Wozjewjenja na njedźeli Chrysta Krala (21.11.2021)
1. Swjedźenski nyšpor je dźensa w 14.00 hodź. Wšitcy wěriwi su wutrobnje přeprošeni.
2. Młodźinski nyšpor z wobrazami fotografowki Kerstin Kaczmar je dźensa na swjedźenju Chrysta
Krala w 14.00 hodź. w Chrósćan farskej cyrkwi. Po tym su młodostni na horcy napoj a bjesadu
na farski dwór přeprošeni.
3. Swójba z wosady da choru přiwuznu Njeswačanskej maćeri Božej a zbóžnemu kapłanej Alojsej
lubić a prosy wěriwych wo zastupny paćer. (Modlitwa čo.: 3/16, str.: 41; „Wótče naš“ a „Strowa
sy, Marija“)
4. Boža mša kotraž so w interneće na You Tube přenjese je dźensa w 9.00 hodź. z Chrósćic. Link
za sćěhowanje Božeje mšě je:
https://youtu.be/v9Qs1IvfskA
5. W cyrkwi maja so wotstawki dodźeržeć a nahubnik nosyć.
6. Zběrka dźensa je postajena za dźěło Bonifacijoweho skutka - pomoc w djasporje. W tutej
naležnosći su zady na blidku wobalki wupołožene.
7. Na Kermušnej njedźeli bě zběrka při durjach za ponowjenje našeho Božeho domu. Wutrobne
zapłać Bóh tón Knjez wšitkim darićelam.
8. Štóž je zwólniwy lětsa Boži dźěsćowy štom do cyrkwje darić, njech so prošu ze zwóńkom
dorěči.
9. W tutym tydźenju su domawobstaranja: Póndźelu dopołdnja w Kamjenej, w Boranecach,
Lutobču a Měrkowje. Wutoru dopołdnja we Wulkej Dubrawje, w Komorowje, Zdźěri a
Brěmjenju. Srjedu popołdnju w Małej Dubrawje a Nowych Boranecach. Štwórtk dopołdnja w
Chelnje, Čornym Hodlerju, Łuhu a Radworju. Pjatk dopołdnja w Radworju.
10. Prěnjowoprawjenska wučba je prawidłownje.
11. Dźěćace kemše su zaso prawidłownje štwórtk w 14.00 hodź.
12. Po zwučenym wašnju přeprošamy tež lětsa zaso swójby z dźěćimi a druhich zajimcow na žiwy
adwentny kalender. Prěnje wokno wotewri so na předwječoru 1. adwenta, sobotu 27.11. w
farskej cyrkwi w Radworju. Zetkamy so we 18.00 hodź. w cyrkwi.
13. Wšitcy młodostni su sobotu w 19.00 hodź. přeprošeni na zhromadnu komplet do farskeje
cyrkwje.
14. Našich senijorow a wšitkich, kotřiž njepłaća cyrkwinski dawk, prosymy tež lětsa zaso wo jich
dobrowólny cyrkwinski pjenjez, kotryž wostanje we wosadźe a je wažna pomoc za dźěło
wosady. Přepokazajće jón prošu abo zapłaćće jón přiležnje pola knjeni Brankačcyneje.
15. Prosymy wšitkich, kotřiž maja rowy na našimaj kěrchowomaj w Radworju a Zdźěri, zo bychu
swój lětuši přinošk za wudźerženje kěrchowa přepokazali.
16. Wotpowědne konta našeje wosady su na internetnej stronje wozjewjene.
17. Wottorhanske protyki z nakładnistwa swj. Bena su dóšli a móža so w kapali za 5,00 €
wotewzać.
18. Srjedu, 10.11.21 bě chowanje + knjeni Marje Nagloweje z Radworja. Za nju spěwamy dźensa
na Božej mši w 09.00 hodź. kěrluš. R.i.p.

