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Stawaj, rozswětluj so!
Stawaj, rozswětluj so, přetož twoje
swětło přińdźe a krasnosć Knjeza
schadźa nad tobu.
Přetož hlej, ćěmnosć přikrywa zemju
a ćma ludźi, ale nad tobu schadźa
Knjez, a jeho krasnosć zjewi so nad tobu.
Jez 60,1–2

Što by było, hdyž bychu pastyrjo w hodow
nej nocy cyle jednorje sedźo wostali, po
tym zo běchu poselstwo jandźelow słyšeli?
Snano bychu radšo dale spali, zo bychu
přichodny dźeń zaso wuspani do dźěła by
li. Nichtó njemóhł jim to za zło brać!
Što by było, hdyž bychu třo mudri w rań
šim kraju wostali, po tym zo běchu tamnu
wosebitu hwězdu na njebju wuhladali?
Snadź dokelž bychu měnjenja byli, zo su
na swojich městnach tak njeparujomni, zo
njemóža so na žadyn pad na pućowanje
podać.
Što by skónčnje było, hdyž bychu tež Je
zusowi wučomnicy po jeho zrowastanjenju
a do njebjes spěću cyle jednorje doma
w Galilejskej wostali? Bychu snadź radšo

Žórło: Open Clipart-Vectors

dale jako rybarjo dźěłali, dokelž by so jim
naslědnistwo Jezusa přestrašne zdało.
To pak su cyle njetrjebawše prašenja:
Wěmy wšitcy, zo su so hinak rozsudźili.
Wučomnicy su so hnydom na puć podali,
zo bychu dobre poselstwo do swěta njesli.
A tež wo pastyrjach a wo třoch mudrych
z rańšeho kraja smy w poslednich dnjach
zaso słyšelii. Pastyrjo, třo mudri a tež Jezu
sowi wučomnicy njejsu sedźo wostali –
woni wšitcy su so hnydom na puć podali.
Njejsu docyła hinak jednać móhli, po tym
zo běchu žiweho Boha tak jasnje dožiwili,
kiž bě so jim jako dźěćo w žłobiku a pozdźi
šo jako muž na křižu pokazał.
„Stawaj, rozswětluj so, přetož twoje
swětło přińdźe a krasnosć Knjeza schadźa
nad tobu. Přetož hlej, ćěmnosć přikrywa
zemju a ćma ludźi, ale nad tobu schadźa
Knjez, a jeho krasnosć zjewi so nad tobu.“
Wjele lětstotkow do Jezusa je profet
Jezaja tute słowa prajił. Profet bě žiwy
w času, hdyž běše chětro mało widźeć wot
krasnosće Boha. Israelski lud ćerpješe wul
ke horjo a hórku bědu. Nadźija, zo so na
tym něšto změni, bě snadna. Jezaja pak

hlada do přichoda a rozprawja wo času,
hdyž budźetej Boža krasnosć a móc nic je
nož israelskemu ludej, ale cyłemu swětej
znatej. Žadyn čłowjek njewostanje na tu
tym dnju doma. Wšitcy stanu a podadźa
so na puć, zo bychu do Jerusalema pućo
wali a so tam k žiwemu Bohu modlili a je
mu hołdowali. Tak připowědźi profet.
„Stawaj, rozswětluj so!“ To je sylne na
pominanje na nas wšěch. Njetrjebamy tak
daloko pućować kaž mudri z rańšeho kra
ja. Njedyrbimy hač do Jerusalema hić abo
do Betlehema. Přetož Bóh je přez Jezom
Chrysta k nam přišoł. Wšudźom na swěće
móžemy so k njemu modlić a jemu hołdo
wać. Ale sedźo wostać – to njesměmy sej
dowolić, po tym zo bě Bóh tajke wulke a rja
ne swětło do tuteho swěta a do mojeho
žiwjenja přinjesł. Bože swětło je sylna móc
tež w ćmowym času a w zašmjatanym
swěće – to je Jezaja wěšćił. Přez Jezusowy
narod bu to skónčnje woprawdźitosć.
Mamy podźěl na tutym swětle a na tu
tym wjeselu. Tuž mamy nadawk, tute wje
sołe poselstwo tež druhim dale dawać:
Rozswětluj so, stawaj! Krystof Rummel
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Ptački picować ...
Lube dźěći,
hačrunjež wot hód hi
šće wjele časa zašło nje
je, směmy so we Łužicy
hižo na přichodny swje
dźeń wjeselić. Sće zawě
sće zhódali, zo měnju ptači kwas. Za mnje
je tutón swjedźeń něšto wosebiteho, nic
jenož, dokelž směmy něšto słódkeho woča
kować, hdyž talerk won stajimy. Słódkich
wěcow mamoj mjenujcy ze swojej sotru
hišće z hodowneho časa nadosć.
Wěm pak wot mojich kuzen
kow, zo tajki swjedźeń wšu
dźom nimaja abo zwonka na
šeje Łužicy scyła njeznaja.
Maminka bě nam rjekła,
zo so ptački na ptačim kwa
su pola nas z tajkimi słódki
mi darami za to podźakuja,
zo jim přez zymu picu dawamy.
Snadź sće tež hižo raz tajkele małe
rynki abo kulki widźeli, kiž na štomach abo
kerkach wisaja a w kotrychž je pica za
ptački. Někotři maja tež ptaču chěžku, do
kotrejež sej ptački po zornjatka přileća. Taj
ku chěžku je sej na přikład naša prawowka
před kuchinske wokno stajiła. Tam knježi
husto hołk a tołk mjez małymi a wjetšimi
ptačkami, zo móžeš so jenož smjeć. Pra
wowka mjenuje je husto swoje „ptače ki
no“, nad kotrymž so wona raduje, hdyž při
wobjedźe z woknom hlada.
Samo wulku hromadu kastanijow, ko
trež běchmy nazymu nazběrali, smy z na
nom k hajnikej dowjezli, dokelž chce tón
z nimi dźiwiznu picować. A tola so prašam,
čehodla sej ludźo tajku prócu činja, zo by

chu zwěrjatam něšto k žraću dali. Hewak
so zwěrjata na polach a w lěsach tola tež
same staraja a so zežiwja. By wšak chětro
wulka próca była za to, zo jónu wob lěto
słódki dar dóstanjemy. Wězo sym so hny
dom našeje prawowki prašała.
Wona je mi rozkładła, zo bychu sej
ptački zwjetša tež same něšto k dypotanju
namakali. Jenož w jara krutych a dołhich
zymach, w kotrychž sněh přez wjele ty
dźenjow wšo zakrywa, njebychu ptački bjez
čłowjeka dosć měli. A tež radosć nad
ptačinu (jeje „ptače kino“) njeje
našej prawowce hłowna přičina
picować. Wo wjele wažnišo je,
zo mamy my čłowjekojo za
mołwitosć za našu přirodu.
Sprawdu prajene, njejsym
móhła tak prawje rjec, što to
je, tajka zamołwitosć. Wěm, zo
maminka druhdy praji, zo sym
za swoje rukajcy sama zamołwita,
zo njebych je w šuli zabyła. Tuž rěka zamoł
witosć drje tajke něšto kaž kedźbowanje na
něšto abo někoho. Potajkim maja ludźo na
přirodu – na rostliny, štomy a zwěrjata –
kedźbować. Prawowka praji, zo k temu słu
ša, zo žane wotpadki do lěsa njećisnjemy,
zo bjez nuzy žane rostliny njeskóncujemy
a tež, zo zwěrjatam něšto dobreho činimy.
Bóh tón knjez je nam čłowjekam zemju
ze wšěmi stworjenjemi darił, nic zo bychmy
ju skóncowali, ale ju hladali a zdźerželi.
A hdyž móžu ja z někotrymi zornjatkami
při tym pomhać, je to tola rjenje ...
Waša Mina
Měrćin Bałcaŕ
Foto: pixabay

„Hody jědu!“ při farje w Bukecach

Žohnowane a strowe
nowe lěto 2023

přeje wšitkim čitarjam,
dopisowarjam a dobroćelam
časopisa ewangelskich Serbow
redaktorka Pomhaj Bóh

Nowolětny koncert
Tradicionalny wosebity koncert na spo
čatku noweho lěta wuhotuje z Barta
pochadźaca pianistka Heidemarja Wies
nerec sobotu, 21. januara, w 19.30 hodź.
w Budyskim Serbskim muzeju. Z njej hudźa
Christina Bylow, Mark Chaet a Peter Jar
chow. Zaklinča prapředstajenja serbskich
komponistow Feliksa Brojera, Jana Cyža,
Sebastiana Elikowski-Winklera, Ulricha
Pogody, Petera Wittiga a Lukaša Čórlicha,
wobrubjene wot twórbow Bacha, Beetho
vena, Glinki, Grandvala, Kobjele, Krawca
a Rawpa. Dwurěčnu moderaciju změje
Gregor Kliem. Zastup płaći 12 eurow, po
tuńšene 10 eurow.
Pjatk, 20. januara, wotměje so koncert
w 19.30 hodź. we Wuměłstwowej hali
w Choćebuzu a njedźelu, 22. januara, w
16.00 hodź. na žurli hroda we Wojerecach.

Kemše z hudźbu Kocora
Wječorne kemše njedźelu, 29. januara, we
wosadnym domje Pětrskeje wosady w Bu
dyšinje wobrubi hudźbnje dujerska sku
pina Consonare pod nawodom Evelyn
Fiebiger. Zaklinča wujimki z Kocoroweho
oratorija „Zyma“ a choralowe sadźby
Kocoroweho wučerja K. E. Heringa. Za
počatk je we 18.00 hodź.

Wosebite zarjadowanja 2023

Zhromadny adwentny program NSLDź a SLA „Hody jědu!“ wotmě so pjatk, 16. decembra,
nawječor na farskim dworje w Bukecach. Mobilny adwentny kalender přiwabi 115 wopytowarjow. Chór Budyšin zarjadowanje z krótkim programom wobrubi. Hromadźe
zaspěwachu sej wšitcy „Po wšěch krajach zwony zwonja“ a „Přadła je Marja kudźałku“.
Serbske ewangelske towarstwo a Bukečanska wosada běštej so hižo w lěću jako prěnjej
za dźiwadło pod hołym njebjom přizjewiłoj.
Foto: Mato Krygaŕ

21.01. sobota
9.30 sobustawska zhromadźizna Serb-
skeho wosadneho zwjazka w Hodźi-
ju na kantoraće
25.02. sobota
14.00 wopomnjenske zarjadowanje
za fararja Jana Křižana w Hodźiju
w kantoraće
14.–16.04. wot pjatka do njedźele
Serbski ewangelski kónc tydźenja
w Hainewalde
10./11.06. sobotu a njedźelu
Serbski ewangelski cyrkwinski dźeń
w Slepom
31.10. reformaciski swjedźeń
14.00 hłowna zhromadźizna Serbskeho
ewangelskeho towarstwa
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„Nětk swjećimy zaso luby adwent ...“
Na adwentničce nowe dźěćace a młodźinske spěwarske „Zernička“ zjawnosći přepodate
Čas čakanja bě skónčnje nimo. Po derje
wopytanych serbskich kemšach druhu
adwentnu njedźelu w Budyskej Michałskej
cyrkwi předstajištaj Serbski superinten
dent Krystof Rummel z Hodźija a wosad
na fararka Jadwiga Malinkowa ze Slepo
ho na tradicionalnej adwentničce na farje
nowe spěwarske za dźěći a młodostnych.
Spodobnu 164-stronsku knihu ze schowa
nej spiralnej wjazbu stej Serbske ewangel
ske towarstwo a Serbski wosadny zwjazk
wudałoj. Projekt je so wot Załožby za serb
ski lud, Ewangelskeje cyrkwje Berlin-Brani
borska-šleska Hornja Łužica a wot mnoho
darićel(k)ow spěchował.
Tójšto awtorow, komponistow a přełože
rjow je do knihi z rjanym titulom „Zernička“
přinošowało. Hižo znate spěwy su wozje
wjene a nowe su so z němčiny, jendźelšćiny
a pólšćiny přełožili. Tež rjany wuběr Taizéspěwow je so do knihi zapřijał. Znata wu
měłča Jutta Mirtschin z Berlina je ju ilustro
wała. Nimo kěrlušow su tež modlitwy za
dźěći wozjewjene.
Redakciska skupina měješe ruce połnej
dźěła. Jej přisłušachu wote wšeho spočat
ka Janina Krygarjowa (Wuježk), Jadwiga
Malinkowa (Slepo), Christiana Piniekowa
(Choćebuz) a Gunnar Krawc (Šwikawa).
Pozdźišo přidružichu so Krystof Rummel
a Diana Pašcyna (Hodźij) kaž tež Měrćin
Wirth a Marka Maćijowa (Budyšin).
Prěnje ideje za projekt sahaja do lěta
2018. Wuběr a rjadowanje kěrlušow, or
ganizowanje přełožkow, fachowa porada,
wobstaranje prawow, sadźba, dźěło z ilu
stratorku a ćišć knihi a wosrjedź wšeho ko
ronapandemija, to běchu mězniki w dźěle
redakcije. Njedźelu, 4. decembra, staj nětk
sup. Rummel a fararka Malinkowa přitom

nym sobuskutkowacym prěnje eksemplary
přepodałoj a so jim za wšu nałožowanu
prócu dźakowałoj.
Adwentničku zahajištej Rejzka a Leńka
Maćijec z hodownym spěwom, zahratym
na klawěrje a pišćałce. Po kofejpiću a bje
sadźe stejachu nowe spěwarske w srjedźi
šću. Kniha je so hnydom wužiwała. Hit bě
še „Štó stwori frinkolace hwězdy“. Marta
a Helena Malinkec z Rakec hraještej na pi
šćałce a samo spěwanje někotrych spěwow
přewodźeštej. Na połsta přitomnych, mjez
nimi wjele dźěći, sej mócnje zaspěwa a tež
hnydom kanon „Bratře Jano“ zmištrowa.
Na prašenje šulerja, što poprawom

Nowu „Zerničku“ předstajichu druheho
adwenta na adwentničce na Michałskej farje.

Při spěwanju a hudźenju z nowych spěwarskich mějachu dźěći kaž dorosćeni swoje wjeselo.
Samo rejować so k spěwam hodźeše.
Fota: Jürgen Maćij

Wšěm na wudaću „Zernički“ wobdźělenym wupraji so dźak. Z nich běchu na adwentničce
přitomni (wot lěwa): Bianka Wjeńcyna, Gunnar Krawc, Měrćin Wirth, Christiana Piniekowa, Jan Malink, Měrko Šołta, Chrysta Meškankowa, Marka Maćijowa, Janina Krygarjowa, Jadwiga Malinkowa a Diana Pašcyna.

„zernička“ rěka, zhonichu přitomni, zo je
to hwězda, kiž swěći rano při switanju abo
wječor při ćmičkanju. Dwaj wotćišćanej
spěwaj so na zerničku poćahujetej. Hwěz
da je na titulnej stronje knižki zwobraznje
na. „Zernička“ rěkaše něhdy tež serbski
nabožny časopis a pozdźišo serbske
towarstwo w Lichanju.
Nowe spěwarske za dźěći a młodostnych
móžeće sej za 11,90 eurow w Smolerjec
kniharni w Budyšinje a w Klóšterskim wob
chodźe w Pančicach-Kukowje kupić abo sej
je pola Serbskeho ewangelskeho towar
stwa a Serbskeho wosadneho zwjazka
skazać.
Marka Maćijowa
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Knižna premjera w Slepjanskej cyrkwi
Srjedu, 7. decembra, přichwata wjace hač
80 ludźi do Slepjanskeje cyrkwje, zo by
premjeru knihi „Ho zachopjonku jo było to
słowo – Slěpjański rozprajak. Schleifer
Sprachführer“ dožiwiło.
Wědomostnikaj Juliana Kaulfürstowa
a Simon Blum staj w zašłych lětach kon
wersacisku knihu kaž tež gramatiku Sle
pjanskeje narěče zestajiłoj. Hódnotne žór
ło a stajnje k pomocy bě jimaj při tym
ze swojimi znajomosćemi serbskeje rěče
89lětny Hanzo Mrózk z Trjebina.
Wotměnjacu a lóštnu lawdaciju přewza
na knižnym předstajenju Fabian Kaulfürst.
Pokaza na rjad dalšich ludźi, kiž běchu na
zwoprawdźenju knihi wobźěleni. Hartmut
Hantscho wot towarstwa Kólesko je wob
sahowe ćežišća sobu koncipował kaž tež
trěbne pjenjezy za ćišć wobstarał. Gerald
Schön bě zamołwity za spodobne wuhoto
wanje knihi a jeje sadźbu. Bjez wuskich
zwiskow k Serbskemu institutej a Sakske
mu ministerstwu za wědomosć, kulturu
a turizm njeby so publikacija w tutym wob
jimje zwoprawdźić móhła. Kniha wopřija
wjac hač 340 stronow a stwori z tym za
kład za nawuknjenje a wužiwanje Slepjan

skeje narěče. Zdobom poda dohlad do Sle
pjanskeho cyrkwinskeho a kulturneho ži
wjenja, wšako so w njej tež spěwy, rymy,
recepty a hódančka namakaja. Tak před
staji nowa kniha nazornje rěč a holanske
žiwjenje w Slepjanskej wosadźe.
Předstajenje knihi bě swjatočnje wob

rubjene ze spěwami a kěrlušemi wokal
neho ansambla Kólesko, tak zo dóstachu
wopytowarjo wječorka žiwy zaćišć wo serb
skim žiwjenju w Slepom. Njech so nowa
kniha prawje wjele wužiwa a k wozrodźe
nju Slepjanskeje narěče přinošuje!
Jadwiga Malinkowa

Juliana Kaulfürstowa a Simon Blum staj knihu wo Slepjanskej narěči spisałoj. Ze swojimi
rěčnymi znajomosćemi bě jimaj při tym pomocny Hanzo Mrózk.
Foto: Hanka Šěnec

Hdyž dźěćetko přińdźe, knježi ćišina
W Slepom je z tradiciju, zo wotměje so
1. adwenta serbske wosadne popołdnje.
Tež lětsa wočakowachmy na nim dźěćetko
ze swojimaj přewodnicomaj. Před tym
spěwachmy adwentne spěwy, słyšachmy
nutrnosć fararki Jadwigi Malinkoweje
a dachmy sej wosušk a poprjančki zesło
dźeć.
Připowědźene wot zwónčka dźěćetko
zastupi. Mjeztym zo so trójce do křižnych
směrow pokłoni, zaspěwachmy tradicio

nalny spěw „Kužde lěto zasej“. Potom bě
ćicho w rumnosći. Dźěćetko kóždeho trójce
po licomaj pomajkny a jemu žiwjenski prut
na lěwe ramjo połoži. K temu přewodnica
kóždemu maličkosć přepoda. Někotremuž
kuli stejachu při tym sylzy we wočomaj,
dopomnjenki na dźěćatstwo so w duši
zbudźachu. Tak skradźu kaž bě přišło, dźě
ćetko z přewodnicomaj zaso woteńdźe.
Tež fararka Malinkowa bě Slepjanske
dźěćetko sobu přinjesła, klanku, kotruž bě

Dźěćetko z přewodnicomaj wopyta 1. adwenta zhromadźenych na serbskim wosadnym
popołdnju w Slepom.
Foto: Diana Fryčec-Grimmigowa

jej Edit Pjenkowa dariła. Rěčachmy wo
wuznamje dźěćetka a wo wosebitosći jeho
módreje sekle. Farar Handrik bě ju dźěćet
ku w prěnim powójnskim adwenće 1918
přityknył a dźěćetko z Božim žohnowanjom
ludźom do domu pósłał. Tutón nałožk je
fararka Ulrike Menzel 1999 zaso wožiwiła.
Z teho časa so Slepjanskemu dźěćetku
kóžde lěto módra sekla přityknje.
Rjenje so potom bjesadowaše. Nadobo
běchmy při wjedrje. Diana Fryčec-Grimmi
gowa powědaše wo diskusiji z wjedrowymi
ekspertami, kotřiž teoretisce wo zažnišim
rozkćěwje sněhowkow diskutowachu. „Če
hodla wostanjeće při teoriji? Prašejće so
tola Hanza Mrózka“. Wona pola njeho za
zwoni a zhoni, zo bě sej wón hižo wot 1950
zapiski wo wjedrje a přirodźe činił. Tak mó
žeše zwěsćić, zo sněhowki nětko hižo měsa
caj prjedy swoje prěnje kćenja pokazaja.
Hišće bóle hnuty bě Hanzo Mrózk, hdyž
fararka Malinkowa na jeho wnučka Si
mona Bluma spomni. Wón je sobuawtor
noweje knihi, kotraž so něšto dnjow poz
dźišo w Slepjanskej cyrkwi zjawnosći před
staji. Wo nastaću knihi Simon Blum po
wědaše, zo je wot spočatnje předwi
dźanych 80 na nětko wjac hač 300 stron
rozlězła.
Bě to informatiwny, poradźeny a spo
móžny 1. adwent.
Manfred Hermaš
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Žiwy adwent z ukrainskim wječorom
Z nalěća sem je wjace hač 120 ukrainskich
swójbow do Rakec přićahnyło. Přewažnje
su to maćerje ze swojimi dźěćimi abo
generacija dźědow a wowkow. Mnozy
z nich pochadźeja z wuchodneje Ukrainy,
tam hdźež je so w poslednich měsacach
najsylnišo wojowało.
Wot jutrow přeprošuje Rakečanska wo
sada ukrainskich ćěkancow kóždy pjatk na
snědań do farskeje bróžnje. Annemarie
Simonowa z Trupina tute zetkanja z wjele
prócu přihotuje a ukrainske swójby tež we
wšědnym dnju z wutrobitym angažemen
tom přewodźa. W běhu krótkeho časa sta
so Rakečanska fara za mnohich Ukrainča
now z wažnym zetkawanišćom. Tak wudźě
leše so tu w nalěću prawidłownje chlěb.
Nětko swjeća so tu kóždu njedźelu popoł
dnju ukrainske kemše, wotydźenja pak zet
kawaja so prawidłownje k modlitwje abo
młodźinskej hodźinje. Nimo teho přińdu
nowi wobydlerjo Rakec husto na faru, zo

bychu sej tu něšto kopěrowali abo někajke
formulary wućišćeli. Mnozy wosadni no
wym wobydlerjam Rakec w naležnosćach
wšědneho dnja pomhaja, hač su to lěkar
ske wopyty, organizacija šule, přistup k rěč
nym kursam a njeličomne prašenja doko
ławokoło němskeje běrokratije
Po lětomaj přestawki swjećachmy lětsa
w Rakečanskej wosadźe zaso žiwy adwent.
Kóždy wječor přeproša druha swójba abo
wosadny kružk na dohodowne zetkanje.
Sobotu, 10. hodownika, prošachu Ukrain
čenjo do farskeje bróžnje. Jako hosćo bě
chu přišli, dźensa pak su hosćićeljo, kaž
powita nas Ludmila, agilna a stajnje wje
soła wowka. Přihotowali běchu bohatu
wječer ze wšelakimi ukrainskimi chłóšćen
kami. Adwent jako wosebity róčny čas do
ma njeznaja, hody same swjeća po pra
wosławnym wašnju hakle 6. a 7. januara.
Po wječeri zaspěwachu swojim hosćom
najprjedy wšelake ukrainske pěsnje, po tym

pak wšitcy hromadźe spěwachu. Rakečan
ski serbsko-němski spěwnik, kiž bě wosada
w lěće 2021 wudała, bě tu z wulkej pomo
cu. Mnozy Ukrainčenjo wšak hišće mało
němsce rozumja, serbšćina je jim husto
bliže. Mócnje tuž serbsko-němske doho
downe a hodowne kěrluše zaklinčachu
a njebě hižo wažne, hač je maćerna rěč
ukrainšćina, rušćina, serbšćina abo němči
na. Njewosta pak jenož při kěrlušach, bór
ze so tež ukrainsko-ruske ludowe spěwy
zhromadnje spěwachu. Dźakowano „To
waršnemu spěwnikej“ z rubriku „Ze sło
wjanskeho wukraja“ bě to tež tym móžno,
kiž teksty tak derje njeznaja. Ukrainski lu
dowy spěw „Pidmanula, pidwjela“ sta so
tak z hitom adwentneho wječora a so
wospjet zaspěwa. Politika tu hižo rólu nje
hraješe, ale wjeselo nad zrozumjenjom
a zhromadnosću w spěwje. Wokomik ho
downeje radosće wšě starosće a strachi
přesahowaše.
Lubina Malinkowa

Korlu Awgusta Kocora w Zahorju počesćili

Maćicarka Marka Cyžowa měješe swjedźensku narěč na počesćenju Korle Awgusta Kocora
k jeho 200. narodninam 3. decembra při pomniku w Zahorju.
Foto: Domowina

Z kwětkami w serbskich barbach wupyšeny
Kocorowy pomnik
Foto: Trudla Malinkowa

Składnostnje 200. narodnin sławneho
kantora, wučerja a komponista Korle Aw
gusta Kocora wotmě so sobotu, 3. decem
bra, čestne wopominanje w jeho ródnej
wsy Zahorju. Při tamnišim pomniku, kotryž
bě so před nimale sto lětami postajił,
witaše předsyda Domowiny Dawid Statnik
někotrych Serbow a Němcow kaž tež
spěwarjow projektneho chóra. Pod nawo
dom cyrkwinskohudźbneho direktora
Friedemanna Böhme zanjese chór tři
Kocorowe spěwy.

sydstwa Maćicy Serbskeje dr. Annett
 rězanec połoži buket. Zhromadnje zaspě
B
wachu přitomni serbsku hymnu.
Swjatočnosć při Kocorowym pomniku
bě zdobom zakónčace zarjadowanje w ju
bilejnym lěće Zejlerja a Kocora. Na 30 za
rjadowanjow wěnowaše so wopominanju
150. posmjertnin Handrija Zejlerja a 200.
narodnin Korle Awgusta Kocora. Wjeršk
běše spěwanski swjedźeń serbskich chó
row kónc oktobra w Budyskej „Krónje“.
Měrćin Wirth

Wjesnjanosta přisłušneje gmejny Bude
stecy, Markus Michauk, postrowi přitom
nych. Wón skedźbni na to, zo je so serb
stwo w gmejnje w dalokej měrje pozhu
biło, zo pak su někotre serbske sadźenki,
kotrež měli so kedźbliwje hladać. Poče
sćacy přednošk wo žiwjenju a wuznamje
Korle Awgusta Kocora měješe Maćicarka
Marka Cyžowa.
Předsyda Domowiny a županka Budy
skeje župy Domowiny Hilža Mehrowa
połožištaj wěnc k pomnikej a čłonka před
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Posledni serbscy fararjo w serbskich wosadach sakskeje krajneje cyrkwje (4)

Ernst Bohabój Guda w Lubiju (hač do 1912)
Ernst Bohabój Guda (Ernst Fürchtegott
Gude) narodźi so 14. decembra 1840 jako
syn wučerja Handrija Gudy na šuli w Ko
morowje pola Klukša. Bě to niski jednopo
schodowy, ze słomu kryty tykowany domčk,
kotryž hižo dawno wjac njesteji. Po wučbje
pola nana přeńdźe na gymnazij w Budy
šinje. Tu bě sobustaw a městopředsyda
serbskeho gymnazialneho towarstwa SSB.
Wot lěta 1862 studowaše teologiju w Lip
sku, hdźež skutkowaše tež jako čłon a před
syda Łužiskeho prědarskeho towarstwa.
Po zakónčenju studija 1865 wosta jako
wučer na 1. byrgarskej šuli w Lipsku.
W lěće 1868 nastupi Ernst Bohabój Gu
da swoje prěnje duchowne městno jako
diakon a serbski prědar w Lubiju. Zdobom
měješe zastojnstwo jastwoweho fararja
.
přewzać. Dokelž běchu mjez jatymi stajnje
.
tež Serbja, wyšnosć na tym wobsteješe, zo
ma so serbski farar wo nich starać. Hižo
štyri lěta pozdźišo, 1872, postupi w hirar
chiji a sta so z archidiakonom, to rěka z dru
him duchownym, w Lubiju. Wobchowa
pak swoje nadawki při Serbskej cyrkwi, ko
traž je tež jako Klóšterska abo Janska cyr
kej znata. Tele zastojnstwo zastawaše hač
do swojeho wotchada na wuměnk 1912.
Hižo prjedy hač bě Guda 1868 do Lubi
ja přišoł, běchu we wosadźe wo tym roz
myslowali, hač měli so při woteběracej lič
bje Serbow serbske kemše scyła hišće dale
wjesć. Lubijska serbska wosada ličeše te
hdy něhdźe 400 dušow, němska pak na
dźewjeć tysac. Hladajo na přewažnje serb
sku wosadnu wjes Wolešnicu a na serb
skich słužownych w měsće rozsudźichu so
tehdy za dalewjedźenje serbskich kemšow.
Z přichadom Gudy so postaji, zo maja so
tute w dwutydźenskim turnusu kóždu prě
nju a třeću njedźelu měsaca wotměwać.

Archidiakon Guda bě sobustaw Maćicy
Serbskeje a Hłowneje konferency serb
skich duchownych. 1880 přistupi nowoza
łoženemu Towarstwu pomocy studowa
cych Serbow. Jako so 1882 w Lubijskim ho
telu „Wettiner Hof“ z wulkim wuspěchom
serbski spěwanski swjedźeń wotmě, diri
gowany wot kantora Kocora z bliskich Ket
lic, Guda žadyn podźěl na tym njeměješe.
1893 přijimaše wjele gratulacijow k swo
jemu 25lětnemu zastojnskemu jubilejej,
mjez druhim wot Lubijskeje serbskeje wo
sady a wot Hłowneje konferency serbskich
duchownych.
Zjawnu kedźbnosć zbudźichu serbske
poměry w Lubijskej wosadźe, jako so w lě
će 1895 cyrkwinska wizitacija wotmě. Při
tym tematizowaše serbski wizitator, farar
Kubica z Bukec, zo so w Janskej cyrkwi ža
ne serbske Bože wotkazanje njeswjeći a zo
tam ani žane sudobja za to nimaja. Jeho
kritice přizamknychu so Wolešenjo, kiž za
podachu peticiju z 42 podpismami, w ko
trejž žadachu sej šěsć króć wob lěto serb
ske Bože blido w Janskej cyrkwi. Žadanju
so wotpowědowaše a 1896 dósta cyrkej
spowědne sudobja – keluch a kanu, tyzu
a taler – ze serbskim napisom „Wot Ser
bow Lubijskeje wosady za Serbow 1896“.
Serbskosć Lubijskeje wosady dale a spěš
nišo woteběraše. 1873 so posledni króć pa
ćerske dźěćo, jedne jeničke, jako serbske
zapisa. W lěće 1883 naličichu přerěznje
135 kemšerjow na serbskich Božich słuž
bach, w lěće 1909 jenož hišće 37.
Hladajo na tute wuwiće wobzamknychu
w Lubiju, hdyž so farar Guda 1912 na wu
měnk poda, jeho městno jako němske wu
pisać. Kaž husto w tajkich padach, hdyž so
Serbam něšto zhubi, zběhachu so hłosy,
kiž přisuwachu winu němskej wyšnosći.

Lubijske spowědne sudobja z lěta 1896 ze serbskim napisom

Foto: Jürgen Maćij

Serbska cyrkej w Lubiju słuži dźensa jako
„Kulturzentrum Johanniskirche Löbau“ kulturnym zaměram.
Foto: Robert Malink

Ale tež tajcy, kiž wobstejnosće lěpje znaja
chu, so słowa jimachu:
„Je njeprawo, hdyž je so jemu (cyrkwin
skemu radźićelej Rosenkranzej, T.M.) poro
kowało, zo njeby našim Serbam přećelnje
zmysleny był. Zo so Lubijske duchowne
městno njeje wjace móhło jako serbske
wupisać, jeho wina njeje, ale w tym leži, zo
je tam jenož hišće jara mało Serbow. K te
mu je dźě za jich duchowne zastaranje
přez běrtlklětnu spowědź a kemšenje sta
rane. ... Serbja na mjezach su sami zwjet
ša wina, dokelž mało na swoju narodnosć
dźerža, swoje dźěći němske woćahnu a so
hakle pozdźe dopomnju, hdyž woni něm
sku młodosć po sebi widźa, kotraž wjace
wo serbsku rěč njerodźi.“ (PB 4/1913)
Po wotchadźe fararja Gudy na wuměnk
přewza Hrodźišćanski farar Oswald Mró
zak serbskorěčne zastaranje w Lubijskej
wosadźe. Wot lěta 1912 hač do spočatka
dwacetych lět jězdźeše štyri króć wob lěto
do Lubija, zo by tam swjećił serbske kem
še ze spowědźu. Poslednje so najskerje
1921 wotměchu. W NDRskim času wuži
waše so tamniša Serbska cyrkej jako skład,
dźensa słuži jako „Kulturzentrum Johan
niskirche Löbau“ jenož hišće kulturnym
zaměram.
Na wuměnku bydleše Ernst Bohabój Gu
da w Budyšinje. Tu zemrě 10. měrca 1922
jako wudowc, zawostajo jednu dźowku.
Chowany bu na Budyskim Tuchorju, „pře
wodźany tež wot jich wjele Serbow, ko
trymž je z wulkej swěru přez te dołhe lěta
swojeho žiwjenja słužił“. (PB 26.3.1922) Je
ho posledni wotpočink tam dźensa hižo
zdźeržany njeje.
Trudla Malinkowa
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Wuslědki swětoweho zetkanja cyrkwjow diskutowali
Kak dale po swětowym zetkanju cyrkwjow
w Karlsruhe? Tutemu prašenju wěnowaše
so digitalne zetkanje póndźelu, 28. nowem
bra 2022, na kotrymž so něhdźe 170 wob
dźělnikow z cyłeje Němskeje wobdźěli. Zet
kanje organizowali běchu běrow swěto
weho zetkanja kaž tež zhromadźenstwo
křesćanskich cyrkwjow w Němskej.
W zawodnych słowach rysowaše bayer
ski biskop Heinrich Bedford-Strohm, kiž bu
w Karlsruhe za noweho předsydu swěto
weje rady cyrkwjow woleny, aktualnu situ

aciju. Krizy na swěće so wězo tež w radźe
špiheluja. Runje hladajo na to pak je swě
towa rada cyrkwjow wažne zetkawanišćo,
wšako skići zwonka stata fungowacy fo
rum. Po tym so we wšelakich krótkoim
pulsach najwažniše temy zhromadźizny
zjimachu. Mjez druhim rozprawješe Lubi
na Malinkowa wo zetkanju zastupjerjow
indigenych ludow, kotřiž běchu w Karlsru
he wospjet swoje zludanje wo zapadnym
swěće zwuraznili. Přeco hišće ćerpja pod
sćěwkami kolonializacije a zdźěla tež mi

sionstwa. Aktualnje pak klimowa katastro
fa žiwjenski rum mnohich ludow wosebje
na juhu našeje zemje wohroža.
Na kóncu třihodźinskeho zetkanja před
stajichu so prěnje konkretne projekty, kiž
maja impulsy z Karlsruhe do přichoda
njesć. Wo dalšich krokach so na zetkanju
diskutowaše, mjez druhim přemysluje so
wo „Swětowej dekadźe pokuty“. Tuta měła
na to pokazać, zo mamy w bohatych kra
jach swoje žiwjenske wusměrjenje a waš
nje změnić.
Lubina Malinkowa

Bernd Pittkunings počesćeny
Na hrodźe w Lubinje w Błótach počesćichu
8. decembra delnjoserbskeho pěsnjerja
a poeta Bernda Pittkuningsa z Branibor
skim krajnym Mytom Miny Witkojc 2022.
Na swjatočnym zarjadowanju wobdźěli so
nimo přiwuznych počesćeneho wjele za
stupnicow a zastupnikow serbskich to
warstwow, gremijow a institucijow.
Myto Miny Witkojc spožča kraj Brani
borska wot lěta 2018 za wurjadne wuko

Biblija 2.0

ny, inowatiwne nastorki a wosebite zasłuž
by wo nałožowanje, wužiwanje, posrědko
wanje a dalewuwiće delnjoserbskeje rěče.
Z nim wuznamjeništaj so dotal Žylowska
pěstowarnja Mato Rizo (2018) a slawist
Manfred Starosta (2020).
PB
Lawreatej Berndej Pittkuningsej (naprawo)
gratulowaše tež předsyda Domowiny Dawid
Statnik.
Foto: Domowina/Judit Šołćina

SET abo wosadny zwjazk wo tym rozmyslo
wać, štó móhł tutón nadawk přewzać.
Mjenowane files su zakłady za nastaće
Tute pomjenowanje smój sebi za naju pře noweje biblije. Zo by to wšitkim jasne było:
dewzaće wumysliłoj. Jeli zo někomu při Hač do nětka mamy składowane jako files
čitanju sćěhowacych linkow druhe mjeno (kiž pak su z tekstowym programom
do myslow stupa, budźe namaj namjet wi wobdźěłajomne) staru Jakubowu bibliju
tany.
w starym prawopisu, ale z łaćonskimi
Je po naju měnjenju na času, zo próco pismikami.
wanja wo nowu hornjoserbsku ewangel
Zo by z tutej hromady datow nowe wu
sku bibliju k zaměrnemu dźěłu wjedu. Spó daće biblije nastać móhło, ma so cyły
znajomnej stej we wokomiku sćěhowacej tekst słowo po słowje prawopisnje a dalo
směraj, kiž poručatej so za dokładniše kož trjeba tež po gramatice korigować.
přemyslowanje:
Tež hdyž móže so tute dźěło zdźěla z po
1. Z pomocu načasnych techniskich móž- mocu wosebje zhotowjeneho programa
nosćow jednoriše, bjezprohowe spři- wukonjeć, žada sej wjele prócy, transfor
stupnjenje Božeho słowa za wšu serb- maciju w cyłym teksće biblije přewjesć.
sku młodźinu. Tež starym a bědnym ma
Naju próstwa dźe na tutym městnje na
so na tute wašnje wjesele při słuchanju wšitkich na tajkim nadawku zajimowa
na Bože słowo wobradźeć.
nych Serbow, wobdźěłanje někotrych stro
2. Nowoćišć noweje hornjoserbskeje ewan- now přewzać. Je wotpohladane, nadawk
	 gelskeje biblije.
za cyłu bibliju do šěrokosće wjesć a z tym
Zakład za wšě dalše kroki je Jakubowa bi po móžnosći wjele ludźi k aktiwnej zaběrje
blija z lěta 1905. Serbski institut zhotowi z bibliskimi tekstami pohnuwać. Prjedy
a sposrědkuje wot tuteje knihi rezultaty pak hač so z tym započina, ma so derje
OCR wot kóždeje strony jako ryzy tekst přemysleny dźěłowy porjad nastajić, zo by
(UTF-8). Teksty jednotliwych stronow so z rozkuskowanych tekstow zaso cyłk na
awtomatisce předźěłaja (format, strona) stał. Tehorunja ma so derje přemyslić
a so logisce kombinuja. Přez to nastanje a rozsudźić, hač so hižo w běhu časa
jedyn file za kóždy wotrězk (na př. jedyn wobdźěłane teksty hnydom wužiwaja a so
dokument za jedne sćenje, list, knihu atd.). do cyłka zadźěłaja abo hač měł so najprje
Tute dokumenty maja so derje zawěsćić dy jednotny tekst na samsnym rěčnym
a składować, ale tež kóždemu, kiž chce so schodźenku nadźěłać. Rada filologow
z nimi zaběrać, přez link přistupne być. Za a teologow je tu trěbna.
tutón zakładny zdónk datow dyrbjał
Prěnje kročele, kiž maja so młodostnym
něchto zamołwitosć njesć. Snano móže při zaběrje z bibliju poskićeć, su:

1. Čitanje wubranych tekstow wot jedneje
DVD sej wobhladać (tež za starych
ludźi);
2. te same teksty přez šmóratko ze słu-
chatkami słuchać;
3. z pomocu šmóratka tute teksty přez
autoradio słuchać (přez bluetooth zwjazane);
4. cyła biblija ma kóždemu w dźensnišim
pismje, prawopisu a słowoskładźe přez
šmóratko abo ličak jako web-strona
abo přez download přistupna być.
Najnaročniše dźěło budźe přewjedźenje
korekturow. Metodika při přewjedźenju ko
rekturow měła so potom postajić. hdyž
prěnje transformowane teksty předleža.
Korigowana wersija by so po naju měnje
nju za realizaciju dypkow 1–4 hodźała.
Za nowowudaće serbskeje biblije (dypk
2 horjeka) – po naju měnjenju měła to
ekumeniska być – su zawěsće tež změny
ze stejišća teologow trěbne. Nječujemoj
so kompetentnaj, wo tym nadrobnišo roz
myslować. Započinać pak chcemoj w lěće
2023 z nahrawanjom čitanja „Sćenje po
swjatym Mateju“ (LND 1960), zhotowje
njom jedneje DVD a móžnosću wotkła
dowanja rěčaneho teksta do syće. Tež za
to wšu poskićenu podpěru radlubje wi
tamoj.
Smój wćipnaj na waše ideje a přispom
njenja. Móžeće je w Pomhaj Bóh wozjewić
abo namaj wosobinsce zdźělić (post@fschneider-hv.de, arnd.sobe@t-online.de).
Friedhard Krawc
Arnd Zoba
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Powěsće
Rakecy. Na druhej adwentnej njedźeli,
4. decembra, zaklinča w Rakečanskej cyr
kwi Delnjoserbska hodowna kantata z pje
ra Oksany Weingardt a Bernda Pittku
ningsa. Zanjesli su twórbu před něhdźe 70
připosłucharjemi chór Łužyca zhromadnje
z chórom a solistami SLA. Tydźeń pozdźišo
bě dalše předstajenje kantaty w Slepjan
skim kulturnym centrumje. W Delnjej Łuži
cy zaklinča wona na njedźelomaj prěnjeho
a štwórteho adwenta w cyrkwjomaj w Tšup
cu a Picnju.
Budyšin. Prawidłownje přeprošuje Staro
měšćanske towarstwo zhromadnje z archiw
nym zwjazkom na přednoški w Budyskim
měšćanskim archiwje. Posledni, 6. decem
bra, bě Korli Awgustej Kocorej składnost

nje jeho 200. narodnin wěnowany. Měrko
Šołta poda informacije wo jeho žiwjenju
a předstaji na zakładźe wurězkow z tehdy
šich nowin, kak so něhdy serbske spěwan
ske swjedźenje přewjedźechu. Přednošk
wobrubi dujerska skupina Consonare pod
nawodom Evelyn Fiebiger. Připosłucharjo,
kiž na tutym wječorku prěni raz wo Koco
rowym tworjenju zhonichu, wuprajichu so
zahorjeni wo rjanej hudźbje.
Budyšin. Po dwulětnej přestawce korony
dla móžeše 1. serbska kulturna brigada
Budyskeho Serbskeho gymnazija sobotu
do třećeho adwenta zaso swój tradicional
ny dohodowny koncert wuhotować. W mi
njenych lětach stajnje w Michałskej, wot
mě so koncert 10. decembra 2022 prěni
króć w Marje Marćinej cyrkwi. W połnje
wobsadźenym Božim domje zanjesechu
chór a młodźi solisća z Prahi zhromadnje
z orchestrom SLA pod nawodom dirigenta
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pochadźeše z Čěskeje, hdźež bě so 1815
w městačku Skuteču (Skutsch) do katolske
je swójby šewskeho mištra a měšćanosty
narodźił. Studowaše teologiju w Praze
a we Wienje a bu 1841 w Hradec Králové
(Königgrätz) na měšnika wuswjećeny. Po
tym bě měšnik při kejžorskim dworje we
Wienje a promowowaše na doktora teolo
gije. Wot 1848 kurator w Dvůr Králové
(Königinhof) spušći měšnistwo a přestupi
1851 do ewangelskeje cyrkwje. Pola fara
rja Jana Łahody w Chołmje nawukny serb
šćinu a přihotowaše so na farske zastojn
stwo w Serbach. Wosadny farar bě wot
1851 w Hóznicy a wot 1860 hač do swoje
je smjerće w Sprjejcach. Připódla hišće na
duchownym polu dźěłaše, přełoži spisy
Husa a Komenskeho do němčiny a bě so
bustaw Hornjołužiskeje towaršnosće wě
domosćow w Zhorjelcu. 1867 poskićichu
jemu profesuru słowjanskich rěčow na
Wrócławskej uniwersiće, kotruž wotpoka
za. Woženjeny bě z Augustinu rodź. Por
sche, dźowku fabrikskeho wobsedźerja
z Dvůr Králové, kotraž krótko do kwasa do
ewangelskeje cyrkwje přestupi. Z mandźel
stwa wuńdźechu dźěći Lubinka, Wlasta,
Radosław, Růženka, Milka a Maria. Ćežki
wosud potrjechi swójbu, jako mać 40lětna
1872 zemrě a krótko po tym 1873 tež nan.
Wo wosyroćene dźěći staraše so Hodźijski
farar Jaroměr Hendrich Imiš.
T.M.

Přeprošujemy

Adwentny koncert chóra Serbskeho gymnazija pod nawodom dirigenta Friedemanna
Böhme w Marje Marćinej cyrkwi w Budyšinje
Foto: Hanka Šěnec
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Friedemanna Böhme čěsku „Hodownu
missu“ Jakuba Jana Ryby. Za wurjadne
wuměłske dožiwjenje so wjacore sta wo
pytowarjow z mócnym přikleskom dźako
waše. Postrow a duchowne słowo posrěd
kowa sup. n. w. Jan Malink.

Dary
W nowembru je so dariło za nowy spěwnik
50 eurow a za Pomhaj Bóh 32 eurow
a 7 eurow. Bóh žohnuj dary a darićelow.

Spominamy
Před 150 lětami, 31. januara 1873, zemrě
farar dr. Jan Nowotny w Sprjejcach. Wón

08.01. 1. njedźela po Třoch kralach
14.30 ekumeniski nyšpor w cyrkwi Našeje
lubeje knjenje w Budyšinje
(sup. Rummel, farar Sćapan)
10.00 Serbsko-němske kemše z ukrain-
skej hudźbu w Žylowje
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu
(sup. Rummel)
15.01. 2. njedźela po Třoch kralach
08.30 kemše z Božim wotkazanjom
w Poršicach (sup. n. w. Malink)
16.01. póndźela
16.30 zhromadźizna w Serbskim wosadnym zetkanišću w Chmjelowje
19.01. štwórtk
18.30 Bjesada na farje w Bukecach
21.01. sobota
09.30 sobustawska zhromadźizna Serb-
skeho wosadneho zwjazka w Ho-
dźiju na kantoraće
22.01. 3. njedźela po Třoch kralach
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu
(fararka Malinkowa)
05.02. poslednja njedźela
po Třoch kralach
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu
(sup. n. w. Malink)

