Wozjewjenja na 1. póstnej njedźeli, (10.03.2019)
1. Zašłu njedźelu běchu modlerske hodźiny před wustajenym Najswjećišim w
Radworju. Wutrobne zapłać Bóh tón Knjez wšitkim, kotřiž su modlenje
nawjedowali a wšěm wobdźělnikam.
2. Wutrobne zapłać Bóh tón Knjez za wšu zhromadnu modlitwu, hospodliwosć a
wšě dary při domyswjećenju.
3. Póstne prědowanja su we wosadźe njedźelu na nyšporje w 14.00 hodź. w
Radworju a štwórtk wječor na Božej mši we 18.30 hodź. w Zdźěri. Přeprošamy
wšitkich wěriwych, wosebje tež wšitkich muži, kotřiž chcedźa Jutry jako
křižerjo swětej Chrystusa, dobyćerja nad smjerću wozjewjeć, na póstne
prědowanja.
4. Na pjatkach w póstnym času dopomina zwonjenje w 15.00 hodź. na Jězusowe
wumrěće na křižu a přeproša nas k modlitwje a rozpominanju.
5. W tutym tydźenju su domawobstaranja: Póndźelu dopołdnja w Bronju, w
Kamjenej, Boranecach, Lutobču a Měrkowje. Wutoru dopołdnja we Wulkej
Dubrawje, w Komorowje, Zdźěri a Brěmjenju. Srjedu popołdnju w Małej
Dubrawje, Chwaćicach a Nowych Boranecach. Štwórtk dopołdnja w Chelnje,
Miłkecach, Čornym Hodlerju a Radworju.
6. Křižowy puć modlimy so w póstnym času w našej wosadźe: wutoru we 18.30
hodź. w Radworju, srjedu we 18.30 hodź. w Zdźěri a njedźelu w 14.00 hodź. w
Radworju. Srjedu rano modlimy so w póstnym času swjaty róžowc w 7.05
hodź. do Božeje mšě w Radworju. Na křižowy puć přeprošamy wosebje
wutrobnje tež wšitke dźěći wosady.
7. Wšitkich křižerjow našeje wosady skedźbnimy na to, so nutřkownje a
wonkownje na Jutry přihotować. Nutřkowne přihoty wobsahuja mjez druhim
wopyt Božich słužbow, póstnych prědowanjow a křižoweho puća. Wonkowne
přihoty wobsahuja wobstaranje koni, gratow a drasty.
8. Nowački so prošu pola Marka Šustra abo Bosćija Šefera přizjewja.
9. Do jutrowna křižerska zhromadźizna wotměje so 3. póstnu njedźelu,
24.03.2019 po serbskich kemšach na farje.
10.

Prěnjowoprawjenska wučba je prawidłownje.

11.

Dźěćace kemše su tohorunja.

12.
Křižowy puć za dźěći w serbskej rěči je sobotu w 10.00 hodź. w farskej
cyrkwi:

13.

Wosadna rada zetka so pjatk, 22.03. po wječornej Božej mši.

14.
Wšitcy młodostni su sobotu w 20.00 hodź. na zhromadnu vesper
dekanatneje młodźiny do farskeje cyrkwje Chrósćicach přeprošeni. Po
wječornej modlitwje předstajeja so impresije wo swětowym zetkanju młodźiny
w Panamje.
15.
Skedźbnjamy wšitkich wěriwych na to, zo bołmina hižo kćěje. Prošu
spřihotujće sej hižo nětko sami bołminu za Bołmončku.
16.
Putnikowanje swójbow do Róžanta budźe njedźelu, 07. apryla. Boža
mša w hnadownej cyrkwi budźe w 9.00 hodź.
17.
Zašłu sobotu bě chowanje a rekwiem za + Tomaša Žura z Gerstetten.
Za njeho spěwamy dźensa na Božej mši 10.30 hodź. kěrluš. R.i.p.

