
Wozjewjenja w Chróšćanskej wosadźe 
na 7. jutrownej njedźeli, dnja 21.05.2023 

1. W Chrósćicach je dźensa nyšpor 14:00 hodź.,  

2. W klóštrje je dźakny nyšpor prěnjowoprawjenskich dźěći 14:30 hodź.  

3. Róžowc modlimy so  
* w Klóštrje: pjatk 19:00 hodź., njedźelu 14:00 hodź. 
* w Chrósćicach: póndźelu do pjatka 18:30 hodź. a Swjatki njedźelu 14:00 hodź. 
* we Worklecach wutoru 19:00 a štwórtk 18:00 hodź. 

4. W Dobrošicach su kemše srjedu 18:00 hodź.; we Worklecach štwórtk 18:30 hodź. 

5. Mejske nyšpory:  
* w klóštrje: wutoru při wjesnej kapałce 18:30 hodź. (s), srjedu (n) a štwórtk (s) 19:30 hodź.   
* w Chrósćicach: *póndźelu (n) 19:00 hodź. z němskej šolu,  
                               *wutoru (s) 19:00 hodź. přeprošujemy wosebje wšitkich křižerjow, 
                               *srjedu (s) 19:00 hodź. přeprošuje serbska šola wšitke dźěći. 

6. Šulske kemše w klóštrje su wutoru 15:30 hodź., we Worklecach a Chrósćicach šulske 
kemše njebudu. 

7. Zběrka přichodnu njedźelu je za Renovabis postajena. Wobalki so dźensa wudźěla. 

8. Za nabožne prózdninske dny (10.-16.7.) we Wikariji  
* prosymy wo přizjewjenje pomocnikow za kuchinu. Lisćina leži w klóšterskej cyrkwi. 
* Skupinskim pomocnikam dźakujemy so za zwólniwosć. 
* Za dźěći wikarije leža přizjewjenja za nabožny tydźeń zady na blidku. Prosymy je 
wupjelnjene hač do 6.6. pola wikara wotedać. 

9. W Chrósćicach dźakujemy so za zwólniwosć pomocnikow. Zetkanje pomocnikow je 
pjatk, 26. meje po kemašach na farje. 

10. Za přewjedźenje nabožneho tydźenja w serbskich wosadach je trěbne dalekubłanje na 
polu prewencije před seksualizowanej namocu. Dekanatne dušepastyrstwo 
poskići tři terminy za wšitkich čestnohamtskich pomocnikow nabožnych 
tydźenjow. Terminy su: 10.6., 13:00-16:00 hodź., 19. a 26.6. 18:00-21:00 hodź. 
Přizjewjenja přijimuja so online hač do 5.6. we Worklecach. QR-Code  

11. Sobotu stej dźaknej Božej mši: 
* w Chrósćicach k złotemu kwasej mandźelskeju Leńki a Pětra Hozy z Chrósćic,  
* we Worklecach k slěbornemu kwasej mandźelskeju Kerstin a Tomaša Reinelta z 
Worklec. Mandźelskim přejemy Bože žohnowanje. 

12. Pory, kotrež woswjeća lětsa mandźelski jubilej (25,40,50,60 abo wyše) přeprošuje 
biskop Timmerevers 9.9. abo 10.9. stajnje 14:00 hodź. do dwórskeje cyrkwje. Zajimcy 
njech so prošu hač do 26.5. na farje přizjewja. 

13. Pěstowarnja w Chrósćiach přeprošuje pjatk 16:00-18:00 hodź. wosadnych wutrobnje na 
mejemjetanje.  

14. Farski běrow je přichodny tydźeń zawrjeny. Farar Deleńk njeje w słužbje hač do 31.5.  

15. Jako přihot na wysoki swjedźeń Swjatkow modlimy so wšědnje dźewjatnicu k Duchej 
Swjatemu. 

16. Swjatki póndźelu je putnikowanje do Róžanta.  
Procesjón woteńdźe *z Chrósćic 7:00 hodź., *z wikarije 6:45 hodź.  
Putniske kemše, kotrež so přez serbski rozhłós wusyłaja, swjeća so 9:00 hodź.  



W Chrósćicach su kemše 7:00 (s), 10:30 hodź. (n), w klóštrje 9:00 hodź. konwentne. 

17. Njedźelu 4.6. je putnikowanje młodźiny do Róžanta. Putniske kemše su 10:30 hodź. 
Młodźina njech mysli na wosadny młodźinski banner. Ći, kotřiž so lětsa na swětowym 
zetkanju wobdźěla, su po kemšach w Róžeńće na předzetkanje přeprošeni. 

18. Dnja 18.5. zemrě w starobje 84 lět Erika Buk, rodź. Garbiš, z Wětrowa. Chowanje a 
rekwiem stej wutoru 16:00 hodź. RIP  

 

 

  


