Wozjewjenja na 5. přezlětnej njedźeli (10.02.2019)
1. Dźensa je w 14.00 hodź. njedźelski nyšpor. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.
2. Na lěwej stronje so tež wo tydźenju prěnje 7 ławkow tepja.
3. W tutym tydźenju su domawobstaranja: Wutoru dopołdnja we Wulkej
Dubrawje, w Komorowje, Zdźěri a Brěmjenju.
4. Štóž njeměješe dotal składnosć k domuswjećenju, njech sej prošu z
wosadnym fararjom termin dojedna.
5. Prěnjowoprawjenska wučba je prawidłownje.
6. Dźěćace kemše su tohorunja.
7. Ministranća njech sej prošu nowy plan w kapali wotewzaja.
8. Njedźelu, dnja 24. februara 2019 rozžohnujemy so z nawodnicu našeho
Katólskeho serbskeho dźěćaceho domu Alojs Andricki, knjeni Móniku Bukowej
a witamy nowu nawodnicu, Andreju Henichowu. Knjeni Bukowa je 44 lět w
našim dźěćacym domje skutkowała, z toho 40 lět jako nawodnica. To je nam z
přićinu, so jej na zhromadnej Božej mši w serbskej a němskej rěči w 9.30
hodź. dźakować. Božu mšu naš dźěćacy dom sobu wuhotuje. Po kemšach su
wšitcy wutrobnje na přijeće do našeho dźěćaceho domu přeprošeni.
9. Prěnja swjata spowědź prěnjowoprawjenskich dźěći w němskej rěči je sobotu,
16.02. w 13.30 hodź. Prěnja swjata spowědź w serbskej rěči přesunje so na
sobotu, 23.02. w 13.30 hodź.
10.
Nabožny tydźeń budźe w našej wosadźe w 1. tydźenju prózdnin wot
08.07.-12.07.2019
11.
Zašłu wutoru bě chowanje a rekwiem za + Jurja Šibšiku z Radworja. Za
njeho spěwamy dźensa na Božej mši 9.00 hodź. kěrluš. R.i.p.
12.
Póndźelu, 04.02. zemrě w starobje 51 lět knjez Tomaš Žur z Gerstetten,
pochadźacy z Radworja. Chowanje popjelnicy so pozdźišo wozjewi. R.i.p.
13.

Domy so swjeća:

Njedźelu, 10. februara
13.00 hodź. Čorny Hodler spočinejo z dwórnišćom
Póndźelu, 11. februara
14.00 hodź. Miłkecy a Stróžisćo

Srjedu, 13. februara
14.00 hodź. Minakał
Srjedu, 13. februara
17.00 hodź. Psowje, Lipič, Wjesel a Hat
Štwórtk, 14. februara
17.00 hodź. Chróst
Pjatk, 15. februara
15.00 hodź. Wulka Dubrawa
Sobotu, 16. februara
10.00 hodź. Holešowska Dubrawka
Njedźelu, 17. februara
13.30 hodź. Łupoj, Łupjanska Dubrawka a Nowe Bronjo

