak pospytał w komponowanju. Z jeho pjera předleža wjacore melodije, takrjec w duchu serbskich ludowych pěsnjow. Njewěm
wjac, hač so tute złožowachu na teksty
abo hač jednaše so wo proste melodiske
wunamakanki.
Z dźakom dopominam so tež, zo je mi
Měto był tam a sem pomocliwy, hdyž dźěše wo to, sej wobstarać fachowu literaturu abo kapsnu partituru jedneje z tu tehdy
njepřistupnych wažnych hudźbnych twórbow klasiskeje moderny, na přikład Schönberga, Bartóka abo Strawinskeho.
Jedne z wosebitych dožiwjenjow hišće
za studentski čas běše zhromadna ekskursija z Mětom Pernakom a Matom Nowakom po wšelakich wjeskach Choćebuskich
stron přez wjacore dny w lěćnych prózdninach z kolesom. Hromadźachmy tam,
husto při dźěle na polu, pola tehdy tam
tež hišće serbsce rěčacych burow a burowkow srjedźneje generacije z paskowym
rekorderom spěwanja serbskich ludowych
pěsnjow. Tuta njewšědna wuprawa je nam
wšitkim třom hłuboko w pomjatku wostała.
Naspomnić chcył hišće moje poslednje
wosobinske zetkanje z přećelom Mětom.
Běše to na komornym koncerće w Podstupimje w septembru zašłeho lěta, hdźež interpretowachu čłonojo ansambla za nowu
hudźbu uniteDBerlin mjez druhim tři z mojich komornych kompozicijow. Hačrunjež
so Mětej tam strowotnje hižo tak derje
njeńdźeše, njeby tehdy nichtó z naju na to
myslił, zo budźe to hižo poslednje naju
zetkanje ... Spominam z dźakownej
česćownosću na přećela Měta Pernaka.
Njech wostawa jemu domjaca zemja dale
stajnje lochka.
Juro Mětšk

Mała změna
ducy dele z łubje
njesu podomk hodowny
drjewjane schodźenki rjepotaja
runja lětkam žiwjenčka
lameta so wšelko huza
złamliwe kule šukotaja
słomičkow hwězdow so dótkaja
kurjacy mužik dawno žno njekuri
nošu kóžde lěto to samsne
wo kročałku pomałšo
nazhonjenčko spěšnišo
Měrana Cušcyna, 2020
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Gerhard Hornčer z Trusec zemrěł
Cyle na wuchodnej kromje serbskorěčneho
teritorija běše hač do njedawna žiwy Gerhard Hornčer, kotryž bě posledni maćernorěčny Serb w tamnišej kónčinje. Wša wulka Hornčerjec swójba měješe swoje korjenje we Wuježku pola Wósporka, hdźež
wobsedźeše wot 17. lětstotka nahladne
farske kubło. Wot tam so swójba rozhałžkowaše a na wjacorych kubłach we wuchodnych Serbach hospodarješe, tak w Brězecach, na Pólnym kejžorje pola Wósporka
a w Trusecach, kotrež su dźensa wjesny
dźěl Nosaćic. Posledni z wulkeje swójby,
kiž bydleše na swojim kuble w Trusecach,
běše Gerhard Hornčer.
Wón narodźi so 11. apryla 1928 jako syn
ratarja Ernsta Hermanna Hornčerja a jeho
mandźelskeje Marja Marty rodź. Malkec.
Z nim wotrosće starša sotra Hana. Wot
1934 do 1941 wopyta wjesnu šulu w Nosaćicach, kotraž so wšak 1941 zawrě. Dźěći dyrbjachu nětko do Ketlic do šule. Wot
1942 do 1944 nawukny Gerhard powołanje ratarja, najprjedy na staršiskim statoku, potom na ryćerkuble w Nosaćicach.
W měrcu 1945 bu do wójska sćehnjeny
a dyrbješe hišće někotre tydźenje hrózbnosće wójny nazhonić. Na zbožo móžeše so
hižo w juliju 1945 z krótkeje wójnskeje jatby domoj nawróćić. 1952 přewza staršiske
kubło. 1959 woženi so z Ernu rodź. Belgerec, kotraž měješe dźowku Rosi. Hižo lěto
pozdźišo so ratarstwo ze załoženjom prodrustwow dospołnje změni. Gerhard Hornčer mysleše na ćeknjenje do zapada, tola
hižo bórze, mjenujcy 13. awgusta 1961, so
hranica do zapada zawrě z natwarom murje w Berlinje. Swójba dyrbješe so z ćežkej
wutrobu na nowe połoženje zwučić, na přikład na to, zo bě cuzy skót na statoku a zo
přichadźachu tu cuzy ludźo na dźěło. To bě

Žadyn kamjentny dom
Žadyn twjerdy hród
Jeno swětły stan
Žadyn njepowalny dogma
Žana přikaznja za wšitkón swět
Jeno přesłyšomne słowo
Žadyn złoty trón
Žane biskopske sydło
Jeno žłob
Žana kožana kapa
Žadyn pře wutřěle wěsty lac
Jeno koža nowonarodźeneho
To je twoje wašnje – Božo
TUHDY-BYĆA
Ty woliš zranjomne ćěło
Jako hospodu
Elisabeth Bernet
hornjoserbsce Christiana Piniekowa, 2019

Foto: priwatne

Gerhard Hornčer we Wósporskej hladarni

kaž wěste wuswojenje, tež hdyž statok a pola na papjerje hišće Gerhardej Hornčerjej
słušachu. Wot 1967 do 1971 kwalifikowaše
so na ratarskeho inženjera a skutkowaše
we Łušćanskim prodrustwje jako brigaděr.
Běše čłon gmejnskeje rady w Nosaćicach
a cyrkwinskeho předstejićerstwa ródneje
wosady. Hač do 1990 skutkowaše tež we
wokrjesnym wjednistwje Burskeje strony
sobu. 1992 wumrě jeho mandźelska. Lěto
pozdźišo poda so wón na wuměnk a hospodarješe wot nětka sam na swojim statoku. Mjez druhim plahowaše haflingerowe konje.
Gerhard Hornčer běše Serb z ćěłom a dušu. Rady rozmołwješe so ze znatymi w maćeršćinje. Hordźe rozprawješe wo tym, zo
bě samo ze Stanisławom Tilichom serbował.
Swěru wopytowaše hač do 2018 serbske wosadne popołdnja we Wuježku pola Wósporka.

Wulke wjeselo běše jemu, hdyž přewza
prawnuk w lěće 2014 statok a pola. Z cyłej
wobšěrnej swójbu po přirodnej dźowce wudźeržowaše dobre zwiski, k prawnukam na
tamnych kontinentach samo přez internet.
Poslednje połdra lěta bydleše w starowni we Wósporku. Zemrě 28. oktobra w starobje 92 lět. Pohrjeb bě 6. nowembra w Nosaćicach. Kaž bě sej to přał, měješe žarowanska swjatočnosć ze serbskimi spěwami, ze serbskej modlitwu a z wužohnowanjom tež serbski raz. Prědowanje złoži so
na słowa z lista Jakuba (5,7–8): „Hlej, rólnik čaka na drohotny płód zemje sćerpliwje, doniž wona njedóstanje zažny
a pózdni dešć. Budźće tež wy sćerpliwi
a posylńće swoje wutroby, přetož Knjezowy přichad je bliski.“ Zemrěty njech
nětko wotpočuje w měrje w ródnej zemi.
Jan Malink

Kermušne kemše w Rakecach
Nazymske měsacy su doba kermušow we
Łužicy. W Rakecach swjećimy spočatk nowembra, lětsa 8. nowembra, róčnicu poswjećenja našeje cyrkwje. W zašłych lětach zetkachu so wosadni hižo pjatk wječor do kermušneje njedźele na wosadny
wječork z wosebitym kulturnym poskitkom
a husto tež ze zhromadnej wječerju. Ale
wjeršk kermušnych swjedźenjow běše wot
lěta 2000 přeco dwurěčna swjedźenska
Boža słužba. Wažny termin to za Němcow
a Serbow wosady.
Wězo, lětsa płaćachu wosebite wuměnjenja kaž w cyłym zjawnym žiwjenju.
Předwidźany koncert SLA pjatk, 6. nowembra, dyrbješe wupadnyć. Aktualnje njeje
dowolene, zo pozawnowy chór na kemšach
piska abo chór, na přikład znaty Pawołski

chór, spěwa. Knjez Gerald Schön, kotryž bě
w zašłych lětach hižo wjackróć ze solistiskim spěwanjom Božu słužbu wobohaćił,
dyrbješe so chorosće dla lětsa zamołwić.
Jara rjenje bě, zo je so najebać tutych
špatnych wuměnjenjow poradźiło, dostojne swjedźenske kemše přewjesć. Njehladajo aktualneje situacije běchu kemše derje wopytane. Kaž w zašłych lětach tež słyšachu kemšerjo Bože słowo w němskej
a serbskej rěči a spěwachu a modlachu so
we woběmaj rěčomaj. Bohudźak móžachu
knjez Norbert Binder na pišćelach a mandźelskaj Jadwiga a Fabian Kaulfürstec
z Pančic-Kukowa ze solistiskim spěwanjom
Božej słužbje hódny ramik dać, byrnjež běchu nadawki krótkodobnje přiwzali. Za to
je wosada jim dźakowna. Günter Holder
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Zapokazanje Serbskeho superintendenta Rummela

Superintendent n. w. Jan Malink požohnuje
swojeho naslědnika Krystofa Rummela
do zastojnstwa Serbskeho superintendenta.
Foće: Jürgen Maćij

Na popołdnju reformaciskeho dnja, 31. oktobra, witaštaj wyši krajnocyrkwinski rada
dr. Thilo Daniel a městopředsyda Serbskeho wosadneho zwjazka Mato Krygaŕ dwurěčnu ekumenisku wosadu do Hodźijskeje
cyrkwje. Nimo Hodźijskich wosadnych bě
so wjele Serbow zhromadźiło, mjez nimi
tež tójšto katolskich. Na Božej słužbje, kotraž so w serbskej a němskej rěči wotmě,
zapokaza so Hodźijski wosadny farar Krystof Rummel jako Serbski superintendent.
Tute zastojnstwo wutwori so po Druhej
swětowej wójnje a ma swój zakład w serbskim zakonju sakskeje krajneje cyrkwje.
Dotal zastawachu je fararjo Alwin Mjerwa-Bukečanski, Gerhard Wirth-Njeswačidlski, Siegfried Albert-Budyski a Jan Malink-Budyski. W Hodźiju skutkowachu wuznamni serbscy fararjo kaž Wjacław Warichius, Jaroměr Hendrich Imiš a Jan Křižan. Nowy, nětko pjaty Serbski superintendent móže tuž zhladować na zasłužbnych
předchadnikow w swojim zastojnstwje kaž
tež na bohate serbske stawizny Hodźijskeje
wosady a jeje fararjow.
Boža słužba zahaji so ze swjedźenskim
zaćahom do cyrkwje. Sydom duchownych,
čłonojo předsydstwa Serbskeho wosadneho zwjazka, zastupjerjej Hodźijskeho cyrkwinskeho předstejićerstwa a dźěći Hodźijskeje kurendy Krystofa Rummela přewodźachu.
Sup. n. w. Jan Malink přednjese žiwjenjoběh Krystofa Rummela, napisany wot
njeho sameho. Wón bě so 3. januara 1973
w Rochlitz jako pjate a najmłódše dźěćo

do farskeje swójby narodźił a wotrosće na
farje w Priesnitz pola Lipska. Ze štwórtym
šulskim lětnikom zastupi do chóra Thomanow při Tomašowej cyrkwi w Lipsku. Tam
bu tež konfirměrowany. Po maturje a ciwilnej słužbje studowaše dwě lěće na cyrkwinskej hudźbnej šuli w Drježdźanach.
1995 přeńdźe na studij teologije na Lutherowej uniwersiće w Halle. Přizamkny so
wukrajny studij w Sibiu w Rumunskej. Swój
wikariat absolwowaše w Drježdźanach.
Po ordinaciji bu jako farar do wosady
Kühnhaide w Rudnych horach pósłany.
W nazymje lěta 2008 přewza potom Hodźijsku wosadu.
Dwurěčnosć Hodźijskeje wosady wuwabi Krystofa Rummela, so tež serbskej rěči
přiwobroćić. Ze swójskeho zajima započa
serbsce wuknyć. Po dwaceći lětach swjećeše zaso serbske Bože słužby w Hodźiju
a w septembrje 2011 měješe swoje prěnje
nabožne wusyłanje w Serbskim rozhłosu.
W přihotach na lětuši wotchad sup.
Malinka na wuměnk ewangelscy Serbja jeho prošachu, zo by zastojnstwo Serbskeho
superintendenta přewzał. Wužadanja tajkeho nadawka a dowěra Serbow jeho pohnuchu, swoju zwólniwosć wuprajić – Bohu k česći a Serbam k wužitku. Dnja 16. julija 2020 wobzamkny cyrkwinske wjednistwo w Drježdźanach fararjej Rummelej
přepodać słužbny nadawk zamołwitosće
za naležnosće ewangelskich Serbow w sakskej krajnej cyrkwi.
Po zhromadnej modlitwje a přihłosowanju fararja Rummela a předsydstwa Serbskeho wosadneho zwjazka zapokaza wyši
krajnocyrkwinski rada Daniel jeho za
Serbskeho superintendenta. Žohnowane

skutkowanje w nowym zastojnstwje wuprošachu sup. n. w. Jan Malink, Budyski
superintendent Tilmann Popp a Hušćanski
farar Thomas Schädlich.
Swoje prědowanje złoži sup. Rummel na
tekst z lista Pawoła na Galatiskich 5,1–6.
Wone je na pódlanskej stronje wotćišćane.
Modlitwy po prědowanju přednjesechu
Měrana Cušcyna a Benjamin Wirth
w serbskej a Ines Albinus w němskej rěči.
Boža słužba zakónči so z Božim wotkazanjom, pandemije dla pak jenož z chlěbom.
Samsneje přičiny dla dyrbješe tež planowana postrowna hodźina na kantoraće
wupadnyć. Tehodla so krótke postrowy
hnydom w cyrkwi přednjesechu. Tomaš
Rječka porěča za Towarstwo Cyrila a Metoda, Ines Albinus za Hodźijsku wosadu,
Tilmann Popp za Budysku superintendenturu, Manfred Hermaš za Serbsku přiradu
EKBO, dr. Christiana Piniekowa za Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi w Choćebuzu, farar Michael Kleiner
za Kubłanišćo swj. Bena w Smochćicach
a Měrćin Wirth za susodnu Michałsku
wosadu w Budyšinje.
Božu słužby wobrubichu Hodźijscy dujerjo a dźěći wosadneje kurendy, kotrež
pod dirigatom sup. Rummela tež serbsce
spěwachu.
Boža słužba bě jara dostojna a swjedźenska. Jako Serbja so wjeselimy, zo mamy po jenož krótkej wakancy zaso Serbskeho superintendenta. Přejemy jemu Bože
žohnowanje za skutkowanje w Serbach.
Nas Serbow pak prosymy, zo bychmy sej
jeho dźěło česćili a je ze wšěmi mocami
podpěrali.
Měrćin Wirth

Zapokazanske kemše w Hodźijskim Božim domje
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Nastupne prědowanje Serbskeho superintendenta
Do swobody je nas Chrystus wuswobodźił! Tehodla stejće kruće a njedajće so znowa do kwakle wotročstwa zapřahnyć. Hlej, ja, Pawoł, praju wam: Daće-li so wobrězać, njebudźe wam Chrystus ničo wušne. A zaso wobswědču ja kóždemu čłowjekej, kiž so da wobrězać, zo je wón winowaty cyły zakoń dźeržeć. Wy sće Chrystusa
zhubili, kotřiž chceće přez zakoń prawi być, a sće z hnady wupadnyli. Přetož
čakamy w Duchu přez wěru na prawdosć, kotrejež mamy so nadźijeć. Přetož
w Chrystusu Jezusu njepłaći ani wobrězanje ani njewobrězanje, ale wěra, kotraž
je dźěława přez lubosć.
List na Galatiskich 5,1–6

Prědar Krystof Rummel

Lube sotre a lubi bratřa,
liebe Schwestern und Brüder!
Dźensa mam wosebity nadawk, w rěči
prědować, kotruž njejsym jako dźěćo wuknył. Při tym njedopominam so wosebje rady na to, kak sym w šuli cuze rěče wuknył.
Hdyž su wučerjo kontrolu připowědźeli,
sym wotpowědne wokable abo gramatiku
pawkował – ale bjez zahoritosće.
Hdyž prěni raz do wukraja pućowach,
njemóžach swoje znajomosće nałožować.
Dołhe lěta rěčneje wučby w šuli wostachu
bjez wužitka a bjez wuznama za moje
žiwjenje. Njemějach žiwy poćah k tutymaj
předmjetomaj a njeznajach nikoho, kotryž
tejle rěči wužiwaše.
Po tym pak, zo běch šulu wuchodźił
a do wukraja přećahnył, runje to napřećiwne nazhonich: Njetraješe předołho,
a namakach dobrych přećelow. W krótkim
času so mi poradźi, štož běch w šuli za
njemóžne měł: Rozumich druhich ludźi.
Swobodny a njenućeny kontakt z lubymi
přećelemi zmóžni dobry wuspěch při tym,
štož běch wuknył.
Tole bě tón wulki rozdźěl: swobodny
a njenućeny přistup do wutroby! Hustodosć w žiwjenju naš wuspěch wot teho
wotwisuje, hač stawaja so wěcy přez ćišć
abo swobodnje. Štož začuwam a myslu, so
husto blokuje, hdyž chcu něšto bjez nutřkowneho poćaha přesadźić.
Japoštoł Pawoł je přeswědčeny: Tutón

Foto: Jürgen Maćij

swobodny přistup do wutroby rozsudźi tež
wo mojej wěrje.
Hdyž mi něchtó přikaza, zo dyrbju někajku wučbu wo wěrje jednorje přewzać
abo so dokładnje po někajkim postajenym
prawidle měć, je mi to dračina. Dokelž nimam žadyn nutřkowny zwisk k temu. Tak
njerosće žiwe a wjesołe nazhonjenje za
moje žiwjenje.
Swjaty Pawoł je sej wěsty: Hdyž sym
wukřćeny, słušam ke Chrystusej. Jeho hnada steji nad mojim žiwjenjom. Nětk pak je
nuznje trěbne, zo wuhotuju swoje žiwjenje
tak, zo wone tajkej hnadźe wotpowěduje.
Dwě kročeli mjenuje japoštoł Pawoł, kotrejž dyrbitej křćeńcy sćěhować: najprjedy
swójska wěra a po tym tež płody tuteje
wěry.
Runje smy hromadźe wobkrućili: Ja wěrju do Boha. To njerěka jenož, zo mam
něšto za wěrne – tak, kaž móžu za wěrne
abo tež za njewěrne měć, zo je zemja třinaće miliardow lět stara. To nima žadyn
wuznam za moje žiwjenje. W mojim wšědnym dnju je tajke prašenje mjenujcy dospołnje irelewantne, kak stara zemja je.
Hdyž pak wuznawam swoju wěru napřećo Bohu jako swojemu wótcej a napřećo Jezusej Chrystusej jako knjezej swěta,
zwjazam so hižo z Bohom. Nastanje žiwy
poćah k njemu. Z wěrywuznaća slěduje
takle awtomatisce bjezposrědny zwisk
k Jezusej a prawe zhromadźenstwo z nim.

Je to podobnje kaž hdyž ma młody hólc
krutu přećelku. Jenož teoretisce wo tym rěčeć, by wulki kał był. Přećelstwo dyrbiš
hajić. Wone je přez to žiwe, zo mataj holca a hólc tež dobre rozmołwy mjez sobu.
Takle móže so přećelstwo abo lubosć wuwiwać a rosć. Na kóncu tajki poćah wobeju w žiwjenju wobohaća a njese.
„Přetož čakamy w Duchu přez wěru na
prawdosć, kotrejež mamy so nadźijeć.“
Nichtó mjez nami njeje dospołnje
sprawny. Ale Chrystus chce mi pobrachowacu prawdosć prosće darić. To je wulka
tema japoštoła Pawoła a z tym tež tema
reformaciskeho dnja. Chrystus dari mi tajku prawdosć, kotraž mi pobrachuje, ale
kotruž na kóncu trjebam, hdyž před
Bohom steju. Chrystus dari mi swoju
prawdosć darmo – bjez teho zo dyrbju
něšto za to zapłaćić. To rěka hnada! Wón
chce jenož moju wutrobitu wotmołwu, moju modlitwu. Wón chce, zo so jemu cyle
jednorje dźakuju a jemu swoju wěru zwólniwje pokazuju.
Ale po tym přińdźe po Pawole awtomatisce tež druha kročel: „Přetož w Chrystusu Jezusu njepłaći ani wobrězanje ani njewobrězanje, ale wěra, kotraž je dźěława
přez lubosć.“ Wěra je dźěława! Hewak
njeje to woprawdźita wěra. A Pawołej je to
cyle jasnje, zo so tajka wěra přez lubosć
pokazuje.
Njemóžu prajić: „Sym tola dobry křesćan a někak tež do Boha wěrju“, hdyž so
ženje njemodlu abo kemši njechodźu. Što
by był młody muž, kiž twjerdźi, zo je smjerć
zalubowany do młodeje žony, ale kiž dźe,
hdyž ju wotdaloka widźi, radšo wulke koło
wokoło njeje? Z tym pokaza, zo nima žane
jasne wuznaće k njej.
Bóh dari nam swoju lubosć. My dyrbimy
jenož na to reagować. Po tutej zasadźe
móžemy sej naše cyłe žiwjenje wobhladować.
Bóh je mi kóždy tydźeń swobodny dźeń,
njedźelu, darił. Wězo tež, zo bych na tutym dnju wotpočnył. Předewšěm pak, zo
mam tež čas za njeho.
Tež dźesać Božich kaznjow dyrbimy tak
rozumić. Nimam kaznje jenož dodźeržeć,
dokelž mam strach, zo dóstanu chłostanje, hdyž so wopak zadźeržu. Po Božich
kaznjach so mam, dokelž by to bjezlubostne było napřećo Bohu a napřećo mojemu
najblišemu, hdyž druhich wobkradnu abo
hdyž wo druhich falšne powěsće šěrju.
Lubosć Chrystusa je moja najlěpša wučerka w žiwjenju. Přez njeho a jenož přez
njeho móžu spomožnje jednać a skutkować, přetož: „Do swobody je nas Chrystus
wuswobodźił.“
Smy jako křesćenjo woprawdźe we wulkotnym połoženju a je to jara derje, zo
směmy jako křesćenjo žiwi być. My smy
swobodni.
Hamjeń.
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Rozprawa Serbskeho ewangelskeho towarstwa na lěto 2020
Wotprajenja sobustawskeje zhromadźizny dla jenož w Pomhaj Bóh wozjewjena
Serbske ewangelske towarstwo ma tučasnje 51 čłonow. Lětsa 22. meje je dr. Helmut Jenč w Budyšinje zemrěł. Ze załoženja
ewangelskeho towarstwo bě wón z jeho
čłonom. Witać móžemy mjez nami noweju
sobustawow. Staj to Arnim Busch z Drježdźan a Katrin Ullrichowa z Hornjeje Boršće w Hodźijskej wosadźe.
Předsydstwu SET přisłušeja Stefan
Cuška, dr. Günter Holder, Mato Krygaŕ,
Robert Maćij, Měrćin Wirth a Günter
Wjenk. Po towarstwowych wustawkach je
Serbski superintendent zdobom tež čłon
předsydstwa. Z tym zo rozžohnowachmy
w juliju superintendenta Jana Malinka na
wuměnk, njeje wón hižo čłon předsydstwa.
Jeho městno w předsydstwje wobsadźi
nětko farar Krystof Rummel, kiž wot awgusta tuteho lěta zastojnstwo Serbskeho
superintendenta zastawa.
Jako předsydstwo smy so lětsa trójce
schadźowali a wuradźowali.

Dźěło w minjenym lěće
Po lońšej sobustawskej zhromadźiznje
w Hodźiju bě za 9. nowember 2019
dźěłarnička za serbskich lektorow planowana. Bohužel pak je mało zajima dla
wupadnyła.
Samsny dźeń běštej Serbski wosadny
zwjazk a Serbske ewangelske towarstwo
na wosebitu dźěłarničku na Michałsku faru přeprosyłoj. Pjatnaće přitomnych zaběraše so z prašenjom, kak dale ze serbskim
cyrkwinskim žiwjenjom po wotchadźe sup.
Malinka na wuměnk.
10. nowembra předstaji so Kocorowy
„Serbski rekwiem“ w cyrkwi w Ketlicach.
Koncert njebě předewzaće našeho towarstwa, ale naš čłon Friedhard Krawc bě jón z
wjele elanom organizował a přihotował. Za
to słuša jemu wutrobny dźak. (Domowina je
jeho lětsa z Čestnym znamješkom mytowała.) Wón je so tež wo to starał, zo předleži CDjka wo koncerće. Štóž chce sej ju kupić, njech so na knjeza Krawca wobroći.
Sobotu do prěnjeho adwenta, 30. nowembra 2019, wotmě so zhromadźizna
čłonow Spěchowańskeho towaristwa za
serbsku rěc w cerkwi w Ewangelskim centrumje w Choćebuzu. Na njej wobdźěli so
Měrćin Wirth.
Njedźelu druheho adwenta, 8. decembra 2019, swjećachmy po serbskich kemšach adwentničku na wosadnej žurli
Michałskeje fary w Budyšinje.
7. měrca tuteho lěta wotmě so lětuša
dźěłarnička Bjesadow w Bukecach. Michał Cyž, nawoda studija Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala
(SAEK) w Budyšinje, předstaji nam digitalne srědki za wuknjenje serbskeje rěče. Po
tym dožiwichmy předstajenje dźiwadło-

weje skupiny Bratrowstwa z komediju
„Namrěwstwa dla zawrjene“. Předstajenje
běše z wjac hač 70 ludźimi derje wopytane.
Bjesady w Rakecach, Hodźiju a Bukecach aktiwnje skutkuja a tak serbske
žiwjenje w swojich wosadach wobohaća.
Prawidłownje čitamy rozprawy wo jich zetkanjach w Pomhaj Bóh. Za jich wobstajne
skutkowanje so jim dźakujemy.
Dźěławosć našeho towarstwa w lěće
2020 ćerpi pod koronapandemiju. Tak
dyrbješe so Serbski nabožny kónc tydźenja
w Hainewalde wotprajić. Ze samsneje přičiny wupadny tež wulět Serbskeho busa
do Wrócławja.
Za to pak smy móhli ćichi pjatk prěnje
digitalne serbske ewangelske kemše ze
Serbskim superintendentom Janom Malinkom dožiwić. Praktiskich přičin dla smy
so za to rozsudźili, kemše hižo do teho
w Michałskej cyrkwi w Budyšinje nahrawać a po tym wobdźěłać. Rezultat běchu
30 mjeńšin trajace online-kemše w jara
dobrej kwaliće, kiž su cyłemu swětej na
Youtube-kanalu Budyskeje ewangelskeje
Pětrskeje wosady přistupne. Wo wothłosach na kemše z cyłeho swěta smy móhli
w časopisu Pomhaj Bóh čitać. Hač donětka maja kemše pola Youtube nimale tysac
klikow. Na tutym městnje wulki dźak wšitkim na tutych kemšach sobu skutkowacym. Online-forma kemšow wostanje tež
w přichodźe móžna alternatiwa za nas.
Za 13. a 14. junij planowachmy zhromadne woswjećenje Serbskeho cyrkwinskeho a domizniskeho dnja we Wojerecach. Tehorunja pandemije dla dyrbješe
pak so swjedźeń redukować na njedźelniše serbske kemše. Prědowaše fararka
Jadwiga Malinkowa ze Slepoho. Kemšam
přizamkny so hišće krótke wosadne
zetkanje na farskej zahrodźe. Po tradiciji
Wojerowskich domizniskich dnjow pušći
so tam wulka ličba balonkow w serbskich
barbach do powětra.
Na swjedźenskej Božej słužbje w Pětrskej cyrkwi w Budyšinje 19. julija rozžohnowachmy so z našim Serbskim superintendentom Janom Malinkom. Wón
poda so 1. awgusta 2020 na wuměnk.
Přejemy jemu rjane a žohnowane lěta wuměnka a nadźijamy so, zo budźe nam nadal na serbskich Božich słužbach Bože słowo připowědać a serbske wosadne žiwjenje podpěrać.
Za 5. september planowany dworowy
swjedźeń pola Maćijec w Hrubjelčicach
so wotpraji. Přičina bě tež tu zaso korona.
Wuznamny podawk mjez lětušimi zarjadowanjemi bě zapokazanje noweho
Serbskeho superintendenta Krystofa
Rummela w Hodźiju. Swjedźenske zapokazanje sta so na reformaciskim dnju.

Na iniciatiwu Friedharda Krawca je so
lětsa rownišćo swójby fararja Michała
Domaški na pohrjebnišću w Ketlicach wobnowiło. Tutón projekt je so w nošerstwje našeho towarstwa přewjedł a so wot Załožby
za serbski lud spěchował. Zjawne přepodaće rownišća bě hromadźe z Hłownej
zhromadźiznu SET pokutny dźeń, 18. nowembra, planowane, dyrbješe pak so pandemije dla wotprajić.
Tež lětsa je Pomhaj Bóh zaso prawidłownje kóždy měsac wuchadźał a aktualnje a wobšěrnje wo zarjadowanjach
ewangelskich Serbow kaž tež wo dalšich
podawkach rozprawjał. Za to słuša dołholětnej redaktorce Trudli Malinkowej a wšitkim dopisowarjam wutrobny dźak.
Ochranowske hesła na lěto 2021 su
spočatk septembra w Ludowym nakładnistwje Domowina wušli. Z wulkeho předležaceho fundusa hesłow, kotryž je so z wudaćow wot lěta 2008 sem nazběrał, je
lětsa k prěnjemu razej Olaf Langner z Rakečanskeje wosady z pomocu kompjutera
manuskript nadźěłał. Před tym bě wot lěta
2001 sem Hinc Šołta z Lauterbacha manuskript swěru zestajał. Starobnych přičin
dla pak njeje tole hižo dale wjesć móhł.
Smy jemu dźakowni, zo je tute dźěło přez
wjele lět spušćomnje wukonjał.

Wuhlad na lěto 2021
Dźěłarnička serbskich Bjesadow planuje
so za 6. měrc 2021 w Rakecach.
Cyrkwinski dźeń přihotuje so za 19.
a 20. junij 2021 w Chmjelowje a Mosće
w Delnjej Łužicy.
Prócujemy so wo to, zo móhłoj so přichodne lěto zaso Serbski ewangelski kónc
tydźenja w Hainewalde kaž tež dworowy
swjedźeń w Hrubjelčicach wotměć.
Wudawanje časopisa Pomhaj Bóh kaž
tež Ochranowskich hesłow budźemy zaso
wobstarać.
Hižo wěsty čas dźěła skupinka ewangelskich Serbow na nowym spěwniku za
młodźinu a dźěći. Naše towarstwo budźe
dźěło dale přewodźeć a podpěrować. Wosada w Rakecach chce spěwarske za dwurěčne Bože słužby zestajić. Tež tute předewzaće podpěrujemy.
Klětu chcemy zaso po zwučenym
wašnju sobustawsku zhromadźiznu na reformaciskim dnju přewjesć. Namjety za
městnosć zhromadźizny su nam witane.
Na kóncu rozprawy so wšitkim čłonam
našeho towarstwa a wšěm dalšim wosadnym dźakujemy, kotřiž so wo serbske
ewangelske wosadne žiwjenje prócuja a je
podpěruja. Nadźijamy so na dalše dobre
zhromadne dźěło.
Předsydstwo Serbskeho ewangelskeho
towarstwa Mato Krygaŕ, předsyda
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Tradicije a dopomnjenki na adwentny a hodowny čas
Cyrkwinske ławki su z kemšerjemi pjelnjene – tak dožiwjamy Božu słužbu patoržicu.
Zwjetša su cyłe swóby přišłe. Mjez nimi su
tež swójbni, kiž su ródnu zemju wopušćili
a něhdźe w cuzbje daloko wot doma bydla, zwjetša dźěła dla. Hody jich kóžde lěto
znowa pohnuwaja, so na to dopomnić,
hdźe su jich korjenje. Słuchaja w domiznje
přeco zaso na tu samu, wjesołu hodownu
powěsć, kiž je, hač je to kóždemu z nich
wědomne abo nic, přičina za jich jězbu domoj na ródnu zemju. Z čitanjemi ze Swjateho pisma so wotměnjejo zanošuje swjedźenska wosada staroznate hodowne kěrluše a na kóncu „Ow najwjeselši“. Kajka to
nadobna tradicija, hody doma być a patoržicu kemši w cyrkwi! W tym su sebi ducy domoj wšitcy patoržični kemšerjo přezjedni. A to njewotwisnje wot teho, hač je
so hodowna powěsć jenož z wušomaj abo
tež z wutrobu přijimała.
Domoj došedši čakaja hižo dalše hodowne tradicije. Ludźo wjesela so na hosćinu
patoržicu wječor a wobjed prěni dźeń hód.
K temu přińdu hišće hodowny štomik, wosušk, poprjancy a keksy, po móžnosći samopječene, a dary k wobradźenju.
W dźensnišim času bohateho nadbytka
we wobchodach njeje materielne zawěsćenje hód žadyn problem. Wjele z nas pak
su hišće čas dožiwili, hdyž běchu ćeže, sčasom wšo trěbne wobstarać. W dopomnjenkach hrjebajo so ći wšelake podawki
zaso wuwědomja.

Přihoty na swjedźeń hód
Štomik, kiž hody stwu pyši, dyrbi přiměrjenu wulkosć měć a rjenje zrosćeny być, předewšěm pak njesměła jeho jehlina hižo
třeći dźeń hód padać započeć. Domjacy
šmrěk so za to lědma hodźi. Komuž njechaše so hody na chójnu hladać, měješe
swoju lubu nuzu, zwotkel kmańši štomik
dóstać. Hdyž sy so z hajnikom „spřećelił“,
sy sej snano směł sam w lěsu štomik podrězać. Rjenje bě, hdyž tajki štomik doma
w kólni w róžku stejo na to čakaše, zo by
patoržicu wupyšeny a w swětle swěčkow
wjeselo wobradźał.
Hižo tydźenje do hód sej mać pola pjekarja dźeń za pječenje wosuškow wujedna. W myslach pak běše z pječenjom
wosuškow hižo bórze po žnjach započała.
Wšitke přidawki k wosuškej běchu špatnje
dóstać. Rózynki, mandle, citronat a wšelaki tuk, wosebje čerstwa butra, njeběchu
w dosahacej měrje na předań. Maćeri přichilena mišterka w rěznistwje wupomha
z łojom a šmałcom. Butra za pječenje wosuškow so w našej domjacnosći dołhodobnje lutowaše a so zeškrěta zawarjowaše.
Jeli to wšo njedosahaše, pomhaštej maćernej sotře, kiž měještej doma kruwy. Jako student mějach składnosć, w měsće

cy wosebje wupytane, swjedźensku hosćinu
skulojći.

Za husycu do Čěskeje

Čěska husyca běše za pónoj přewulka.
Foto: priwatne

wjac butry nakupować směć hač sam přetrjebach. Tak wožach butru sobu dom. Dalše přidawki sćelechu přez wjele lěta znaći
ze zapada, kotrymž za to jako dźak jedyn
Bukečanski wosušk pósłachmy.
Brune poprjancy a žołte butrowe keksy
nichtó z našeje swójby k hodam parować
nochcyše. Jich mnóstwo njeběše přewulke.
Wšitko wuběrnje słodźeše a běchmy spokojom z tym, štož mějachmy.
Njewěm wjac, w kotrym lěće sym hody
prěni raz wědomje husycu doma jědł. Dopominam so, zo so mać bórze po tym, zo
wětr započinaše přez nahe šćernišća duć,
prócowaše, sej něhdźe w blišej wokolinje
hodownu husycu skazać. Do hód wisaše
husyca skubana a šiplena, ale njewukutlena někotre dny na łubi. Sčasom so wona
k pječenju přihotowaše, tak zo móžachu
so hižo patoržicu k wobjedej nudle z drobjazom nawarić. Tuk husycy so hnydom
wuškrě a tak mějachmy husacy šmałc. Po
swjatych dnjach so w nim hišće něšto butry a swinjaceho šmałca rozeškrě, zo njeby tak židki z pomazki dele běžał. Wosebita
chłóšćenka je pomazka z husacym šmałcom, hdyž so hišće ze šwicarskim twarožkom pokładźe.
Prěni dźeń hód so potom wóń husacyje
pječenje po chěži rozpřestrěwaše. Hdyž
steješe pječeń hotowa na blidźe, přidružichu so ze syrych truhanych běrnow zhotowjene „zelene“ kulki a čerwjeny, z dobrym
połćom začinjeny kał. Čerwjene wino, z pin-

Při skazanju husycy dźiwachmy přeco na
to, zo bychmy jednu dóstali, kiž bě so pod
přirodnymi wuměnjenjemi kormiła. Jónu,
jako přebywaštaj swakowa a swak w Lückendorfje pola Žitawy w lětnim dowolu,
wuhladaštaj při wulěće w čěskich Petrovicach stadło hus, rjane kaž molowane, na
małym haće płuwajo. Hospodar njebě daloko a tak so z trochu prócy dojednachu,
zo přińdu sobotu do patoržicy po dwě
husycy. Druha měješe za nas być. To měješe lěpšinu, zo je při wotewzaću něchtó
pódla, kiž móže so čěsce dorozumić.
Jako so termin, zo mějachmoj ze swakom po husycy jěć, bližeše, běše so porjadna zymička naćahnyła. Mějachmoj so rozsudźić: Pak dołhi puć z awtom přez Varnsdorf jěć, pak přez mjezu pěši wot Lückendorfa běžeć. Rozsudźichmoj so za to poslednje a podachmoj so kóždy z nachribjetnikom na puć. Mój běše dosć wulki
z dosć šěrokimaj rjemjenjomaj za přihódne
njesenje. Puć přez čěsku mjezu běše nachribjetnikej hižo znaty, wšako bě sej mój
nan jón po wójnje za jězby z Varnsdorfa
dom do Łužicy kupił. Zyma běše trochu
šćipata a jako sej čapku přez wuši sćahnychmoj, běchmoj zawěsće pašerjam podobnaj.
Skónčnje docpěchmoj Petrovice, namakachmoj statok a hospodar spózna mojeho swaka. Husycy běštej za puć do Łužicy
přihotowanej, tak zo bychmoj hnydom
wróćopuć nastupić móhłoj. Ja pak so dopomnich na čěsku „Becherovku“, kiž po
tučnej jědźi žołdkej tyje a bě w Čěskej
wěsće tuńša hač doma. Wot hospodarja
zhonich, zo maja njedaloko wobchod „Potraviny“, hdźež je wěsće móžno, sej požadanu blešu kupić.
Ze swakom dachmoj so do wopisaneho
směra na puć, kóždy z rjanej njewukutlenej a tehodla wosebje ćežkej husycu na
chribjeće. Wjac hač kilometer nóžkowachmoj hač k domej z napisom „Potraviny“,
ale w nawopačnym směrje hač puć wróćo
domoj. Zymička do nosa šćipaše a husyca
hižo na ramjenja tłóčeše, jako wobchod
docpěchmoj. Nutřka wjeselo – poskićachu
„Becherovku“ w blešach wšelakeje wulkosće. Hnydom pak sćěhowaše wostrózbnjenje, přetož předawarka njebě na žane
wašnje zwólniwa, namaj požadany liker za
němsku hriwnu předać. Čěske króny pak
njemějachmoj. Tak zwosta namaj jeničce
wróćopuć k naju awtej do Lückendorfa, kiž
zdaše so nětk wo wjele dlěši być hač ducy
sem. Tróštowachmoj so z tym, zo budźe
nam čěska husyca zawěsće wosebje derje
słodźeć.
Arnd Zoba
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Jurij Brósk: Dopomnjenki na młode lěta (3)
Sym so w kemšach kaž při domjacych nutrnosćach stajnje pomału a nutrnje modlił
a činju to nětko na wječoru swojeho žiwjenja ćim bóle we wěrje, zo hnadny Bóh
Chrysta dla hnadnje wusłyši poslednju
próstwu: „Wzmi mje, Knježe, z doła žałosće k sebi do njebjes! Mój Božo, daj přez
Chrysta krej, zo w smjerći ze mnu derje
steji. Hamjeń.“
Tež našej staršej nas kubłaštaj k bohabojaznosći a nas při přestupjenjach dopominaštaj na Wšehomócneho a mać nas
hižo zahe sobu bjerješe do Božeho domu.

Mać a domjace wobstejnosće
Dokelž nimale kóžde lěto baćon k nam na
faru přileća, dyrbjachmy tež my starše
dźěći najmłódše kolebać a wothladać,
štož bě mi njeměrnemu duchej jara ćežko.
W zymje, hdyž so pjerjo drěješe a sej mać
wot nas małych žadaše, zo mamy znajmjeńša šalku połnu nadrěć, bě bratr Božidar přeco prjedy hotowy hač ja. Hdyž měješe maćerka popołdnju trochu chwile,
nošeše najmłódše w poslešku a spěwaše
kolebawku. Hdyž měješe małeho Klausa,
słuchachmy rady na jeje spěwčk „Schlaf,
Herzenssöhnchen, mein Liebling bist du“
[kolebawka wot Carl Maria von Weber],
kotryž bórze sobu spěwachmy.
Přirunajo z dźensnišimi wobstejnosćemi
běchmy jara skromnje žiwi. Rano sydaše
přeco dobra, strowa mlokowa poliwka
z naparjenymi kuskami chlěba, pozdźišo
jenož njedźelu kofej z całtami, ale bjez
butry, z kotrejž luba mać tež na našich pomazkach lutowaše.
Při swinjorězanju sydaše skiba sucheho
chlěba a kónčk hejdušneje kołbasy kaž tež
juška. Widźu nas hišće po rynku sedźo na
stwinym prohu, hdźež kóždy swój dźěl teje
dobroty dósta. Swinjorězanje bě wulki
swjedźeń za čas mojeho dźěćatstwa, njetrjebachmy do šule a dyrbjachmy po swojich mocach pomhać, štož bě pola naju
hólcow tola jara dwělomne. Při zarězanju
njemóžeše bratr Božidar – pozdźiši lěkar
– přihladować, ale ja sej myslach, zo něšto
skomdźu, hdyž njebych pódla był.
Njehladajo na wjele dźěła wot schadźenja hač ke chowanju słónca dźiwaše
naša mać na to, zo bychmy my dźěći čiste
byli. Sobotu wječor bě wulke kupanje
a jedne dźěćo po druhim bu porjadnje namydlene a wotšudrowane, a to dokładnje,
njedźiwajo na płakanje a škrěčenje. To bě
tež jara trěbne, dokelž so na dworje a w
hródźi, w zahrodźe, na polu a na puću
chětro womazachmy.
Hdyž chodźachmy do šule, nazběrachmy
sej wot chudych wjesnych dźěći husto
njewušne zwěrjatka, čehoždla mać naše
hłowy husćišo přehlada. Hdyž bě něšto
namakała, česaše nas najprjedy jara do-

kładnje a potom wumy hłowu z kisałom.
Raz w lěću, hdyž při wočinjenym stwinym
woknje na mni tute dźěło wukonješe,
přiwołach nimoducemu susodej, šenkarjej
Stephanej: „Šenkarjo, maće wy tež wši?“
To mi wězo plistu wunjese, ale susod a mać
so tola wutrobnje přez to směještaj.
Tež naša drasta bě jara jednora, ale
přeco čista, štož pak bě dušnej maćeri mje
nastupajo dosć ćežko, dokelž přińdźech
husto z womazanymi abo roztorhanymi
cholowami dom, kiž dyrbjachu so wječor
wurjedźić abo płatać. Bě drje wjesoła,
hdyž so znajmjeńša w njedźelskich drastach trochu na kedźbu bjerjech.
Dwójce abo trójce přińdźe stary zašiwak Deutscher z Chójnicy do domu a wo-

doprašachmy hač k ćeće Görnerowej na
Bohatej hasy – k njemałemu zadźiwanju
měšćanow, dwělomnemu překwapjenju
dźěda, ćetow a jich kofejowych towarškow
– a k wustróženju lubeje maćerje. My pak
běchmy hordźi a jara wjeseli, zo běchmy
město docpěli. Hač smy so swojich drastow hańbowali a kak smy zaso domoj
přišli, na to so njedopominam, ale dušna
ćeta je nam tutón podawk husto z krasnym humorom a wupyšenjom powědała.

Naša wulka swójba
Luby Bóh je mje dał wotrosć we wulkim
kruhu lubych bratrow a sotrow, štož bě mi
žórło wulkeje radosće, dokelž sym wjele
lubosće wot nich nazhonił.

Cyrkej a fara w Budestecach srjedź 19. lětstotka, mólba njeznateho molerja; nalěwo holca w serbskej drasće, před faru staršej Jurja Bróska, farar Handrij Brósk z mandźelskej
Amaliju
Repro: archiw PB

sta wosom dnjow abo dlěje, zo by ze stareho něšto nowe zešił. Dopomnju so, zo da
mać wot suknje swojeje njeboh maćerje,
kiž měrješe ze swojimi njeličomnymi fałdami na 30 łochćow płata, kruch po kruchu wotrězać a wužiwać. Dźensa, po wunamakanju šijawy, je lědma hišće tajkich
zašiwakow, a woni su tak drozy, zo hospoza sama šije a płata.
Z wobućom so w lěću lutowaše. Dołhož
běchmy doma a hišće nic konfirměrowani,
běhachmy nimo njedźele wšitcy bosy.
Raz w lěću, hdyž bě mać do Budyšina
jěła, podachmy so my dźěći na zažnym popołdnju na puć, zo bychmy jej napřećo šli.
Hdyž so njemylu, běchmy to Thekla, Ida,
Božidar a ja (drje něhdźe šěsć lět stary),
wjezo w dźěćacym wozyčku hišće jedne
abo dwě małej sobu.
Dokelž pak mać njepřińdźe, zaćahnychmy – bosy a kaž doma wokoło běhachmy
– do města, hdźež so skónčnje zbožownje

Dokelž běchu dwaj bratřikaj a jedna sotra do teho zemrěli, bě 1. Angelika najstarša, trochu čućiwa a jara bojazliwa, tak
zo někotryžkuli krošik wot njeje za to dóstach, zo za nju wječor na łubju dźěch,
štož dyrbješe so stajnje bjez swěcy stać.
2. Laura, tehorunja swětłowłosata, bě runje nawopak sylna, zmužita, energiska;
před njej so mój hólcaj bojachmoj, dokelž
spěšnje plistu wottykny, hdyž ju při dźěle
mylachmoj. 3. Agnes Thekla a 4. Hertha
Ida, wobě brunowłosatej a podobnej na
nana, jej mój bratraj wosebje lubowachmoj, běštej wšak namaj tež po starobje
najblišej. 5. Georg Moritz a 6. Martin
Theodor.
Nimale kóžde lěto so ličba dźěći přispori, doniž njenarodźi so staršimaj z Philippom, kotryž zahe zemrě, 17. dźěćo.
Teksty wubrała a přełožiła
Trudla Malinkowa
Pokročowanje slěduje

Tafla při pomniku
Handrija Zejlerja

Nowa informaciska tafla při Zejlerjowym
pomniku w Rakecach Foto: Borbora Felberowa

Dnja 23. nowembra postaji firma Israel za
narowne kamjenje w Rakecach dwurěčnu
informacisku taflu wo Handriju Zejlerju.
Wona steji w bywšim knježim dworje na
kubłowym naměsće a wudospołnja wobsahowje tamniši pomnik Handrija Zejlerja
z 1950tych lět.
Informaciska tafla bu postajena na
namjet a w nadawku gmejny Rakecy, kiž je
ju tež zapłaćiła. Nětko wopytowarjo a zajimcy zhonja, štó Handrij Zejler bě a kak je
k temu dóšło, zo dósta wón w Rakecach
pomnik, hačrunjež tu ženje njebě jako farar skutkował. Wo krótki informatiwny
tekst postarachu so Alenka Hagerowa ze
stawizniskeho towarstwa RAK, dr. Günter
Holder a Trudla Malinkowa.
Borbora Felberowa

Njezabudźće
na abonement!
Prosymy našich čitarjow, zo njebychu zabyli abonement za Pomhaj Bóh zapłaćić.
Pomhaj Bóh płaći na lěto 8,00 eurow.
Abonementski pjenjez hodźi so přepokazać na konto:
Serbske ewangelske towarstwo
IBAN: DE03 8555 0000 1000 0831 67
při wokrjesnej nalutowarni Budyšin,
BIC: SOLADES1BAT.
Poskićamy tež móžnosć wotknihowanja.
Za to trjebamy połnomóc za wotknihowanje, kotruž byšće dyrbjał/a pósłać na:
Serbske ewangelske towarstwo
Měrćin Wirth
Priwatny puć/Privatweg 21
02625 Budyšin/Bautzen.
Wotknihowanja stanu so pod identifikaciskim čisłom Serbskeho ewangelskeho towarstwa: DE66PB100000407054.
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Domaškec rownišćo wobnowjene
Row zasłužbneho serbskeho fararja, redaktora a pěsnjerja Michała Domaški a jeho swójbnych na Ketličanskim kěrchowje
je Serbske ewangelske towarstwo w zhromadnym dźěle z Ketličansko-Nosačanskej
wosadu lětsa wobnowić dało. Restawraciske dźěła wuwjedł je kamjenjećesar Dirk
Schuldt z Rosenhaina pola Lubija. K přepodaću wobnowjeneho rownišća zetkachu
so póndźelu, 16. nowembra, na Ketličanskim kěrchowje wosadna fararka Elisabeth Süßmitt, kamjenjećesar Dirk Schuldt
kaž tež Trudla Malinkowa, Friedhard
Krawc a Měrćin Wirth jako zastupjerjo
Serbskeho ewangelskeho towarstwa. Přitomni wuprajichu so jara chwalobnje wo
poradźenym wuslědku wobnowjenja. Kamjenje su zaso čiste a jich powjerch skrućeny, symbole su zaso widźeć a napisy
zaso čitać, cyłe rownišćo je wobhrodźene

a skići zaso dostojny napohlad. Dźak słuša Friedhardej Krawcej ze Swóńcy, kiž je
wobnowjenje zanjechaneho rownišća nastorčił, a Dirkej Schuldtej, kiž je wšitke
dźěła we wuběrnej kwaliće wuwjedł.
W rownišću wotpočuja farar Michał
Domaška (1820–1897), jeho mandźelska
Marja Hana rodź. Wjelic (1834–1923) kaž
tež jeju dźěsći Kata (1860–1914) a Marćin
(1870–1894). Na kóždej narownej plaće je
němskemu hłownemu tekstej přidaty křesćanski symbol a serbske hrónčko (hlej
Pomhaj Bóh 11/2020).
Zjawne přepodaće wobnowjeneho rownišća bě předwidźane z dwurěčnej nutrnosću
we wobłuku hłowneje zhromadźizny Serbskeho ewangelskeho towarstwa na pokutnym
dnju, 18. nowembra. Pandemije dla wšak
dyrbještej wobě zarjadowani wupadnyć.
Trudla Malinkowa

Wobnowjeny row swójby Nosačanskeho fararja Michała Domaški na pohrjebnišću při
cyrkwi w Ketlicach
Foto: Měrćin Wirth



Połnomóc za wotknihowanje (Einzugsermächtigung)
Z tym dam Serbskemu ewangelskemu towarstwu połnomóc,
lětnje

eurow

za abonement časopisa Pomhaj Bóh wot mojeho konta wotknihować, doniž njeznapřećiwju.
mjeno a adresa:

IBAN:
BIC:
mjeno banki:
datum a podpismo:

12

december 2020

Powěsće
Dešno. 25. oktobra wotmě so w tudyšej cyrkwi
prěni Taizéski wječork. Přewodźeni wot keyboarda a huslow zanjesechu přitomni jednore
Taizéske spěwanja we wjacorych rěčach. Drje
scyła prěni króć zaklinčachu wone spěwy při
tym tež w delnjoserbskej rěči. Wobdźělnikam
so wječork tak spodobaše, zo po zakónčenju
nutrnosće w cyrkwi wostachu a dale spěwachu.
Serbin/Texas. Wokolnik ameriskeho serbskeho towarstwa Texas Wendish Heritage Society
Newsletter rozprawja w swojim wudaću z oktobra 2020 wobšěrnje wo wotchadźe Serbskeho superintendenta Jana Malinka na wuměnk.
Nastawkej, kotryž je napisał redaktor časopisa
Jeremy Clifton, su přidate wjacore fota kaž tež
přełožk duchowneho přinoška Jana Malinka,
wozjewjeneho w awgustowskim čisle Pomhaj
Bóh, kotryž je ze serbšćiny přełožił dr. Charles
Wukasch.
Prjawoz. Na reformaciskim dnju swjećeše 23
kemšerjow z fararjom n. w. Helmutom Hupacom w Prjawoskej cyrkwi delnjoserbske kemše
z Božim wotkazanjom. Čitanja měješe Madlena
Norbergowa.
Kubšicy. Ze swjedźenskimi kemšemi 1. nowembra woswjećichu Kubšičenjo 50lětny jubilej
Křižneje kapały na wjesnym pohrjebnišću.
Njehladajo wšěch wobmjezowanjow w NDRskim času bě so wobydlerjam z Kubšic a wokolnych wsow poradźiło, sej na swojim w lěće
1956 załoženym pohrjebnišću kapału natwarić.
Twarsku dowolnosć běchu jenož za ćěłownju
dóstali, natwarili pak běchu naposledk cyrkwičku. Sakski krajny biskop Gottfried Noth a Budyski superintendent Gottfried Arnold ju 1. nowembra 1970 poswjećištaj. 1979 přidruži so
hišće zwóńca z třomi zwonami, kiž běchu sej
w Apoldźe leć dali.
Drježdźany. Wot 1. nowembra je Carsten
Rentzing społnomócnjeny wjednistwa ZjedPomhaj Bóh
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noćeneje ewangelsko-lutherskeje cyrkwje Němskeje (VELKD) za skrućenje stykow k lutherskim
cyrkwjam w srjedźnej a wuchodnej Europje.
W tutej funkciji budźe wobdźěleny na přihotach
hłowneje zhromadźizny Lutherskeho swětoweho zwjazka, kotraž ma so 2023 w pólskim Krakowje wotměć. Politiskich přičin dla bě Carsten
Rentzing loni swoje zastojnstwo jako biskop
sakskeje krajneje cyrkwje złožił.
Choćebuz. Składnostnje lětušich 80. posmjertnin delnjoserbskeho fararja a basnika
Mata Kosyka (1853–1940) je wušła zběrka jeho
basnjow w němskej rěči. Pod titulom „Gedichte“
staj knihu Pětš Janaš z Choćebuza a Roland
Marti ze Saarbrückena zestajiłoj a w swójskim
nakładnistwje „Edition Blumbawka“ wudałoj.
Basnjam přidate su někotre wujimki z Kosykoweho eposa „Serbski kwas w Błótach“.
Slepo. Za dwě lěće woswjeća w Slepom 750lětnu róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy. Jubilej
chcedźa hódnje woswjećić z wjacorymi zarjadowanjemi w běhu lěta. Mjez druhim ma so
tradicionalny mjezynarodny festiwal dudakow
přewjesć a so kniha z fotami serbskich kwasow
w Slepjanskej wosadźe wudać.

Zbožopřeća
Dnja 1. decembra woswjeći knjez Alfred
Worjech w Brězynje swoje 95. narodniny. Gratulujemy jubilarej wutrobnje a přejemy jemu
bohate Bože žohnowanje.

Hedwiga zmandźeli so z gymnazialnym profesorom Křesćanom Bohuwěrom Pfulom, Ema
wosta njewudata. 1851 wuda so Lydija na Jurja
Arnošta Wanaka, kiž bě tehdy zastupowacy direktor Krajnostawskeho wučerskeho seminara
w Budyšinje. Pozdźišo dźěše z nim do Kotec
a Wóslinka, hdźež mandźelski jako farar skutkowaše. Na wuměnk přesydlištaj so 1886 do
Budyšina, hdźež mandźelski hižo za lěto wumrě. Wanakec mandźelskaj a Pfulec mandźelskaj wotpočuja w zhromadnym rowje na Budyskim Tuchorju, kiž bu 1960 rozpušćeny. T.M.

Dary

Přeprošujemy

W oktobru je so dariło za Pomhaj Bóh 42 eurow. Bóh žohnuj dar a darićela/ku.

06.12. 2. njedźela adwenta
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu
(sup. n. w. Malink)
14.30 kemše w Budyšinje w Michałskej
cyrkwi (sup. Rummel)

Spominamy
Před 125 lětami, 13. decembra 1895, zemrě farska wudowa Lydija Wanakowa. Narodźiła bě
so wona 15. awgusta 1830 jako prěnje dźěćo
fararja Ernsta Bohuwěra Jakuba, duchowneho
Michałskeje wosady w Budyšinje, a jeho mandźelskeje Augusty rodź. Fischerec. W Michałskej cyrkwi bu wukřćena na předmjena Auguste
Agnes Lydia. Holcy so hišće sotře Hedwiga
(1832–1908) a Ema (1835–1909) kaž tež bratraj Jurij (1839–1913) a Jan (1849–1913) přidružichu. Dźěći wotrosćechu w pobožnym a –
byrnjež mać Němka była – serbskim duchu.
Sotře spěwaštej sobu na serbskich spěwanskich
swjedźenjach 1840tych lět. Lydija wustupowaše tam samo jako solistka a smědźeše k dźaknym słowam swojeho nana dirigentej Korli
Awgustej Kocorej ławrjencowy wěnc na hłowu
stajić. Wšitke Jakubec dźěći wostachu čas
žiwjenja ze serbstwom zwjazani a je ze swojimi
duchownymi darami a pjenježnymi srědkami
podpěrowachu: Jurij bu farar w Njeswačidle
a Jan gymnazialny profesor w Drježdźanach.

20.12. 4. njedźela adwenta
10.00 kemše w Rakecach
(sup. n. w. Malink)
25.12. 1. dźeń hód
10.00 namša w Chóśebuzu w Serbskej cerkwi
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu
(fararka Malinkowa)
26.12. 2. dźeń hód
10.15 kemše z Božim wotkazanjom w Budyšinje w Michałskej cyrkwi
(sup. Rummel)
2021
01.01. Nowe lěto
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu
(sup. Rummel)
03.01. 2. njedźela po hodźoch
14.30 ekumeniski nyšpor w cyrkwi Našeje
lubeje knjenje w Budyšinje
(tachantski farar Sćapan,
sup. n. w. Malink)

