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Hesło na lěto 2015
Přijimujće jedyn druheho,
kaž je Chrystus was přijimał
k Božej chwalbje.
Rom 15,7

Wulka zwada knježeše w Romskej wosadźe. Dźěše, kaž tak husto w žiwjenju, wo
prašenje, štó ma prawje. Rom bě w bibliskim času najwjetše město swěta a, kaž
w stolicach tak bywa, měšeńca wšelakich
ludow a kulturow. Něhdźe w měsće zhromadźowaše so mała křesćanska wosada.
Njedźiwamy so, zo zrazychu tež tam wšelake kultury do so. Ći, kiž pochadźachu ze
židowskich swójbow, mějachu židowske
předstawy wo tym, što smě so jěsć a pić
a kotre swjate dny maja so swjećić. Druzy
běchu do přistupa k wosadźe pohanjo byli
a židowsku kulturu njeznajachu. Za čo dyrbja židowske wašnja přewzać, so woni
prašachu.
Najprjedy so argumenty wěcownje wuměnichu. Tola z tym bě bórze kónc. Wosada w Romje so zwadźi. Hrožeše strach, zo
rozpadnje do dweju wosadow, do židowskeje a do pohanskeje. Rozpad wosady jědźe abo někajkich swjedźenjow dla? Haj,
strach bě chutny, wšako so za tym chowachu starodawne wašnja a tradicije, kotrež
njemóže nichtó wot jedneho dnja na druhi
wotpołožić. Pawoł napominaše Romskich
křesćanow, zo bychu so mjez sobu přiwzali, tak kaž je Chrystus nas přiwzał.
Wón pokazuje z tym na zakład wěry, na
Chrystusa.
Jezus Chrystus je ludźi přiwzał, tajkich,
kajcyž běchu. Wón je był wotewrjeny za
nuzu chorych a bědnych a za nuzu tych
žonow, kiž swoje ćěło předawachu. Wón
widźeše nuzu bohatych, kiž běchu dospołnje izolowani, kaž to na přikładźe cłownika
Cacheja spóznajemy. Wón je so dźěćom
přiwobroćił runje tak kaž pohanam, kiž nimale ničo wo wěrje njewědźachu. Po swojim zrowastanjenju je swojich wučomnikow
zaso přiwzał, hačrunjež běchu woni jeho
wšitcy wopušćili. Jezus je widźał hrěch

cyłeho swěta, kotryž je jako swój přiwzał
a na křiž njesł. Wón měješe swoju konsekwentnu liniju, kotraž wobsteješe w njepowalnej dowěrje do Boha Wótca, samo
w najwjetšej nuzy. Runje tehodla běše wotewrjeny za najwšelakoriše čłowjeske wosudy a njeje ludźi z pozběhnjenym porstom moralisce překubłał. Město teho je
jich přeprosył, zo bychu zastupili do
Božeho kralestwa.

k měrej. Druzy praja, zo trjebamy wójska,
zo by so tak někak měr dźeržał. Kontrowersnje diskutuje so tež problem wudobywanja wuhla. Ći jedni su přećiwo wužiwanju brunicy, ći druzy praja, zo njeje to jenož dźěła dla derje, zo mamy wuhlowe milinarnje, ale zo by so bjez wuhla cyłe hospodarstwo sypnyło.
Wo wšitkich tajkich prašenjach dyrbimy
diskutować a so po móžnosći tež dorozu-

Sylny a słaby –
ruku w ruce
Foto: priwatne

Tež w našich cyrkwjach mamy wšelake
nahlady. Ći jedni měnja, zo ma wšo tak
wostać, kaž je było, druzy su měnjenja, zo
mamy z časom kročić a zestarjene tradicije wotstronić. Jedni sadźa na moralku a su
přećiwo rozpadej towaršnosće. Druzy sej
praja, zo ma kóždy čas swoje wužadanja,
zo potajkim tón, kiž z časom njeńdźe, so
počasu zhubi. Z tym zwisuje dalše prašenje: Su Bože słowo, sakramentaj a liturgija
centrum cyrkwinskeho dźěła abo je to
praktiske skutkowanje w duchu křesćanskeje lubosće?
Tež wšelakich etiskich prašenjow dla
dóńdźe dźensa k zwadam. Jedni měnja, zo
docpějemy měr na zemi, hdyž so wojerske
aktiwity zakazaja abo wotstronja. Po jich
měnjenju je wotbrónjenje prawa kročel

mić. Fundament za to je daty. Chrystus je
tež nas přiwzał, wšojedne, štó smy a kelko
smy dotal wěrili abo lubowali. Swětne wěcy móža so wšelako widźeć. Mamy sej
tamneho z jeho hinašimi nahladami česćić
a na jeho swědomje dźiwać. Zdobom ma
sej kóždy wěsty w tym być, zo wotpowěduje
jeho pozicija Božemu słowu. Potajkim: Na
jednym boku na tamneho dźiwać a spytać,
jeho nic zranić, na tamnym boku pak
sprawnje k swojim rozsudam stać, wosebje hdyž su wone na Božim słowje pruwowane. Druhdy njepóńdźe bjez rozestajenjow. Ale zakładne napominanje wostanje
za nas: „Přijimujće jedyn druheho, kaž je
Chrystus was přijimał k Božej chwalbje.“
A to njepłaći jenož w lěće 2015.
Jan Malink
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Boža wušikna ideja
Wonka je zyma.
Sněh pokrywa zemju a nocy su dołhe
a ćmowe. W tutym
počasu leža ludźo
rady minutu dlěje
w swojim łožu a drěmaja hišće chwilku
pod ćopłym poslešćom. Ty tež? Ale kedźbuj, zo njezaspiš! Wšako dyrbiš do šule
a staršej dyrbitaj na dźěło. Znaješ ty někoho, kotryž cyłu zymu přespi?
Za wšelake stworjenja měješe Bóh wulkotnu mysličku. Někotre zwěrjata smědźa
přez cyłu zymu spać, doniž njeje zaso
ćoplišo. W nazymje přihotuja sej přijomny
schow a nažeru sebi wulku tukowu rezerwu, zo njebychu přez zymu zahłódnili. Tak
ruče kaž nalěto prěnje ćopłe słónčne pruhi
zemju wohrěwaja, wotuća zwěrjata, wudrapaja so ze swojeho borła a pytaja sebi
zaso picu.

Boža wušikna myslička při tym je:
Hdyž zwěrjata tak a tak w zymje ničo
k jědźi njenamakaja, móžeja tež woměrje
spać a tak za žiwjenje trěbnu energiju lutować. Smědźa potajkim cyłu dołhu zymu
w ćopłym hnězdźe wotpočnyć, bjez toho zo
maja někajke wosebite naležnosće wobstarać. Tak luboznje stara so Bóh wo zwěrjata.
Znaješ ty někotre zwěrjata, kotrež přez
cyłu zymu spja?
Twoja Maria Wirthec

Žohnowane a strowe
nowe lěto 2015
přeje wšitkim čitarjam,
dopisowarjam a dobroćelam
časopisa ewangelskich Serbow
redaktorka Pomhaj Bóh

Pokiwy
Nyšpor a hodownička
Njedźelu, 4. januara, w 14.30 hodź. su wšitcy přeprošeni na ekumeniski nyšpor do cyrkwje Našeje lubeje knjenje. W 15.30 hodź.
přizamknje so tradicionalna hodownička
katolskeje Budyskeje wosady na Benowej
žurli Montessorijoweje žurle na Tzschirnerowej ze swačinu a hodownym programom.

Spinkacy jěžik

Rys.: M. Wirthec

Serbski wosadny zwjazk

Serbsce. Ewangelsce. Zhromadnje.
Serbske ewangelske towarstwo přeprošuje
wutrobnje na
serbski ewangelski kónc tydźenja
wot 9. do 11. oktobra 2015
do Chołma pola Niskeje.
Tři dny dołho chcemy zhromadnje spěwać,
w bibliji čitać, diskutować, kemše swjećić,
hrać a pućować.
Serbski ewangelski kónc tydźenja je za
wšitkich zajimcow wotmysleny. Swójby
z dźěćimi su runje tak witane kaž dźědojo, wowki, samostejacy a młodostni. Štóž
ma zajim, njech so prošu přizjewi (mejlka:
j.mahling@kkvsol.net abo telefon: 035773
998244). Jeli chce něchtó kónc tydźenja
sobu přihotować, njech so prošu pola mje
přizjewi.
Na zhromadny kónc tydźenja wjeseli so
fararka Jadwiga Malinkowa

Maćična akademija
Štwórtk, 22. januara 2015, w 19.30 hodź.
přednošuje Jurij Łušćanski z Budyšina
w Budyskim hosćencu „Wjelbik“, Žitna 7,
na temu „Horst Šlosar – nimale pozabyty
mišterski šuler Otta Dixa“. Přednošk budźe w serbskej rěči, zastup je darmotny.
Wšitkich zajimcow wutrobnje přeprošuje
stawizniska sekcija Maćicy Serbskeje

Wosebite zarjadowanja 2015
Wjesoła serbska zhromadnosć w Chołmje
nazymu 2013
Foto: M. Krygaŕ

Kulturnostawizniski kalendarij 2016–2025
Hdy swjećimy Jana Arnošta Smolerjowe 200. posmjertne narodniny? Hdy
je 300. róčnica składnostnje załoženja Serbskeho
prědarskeho towarstwa?
Wotmołwy na tutej
a na dalše prašenja nańdźeće w nětko wušłym
Kulturnostawizniskim kalendariju, kotryž je wažna přiručka za
serbske institucije, medije, šule, towarstwa
a gmejny a kotryž je so mjeztym k štwór-

Po cyrkwinskim zakonju wo serbskich naležnosćach Sakskeje wobsteji wosadny
zwjazk, do kotrehož słušeja serbscy fararjo, wosadni (dwajo z kóždeje serbskeje
wosady) a dalši powołani čłonojo. Lětuša
hłowna zhromadźizna wosadneho zwjazka budźe 31. januara w 9.30 hodź. na Michałskej farje. Hosćo su wutrobnje witani.

temu razej přihotował. Nowe wudaće za
lěta 2016–2025 je Lucija Bejmina zestajiła.
Kołowokoło róčnicow su podate powšitkowne informacije nastupajo stawizniske podawki kaž tež narodninske a smjertne dny
wusahowacych serbskich abo za Serbow
skutkowacych wosobinow. Z pomocu podatych informacijow hodźa so zarjadowanja
a swjedźenje k jednotliwym róčnicam na
přiměrjene wašnje planować.
LND
Kulturnostawizniski kalendarij za lěta 2016–2025,
zestajiła Lucija Bejmina, 55 stron, brošura, ISBN
978-3-7420-2283-7, 2,00 €

31.01. sobota
09.30 sobustawska zhromadźizna Serbskeho wosadneho zwjazka w Budyšinje
16.02. póndźela
14.00 kubłanske popołdnje w Budyšinje
na Michałskej farje
07.03. sobota
13.00 dźěłarnička Serbskich bjesadow
w Hodźiju
04./05.07. sobota a njedźela
Serbski ewangelski cyrkwinski dźeń
w Bukecach
09.–11.10. pjatk do njedźele
Serbski ewangelski kónc tydźenja
w Chołmje pola Niskeje
31.10. reformaciski swjedźeń
14.00 hłowna zhromadźizna Serbskeho
ewangelskeho towarstwa w Slepom
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Kulturnostawizniska drohoćinka w měsće Gotha namakana
W slědźerskej bibliotece w měsće Gotha
namakachu loni njewšědnu drohoćinku:
rukopisny delnjoserbski Mały katechizm
Martina Luthera. Serbsko-němsce paralelnje spisany tekst namaka so we wobšěrnym zawostajenstwje reformatora Paula
Ebera (1511–1569). Rukopis je pak jeno
w dźělach zdźeržany. Wužiwaše so do šlebjerdkow roztřihany k wjazanju zawostajenstwa Ebera. Tute wužiwanje pozdatnje
zbytneje papjery njeje ničo wosebiteho. Při
restawrowanju někotreježkuli stareje knihi
su slědźerjo na tele wašnje hižo na tekstowe drohoćinki storčili.
Fragmenty katechizma buchu nětkle restawrowane a 24. nowembra 2014 w Goće zjawnosći předstajene. Po prěnim posudźowanju prof. Edwarda Wornarja z Lipšćanskeje uniwersity jedna so při namakance wo jedyn z najstaršich rěčnych pomnikow delnjoserbšćiny. Podobneje staroby
stej křćenska agenda z lěta 1543 a Nowy
zakoń Mikławša Jakubicy z lěta 1548.
Dokelž Eber 1569 zemrě, njemóže katechizm wo wjele młódši być.
Paul Eber bě po smjerći Martina Luthera a Philippa Melanchthona centralna wosobina Wittenbergskeje reformacije. Po
cyłej Němskej, haj Europje poradźowaše
knježkow a nastawace reformowane cyr-

kwje při wutworjenju cyrkwinskich strukturow. W přihotach na jubilej reformacije
w lěće 2017 so jeho přez 1 000 listow wopřijace zawostajenstwo nětkle přeslědźi.
Serbska namakanka ma wulki wuznam
za rěčne kaž tež kulturne stawizny dwurěčneje Łužicy. Pokazuje na wulki wuznam reformacije za serbstwo, wšako je so serbske
pismowstwo hakle z reformaciju započało
wuwiwać. Zdobom pokazuje katechizm
wospjet na doprědkarsku rólu Delnjeje
porno Hornjej Łužicy hladajo na tute wu-

wiće. Jónkrótny w Goće namakany rěčny
pomnik njeměł so tuž jeno pod rěčnymi
aspektami přeslědźić, ale do šěršeho kulturnostawizniskeho konteksta zarjadować.
Wažne by było wujasnić, kak a wot koho je wuznamny reformator Eber serbski
katechizm dóstał a čehodla. Měješe jón
redigować? Słužeše tekst delnjoserbskim
studentam we Wittenbergu jako wučbny
material abo wotpisachu sej jón samo, zo
bychu pozdźišo w farskej słužbje z nim
dźěłali?
Lubina Malinkowa

Słuša k najstaršim dotal znatym delnjoserbskim rukopisam: fragmenty Małeho katechizma Martina Luthera ze 16. lětstotka ze zawostajenstwa Wittenbergskeho reformatora Paula Ebera
Foto: Uniwersita Erfurt

Běłorusko-serbski literarny wječork w Berlinje
Wjac hač połsta hosći – někak połojca
z nich w Berlinje bydlacy Serbja, ale tež
ze serbskeho cyrkwinskeho žiwjenja znate
mjezwoča – móžeše wulkopósłanc Běłoruskeje w Němskej, knjez Andrej Giro, na wječoru 28. nazymnika 2014 w swjedźenskej
žurli swojeje rezidency w Berlinje witać.
Po serbskim hudźbnym kruchu poda pósłanstwowy rada, knjez Aleksej Žbanow,
zawod do programa. Z jeho wuwjedźenjow,
kak bě wón puć do Serbow namakał, začuwaše připosłuchar přichilnosć k literaturje. Njebě tež ćežko wuhódać, zo měješe
wón z běłoruskeje strony organizaciju wječorka na starosći. Wosebje powita wón spisowaćela Křesćana Krawca z Hrubjelčic.
Z programoweho zešiwka w němskej, serbskej a běłoruskej rěči zhoni wopytowar, zo
wučinja awtorske čitanje z romana „Paradiz“ w němskej rěči hłowny dźěl wječorka.
Za někak hodźinu trajace čitanje běše
Křesćan Krawc zajimawe epizody ze swojeho romana wupytał, štož připosłucharstwo z napjatym sćěhowanjom jeho słowow mytowaše.
Čitanju přizamkny so přednjesenje basnjow Kita Lorenca a Jurja Brězana w originalnej serbskej kaž tež w přebasnjenej
běłoruskej wersiji. Dźiwadźelniski talent
pósłanstwoweho rady Alekseja Žbanowa

móžachu připosłucharjo při přednjesenju
basnjow w běłoruskej rěči wobdźiwać.
Wulkopósłanc Andrej Giro nawjaza
w swojich kónčnych słowach na tekst do
teho poskićeneje chóroweje sadźby „Derje, derje je na zemi ...“. Wón wuzběhny
wuznam literatury jako narody zwjazowacy element a dźakowaše so organizatoram a sobuskutkowacym za poradźeny
literarny wječork. Přeprosy wšitkich, hišće
na škleńčku wina z přikuskom wostać
a składnosć k bjesadźe wužić. Hosćo dźakowachu so za poradźeny wječork ze šće-

driwym přikleskom a z trójnej „Sławu“.
Literarny dźěl wječorka přewodźeše
w samsnych rumnosćach pósłanstwa wustajeńca mólbow běłoruskeju molerjow,
nana a syna, Wladimira a Pawela Chodorowiča. Z mólbow syna zawostaji wobraz
„Stare ćišćane knihi“ wosebje hłuboki zaćišć.
Wulki zajim zbudźi tež na boku žurle natwarjeny poskitk wudaćow Ludoweho nakładnistwa Domowina. Prěnja kniha, kiž so
z tuteho blida předa, běše Swjate pismo.
Arnd Zoba

Žurla w běłoruskim pósłanstwje w Berlinje bě na serbskim literarnym wječorku połnje
wobsadźena.
Foto: A. Zoba
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Ćěkańca (Marja II)
„Do Egyptowskeje! Do Egyptowskeje!“
Jozef wjedźe wóslicu Hamoro po ćěmnej
nocy. Mysle jeho honja: Jenož preč z Betlehema! Ale ćicho, zo njebychu palastowi
wojacy nas wuskušili! To by była wěsta
smjerć!
Marja sedźi kaž sprostnjena na wóslicy
a ma na chribjeće synka Jezusa přiwjazaneho. Hamoro kroči měrnje za Jozefom.
Pod jeje kołsanjom so z Marje napjatosć
zašłych hodźin poněčim zhubi a wobrazy
dožiwjenjow zašłych tydźenjow w njej stawaja. Wšitko zdawa so jej tež nětko hišće
přewšo njewšědne. Bóh wě, k čemu je wušne, štož so runje stawa, tak tež nětko mysli.
Marja sćehnje sej kožuch pastyrjow
krućišo wokoło chribjeta. Wón nětko Jezuska a ju wohrěwa. Hólčk woměrje spinka.
Wón ničo njewě wo smjertnym straše, kiž
hrozy. Kak rjenje tola bě, jako wjedźeše
Jozef Marju wujednany wot Hilžbjety a Cachariasa w judejskim kraju domoj do galilejskeho Nacareta.
Něšto połnych měsacow pozdźišo wozjewichu posoljo-wojacy na torhošću wukaz kejžora Awgustusa. Lud ma so ličić,
romski kejžor daloko za morjom chce wědźeć, kelko poddanych jemu słuša. Kóždy
muž ma so dać registrować w swojim ródnym měsće a z nim tež jeho swójba. To ma
so stać hač do prěnjeho połneho měsaca
po přichodnym zawróćenju słónca.
Jozef, słyšo wukaz, njebě runjewon
zwjeseleny. Marja dopomina so na to, zo
so Jozef wo nju a dźěćo w jeje žiwoće starosćeše a rozmyslowaše, kak z njej pućowanje do Betlehema zmištruje, hdyž tola
bórze porodźi. Słyši hišće kaž dźensa Jozefa susodej prajić: „Wačokow drje budźe
wjac, dyžli bych jenož ze swojej žonu po
puću był. Što budźemoj za porod wšitko
trjebać? Marja to lěpje wě a twoja žona
wě zawěsće tež derje radźić.“ A doda
hišće: „Něšto ma ludličenje tež dobreho
na sebi. Tak naju prěnjonarodźeneho Bohu w Jerusalemskim templu poswjećimoj.“
Marja bě so tehdy dźiwała, zo Jozef tak
wěsće wo hólcu rěčeše. Hakle po porodźe
wupraji wón potom mjeno, kiž bě jemu
jandźel wosnje wozjewił.
„Jandźeljo, škitajće nas“, prosy Marja
ćicho do njebjes. „Wostań pola nas, Knježe
Božo, po puću do cuzeho kraja. Twoja
wola so stań!“ W škiće nocy zanuri so
Marja znowa do dopomnjenkow. Derje, zo
bě Jozef wóslicu přiwjedł. Marja hajcka
posłušnu Hamoro, kiž ju, Jezuska a wšitke
wačoki tak sćerpnje njese. Tehdy stupaše
Marja w rytmusu wóslicy rano po chłódnej,
wodnjo próšnej, horcej dróze do Betlehema. Z čistym hłosom spěwaše Jozefej
a swojemu dźěćatku, kotrež w jeje žiwoće
wjesele z nóžkomaj kopotaše a so rady pohibowaše, wjesołe spěwy. Druhdy so tež Jo-

zef ze swojim hłubokim hłosom přizamkny.
Po někotrych dnjach měještaj Wulke
žórło za sobu. Och, kajke wulkotne wochłódźenje a dobry nóclěh bě so tam zaso
skićił! Marja zdychuje, zo so Jozef k njej
wobroća. Tola Marja šeptnje: „Wšo derje,
Jozefo!“
Tež nětko we wulkim straše je měrny
wodźer. Tež nětko su wačoki wustojnje po
bokomaj wóslicy přiwjazane, njesuwaja so
a kožanej pasaj nješudrujetej jeje něžnu
brjuchowu kožu. Marja dopomina so na
Jozefowu starosć, namakać w Betlehemje
hospodu. Wšako njesmědźeše jako njedźelniča po porodźe štyrceći dnjow dom
wopušćić. Nawječor došedši měještaj lubu nuzu, namakać nóclěh. W městačku

Puć po galilejskej krajinje

Foto: priwatne

mjer wješe so z ludźimi. Kaž wonaj, dochadźachu swójby ze swojimi nanami abo mužemi. Hospody běchu přepjelnjene, a widźo Marju z ćežkim žiwotom, tón abo tamny korčmar lóšo wotkiwny. Marja so ćicho
modleše a tež Jozef sćeleše próstwy wo
nóclěh do njebjes. Tak dóńdźeštaj na kónc
sydlišća a Jozef kłapaše wo wrota chuduškeho dwora. Jimaj wočini žónska srěnjeje
staroby ze žiwymaj wočomaj. Jako sprócnu Marju wuhlada, so stróži: „Mój jejdyrko! Zwotkel přichadźeće? Z Nacareta!
Kajki dołhi puć! Moja dźowka je před krótkim porodźiła, nochcyła ju na tajkele dołhe
pućowanje pósłać! Nimamy bohužel na
dworje hižo městna, naši přiwuzni tu nocuja.“
Tola žona rozmyslowaše. Potom namjetowaše Jozefej: „Słuchajće! Mamy prózdnjeńcu, našu hródź. Wjetši dźěl skotu pak
je na pastwje. Syna je w hródźi dosć a studnja je w bliskosći, tak zo móžeće tam bydlić, jelizo je wam to hódź. Wo płaćiznje so
dojednamoj.“

Hladajo na Marju, kotrejž so při tutych
słowach radosć do wobliča nawróći, přistaji: „Jelizo něšto trjebaće, dha nož prajće, to tola njemóže hižo předołho trać ...
Mi rěkaja Šošana.“
Do dna wolóženy so Jozef miłosćiwej
žonje dźakowaše a Marja dobroćelce přinygny.
Prózdnjeńca bě dosć rumna. Tež wóslica namaka městno, kiž dyrbješe sej ze starym wołom dźělić. Marja začuwa hišće raz
wokomik, jako běštaj so z Jozefom w nowym wobydlenju sprócnaj dźakowałoj Bohu za jeho wulkotne wjedźenje, sej dobru
nóc prajiłoj a we wonjatym synje zbožownaj wusnyłoj.
Hižo na nowe ranje započachu so hrona. Najprjedy jara pomału, potom pak bywachu sylniše a přichadźachu w mjeńšich
wotstawkach. Jozef prošeše Šošanu wo
pomoc. Wona přińdźe a babu naruna. Ale
tež Jozef dyrbješe pomhać. Marja so smějkota. Bě přewzał njezwučene žónske dźěło:
zběraše drjewo a dźěše po wodu za prěnju
kupjel ćěšenka.
A kak zbožowny a rozbudźeny stupi Jozef k njej, po tym zo bě Šošana jemu z hródźe přiwołała: „Nan smě nětko swojeho
prěnjonarodźeneho a jeho mać powitać!“
Marja je tutej pomocliwej žonje jara dźakowna. Ju běchu jandźeljo pósłali!
Och, kak wučerpana a tola přewšo zbožowna bě ležała na synje a dźeržała swojeho synka, stroweho a čiłeho z mólčkimaj
ručkomaj a luboznymaj nóžkomaj, w rukomaj. Sćicha a połny bohabojaznosće so
Jozef poklakny, majkaše Mari mokre włosy
z čoła a ju wokoši. Swojeho synka wobdźiwujo rjekny: „Wón budźe rěkać Jezus, kaž
je mi jandźel poručił.“
Znowa začuwa Marja ćopłu žołmu
w swojej wutrobje. Tehdy zańdźeli so posměwkujo woči a sej na městnje wusny. Jozef pak bě sćicha stanył, zo by hromadźe
ze Šošanu přihotował kupjel za synka.
Bórze po tym přichadźachu z Jozefom
njeznaći mužojo do prózdnjeńcy. Pastyrjo,
šuskny Mari do myslow, widźo chuduške
woblěkanje muži z jaknymi, wusmahnjenymi wobličemi.
„Šalom! Pomhaj Bóh!“, strowjachu młodu mać pokornje. Marja bě zadźiwana,
ale dowěrješe Jozefej. Tón jej rozkładźe, zo
su pastyrjo pytali za nowonarodźenym:
„Woni chcedźa k Jezusej!“ Marja so hišće
bóle dźiwaše a muži přećelnje powita.
„Luba Marja!“, bě na to prajił najstarši
z nich. „Dajće nam rozjasnić: Sedźachmy
hromadźe při wohenčku na nócnej pastwje. Hwězdy so swěćachu. Skót pak bě
njeměrniši hač hewak a naraz přińdźe jaskrawe, ale tola přećelne, ćopłe swětło na
nas. Běchmy ze strachom kaž sprostnjeni
...“, wón hnuty wjazny.


Pomhaj Bóh

 Tehodla doda mały plěchaty pastyr:
„Na polu je so nam pokazał – jandźel. Njebych-li pódla był, temu wěrił njebych. Je
nam wozjewił radostne poselstwo: Wam
je so dźensa w Betlehemje dźěćatko narodźiło. Boži Syn, Chrystus tón Knjez a Wumóžnik. A potom su syły jandźelow spěwali: Česć budź Bohu we wysokosći. A na zemi měr, čłowjekam, kiž je sej wuzwolił,
dobre spodobanje.“
Třeći a najmłódši pastyr z wjesołym wobličom přistaji: „Tehodla smy přišli a njesemy naše skromne dary: karan oliwoweho
wolija, wowče mloko a naš najlěpši twarožk, k temu wowči kožuch, zo njeby dźěćatko mjerznyło.“
Pastyrjo połožichu dary před žłob. Potom so poklaknychu a so sćicha modlachu.
Kožuch nětko Jezuska a mje wohrěwa,
Marja dźakownje pomysli. Pastyrjo běchu
zbožowni wotešli česćo a chwalo Boha za
wšitko, štož běchu runje dožiwili. Marju bě
tutón wopyt hłuboko hnuł. Wšitke słowa,
wšitko, štož bě wobkedźbowała, chowa
w swojej wutrobje.
Po wosom dnjach, po wobrězanju synka
a jeho zjawnym pomjenowanju, bě Jozef
z tudyšimi rjemjeslnikami do rěčow přišoł
a sej mjez ćěslemi nachwilne dźěło namakał. Marja wobstaraše dźěćatko a mału
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prózdnjeńcowu domjacnosć. Za kóždy
dźeń bě dźakowna.
Njewšědny bě wšak wopyt w Jerusalemskim templu, hdźež poswjećištaj, kaž
w kazni steješe, po 40 dnjach swojeho prěnjonarodźeneho Knjezej a woprowaštaj
młodej hołbikaj. Marja widźi znowa wobstarneho Simeona před sobu, sprawneho
a bohabojazneho muža, kiž zbožowny,
haj, napjelnjeny z Božim Duchom Jezuska
na swojimaj rukomaj kolebaše a jeho požohnowa.
Hišće bóle pak bě Marju Hana hnuła,
tuta šwižna mała žona, kiž bě ze swojimi
84 lětami hišće přewšo hibićiwa. Jeje ćěmne hładke włosy běchu lědma zešědźiwili,
byrnjež hižo jako młoda žona po jenož sydom lětach mandźelstwa muža zhubiła.
Wot teho časa bě wodnjo a w nocy z posćenjom a z modlitwu w templu Bohu słužiła
a wón bě jej hnadu wěšćenja darił. Hana
witaše Jezusa, dźakowaše so a w Jerusalemje powědaše wo nim wšitkim, kiž na wumóženje čakachu. Marina bohabojaznosć
so přez zetkanku z Hanu hišće přispori.
Simeon a Hana ju posylnjujetaj tež nětko po puću do cuzby. Cuzy kraj, cuze wašnja, cuza rěč – kak nož wšo budźe? Budu
nas ludźo witać abo wotpokazać? Mamy
tola wšitcy jedneho Boha, našeho Knjeza,

kiž je pisanosć ludow a rěčow stworił sebi
a nam k wjeselu! Při ćěsliskim dźěle zhoni
Jozef připadnje wo rozhorjenosći w palasće – pječa nowonarodźeneho krala dla.
Mari přińdu mudri z rańšeho kraja do
myslow. Kajcy kubłani a pyšnje zdrasćeni
ludźo, hódni kralowskeho palasta! Běchu
krala pytali, swětła hwězda pokaza jim
puć. W Jerusalemje pak nikoho njenamakachu. Woni chcychu k Jezuskej a zastupichu do hródźe-prózdnjeńcy. Kajke
dobre dorozumjenje wot prěnjeho wokomika sem! Zhromadna modlitwa bě wšitkich posylniła. Jich kralowske dary – wonjata myra, žadny woruch a ryzy złoto –
wisaja nětko po bokomaj wóslicy. Mudri
njejsu přez Jerusalem domoj ćahnyli, zo
njebychu w palasće wo swojim wopyće
w Betlehemje rozprawjeć dyrbjeli.
Bórze po tym bě so Jozefej wosnje zaso
jandźel zjewił a jemu přiwołał: Do Egyptowskeje! Jezuskej hrozy strach! A nětko –
ćěkamy. Puć je daloki, njeznaty, Marja mysli. Njech nam tež dary mudrych pomhaja. Ale hač so hdy nawróćimy? Knježe Božo, wjedź a wobarnuj nas! A daj, zo ludźo
nas njeprošenych cuzbnikow, nas ćěkancow, přiwozmu!
Hižo swita, Marju huška. Jozef pozastanje a pomha jej z wóslicy.
Lenka

Adwentny koncert chóra Serbskeho gymnazija
Ze znatym kěrlušom „Kak powitam ja tebje“ wot Paula Gerhardta witaše chór
1. serbskeje kulturneje brigady Budyskeho
Serbskeho gymnazija wopytarjow adwentneho koncerta sobotu do třećeho adwenta
do Michałskeje cyrkwje w Budyšinje. Pod
nawodom tachantskeho kantora Friedemanna Böhme a z klawěrnym přewodom
Giny Hentschoweje spěwaše chór twórby
serbskich komponistow Jurja Pilka, Bjarnata Krawca, Jana Pawoła Nagela a Detlefa
Kobjele. Sopranistka Daniela Hazec zanjese spěw Bjarnata Krawca „Sněženki we
wětře hraja“. Zaklinčachu pak tež spěwy
dalšich komponistow: „Notre Père qui es
aux Cieux“ (Wótče naš, kiž sy w njebjesach) wot Maurice Durufléja a „Pater
noster“ wot Jacobusa Gallusa. Wjeršk
koncerta běchu wurězki z „Mass“ wot
Steve Dobrogosza. Tuta nowočasna kompozicija so mi wosebje lubješe.
Běše to zaso radostne dožiwjenje, słyšeć młode hłosy, kotrež zamóchu pod swojim dirigentom spěwy jara čućiwje přednjesć, hdys a hdys mjelčo a cunjo, potom
zaso z połnej mocu. Mjez jednotliwymi
dźělemi zahra wustojnje na pišćelach šuler Michał Donat preludium a fugu e-moll
J. Sebastiana Bacha a wariacije Jana P.
Nagela na spěw „Přadła je Marja kudźałku“.
Superintendent Jan Malink złoži swoju
meditaciju na sćenje třećeho adwenta.

W adwenće so přihotujemy na přichad
našeho knjeza Jezusa Chrystusa, kotrehož
narodźenje hody wopominamy. Jezus
Chrystus je k nam na zemju přišoł chudy
a skromny, je skutki lubosće wukonjał
a ludźom ewangelij prědował. To běchu
znamjenja Jezusa. Pod samsnymi znamjenjemi skutkuje dźensa křesćanska cyrkej.
Sami mamy so rozsudźić, kajku hódnotu

maja za nas skutki křesćanskeje lubosće.
Adwentny koncert je nam z rjanymi spěwami a dostojnej hudźbu křesćanske hódnoty před woči stajił. Připosłucharjo w połnje wobsadźenej Michałskej cyrkwi to chórej, solistam a dirigentej z mócnym přikleskom mytowachu. Za to so chór z přidatnym spěwom „Knjezowy jandźel“ podźakowa.
Měrćin Wirth

Chór 1. serbskeje kulturneje brigady pod nawodom Friedemanna Böhme wuhotowa sobotu
do třećeho adwenta w Michałskej cyrkwi swój adwentny koncert.
Foto: C. Schumann
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Adwentnička na Michałskej farje
Tradicionelnje wotměchu so tež 2014
serbske kemše w Budyskej Michałskej cyrkwi njedźelu druheho adwenta popołdnju.
Po tym běchu wšitcy na adwentničku na
Michałsku faru přeprošeni, hdźež běchu
pilne ruki zaso blida rjenje přikryli a so wo
kofej z dobrymi přikuskami postarali.
Na 25 hosći z města a wšelakich wsow so
po Božej słužbje w přitulnej atmosferje
k serbskej bjesadźe, zhromadnemu spěwanju a literarnemu čitanju zeńdźe.
Po swačinje a někotrych zhromadnje zajesenych kěrlušach wuži Serbski superintendent Jan Malink składnosć, předsydźe
Serbskeho ewangelskeho towarstwa Měrćinej Wirthej w mjenje zhromadźenych
zbožo wupřeć k njedawnym šěsćdźesaćinam. Z wutrobnymi słowami a rjanym
kwěćelom dźakowaše so jemu za wobstajne dźěło na dobro ewangelskich Serbow.
Jubilarej k česći zaspěwachu přitomni
kěrluš „Bližił je so hodowny čas“, čo. 10
w Spěwarskich, kotryž bě Měrćin Wirth
do serbšćiny přełožił.

Měrana Cušcyna a Stefan Cuška čitaštaj
adwentne a hodowne teksty. Foto: J. Malink

Jako adwentny program bě basnica
Měrana Cušcyna literarne čitanje přihotowała, kotrež hromadźe ze swojim synom
Stefanom přednjese. Teksty, wšitke z jeje
pjera, bě wubrała ze serbskeju hodowneju
zběrkow, hižo znateje „Drohe hody, tuni
štom“ a noweho „Hodownikowanja“. Z basnju „W dwanatym měsacu“, w kotrejž
prěnje pismiki kóždeho wjerša padorunje
słowo „hodownik“ tworja, so čitanje za-

Fararjam wo serbskich tradicijach
Tradicionalny farski konwent za duchownych a fararjow-wuměnkarjow, kotryž wotměwa so kóžde lěto we wosadnym domje
Budyskeje Pětrskeje wosady na Hornčerskej, měješe loni 2. decembra serbski raz.
Superintendent Werner Waltsgott běše
Julianu a Luciana Kaulfürstec z Budyšina
prosył wo kulturny přinošk wo serbskich
adwentnych a hodownych tradicijach,
nałožkach a spěwach.
Bratr a sotra zahajištaj swoje předstajenje ze znatym pokěrluškom „Přadła je
Marja“, kotryž zhromadnje zanjeseštaj.
Po tym da Juliana Kaulfürstowa w krótkim
přednošku přehlad wo ludowych wašnjach
a nałožkach, kotrež so we wšelakich kónčinach Łužicy něhdy pěstowachu a so zdźěla
tež dźensa hišće haja. Při tym so ewangelske wot katolskich přez rozdźělne nabožne
tradicije rozeznawaja. Tak chodźa we wšelakich wosadach w katolskich Serbach na
swj. Měrćina 11. nowembra a na swj. Mi-

kławša 6. decembra spěwajo a wo dary
prošo po wsach, mjeztym zo swj. Borbora
4. decembra dom wot domu chodźi a dźěći wobdaruje. W ewangelskich Serbach
přewza tutón nadawk Bože dźěćatko.
W mnohich kónčinach je so tutón nałožk
mjeztym zhubił, w Slepjanskej a Janšojskej
wosadźe pak hač do dźensnišeho zdźeržał.
Woblubowane w katolskich Serbach su tež
jutnje a nałožk Marije hospodupytanja.
K wuwjedźenjam swojeje sotry zanjese
Lucian Kaulfürst štučki, kiž so k wotpowědnym nałožkam spěwaja. Wustojnje zahra
tež na kozole. Program zakónči so ze zhromadnym spěwanjom adwentnych spěwow
w němskej, serbskej a łaćonskej rěči. Bě to
drje za mnohich ewangelskich duchownych a jich mandźelske prěni raz, zo serbsce spěwachu. Julianje a Lucianej Kaulfürstej so wšitcy z wutrobnym přikleskom
za spodobny adwentny program dźakowachu.
T.M.

Pomhaj Bóh

haji. Wuhódanje akrostichona, štož je literarne pomjenowanje za tutón zjaw, njebě
wot připosłuchanja sameho scyła tak jednore. Sćěhowaše powědka „Nohaty wosušk“, kotruž bě Měrana Cušcyna na zakładźe serbskeje ludoweje bajki spisała.
W ludowej bajce wšak běchu hłowne akterki tři přelče, w modernej bajce dźensnišeho
časa běchu to třo prawiznicy – zajimawe
to literarne přetworjenje. W přichodnej powědce „W Hodźanach“ dožiwichu připosłucharjo sobu dyrdomdeje Kryskule w domiznje rumpodicha při polarnym kruhu
w Lapskej. Hnujace powědančko z dźensnišich dnjow „Nank, tón rumpodich“ wjedźeše słucharjow do wulkoměsta a da jich
hromadźe z holčku Juliju žedźiwje pytać
za jeje nanom, kotryž bě so wot swójby
dźělił a składnostnje jako rumpodich na
hodownych wikach wustupowaše. Z wjesołej basničku „Lamento lameta“, lamentěrowacej wo hodźoch, so čitanje zakónči.
Po spokojnymaj hodźinkomaj w serbskej
zhromadnosći so wšitcy w ćmičkanju na puć
domoj podachu. Wutrobny dźak wšitkim,
kotřiž běchu z ćělnej a duchownej cyrobu
k poradźenju adwentnički přinošowali. T.M.

Pěstowarnju
swj. Michała poswjećili
Wot lěta 2009 je pěstowarnja we Wuricach w nošerstwje Ewangelskeho šulskeho
towarstwa we wokrjesu Budyšin. Wot měrca 2014 bě wona zawrjena, dokelž so stare twarjenje z lěta 1954 dospołnje wobnowi, při čimž nasta 20 nowych městnow
za dźěći. Poswjećenje nowotwara wotmě
so póndźelu po prěnim adwenće, 1. decembra 2014. Pěstowarnja poskića nimo
křesćanskeho profila tež serbšćinu jako
zetkawansku rěč. Dokelž je pěstowarnja
Budyskej Michałskej wosadźe přirjadowana a tehodla mjeno arcyjandźela Michała
njese, zrodźi so mysl, stworić signet pěstowarnje z motiwom jandźela. Naćisk je zhotowiła Budyšanka Annelie Wenzel.
jm

Přihotuja młodźinski spěwnik
Nabožny spěwnik za delnjoserbsku młodźinu ma po móžnosći hišće lětsa wuńć
a k hodam 2015 předležeć. Manuskript
přihotowała je wot lěta 2011 dźěłowa
skupinka, kotrejž přisłušeja dr. Christiana
Piniekowa, farar Ingolf Kśenka a pěsnjer
Bernd Pittkunings.
Wopřijeć ma spěwnik nimale 80 spěwow
w delnjoserbšćinje a někak 40 dalšich tek-

stow, kaž modlitwy, dźesać Božich kaznjow, hrona a někotre basnje w serbskej
a němskej rěči. Prěni skromny dźěćacy
spěwnik w delnjoserbšćinje je wudało
Serbske ewangelske towarstwo 2007
składnostnje dźěćaceho nabožneho tydźenja we Wukrančicach, na kotrymž so
tehdy tež někotre dźěći z Delnjeje Łužicy
wobdźělichu.
T.M.

Serbski superintendent Jan Malink při poswjećenju wobnowjeneje Wuričanskeje pěstowarnje
Foto: E. Sprigade
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Šwarnej čitance
Sy-li něhdźe někajki termin wučinić chcył
a kónc stareho lěta so bližeše, da ći husto
prajachu: My šće žadyn nowy kalender nimamy.
A dźensa? Wšudźom móžeš sej móhłrjec
hižo wosrjedź lěta najrjeńše protyki a protyčki wuběrać. Tuž je so tež naše serbske
nakładnistwo do spěcha měło a swojim čitarjam hižo w požnjencu 2014 serbskej
protyce na lěto 2015 wobradźiło.
Ja mam tu wobě na swojim pisanskim
blidźe ležo. Poprawom sym chcył najprjedy raz do Protyki pohladać, do hornjoserbskeje. Potom pak so rozsudźich za Pratyju.
So wě, Delnja Łužica je za serbskeho wupućowarja hišće zdaleniša dyžli Hornja
Łužica, a mějach wobmyslenje, zo w Pratyji
lědma što nańdu, štož mje móhło zajimować. Na str. 115 mi hnydom napadny baseń „Serby to su sćerby“ z pjera Hajaka.
Hajak – z hornich do delnich Serbow přeběžany poeta? Chětro sarkastiske su jeho
„štučki“. Tu a tam dyrbju jemu přihłosować.
Listuju dale w Pratyji. A woprawdźe! Na

Kurjec mandźelskaj
złoty kwas swjećiłoj

Kurjec złotaj mandźelskaj

str. 98 čitam: „Janšojski ceptaŕ a kantor
Hermann Worch“. Nó, teho knjeza sym
před wjele, wjele lětami zeznał, 1960 bě
to po wšěm zdaću było. Tehdom sym
z Korlu Wirthom-Cokowskim w jeho doćepaku (čitaj: awto) do Janšojc sobu jěć
směł abo dyrbjał na Božu słužbu, nic w
cyrkwi, ale na farje. Kemše běše Gerhard
Wirth na pask natočił. Njewěm ani, kak bě
tole wšitko organizował a natočił. Prědowanje měješe wězo Herbert Nowak a liturgiju spěwaše Pawoł Albert. Janšojska
wosada, zwjetša žónske w narodnej

drasće, pak spěwaše kěrluše live, a na harmoniumje přewodźeše kantor Hermann
Worch (1882–1964). Podnapismo pod artiklom rěka: „Jeho twórjenje hyšći caka na
wobźěłanje a publikaciju“. Cerkwina pratyja 2015 je z tym započała! A hižo tehodla zasłuži sej redakciska trójka dobru
censuru, mojedla jedynku.
Hornjoserbska Protyka tajku redakcisku
trójku nima. Wot předlońšeho lěta je wona
w młódšimaj rukomaj, a hłownemu redaktorej poboku bě zaso wulka šwita awtorkow
a awtorow a sym sej wěsty, zo ma a změje
čitarstwo ze wšeho wjele wjesela a wužitka.
Dyrbjał snadź něšto wuzběhnyć? Jara zajimawe bě mi, štož so na str. 142 hač do 148
wo Zejlerjec pisa. Naš Handrij Zejler ma samo praprawnučku w Šwedskej. Hdyž sej jeje konterfaj prawje wobhladam, móžu jeno
rjec: Ju, to je woprawdźe Zejlerjec wobličo,
kaž je z tamneho wobraza znajemy, kotryž
w našej šulskej rjadowni na Flincowej w Budyšinje wisaše. Serbska protyka 2015 njedawa nam jeno do našeho móličkeho
serbskeho, ale wosebje tež do dalokeho,
nam před dobrym běrtl lětstotkom wotewrjeneho swěta pohladać.
Hinc Šołta

Nowe předstejićerstwo zapokazane
Njedźelu prěnjeho adwenta, spočatk noweho cyrkwinskeho lěta, zhromadźi so
w Bukecach nahladna ličba kemšerjow
k wosebitej, wot cyrkwinskeho chóra z wjacorymi spěwami dostojnje porjeńšenej
Božej słužbje. Po nowowólbach za cyrkwinske předstejićerstwo, kotrež běchu so we
wosadźe přewjedli, mějachu so wuslědkam
wotpowědowace změny zwoprawdźić.
Najprjedy wuwjaza wosadny farar Thomas Haenchen tych, kotřiž běchu hač dotal słužbu wukonjeli, z winowatosće. Podźakowa so jim za swěrnu słužbu na dobro wosady a přepoda kóždemu fotowu
knižku jako dopomnjenku. Po tym slubichu
nowowuzwoleni, wosadźe z Božej pomocu

swěru słužić. Cyły rjad ze stareho předstejićerstwa znatych wobličow so tež
w nowym zaso namaka a je tež wjacorych
sobustawow serbskeho pochada. Ale
jenož z jeničkej sotru z nich je serbska
rozmołwa móžna. Z dotalneho nazhonjenja pak hodźi so rjec, zo mamy njehladajo
na to w Bukecach chwalobnu wotewrjenosć
serbskemu cyrkwinskemu žiwjenju napřećo. Tež na tutych kemšach čitaše so ewangelij po swjatym Mateju serbsce a němsce.
A na trěbnej podpěrje za přewjedźenje
Serbskeho ewangelskeho cyrkwinskeho
dnja lětsa w juliju we wosadźe njetrjeba so
dwělować.
Arnd Zoba

Foto: J. Wowčer

Znaty serbski braška, swěrny wosadny
a dobry znajer serbskich drastow a wašnjow Helmut Kurjo a jeho mandźelska Helena staj 5. decembra w Blunju swój złoty
kwas woswjećiłoj. W rjanej tykowanej Blunjanskej cyrkwičce běštaj so před 50 lětami zwěrowałoj. Fararka Anja Giese wuzběhny w prědowanju prócowanja Helmuta
Kurja wo zachowanje serbskosće we wsy
a wokolinje. Spěwarjej muskeho chóra
Delany Chrystof Mikławšk a Janek Wowčer zanjeseštaj na dźaknych kemšach
w Blunjanskej cyrkwi jubilaromaj k česći
serbskej spěwaj.
T.M.

Farar Thomas Haenchen předstaji wosadźe nowe cyrkwinske předstejićerstwo. Foto: A. Zoba
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Farar Wilfried Noack da 1. decembra zwonej při Čertowni w Malešecach prěni raz
zaklinčeć.
Foto: E. Schmitt

Malešecy. Wusłužene tři woclowe zwony
z Malešanskeje cyrkwje, kotrež běchu so 2013
z nowymi mjedźanymi zwonami narunali, su
namakali nowe městno. Mały zwón kupi Malešan, kiž je jemu za čas wobnowjenja cyrkwineje
wěže wšědnje z ruku zaklinčeć dał. Srjedźny
zwón postaji so na wjesnym kěrchowje. Wulki,
wjace hač połdra tony ćežki zwón namaka na
namjet wosadneho fararja Wilfrieda Noacka
swoje nowe městno při Čertowni. Je to rjany
blečk wosrjedź hatneje krajiny při starej cyrkwinskej šćežce, kotraž wjedźe z Delnjeje Hórki
a Brězynki do Malešec. Za zwonaj na kěrchowje
a při Čertowni natwari Wjezarjec blidarnja
z Bukojny drjewjanej zwóńcy. Zwón při Čertowni
1. decembra zjawnosći přepodachu.
Slepo. Tradicionelnje prěnju adwentnu njedźelu su na kemšach 30. nowembra w Slepom tamniše dźěćetko wužohnowali. W dohodownym
času wobdźěli so wone na wjacorych zarjadowanjach, zo by ludźom žohnowanje přinjesło
a jich wobdariło. Prěni raz je dźěćetko nowa
Slepjanska fararka Jadwiga Malinkowa wužohnowała. Hromadźe z přewodnicomaj wopyta
dźěćetko popołdnju prěnjeho adwenta wobdźělnikow serbskeho wosadneho popołdnja we wosadnicy při Slepjanskej farje.
Pomhaj Bóh
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Budyšin. 5. decembra wuhotowachu čěscy
šulerjo z Jabloneca nad Nisou hromadźe z chóromaj Budyskeje Serbskeje zakładneje a srjedźneje šule adwentny koncert w Michałskej cyrkwi. Zaklinčachu jendźelske, ale tež čěske, němske a serbske zymske, adwentne kaž tež hižo
hodowne pěsnje. Superintendent Malink pohłubši program z duchownym słowom. Z koncertom dohromady někak 80 sobuskutkowacych woswjećichu zdobom 15lětne partnerstwo
mjez čěskej šulu a serbskimaj šulomaj.
Choćebuz. Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi přewjedźe sobotu, 6. decembra, swoju wólbnu zhromadźiznu na Choćebuskej superintendenturje. Předsyda towarstwa
Uwe Gutšmidt a za serbske dźěło zamołwity
farar Ingolf Kśenka podaštaj rozprawje wo dźěławosći minjeneho lěta. Pozitiwnje so wuzběhny,
zo pósćele Choćebuski cyrkwinski wokrjes ze
Svenom Oliverom Lohmannom prěni raz swójskeho zastupjerja do předsydstwa towarstwa.
Uwe Gutšmidt bu znowa jako předsyda a Lohmann jako jeho zastupjer wuzwoleny.
Minakał. W tudyšej cyrkwi wotmě so na druhej adwentnej njedźeli, 7. decembra, adwentny
koncert Radworskeje wotnožki Budyskeje
hudźbneje šule. W połnje wobsadźenym Božim
domje předstajichu hudźbnicy a spěwarjo wotměnjawy program na wysokim wuměłskim niwowje. Wosadny farar Steffen Hirsch namołwješe w duchownym słowje k nutřkownemu
měrej w adwentnym a hodownym času.
Mały Wjelkow. Na konwenće duchownych
9. decembra w Małym Wjelkowje přednošowaše
superintendent Malink wo ewangelskich Serbach. Předstaji ze Serbskeho kulturneho leksikona artikl wo Ochranowskej bratrowskej wosadźe a předstaji wšelake nahlady wo asimilaciji Serbow.

Zbožopřeća
Dnja 23. januara woswjeći knjeni Elza Grofina w Chasowje swoje 85. narodniny. Gratulujemy jubilarce wutrobnje a přejemy jej bohate
Bože žohnowanje.

Dary
W nowembru je so dariło za Serbske ewangelske towarstwo 100 eurow a za Pomhaj Bóh 150
eurow a 42 eurow. Bóh žohnuj dary a darićelow.

Spominamy
Před 50 lětami, 27. januara 1965, zemrě serbski ratar a prócowar Arnošt Hennersdorf
w Dažinje pola Lubija. Wón narodźi so 1884
w Přiwćicach „W kući“ jako syn „roboćana“, ratarskeho dźěłaćerja na knježim, kotryž wobhospodarješe připódla mału žiwnosć. W lěće

1928 abo 1929 kupi sej wot města Budyšina
wulke, něhdźe 18 hektarow wopřijace třistronske kubło w Dažinje. Ze swojej swójbu wobdźěli
so Arnošt Hennersdorf čile na serbskim narodnym žiwjenju, wosebje w serbskich towarstwach w Poršicach a w Bukecach. Po 1945
załoži a nawjedowaše Domowinsku skupinu
w Dažinje, kotraž pak so bórze zaso rozpušći,
jako so za njeho žadyn angažowany naslědnik
njenamaka. Hač do swojeje smjerće hladaše
row wosadneho kantora a serbskeho komponisty Korle Awgusta Kocora na Ketličanskim
kěrchowje. Tež Arnošt Hennersdorf bu tam
pochowany, jeho row pak hižo do lěta 1990
zaso zrunachu. Jeho kubło w Dažinje je hišće
w swójbnym wobsydstwje a namaka so pod
dźensnišej adresu Hłowna dróha 36.
T.M.

Přeprošujemy
04.01. 2. njedźela po hodźoch
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu
(farar Rummel)
14.30 ekumeniski nyšpor w cyrkwi Našeje
lubeje knjenje w Budyšinje, přizamknje so hodownička katolskeje wosady na Benowej žurli Montessorijoweje šule na Tzschirnerowej
18.01. 2. njedźela po Třoch kralach
08.30 kemše z Božim wotkazanjom w Poršicach (sup. Malink)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu
(sup. Malink)
31.01. sobota
09.30 sobustawska zhromadźizna Serbskeho wosadneho zwjazka w Budyšinje
na Michałskej farje
01.02. Septuagesimae
10.00 kemše w Budyšinje w Michałskej
z kemšemi za dźěći (sup. Malink)
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu
(sup. Malink)

