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Adwent – čas sćerpliwosće
Budźće sćerpliwi, lubi bratřa, hač
do Knjezoweho přichada. Hlej, ról
nik čaka na drohotny płód zemje
sćerpliwje, doniž wona njedóstanje
zažny a pózdni dešć. Budźće tež wy
sćerpliwi a posylńće swoje wutroby,
přetož Knjezowy přichad je bliski.
List Jakuba 5,7–8

Pedagogojo a dźěćacy psychologojo so
hižo někotre lěta na to hórša, zo njemóže
so wjele dźěći dołho na swoje nadawki
koncentrować. Prjedy bě to skerje
móžno, zo zaběraše
so dźěćo hodźiny doł
ho z jednej wěcu.
Dźensa su dźěći kom
pjuterowych hrow dla na to zwučene, zo
maja spěšne wuspěchi. Přetož pola tajkich
hrow stupaš po krótkim času wot niskeho
lewela na wyši. Hdyž pak maš wokable cu
zych rěčow wuknyć abo hdyž chceš instru
ment nawuknyć, je to bóle napinace a wje
le časa ma so nałožować. Jenož mało dźě
ći ma hišće dosahacu wutrajnosć a sćer
pliwosć, zo docpěja skónčnje dobry wu
kon na instrumenće. Tež mjez dorosćeny
mi njeje hinak. Tež tu dźe hustodosć wo
spěšne spokojenje a spjelnjenje wšěch
přećow. Wšitko dyrbi hnydom fungować.
A hdyž něšto z někajkeje přičiny hnydom
tak njeńdźe kaž wotmyslene, pyta so za wi
nikom, kiž je za to zamołwity. „Sćerpli
wosć“ je so w našej towaršnoći
chětro pominyła.
Křesćanska wěra ma
wjele ze sćerpliwosću činić,
dokelž biblija sama je kni
ha wočakowanja. Ludźo
w Starym zakonju čaka
chu, zo by so jich połoženje po
lěpšiło. Namóc a potłóčowanje
přewodźeštej jich wšědny dźeń. Ale
wuhlad, zo so něšto změni, běše chě
tro snadny. To zwisuje z tym, zo je čło
wjek sam sebi najwjetši problem. Přeco
zaso so ludźo na kóšty druheho čłowjeka

wobohaća. Přeco zaso podadźa so ludźo
do rozkorow a wójnow, město teho zo so
mjez sobu připóznawaja a zhromadnje we
měrje žiwi su. Samo přiwuzni so husto
wadźa a nje
namakaja wjac
žadyn zhro
madny puć. Wě
riwi Stare
ho zakonja čaka
chu na
wumóžnika, kiž by
jich žiwje
nje změnił. Mjeno
wachu je
ho „wotročk Boži“

Hodowna pyramida

Foto: Serbski muzej Budyšin

abo „žałbowany“ abo „syn Dawida“. Přez
lětstotki na njeho čakachu.
Tež prěni křesćenjo čakachu. Ale jich
wočakowanje běše hinaše. Woni wědźa
chu, zo běše Bóh do wotběha swěta za
sahnył. Jezus Chrystus běše za nich tón,
kiž móže tutón swět a jich žiwjenje wu
móžić. Štož bě rěčał a kak bě jednał,
dawaše prěnim křesćanam krutu dowěru.
Zo bě wumrěł a z rowa stanył, to bě swětła
nadźija, zo jeho wosud tež jich wosud po
staji.
Tola w swojim wšědnym žiwjenju wše
lacy křesćenjo jenož mało
z teho pytnychu. Tehodla
jich swjaty japoštoł Jakub
k sćerpliwosći pohnuwaše
a jim sylnu wutrobu přeješe: „Budźće
sćerpliwi, lubi bratřa, hač do Knjezoweho
přichada.“ Wón wužiwa wobraz ratarja,
kotryž trjeba tež sćerpliwosć: „Hlej, rólnik
čaka na drohotny płód zemje sćerpliwje,
doniž wona njedóstanje zažny a pózdni
dešć. Budźće tež wy sćerpliwi a posylńće
swoje wutroby, přetož Knjezowy přichad
je bliski.“
Tutu sćerpliwosć trjebamy tež my.
Někotryžkuli so hižo dołhi čas za wěstu
naležnosć modli, ale ničo so njestanje.
Druhi čaka hižo lěta dołho na wjetše zro
zumjenje we wěrje, ale dyrbi zwěsćić, zo
snadź podarmo čaka. Snadź čakamy na
wumóženje swěta, na polěpšenje wobstej
nosćow, na kónc terora. Mamy sćer
pliwje čakać.
W tydźenjach adwent
neho časa nječakamy jenož
na małe dźěćo w žłobiku.
Dopominamy so wosebje na
to, zo je naš Knjez připo
wědźił, zo chce znowa na
swět přińć. Na to mamy z wje
sołej wutrobu kedźbować, přetož
wěmy, zo Jezus k našemu spomóže
nju přińdźe.
Budźće sćerpliwi hač do Knjezoweho
přichada.
Christoph Rummel
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Kak je swjaty Mikławš chudemu susodej pomhał
Swjaty Mikławš běše před wjele, wjele lětami, w 4. lětstotku,
w měsće Myra žiwy. To leži w dźensnišej Turkowskej. Běše bi
skop a wot wšitkich křesćanow lubowany. Tež dźěći jeho lubo
wachu. Mikławš běše bohaty. Swoje bohatstwo pak njechowaše
za sebje, ale dari je chudym a chorym.
Jednu stawiznu wo Mikławšu chcu wam powědać, kotraž je
so přeco zaso dale dawała – a nětko wy ju zhoniće:
Prjedy hač běše Mikławš w měsće My
Rano susod złoto namaka. Dźiwa
ra biskop, bydleše w Pa
še a wjeseleše so. Nětko móžeše kwas
tara, swojim ródnym
najstaršeje dźowki přihotować.
městačku, w rjanym,
Pozdźišo ćisny Mikławš dalši
wulkim domje. Jedneho
měšk złotakow do chěže susoda. Su
dnja zasłyša přez wote
sod so přeco bóle dźiwaše.
wrjene wokno hłosy skor
„Bych chcył rady wědźeć,
žaceho muža a płakacych
štó nas tak wobdaruje“,
holcow.
wón praji. Wón bě jara
Mikławš chwataše do
zbožowny. Tež druha
zahrody. Nětko słyšeše
dźowka móžeše nětk swój
jasnje, što muž praji:
kwas swjećić.
„Moje lube dźowki! Bych
Někotre dny pozdźišo
jara wjesoły był, hdyž
ćisny Mikławš hišće třeći
byšće so wudali. Ale sym
měšk prěki k susodej. Tola
jara chudy. Nimam pje
w tutej nocy susod přez prasnjenje
njezy, zo bych wam šaty
złotakow wotući. Hnydom wuskoči
a sudobja, karany a talerje
z łoža a hladaše z wokna. Widźe
kupić móhł. Dyrbju was
še w ćmě postawu a běžeše za
preč pósłać, zo byšće pola
njej.
cuzych słužili.“
„Wostań stejo“, zawoła
Přez škałobu murje
a hrabny ćěkaceho za ru
Swjaty Mikławš Rys.: Wikimedia
widźeše Mikławš susoda
kawom. Hnydom spózna
a jeho dźowki. Mikławš spózna, zo maja swojeho susoda Mikławša. „Ty sy potajkim
holcy strach. Što budźe z nimi w cuzbje?
tón dušny muž, kiž nas wobdaruje“, wón
Mikławš wróći so do swojeho doma. zadźiwany rjekny.
Chcyše susodej a jeho dźowkam pomhać,
Poklakny so před Mikławšom a chcyše
kaž bě tež druhim hižo pomhał. Wšako bě jeho noze košić. Tola Mikławšej to lubo
wón bohaty. Z wulkeje křinje wza wjele zło njebě. Wón wupřestrě ruce k njemu. „Nje
takow, zwjaza je do rubiška a ćisny brě praj nikomu, štó tebi pomhał je“, poprosy
mješko w nócnej ćmě přez wotewrjene jeho. „To dyrbi naju potajnstwo wostać!“
woknosusoda.
Gabriela Gruhlowa

Adwent
Hody so bliža,
najrjeńši to čas.
Tajnosće knježa
lěto wob lěto zas.

Hody so bliža,
najćišiši čas?
Howk a njeměry knježa
lěto wob lěto zas.

Hody so bliža,
najchłóšćiši čas.
Słódkosće knježa
lěto wob lěto zas.

Hody so bliža,
najswjećiši čas.
Njech radosće knježa
lěto wob lěto zas.
Lenka

Žohnowany adwentny a hodowny čas
přeje wšitkim čitarjam, dopisowarjam a dobroćelam
redaktorka Pomhaj Bóh

Foto: J. Maćij

Adwentnička w Budyšinje
Druhu njedźelu adwenta, 6. decembra,
swjeća so serbske kemše w Budyšinje w Mi
chałskej cyrkwi popołdnju w 14.00 hodź.
Po tym zhromadźi so wosada na farje k swa
činje z bjesadu a spěwanjom.

Koncert w Michałskej cyrkwi
12. decembra, sobotu do 3. adwentneje
njedźele, wuhotuje chór Serbskeho gym
nazija swój tradicionalny adwentny kon
cert w Michałskej cyrkwi. Započatk kon
certa, kotryž nawjeduje tachantski kantor
Friedemann Böhme, budźe w 17.00 hodź.

Nyšpor a hodownička
Katolska Budyska wosada přeprošuje
ewangelskich Serbow na ekumeniski nyš
por njedźelu, 3. januara, w 14.30 hodź. do
cyrkwje Našeje lubeje knjenje. W 15.30
hodź. přizamknje so tradicionalna hodow
nička na Benowej žurli Montessorijoweje
šule na Tzschirnerowej ze swačinu a ho
downym programom.

Słuchokniha za dźěći
Nowa słuchokniha
dźěćom čas čaka
nja na hody porjeń
ša. Z loni wušłeje
čitanki „Hodowni
kowanje“ je wuda
waćelka Ingrid Jur
šikowa za słucho
knihu ze samsnym titulom sydom stawi
zničkow a tři basnje wupytała. Mjez jed
notliwymi přinoškami zaklinči hodowna
hudźba. Što Franciska, Mato, Jakub a Fri
do a mnoho dalšich figurow wokoło hód
dožiwjeja, wo tym móža dźěći wot před
šulskeje staroby na dołhich popołdnjach
nětko tež z CD zhonić. Lisa Čornakowa,
Stanisław Brankačk a Marian Bulank su fi
guram swój hłós spožčili, Blanka Funcyna
je režiju wjedła.
LND
Hodownikowanje, Powědki a basnje za dźěći,
cyłkowna dołhosć: 78 min., 978-3-7420-2333-9,
10,00 €

Serbska protyka 2016
Hižo nazymu je w LND wušła nowa Serb
ska protyka. Redaktor Pětr Šołta je wulku
kopicu přinoškow wšelakich awtorow ze
stajił, tak zo móža so čitarjo zaso na zaji
mawu a wotměnjawu lekturu wjeselić.
Nowum je, zo steji w srjedźišću prěni raz
wulkoměsto, a to sakska stolica Drježdźa
ny, hdźež su tež Serbja swoje slědy za
wostajili. Tola tež po wšelakich kónčinach
Łužicy su so awtorojo rozhladowali a při
tym mnoho zajimaweho wotkryli.
LND
Serbska protyka 2016, brošura, 978-3-7420-2313-1,
6,00 €
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Hodowny štom
Pawlina njemóže so lětsa jara na hody
wjeselić. Młoda swójba njepřijědźe, štož
rěka, zo wnučki k hodam tu njebudu. Za
koho měła Pawlina potom štom pyšić? Po
prawom wšak su hody jenož z dźěćimi taj
ke prawe hody.
Michał, jeje muž, njeje z tym přezjedny,
zo ma Pawlina štom za zbytny. „A ja? Njej
sym ja nichtó? Bjez hodowneho štoma sej
hody předstajić njemóžu.“
Pawlina zdychnje: „Ale hałžki we wazy mi
tež dosahaja. Nimo teho wšak so hodowny
štom w bibliskej stawiznje docyła njejewi.“
„Ale ma pola nas dołholětnu
tradiciju“, Michał znapřećiwi.
Pawlina hižo za argumentami
njepyta, wšako sama štomy
rady ma, ale bóle te w lěsu
pod hołym njebjom.
Tajke prawe adwentne začu
će so lětsa zadomić njemóže.
Wšo je tak njeměrne. Pře
hrózbne su podawki, wo ko
trychž je w medijach stajnje
zaso rěč. Teroristiske nadpady,
drama ćěkancow, haj cyły swět
zdawa so zamotany po puću
być. Je domizna za Pawlinu
hišće pupk swěta? Poprawom
njeje na tym ženje dwělowała.
Zašłe lěta je wona w adwent
nym času do Drježdźan jězdźi
ła, zo by připołdnišu pišćelowu
nutrnosć w cyrkwi Našeje
knjenje dožiwiła. Za nju je no
wonatwar cyrkwje přeco hišće
kaž Boži dźiw. Stajnje bě tež
hodowne wiki před Božim do
mom wopytała a sej tam hor
ce Mišnjanske wino popřała.
Lětsa pak so jej tak prawje
nochce. Sakska stolica je za nju
kuzło měrliweje a přijomneje
hospody zhubiła. Póndźelu,
hdyž by čas za to měła, wjac do
prašenja njepřińdźe. Haleka
cych demonstrantow so wona
boji. Masy ludźi ju přeco žno
zatrašachu. Hižo jako šulerka
w NDRskim času je wokoło 1.
meje husto chora była. Hač do
dźensnišeho so demonstracijow a druhich
masowych zarjadowanjow zdaluje.
Jako podaštaj so Pawlina a Michał na
pokutnym dnju do Tachantskeje cyrkwje,
wuhladaštaj na hłownym torhošću před
radnicu hobersku jědlu. Z nowiny staj zho
niłoj, zo bu štyrnaće metrow wysoki štom
z Malešec dwaj dnjej do toho nastajeny.
„Nadźijomnje jón wichor dźensa njepowa
li“, rjekny Michał. Haj, kemšerjo dyrbjachu
přećiwo wětrej šwarnje wustupować a swo
je kłobuki kruće dźeržeć.
Pawlina bě hižo wćipna, kak w Tachant
skej cyrkwi nětko po wobnowjenju wupa

da. Boži dom jeju ze swojim přijomnym
a nadobnym swětłom hnydom putaše.
Sydnyštaj so do srjedźneje ławki, hdźež
měještaj dobry wid po simultanej cyrkwi.
Na kemšach běchu ewangelscy a katol
scy wěriwi zjednoćeni. Zhromadnje čita
chu wěrywuznaće ze Seoula, formulowa
ne 1990 na ekumeniskej swětowej zhroma
dźiznje. „Ja njewěrju do prawa mócnišeho,
do sylnosće brónjow, do mocy potłóčo
wanja.“ „Ja wěrju do rjanosće jednoreho,
do lubosće z wotewrjenymaj rukomaj, do
měra na zemi.“

připołdnju z Pawlinu po wikach dundaše.
„Haj, tu wonka so wón hodźi“, wona přida.
Ale doma so pyšenje štoma njewupłaći.
Wšako je dźowka jeju k hodam přeprosyła.
A tam změja božodźěsćowy štom, kotryž
pyši Jank, jeju wnučk. Přez swjate dny tam
wostanjetaj. A hdyž so zaso domoj nawró
ćitaj, jědla wjac trěbna njebudźe.
Michał pak bě druheho měnjenja. „Štom
smy tola přeco hač do kónca januara stejo
měli, druhdy samo dlěje. A nimo teho sy
hakle loni nowe hodowne kule kupiła.“
Haj, te je Pawlina před lětom na hodow
nych wikach w budce wuměłca
ze Sakskeje Šwicy nadešła. Z cu
nimi zymskimi wobrazkami po
molowane kule su so jej hny
dom lubili. Šwarny pjenjez je za
nje wudała. „Te wšak su wo
prawdźe rjane a změjemy dźě
je klětu zaso na štomje.“
Tydźeń do hód ma Pawlina
nimale wšě dary k hodam wob
starane. Wosebje wězo te za
wnučki, kotrež zawaluje nětko
do hodowneje papjery. Před ně
što dnjemi je so sněžiło a zym
ska wóń ze zybolom běłeho při
krywa přisporja hodownu at
mosferu. We wazy na wokno
wej desce wisaja na jehlinowych
hałžkach słomjane hwězdy. Tež
prastary Boži narodk z papjer
ca a pyramida stejitej na zwu
čenym městnje kamora w do
brej stwě.
„Wěš hišće, kak je twój dźěd
kóždu šlebjerdku lamety jednot
liwje na jehlinu pójšał a kak je
swěčku po swěčce na štomje
zaswěćił?“
Wězo to Pawlina wě a so
k Michałej wobroći. „Chceš mje
přeco hišće wo hodownym
štomje přeswědčić?“
„Nó haj, w někotrych wok
nach sym hižo wupyšene štomy
wuhladał.“
„Nochceš tola z tym prajić,
Foto: priwatne
zo by hižo do patoržicy hodow
ny štom nastajił!?“
Tute wuprajenja běchu Pawlinje wosebje
„Čehodla nic – a nimo teho su w našim
wažne. Hdy nož bychu so směrnicy wěr y zahrodnistwje chójny a jědle, samo rune
zeskutkowniłe, sej wona w modlitwje přeje zrosćene, hišće na předań.“
še. Pišćelowe zynki wupjelnjachu cyrkej
Pawlina ćmowje na njeho pohladnje
swjateho Pětra a stupachu ke křižnym wjel a potom wotkiwnje. Nadobo pak so jeje
bam. Jich barbojte kónčne kamjenje wupru wobličo rozswětluje a wona rjeknje:
dźeja pisanosć žiwjenja, sej Pawlina před
„Hdyž ći woprawdźe tak wjele na ho
staji a so w tutym wokomiku derje čuješe. downym štomje zaleži, pon sej jón wobsta
Pjatk do prěnjeho adwenta so Budyske raj. Ja ći štom zapłaću a z tym mam hny
hodowne wiki, kiž rěkaja nětko Wjacławske, dom hodowny dar za tebje. Ale pyšić
wotewrichu a hoberska jědla při radnicy dyrbiš jón lětsa sam.“
wopytowarjow ze swojimi štyrista lampka
„Sym jědlenku hižo kupił, steji deleka
mi jasnje powita. „To je zboha krasny ho we wochěži“, doda Michał šibale.
downy štom“, Michał zwěsći, jako njedźelu
Měrana Cušcyna
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Serbski prědar w Stockholmje
K 275. narodninam rodźeneho Delnjowujězdźana Jana Handrija Wyrgača
15. decembra 1740 narodźi so wjesnemu
kowarjej w Delnim Wujězdźe synk, kiž bu
na mjenje Jan Handrij wukřćeny. Njebě
hólčecej do kolebki połožene, zo hižo za
něšto lět poł Europy přepućuje, skónčnje
šwedsce nawuknje a so w Stockholmje
z prědarjom stanje. Skerje čakaše na nje
ho wjesne žiwjenje w serbskej holi. Přechu
duške wšak wone njeby było, wšako bě
nan z kowarjom a ze šołtu we wsy. Tola
nan hižo zahe zemrě a starši bratr přewza
na to kowarnju a zastaranje swójby. Mać
zemrě něšto pozdźišo, w lěće 1754.
Něhdźe ze šěsć, sydom lětami zastupi
Jan Handrij do wjesneje šule. Tule so wě
steho dnja cyłe jeho žiwjenje změni: Wyši
hamtski hejtman Hornjeje Łužicy, hrabja
Friedrich Caspar von Gersdorf, knježk nad
Delnim Wujězdom, zastupi do šulskeje
stwy a wozjewi dźewjećlětnemu hólčecej,
zo ma so do hólčeho wustawa w Delnim
Wujězdźe přiwzać. Tutón wustaw bě Gers
dorf w lěće 1743 załožił. Najprjedy bě
w starym hrodźe zaměstnjeny, spočatk
lěta 1747 pak přećahnychu šulerjo do mo
derneho nowotwara w susodstwje cyr
kwje. We hłownym twarjenju běchu šulske
stwy, biblioteka, žurla, kuchnja a lěharnje,
w pódlanskim twarjenju pak wšelake
dźěłarnje a składy. Wustaw bě Gersdorf
hłownje hladajo na serbsku młodźinu zało
žił. Wjetši dźěl šulerjow płaćeše za swój
pobyt; za někotrych, zwjetša syroty, pak
přewza Gersdorf šulski pjenjez.

Šuler we Wujězdźe
Dnja 1. apryla 1750 zaćahny Jan Handrij
Wyrgač do Wujězdźanskeho wustawa
a wuknješe wotnětka pod dohladom
Ochranowskich bratrow. Kaž je w bratrow
skej jednoće z wašnjom, napisa jako doro
sćeny swój žiwjenjoběh. W nim rozprawje
še wo šulskim času we Wujězdźe:
„Auf die Beybehaltung der Wendischen
Sprache wurde es zwar angetragen, in
welcher Absicht wir die Wendische Bibel
lasen; das war aber nicht hinlänglich; wir
hatten nicht Erlaubniß und Gelegenheit
wendisch zu reden; und so wurde mir die
Sprache fremde, wozu kam, daß ich mein
Vergnügen darin fand, mich mit meinen
Lectionen abzugeben.“
Njepřisteji nam dźensa, lochkomyslnje
sudźić, zo bě zakaz serbšćiny wuraz anti
serbskeho myslenja. Cil wukubłanja na wu
stawje wšak bě – a wěsće tole tež přeću
staršich wotpowědowaše –, zo serbscy šu
lerjo w přihotach na pozdźiši studij abo
wyše wukubłanje bjezporočnje němsce na
wuknu.
Hrabja Gersdorf přewza wšě kóšty za
přebywanje Jana Handrija we wustawje,

a poda so znowa do Nižozemskeje, hdźež
přewza městno prědarja w Zeisće.

Krótki nawrót do Serbow

Wot Jana Handrija Wyrgača 1795 w Stock
holmje wudata zběrka staršich a nowšich
duchownych spěwow a štučkow. Sporjedźany
druhi nakład wuńdźe 1806, dalši 1832.
Repro: L. Malinkowa

kaž běchu to šulski pjenjez a dalše wu
dawki za drasty, knihi a pisanski material.
Jako hrabja 1751 zemrě, bě přichod hólca
njewěsty. Gersdorfowa wudowa hrabinka
Dorothea Charlotte njebě bratrowskej jed
noće přichilena a chcyše Jana Handrija ja
ko syna swojeho poddana ze šule wzać.
Jan Bohuměr Kühn, duchowny w Klukšu
a jeje dowěrnik, pak wudowje radźeše:
„Der Knabe ist schon für Herrnhut einge
nommen, kommt er nach Halle und endigt
seine Studia, so ist nichts anders zu erwar
ten, als daß er dann doch zu den Herrnhu
tern übergeht.“
Hrabinka radu po dlěšich wobmysle
njach přiwza a Jan Handrij smědźeše na
wustawje wostać.

Pućowanje po Europje
Kaž bě Kühn wěšćił, wosta Jan Handrij
Wyrgač bratrowskej jednoće čas žiwjenja
swěrny. Po šulskim wukubłanju w Delnim
Wujězdźe, Niskej, Großhennersdorfje a po
wopyće bratrowskeho seminara w Barby
sta so 1762 z wučerjom bratrowskeho wu
stawa w Großhennersdorfje.
Bórze na to jeho powołachu, we wjedni
stwje Ochranowskeje wosady sobu dźěłać.
Tole woznamjenješe njewobstajne žiwje
nje, wšako pućowaše wjednistwo po wše
lakich bratrowskich sydlišćach w Němskej
a Europje. Tak zapućowa Jan Handrij Wyr
gač mjez druhim do Jendźelskeje a Nižo
zemskeje. 1775 pak pósła jeho jednota ja
ko duchowneho do Gnadenfreija w Šleskej
(dźensa Piława Górna), hdźež pomhaše
sobu při natwarje wosady w Gnadenfeldźe
(dźensa Pawłowiczki). Tam woženi so z Jo
hannu Nilsen z Holsteinskeje. Hižo pjeć lět
pozdźišo pak Wyrgač Šlesku zaso wopušći

W lěće 1788 zdaše so, zo by so Jan Han
drij Wyrgač, mjeztym wudowc a nan dwe
ju dźěsći, móhł na dlěši čas do Łužicy
wróćić a za Serbow skutkować. Bratrow
ska jednota bě jeho za prědarja a nawodu
šulow do Małeho Wjelkowa powołała.
W samsnym lěće woženi so z Johannu Ro
sinu Scholze, kotraž ze Šleskeje pochadźe
še. Tola jemu njebě popřate, dlěši čas
w domiznje skutkować. 1789 wobdźěli so
na synodźe jednoty w Ochranowje a w lě
ću lěta 1790 dósta hromadźe z mandźel
skej nadawk, městno prědarja w Stock
holmje přewzać. Rozžohnowanje z Łužicu
a dźěsćomaj bě jemu přewšo ćežke:
„Mich kostete es sehr viel; und ich habe
die Schmerzen über die Trennung von mei
nen beyden Kindern die längste Zeit nicht
überwinden können. Der 6. August war
der letzte Tag da wir unsere lieben Kinder
beysammen sahen, und unseren Abschied
mit ihnen machten.“
Dźeń na to podaštaj so Wyrgačec man
dźelskaj na puć a hižo 16. septembra
běštaj do Stockholma dojěłoj.

Skutkowanje w Stockholmje
Bratrowskej wosadźe w Stockholmje při
słušeše někak 400 ludźi. Wjetšina z nich
njerěčeše němsce a tuž dyrbješe Jan Han
drij Wyrgač w běhu krótkeho časa šwed
sce nawuknyć. Tole zmištrowawši zasadźo
waše so w přichodnych lětach wosebje za
ćišć wšelakich knihow bratrowskeje wosa
dy w šwedskej rěči. Tak bě wobdźěleny při
redakciji Loskielowych stawiznow mision
stwa mjez Indianami, biografije Augusta
Gottlieba Spangenberga, Šackašćika wot
Bogatzkeho a Bratrowskeje litanije. Trajny
wuznam zdoby sej ze zestajenjom a redak
ciju přenich spěwarskich šwedskeje bra
trowskeje wosady w lěće 1795.
Njewočakowano zemrě Jan Handrij
Wyrgač 4. januara 1799 w Stockholmje,
bjez teho zo by domiznu a dźěsći zaso
widźał. Wón bu 10. januara na kěrchowje
swj. Jakuba w Stockholmje pochowany.
Po zažnej smjerći staršeju bě sej nada
rjeny pachoł Jan Handrij Wyrgač nowu
domiznu w Ochranowskej jednoće nama
kał. W krutej wěrje přiwza wšě nadawki,
kiž so jemu tam stajachu, byrnjež tež to
najćeše woznamjenili – wopušćenje domi
zny a dźěsći. Z cyłej wutrobu zasadźowaše
so čas žiwjenja za připowědanje Božeho
słowa – tak kaž bě to sam jako dźěćo na
wustawje w Delnim Wujězdźe dožiwił.
Lubina Malinkowa
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Kurt Běrka z Plusnikec zemrěł
Swět serbskich ratarjow so
pozhubjuje. Jedyn z posled
nich samostatnych burow je
na prawdu Božu wotešoł,
Kurt Běrka z Plusnikec. Wón
bě so 6. nowembra 1937
w Plusnikecach narodźił,
hdźež měještaj jeho staršej
Herman Běrka a Martha
rodź. Hanskec žiwnosć.
Z nim wotrosćechu bratřa
Ernst, Martin a Richard kaž
tež sotře Marja a Hanka.
Ernst bě pozdźišo diakon
w Hodźiju a w Engelsdorfje.
Martin wosta we wójnje. Kurt Běrka
SotraMarja wuda so na bura Kurta Latku
z Přiwćic.
Kurt Běrka wopyta šulu w Malešecach.
Jako jedyn z poslednich bu wot Malešan
skeho fararja Pawoła Alberta 1951 serb
sce konfirměrowany. Dźěłaše na domjacej
žiwnosći a wukubła so w Rakojdach na
statnje pruwowaneho ratarja. 1960 dyr
bješe do prodrustwa zastupić, štož začu
waše jako wulke njeprawo. Dźěłaše jako
brigaděr a kwalifikowaše so na agrarneho
inženjera.
1965 woženi so z chorobnej sotru Ange
liku rodź. Glinec z Nowych Poršic. Jimaj

narodźištej so dźowce Ka
thrin, kotraž dźensa jako
wučerka w Bošecach dźěła,
a Susanne, wudata na bura
Christopha Tschipke w Kum
šicach. Wot 1972 dźěłaše
Kurt Běrka w zeleninarskej
produkciji w Nowych Porši
cach. 1990 wuži składnosć,
zaso swójske ratarstwo pře
wzać a je rozšěrić. Z pomo
cu přichodneho syna wje
dźeše hospodarstwo hač
do njedawna dale. W lětach
po přewróće spjelni sej daw
Foto: priwatne
ny són, zo wopyta swojeho
kuzenka w Argentinskej. Njewuhojomna
chorosć dosćahny jeho w lěće 2004.
Sćerpnje znjese wjacore operacije a tera
pije, tola mocy woteběrachu. Lětsa w meji
móžeše hišće z mandźelskej a swójbu zło
ty kwas swjećić. Podaty do Božeje wole
a we hłubokej dźakownosći za wšitku na
zhonjenu lubosć wumrě 14. nowembra na
swojim ródnym statoku.
Sobotu do smjertneje njedźele běše po
hrjeb w Malešecach. W połnje wobsadźe
nej cyrkwi prědowaše Serbski superinten
dent wo konfirmaciskim hronje zemrěteho:
„Naša wěra je dobyće, kotraž je swět pře

winyła.“ (1 list Jana 5,4). Zaklinča serbska
modlitwa a na kěrchowje serbske wužo
hnowanje. Zemrěty namaka swój posledni
wotpočink na historiskim dźělu pohrjeb
nišća. Nalěwo stej rowaj fararja Ponicha
a Sykoric swójby. Na prawym boku wot
počujetaj Martin Kieschnick a Erich Tritt
macher, z kotrymajž słušeše k najswěrni
šim wopytowarjam bibliskich hodźinow.
Kurt Běrka bě wědomy křesćan, kotre
muž bě wažne, zo bě tež swójba w tutym
duchu žiwa. Wjacore lěta skutkowaše
w cyrkwinskim předstejićerstwje w Male
šecach sobu. Bě dujer w pozawnowym
chórje a pilny wopytowar bibliskich hodźi
now. Prawidłownje chodźeše z mandźel
skej a dźowku na serbske kemše do Poršic.
We wochěži pola Běrkec wisa drjewowy
wobraz, kiž je najskerje wokoło 1920 na
stał. Na lěwym boku su widźeć swisle tyko
waneho doma z wulětowacymaj łastojčko
maj. Naprawo je do drjewa wupalene
Handrija Zejlerjowe hrónčko: „Bur, po zda
ću najniši, prěni muž je na swěći.“ Wobraz
bě jemu luby a wažny, přetož bě z ćěłom
a dušu ratar. Z wjeselom widźeše, zo so tu
te herbstwo w swójbje dale wjedźe. Nětk
je wšitke dźěło dokonjane. Bóh jemu daj,
do čehož bě wěrił, wěčnu zbóžnosć.
Jan Malink

Narowny kamjeń w Barbuku jako pomnik postajeny
Na pohrjebnišću w delnjołužiskim Barbu
ku su njedawno historiski narowny kamjeń
z němsko-serbskim napismom znowa po
stajili. Jedna so wo pěskowcowu narownu
platu w formje knihi, wěnowanu chěžkarjej
Mjertynej Batramej, kotryž je, kaž z napis
ma wuchadźa, dnja 4. januara 1894 ducy
dom při krutej zymje zmjerznył. 44 lět je
mu tehdy bě a wón zawostaji žonu a dwe
ju hólcow, kotrajž wěsće hišće wotrosćenaj
njeběštaj.
Na tutón njezbožowny podawk spomni
tehdy tež delnjoserbska nowina, kotraž
wozjewi w swojim wudaću z 18. januara
1894 krótku noticu: „Z Barbuka. Wjažkaŕ
Batram zmarznu pětk tyźeń krotko pśede
jsu tudy. Listaŕ namaka jog ńabogego.“
Po zrunanju rowa Mjertyna Batrama je
so plata hišće lěta jako podłoha na dźěća
cym rowčku wužiwała. Pozdźišo je hospo
dar z Barbuka ju dom wzał na swój statok,
hdźež je mjeztym pozabyta wjele lět
ležała, doniž ju wjesny chronist Wilfried
Halbaš před krótkim njewuslědźi. Wo jeje Wopomnišćo z dwurěčnym narownym pomnikom na pohrjebnišću w delnjołužiskim Bar
buku
Foto: G. Wieczorek
wobnowjenje a znowapostajenje na po
hrjebnišću je so postarała wjesna Domo njowacym tekstom. Z nutrnosću fararja n. ca Mjertyna Batrama, wopomnišćo lětsa
winska skupina. Zdobom da připrawić w. Helmuta Hupaca, na kotrejž wobdźěli kónc oktobra zjawnosći přepodachu.
Trudla Malinkowa
a pódla nastajić platu z němskim wujas so 20 wjesnjanow, mjez nimi tež potomni
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Naročna kompjuterowa hra za młodych a starych
„Krabat a potajnstwo serbskeho krala“ je
mjeno noweje hry za domjacy kompjuter,
kiž so štwórtk, 29. winowca, w Serbskim
domje w Budyšinje zjawnosći předstaji.
Zhotowiła je tutu dyrdomdejsku hru w na
dawku Załožby za serbski lud skupina šěsć
młodych Serbow, kiž so – złožujo so na po
činki Čorneho młynka w Krabatowej sta
wiznje – „Rapaki“ mjenuja. Wuslědk tute
ho mnoholětneho, hłownje w swobodnym
času wukonjaneho dźěła je w kóždym na
stupanju něšto serbske za Serbow a móže
so widźeć dać.
Hra spjelnja wšitke naroki na načasnu
kompjuterowu hru a je scyła ta prěnja ze
serbskim rěčanym słowom. Sama stawi
zna hry, tež wupłód prócy „Rapakow“, zło
žuje so na dušneho serbskeho kuzłarja
Krabata, w Błótach bóle znateho serbske
ho krala a druhe serbske bajowe postawy,
kaž na přikład hober Sprjewnik abo lutki.
Do hry so zanurjejo přewodźa hrajerja při
jomna hudźba z njepřesłyšujomnym serb
skim koloritom. Dialogi wosobow rěča so
w dobrej serbšćinje a sposrědkuja wosebi
ty, k smějkotanju wabjacy humor, kiž wo
sebje dorosćenych k trajacej zaběrje z „Kra
batom“ pohnuwa.
Jednanje hry je zapołožene do spočatka
18. lětstotka a wjedźe hrajerja hłownje do
znatych městow a wsow we Łužicy. Při zwo
braznjenju tutych městnosćow je poćah
k historiskim předłoham wočiwidny. Tuta

„Rapaki“ prezentuja kompjuterowu hru „Krabat a potajnstwo serbskeho krala“, wotlě
wa: Michał Cyž, Daniel Zoba, Jörg Hübner, Jan Bjeńš a Šćěpan Hanuš. István Kobjela
(hudźba) k fotowemu terminej bohužel přitomny njeběše.
Foto: M. Dźisławk

přezcyłnje pozitiwnje zapołožena, kóžde
ježkuli namocy so wzdawaca kompjutero
wa hra puta zawěsće tež šulerjow Serbske
ho gymnazija, kotřiž mějachu składnost
nje zjawneho předstajenja hry móžnosć,
so hrajo z njej zeznajomić. Po wuspytanju
hry zwuraznichu połni zahorjenosće na
mjet, ju do wučby na gymnaziju zapřijeć.
Je zawěsće předstajomne, zo zaběra z „Kra
batom“ nawuknjenju serbskeje rěče a ze
znajomnjenju domizny tyje.
Załožba za serbski lud bě wšitkich so
buskutkowacych, tež wšitkich połsta rěčni
kow-lajkow, kiž běchu bjez někajkeho zaru

nanja wosobam hry swój hłós spožčili,
tutón dźeń na wječornu bjesadu přeprosy
ła. Před přitomnymi so słowa jimajo wu
praji předsyda załožboweje rady Jan Bu
dar z chwalacymi sadami „Rapakam“
dźak za wuběrnje dokónčeny nadawk.
Wšudźe, hdźež so serbske knihi předa
waja, kaž w Smolerjec kniharni a w Serb
skej kulturnej informaciji w Budyšinje
a w Choćebuskej Lodce, je hra wotnětka
jako download (download code a instruk
cija za instalaciju na swójski kompjuter) za
19,90 eurow na předań. Jako dar k ho
dam so wona wuběrnje hodźi. Arnd Zoba

Dar Budyskemu Serbskemu muzejej
Pjatk, 20. nowembra, přepoda fotografi
kar Jürgen Maćij z Budyšina Spěchowan
skemu towarstwu Serbskeho muzeja jako
dar mnóstwo fotografijow a negatiwow ze
zawostajenstwa znateho Budyskeho atel
jeja Meister.
Přez tři generacije, wot dźěda do wnu
ka, dźěłachu Meisterec swójbni jako foto
grafojo w Budyšinje. (Gottlob) Adolph
Meister (1826–1905) zasydli so 1859
w Budyšinje na Sukelnskej. Syn (Hermann)
Oskar Meister (1854–1916) běše dosć
wuspěšny, zo móžeše sej na Kejžorskej,
dźensnišej Karla Marxowej, bydlenski
a wobchodny dom čo. 6 natwarić dać, do
kotrehož 1914 zaćahny. Hač do lěta 1982
dźěłaše wnuk Rudolf Johannes Meister
w swojim ateljeju w Budyšinje. Potom jón
rozpušći. Dźěl fotografiskeho wuhotowa
nja kaž tež originalne fotografije předachu
so přez inseraty w Sächsische Zeitung. Přez
posrědkowanje Jürgena Maćija skićeše so
měšćanskemu muzejej składnosć, někotre
fotografiske platy kupić. Najwjetši dźěl ne
gatiwow je so na wotpadkowu deponiju
do Nadźanec dowjezł. (Hlej Hagen Schulz:
Das photographische Gewerbe in Bautzen

Wobraz z ateljeja Oskara Meistera: skupina Serbow, fotografowana składnostnje wet
tinskeho jubileja 1889 w Drježdźanach
Repro: J. Maćij

von den Anfängen der Photographie bis
1945, Jahresschrift 2000, Stadtmuseum
Bautzen, zwjazk 6, Budyšin 2001, str.
7–63.)
Dar wopřijima 37 škleńčanych negati
wow w formatach wot 25 x 31 cm hač do
13 x 18 cm wot Oskara Meistera a jeho sy

na Johannesa z časa wot něhdźe 1880
hač do 1930. Nimo serbskich motiwow
wobsteji konwolut ze zajimawych wobra
zow wo stawiznach Budyšina. Negatiwy
su so digitalizowali a we wysokej kwaliće
znowa wućišćeli. Do cyłka słuša tež dźesać
historiskich powjetšenjow. Měrćin Brycka
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Sadźenje serbskich Lutherowych štomow zakónčene
We wobłuku wosebiteje akcije składnostnje
reformaciskeho jubileja su nětko w delnjo
łužiskich Janšojcach štwórty a posledni
„serbski“ štom sadźili. To sta so reforma
ciski dźeń popołdnju po delnjoserbskich
kemšach, kotrež swjećeše 35 kemšerjow
hromadźe z fararjom Ingolfom Kśenku
w tamnišej cyrkwi. Čitanje na kemšach
měješe Siegfried Krawc z Janšojc, za čas
prědowanja wuhotowaše Stefanie Kraw

Christina Kliemowa pokazuje tafličku, kotraž ma so při štomje připrawić. Foće: G. Wieczorek

Po serbskich kemšach reformaciski dźeń
w Janšojcach sadźichu kemšerjo při cyrkwi
Lutherowu lipu.

cojc z Janšojc na farje dźěćace kemše.
Po Božej słužbje sadźichu kemšerjo w do
stojnym zarjadowanju před cyrkwju Luthe
rowu lipu. Popołdnje wuklinča z bjesadu
při zhromadnej swačinje w Krawcec korč
mje.
Dalše Lutherowe štomy sadźichu ewan
gelscy Serbja lětsa hižo składnostnje Serb
skeho ewangelskeho cyrkwinskeho dnja
5. julija při cyrkwi w Bukecach, po serbskim
wosadnym popołdnju 13. septembra při
farje w Slepom a we wobłuku zajězda
ze Serbskim busom 19. septembra w Lu
therowej zahrodźe we Wittenbergu. Wšit
ke tři „serbske“ štomy we Łužicy su lipy, we
Wittenbergu pak je to trubownik. W Jan

šojcach chcedźa hišće tafličku z napis
mom „Lutherowa lipa / Luther-Linde, saj
źona dnja 31.10.2015 wót Janšojskeje wó
sady, kupki Serbska namša a Spěchowań
skego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi
z. t.“ při lipje připrawić. We Wittenbergu
dopomina taflička z němskim napismom
na to, zo su Serbja štom sadźili.
Štomy we Wittenbergu a we wubra
nych serbskich wosadach Hornjeje, srjedź
neje a Delnjeje Łužicy swědča wo wulkim
wuznamje reformacije Martina Luthera
za serbski lud. Njech rostu a na mocy při
běraja jako žiwe znamjo zwjazanosće
ewangelskich Serbow ze swojej cyrkwju
a ze serbskej narodnosću.
T.M.

Pětrowa cyrkej w Budyšinje dowobnowjena
Po dwulětnych twarskich dźěłach je so so
botu, 14. nowembra, Pětrowa cyrkej w Bu
dyšinje zaso zjawnosći přepodała. Swje
dźenske kemše započinachu so nawječor
w pjećich ze zaćahom duchownych. Jedne
čitanje bě serbske kaž tež jedna próstwa
cyrkwinskeje modlitwy, za čož měješe ta
chantski kapitular Wito Sćapan zamołwi
tosć. Podźěl serbšćiny bě hladajo na jeje
hewak skromne městno w tutym Božim
domje přiměrjeny. Prědowanje bě rozdźě
lene na tachantskeho dekana Ullmanna
a wyšeho cyrkwinskeho radu Pilza, wobaj
z Drježdźan. Budyski kantor Danny
Schmidt bě za tute kemše komponował
dujerski kruch, kotryž mócnje po cyrkwi
klinčeše. Na kóncu hraješe tachantski kan
tor Friedemann Böhme swoju kompoziciju
„W złamanym špihelu“. W tutej kolaži za
pišćele a zwukowu techniku zaklinča
nadobo křižerski kěrluš a bě dupot koni
słyšeć, štož smě so jako rewerenca na kři
žerski procesion zrozumić, kotryž jutrow
ničku nawječor cyrkej trójce wobjěcha.
Wobnowjenske dźěła su dotalny nutř
kowny napohlad cyrkwje jenož snadnje

změnili. Zakładne rozsudy z lěta 1953 so
wobchowachu: niska lěsyca, niski ewangel
ski wołtar, lochkošěre wumolowanje. Woči
widna změna su pisane wokna nalěwo
a naprawo katolskeho wołtarja, zo by
swěca při swjećenju kemšow přijomniša
była. Dale je so drjewjane přimadło na
lěsycy narunało z mosazowym, do kotre
hož je bibliske hrono wudźěłane: Jezusowa
próstwa, zo bychu wšitcy jedni byli. Tute
napismo je dwurěčnje, serbsce a němsce,
napisane. Jednota křesćanstwa njehlada
jo na hranicy rěče a konfesije je z tym jako
cil jasnje pomjenowana. Nimo teho dósta
lěsyca dalše durje, tak zo je architekton
iske dźělenje cyrkwje nimale zběhnjene.
Zajimawe je tež wobswětlenje, kotrež
jenož dele njeswěći, ale tež horje na wjel
by, přez čož nastanje zaćišć swětłeje cyr
kwje. Tachantstwu a woběmaj Pětrski
maj wosadomaj móže so k poradźenemu
skutkejgratulować a žohnowane wužiwa
nje přeć.
jm
Wobnowjena Pětrowa cyrkej w Budyšinje
překwapi ze swojej swětłosću. Foto: M. Bulank
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Rozprawa Serbskeho ewangelskeho towarstwa na lěto 2015
Přednjesena na sobustawskej zhromadźiznje reformaciski dźeń w Slepom
Serbske ewangelske towar
lud a našeho towarstwa finan
stwo ma, runje tak kaž loni,
cowałoj. Mjeztym je so „Litur
42 čłonow. Naš sobustaw
gia Trinitatis“ tež w Hodźiju
knjezManfred Laduš je so nje
a w Michałskej cyrkwi před
dawno z Mytom Ćišinskeho
stajiła. Dalše předstajenja
počesćił. K tutemu wuznamje
přihotuja so za přichodne
njenju jemu wutrobnje gratulu
lěto.
jemy. Jeho rozprawnistwo wo
Samsny kónc tydźenja kaž
Serbach w ewangelskich kón
Serbski cyrkwinski dźeń wot
činach sej wysoko wažimy.
mě so w Choćebuzu Łužiski
Dale so wjeselimy, zo je so
cyrkwinski dźeń. Jako towar
knjeni Janina Krygarjowa
stwo njejsmy tam direktnje
počesćiła z čestnym znamješ
wobdźěleni byli. Ale informa
kom Domowiny. Krygarjec Měrćin Wirth Foto: priw. ciske tafle, kotrež běchmy
mandźelskaj so zhromadnje nimoměry za před lětom za zetkawanske dny we Wróc
ewangelske wosadne žiwjenje angažujetaj. ławju přihotowali, bě sej dr. Madlena Nor
Předsydstwu našeho towarstwa přisłu bergowa wuprosyła a za informaciske
šeja Lubina Exlerowa, Serbski superinten stejišćo wužiwała. Tuchwilu pokazuja so
dent Jan Malink, Günter Wjenk, Mato Kry tafle w cyrkwi w delnjołužiskich Bórko
gaŕ, Arnd Zoba, dr. Günter Holder a Měr wach.
ćin Wirth. Bohužel je knjeni Exlerowa, na
Srjedź septembra dojědźe sej mała sku
ša pokładnica, hižo dlěši čas chora, tak zo pina Serbow do Wittenberga, zo by w tam
njemóžeše prawidłownje w předsydstwje nišej Lutherowej zahrodźe jako spomina
sobu skutkować. Jako předsydstwo smy so nje na 500lětny jubilej reformacije „serb
lětsa w januarje, haperleji a w awgusće ski“ štom sadźiła.
schadźowali a wo aktualnych prašenjach
Druhi kónc tydźenja w oktobru je fa
wuradźowali. Dalše posedźenje budźe rarka Jadwiga Malinkowa serbske swójby
w nowembrje.
do Chołma přeprosyła. Wosebje rjenje je,
zo so na tutym zeńdźenju swójby wobdźě
Dźěło w minjenym lěće
la, kotrež zwonka Łužicy bydla a kontakt
Prěnje zarjadowanje po našej lońšej sobu k druhim serbskim swójbam pytaja.
We wobłuku publikaciskich předewza
stawskej zhromadźiznje běše adwentnič
ka, kotruž swjećachmy njedźelu druheho ćow móžu rozprawjeć, zo je tež lětsa zaso
adwenta na wosadnej žurli Michałskeje časopis Pomhaj Bóh prawidłownje wu
fary w Budyšinje. Jako program běštaj Mě chadźał. Prošu zdźělće nam swoje mysle
rana a Stefan Cuškec hodowne literarne wo časopisu a dajće tež pokiwy, što by so
dyrbjało wobsahowje wobmyslić. Dźakuje
čitanje přihotowałoj.
W měrcu tuteho lěta wotmě so dźěłar my so redaktorce Trudli Malinkowej a lek
nička serbskich Bjesadow w Hodźiju, ko torce dr. Irenje Šěrakowej za jeju swěrne
truž bě tamniša Bjesada pod nawodom dźěło.
Dale chcu skedźbnić na Ochranowske
dr. Gerata Krawca přihotowała. Superin
tendent Malink je rěčne zwučowanja pře hesła, kotrež su w septembru za lěto 2016
wjedł a na kóncu zarjadowanja předstaji w Ludowym nakładnistwje Domowina wu
Annekatrin Weber z Němsko-Serbskeho lu šli. Hižo wjele lět knjez Hinc Sołta z Lauter
doweho dźiwadła w Budyšinje klankodźi bacha manuskript za ćišć přihotuje. Za to
wadłowu hru „Mały wódnu muž“. Na tute so jemu dźakujemy.
Do wobłuka publikacijow słuša tež no
předstajenje móžachmy wulku syłu Hodźij
towy
material za kompoziciju „Liturgia
skich dźěći witać, tak zo běše žurla na Ho
Trinitatis“. Mamy 40 zešiwkow z notami.
dźijskej farje skoro přemała.
Spočatk julija wotmě so lětuši Serbski Wone njejsu na předań, ale zajimowane
cyrkwinski dźeń w Bukecach. Za sobotu chóry móžeja sej je pola nas wupožčeć.
Tak wjele k lětušim aktiwitam. Wězo je
běštaj Krygarjec mandźelskaj swójbne pu
ćowanje a dworowy swjedźeń přihotowa hišće tójšto wjace wo wosadnym žiwjenju
łoj. Běše to lětsa dźesaty tajki swjedźeń we rozprawjeć. Sym pak so wobmjezował na
Wuježku. Na njedźelskej Božej słužbje zarjadowanja a předewzaća, na kotrychž
wobdźěli so dosć nahladna ličba kemše běše Serbske ewangelske towarstwo wob
rjow. Wosebitosć běše předstajenje chó dźělene pak při organizaciji abo při finan
roweje twórby Sebastiana Elikowskeho- cowanju.
Winklera „Liturgia Trinitatis“, za kotruž
Přehlad wo financach
běše jemu Serbske ewangelske towarstwo
nadawk dało. Kompozicija a premjera na Lětsa smy hač dotal dóstali dary we wyso
kemšach stej so ze srědkami Serbskeho kosći 330 eurow a sobustawske přinoški
wosadneho zwjazka, Załožby za serbski we wysokosći 309 eurow. Dalše dochody

su: kolekta cyrkwinskeho dnja 1 426 eu
row, kolekta Serbskeho wosadneho zwjaz
ka 131 eurow, přinoški wobdźělnikow na
Serbskim kóncu tydźenja 400 eurow, při
noški za busowy wulět do Wittenberga
330 eurow, přiražce Serbskeje superinten
dentury we wysokosći 600 eurow a Załož
by za serbski lud we wysokosći 2 802 eu
row. Wobej přiražce daštej so za kompozi
ciju „Liturgia Trinitatis“. Cyłkownje mamy
tak dochody we wysokosći 6 328 eurow.
Wudawki mamy dotal we wysokosći
6 629 eurow. Su to wudawki za cyrkwinski
dźeń 1 220 eurow, za dworowy swjedźeń
we Wuježku 421 eurow, za dźěłarničku
w Hodźiju 230 eurow, za wudawanje
Ochranowskich hesłow 200 eurow, za
kompoziciju „Liturgia Trinitatis“ a jeje před
stajenje 4 022 eurow, wulět do Wittenber
ga 240 eurow a dalše drobne wudawki
we wysokosći 296 eurow.
Za Pomhaj Bóh smy dary we wysokosći
835 eurow dóstali a abonentske pjenjezy
we wysokosći 1 485 eurow. Załožba za
serbski lud podpěruje wudawanje z 19 670
eurami a Sakska krajna cyrkej z 4 000 eu
rami. Z tym je wudawanje časopisa tež
lětsa zaso zaručene.
Dźakujemy so wšitkim darićelam, kotřiž
dźěło našeho towarstwa a wudawanje ča
sopisa Pomhaj Bóh podpěruja.
Cyłkowne financielne zamóženje Serb
skeho ewangelskeho towarstwa wučinješe
na spočatku tuteho lěta 14 224 eurow.

Wuhlad na lěto 2016
Serbski ewangelski cyrkwinski dźeń budźe
28. a 29. meje 2016 w Slepom. Dworowy
swjedźeń we Wuježku planuje so za 20.
awgust. Dale přihotuje so dźěłarnička
Bjesadow za 27. februar w Bukecach. Fa
rarka Jadwiga Malinkowa chce wot 1. do
3. oktobra na Serbski kónc tydźenja do
Mužakowa přeprosyć. Klětu na reforma
ciskim dnju chcemy zaso našu sobustaw
sku zhromadźiznu přewjesć. Městnosć nje
je hišće postajena. Jeli ma něchtó namjet,
tak zdźělće nam to prošu.
Wudawanje časopisa Pomhaj Bóh
a Ochranowskich hesłow budźemy tež da
le wobstarać. Informaciske łopjeno wo
ewangelskich Serbach je nimale rozebra
ne a tak myslimy na dalši nakład.
Prošu wo namjety za dalše předewzaća,
kotrež by towarstwo ze swojimi skromny
mi mocami podpěrać móhło.
Na kóncu swojeje rozprawy chcu so
wšitkim čłonam našeho towarstwa a wšěm
druhim wosadnym dźakować, kotřiž so
wo serbske ewangelske wosadne žiwjenje
prócuja a je podpěruja. Nadźijamy so na
dalše dobre zhromadne dźěło.
Měrćin Wirth
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Lětna hłowna zhromadźizna SET w Slepom
Impresije z reformaciskeho dnja lěta 2015
Na reformaciskim dnju dopołdnja wotmě
chu so tradicionelne ekumeniske kemše
wšitkich křesćanskich cyrkwjow Choćebu
za. Tam běch čitała so z wosadu wotměnje
jo psalm serbsce a němsce a pozdźišo tež
serbsko-němsku próstwu. Po wobjedźe
pak sydnych so do awta, zo bych sej dojěła
do Slepoho na hłownu zhromadźiznu
Serbskeho ewangelskeho towarstwa.
Zapołoženu mějach prěnju z dweju cej
dejkow Slepjanskich nahrawanjow, kiž bě
lětsa wudała Juliana Kaulfürstowa pod ti
tulom „Płachta pełna hulicowańkow“. Na
cejdejce zapopadnjene swědčenja žiwje
nja w Slepom a wokolinje 20. lětstotka su
hnujace a rěčnje nimoměry zajimawe. Cej
dejka bě zdobom dobre přemosćenje,
dokelž bě delnjoserbski rozhłós na tutym
dnju bohužel wupadnył. Poboku dróhi přez
Staru Darbnju přewodźowachu mje miłe
nazymske słónco, jasne módre njebjo a pi
sanosć lisća na štomach. Wjele awtow
steješe wokoło hordozneje, před něšto
lětami cyle žołto wobarbjeneje Slepjanske
je cyrkwje. Chcychu wšitcy na hłownu SET?
– Ně, w bliskim hosćencu wotměwaše so
w samsnym času „Rassekatzenshow“, kaž
steješe we wulkich pismikach na plastiko
wej płachće mjez štomomaj.
W dwěmaj zhromadźichmy so k nutrno
sći we wołtarnym rumje cyrkwje, hdźež
nas tudyša fararka Jadwiga Malinkowa po
wita. Wona bě so hakle dopołdnja dočas
nje z Wittenberga nawróćiła, hdźež wob
dźěli so z něhdźe 25 wosadnymi paćerski
mi dźěćimi na „Luther-Spass“, na zetkanju
nimale 500 młodostnych, kiž zeznawaja
so tam kóžde lěto wokoło reformaciskeho
dnja ze žiwjenjom a skutkowanjom refor
matora.
W nutrnosći wjedźeše nas fararka Ma
linkowa do časa reformacije. Něhdźe dźe
sać lět po přibiću tezow nasta z pjera Lu
thera kěrluš „Jed’n twjerdy hród je naš
Bóh sam“. Zaspěwachmy na wšě štyri
štučki cyle po zwučenym wašnju chětro
wojowarsce. W času nastaća kěrluša pak
wumrě jedne z dweju dźěsći před docpě

ćom prěnjeho žiwjenskeho lěta, tehdy bě
přerězne žiwjenske wočakowanje na wšě
30 lět, tehdy knježachu mór a husto tam
ne mrětwy. Tež za tute cyle čłowjeske nuzy
bě reformator kěrluš napisał, tak fararka
Malinkowa. Tuž zaspěwachmy sej jeho
prěnju štučku hišće raz, cunišo a nadźiju
zwuraznjejo, zo bychmy byli poselstwu
kěrluša bliši.
Po nutrnosći přewodźachu nas hišće
wohrěwace nazymske słónčne pruhi k nje
dawno sadźenej Lutherowej lipje blisko
farskeje bróžnje. W delnjoserbskej wsy
Janšojce wotměwaše so w samsnym času
namša a po njej měješe so poslednja
z třoch serbskich jubilejnych lipow wosa
dźić. Zwjazuje nětko štomowa akcija wo
koło reformaciskeho jubileja „Bukecy – Sle
po – Wittenberg – Janšojce“ ewangelskich
Serbow po cyłej Łužicy?
We farskej bróžni bě hižo blido přikryte
z tykancom a pokładźenymi całtami, z ko
fejom a čajom. Wulki dźak pilnym pomoc
nicam Slepjanskeje wosady!
Něhdźe połojca sobustawow SET bě do
Slepoho přichwatała, štwórćina so zamoł
wiła. To swědči wo čiłym zajimje čłonow
tuteho małeho, ale hibićiweho serbskeho
towarstwa. Po witanju, kofejpiću a wólnej
bjesadźe gratulowaše dołholětny předsy
da Měrćin Wirth čłonej Manfredej Ladušej
k njedawnemu spožčenju Myta Ćišinskeho
a wuzběhny wosebje wobšěrne rozprawni
stwo lawreata wo serbskich ewangelskich
stronach Łužicy w Serbskich Nowinach.
Potom poda rozprawje towarstwoweho
dźěła a financow minjeneho lěta. Přitomni
přiwzachu prěnju rozprawu, druha so přez
towarstwoweho rewizora skrótka wob
krući. We woběmaj rozprawomaj wšak so
pokazuje solidne dźěło towarstwa. Na to
wuzwolichu přitomni jednohłósnje znowa
dotalneju towarstwoweju rewizorow Ha
naróžu Šafratowu z Bukec a Handrija
Sembdnera z Drježdźan do tuteje funkcije.
Přizamkny so diskusija wo planach
a projektach přichodneho lěta: Mjeztym
hižo štwórte zetkanje Bjesadow budźe

We wosadnej rumnosći při Slepjanskej farje zeńdźechu so sobustawy Serbskeho ewan
gelskeho towarstwa k swojej lětnej zhromadźiznje.
Foće: J. Malink

Rownjanska dźiwadłowa skupina předstaji
sceny ze žiwjenja Hanza Njepile.

27. februara w Bukecach a 70. Serbski
ewangelski cyrkwinski dźeń 28./29. meje
w Slepom. Swójbne pućowanje a dworowy
swjedźeń budźetej 20. awgusta po dobrej
tradiciji znowa we Wuježku a wot 1. do 3.
oktobra wotměje so zaso swójbny kónc ty
dźenja, tónkróć w Mužakowje. Tež na wu
hlad do swjedźenskeho lěta 2017 so
čłonojo hižo zwažichu: Mjez druhim matej
so němski a jendźelski flyer wo ewan
gelskich Serbach, najwuspěšniša publika
cija towarstwa, znowa nakładować a na
mjetowany bu za wone lěto zhromadny
cyrkwinski dźeń wšitkich ewangelskich
Serbow.
Po čiłej rozmołwje powědaše přitomnym
knjez Max Šymko ze Slepoho w rjanej Sle
pjanskej serbšćinje wo swojim dźěćatstwje.
Na to wustupi Rownjanske wjesne dźiwa
dło. Stephanie Bierholdtec, Axel Beyer, An
drea Krupper, Edith Pjeńkowa a ChristianKito Pjeńk zahrachu žiwje serbsce a něm
sce wosom scenow ze žiwjenja drje najzna
ćišeho Serba wosady, Hanza Njepile-Row
njanskeho, połbura a spisowaćela z 18.
lětstotka, kiž bě sam swoje žiwjenje do
kumentował. Sceny napisałoj běštaj Róža
Šenkarjowa a Kito Pjeńk.
Po dźaknym přiklesku přihladowarjow
přepoda Edith Pjeńkowa, aktiwistka anti
brunicoweho hibanja, wosadnej fararce
štomowy sadźenk jako žiwu dopomnjenku
na „Protestantku“, za Slepjanskich wosad
nych nimoměry wažnu staru chójnu, kiž
bu wočakowaneho wotbagrowanja dla
z cyłym lěsom bywšeho Zwěrjenca před
něšto lětami podrězana. Sadźiła bě ju
Mužakowska hrabinka von Callenberg we
18. lětstotku.
Ze zaspěwanjom kěrluša a žohnowa
njom přitomnych přez superintendenta Ja
na Malinka so płódne a posylnjace třiho
dźinske zetkanje skónči.
Christiana Piniekowa
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Wulět Smječkečanskeje wosady
Słónčko njebě hišće schadźało, jako poda
so Smječkečanska wosada 10. oktobra na
lětuši wulět. Behnischec wozydłownistwo
běše sebi zhromadnje z wosadnej radu za
so rjanu jězbu wumysliło. Prěnja stacija bě
znata cyrkwička w Seiffenje. Tam nas tam
niši farar powita, dźeržeše mału nutrnosć
a powědaše nam mnoho zajimaweho wo
cyrkwi a kónčinje. Zaspěwachmy kěrluš
a wón k temu pišćele hraješe. Samo cym
belowu hwězdu wón zasadźi. Zajimowany
běše tež na Serbach, tak zo do hóstneje
knihi tež serbske słowa zapisachmy.
Wobjedowachmy na horje Schwarten
berg. Pozdźišo běše samozrozumliwje
dosć časa k dundanju po městačku. Tež
tón abo tamny euro za rjane hodowne
wěcki so wuda. Potom pak so hišće na
dompuć njepodachmy. Čakaše na nas
hišće wosebita zajimawostka. W bliskim
Deutscheinsiedelu steji cyrkej, kotraž je
našej w Smječkecach kaž sotra. Architekt

Smječkečenjo před bawdu na Schwartenbergu

Woldemar Kandler je mjenujcy wobej po
podobnych planach natwarił. Tójšto zhro
madnosćow namakachmy, dźiwachmy

Foto: Ch. Donatec

pak so tež nad rozdźělemi. Tak mějachmy
zaso jónu rjany a zajimawy wulět.
Christina Donatec

Třiceći lět boži narodk w Smječkecach
Běše to čas „mjez lětomaj“ 1984. Mały
boži narodk z keramiki, kotryž dotal přeco
Smječkečansku cyrkej pyšeše, běše so roz
bił. Něchtó bě tute małe figury, kiž njebě
chu za škleńcu škitane, cyle jednorje pře
widźał. Tak zrodźi tehdyši wosadny farar
Bauer mysličku, zo by so měł boži narodk
zhotowić – wulki dosć, zo so njepřewidźi,
a tak jednory, zo hodźi so k wuhotowanju
cyrkwje. A drjewo by było najlěpši mate
rial, wšako so tak spěšnje njeskóncuje.
Z tutymi idejemi wobroći so farar na so
bustawa wosady Eberharda Zobela. Tón
so w swobodnym času z drašlowanjom
zaběraše. Cyle njemóžeše předstajenja
fararja přesadźić, ale w nalěću 1984 běše
„prototyp“ – pastyr – hotowy. Někak 50
cm běše wulki a rjenje pomolowany. Ideje
za tamne figury – Marja, Jozef a Bože
dźěćo, dalši pastyrjo a wowcy, třo kralojo,
wjelbłud a jeho wodźer – we hłowje knjeza
Zobela tež hižo běchu. Wšitcy běchu spo
kojom a přezjedni. Problem bu wobstara
nje materiala w NDRskich časach.
Drjewo bě rědke, ale knjez
Zobel dźěłaše na zbožo
w zawodźe, hdźež so par
nišća dźěłachu. Wotpad
ki so dźěłaćerjam jako
drjewo k tepjenju woteda
chu. Ale tež rjane wěcki

hodźachu so z nich zhotowić, nic jenož kur
a ćopłota.
W běhu lěta figury nastachu. Knjez Zo
bel tružeše, lěpješe a drašlowaše. Jeho
žona hłowy figurow pomolowaše. K prěnje
mu adwentej měješe so boži narodk w kem
šach předstajić. Ale boži narodk bjez hró
dźe? W nowembru skónčnje namaka so
wotpowědne drjewo w Drježdźanach.
W dźěćacym wozyčku so wone w ćahu do
Kamjenca transportowaše a přichodne
dny běchu połne hektiskeho dźěła. Hródź
měješe z třoch
dźělow
wobstać, tak zo
hodźeše so
tež transporto
wać, třěcha
měješe so kryć,
hwězda hi
šće pobrachowa
še a wšitko
měješe so z mi
linu wuhoto
wać, tak zo
so hwězda
a hródź
rjen je

błyšćeštej. A woprawdźe steješe boži na
rodk dypkownje 1. adwenta w Smječke
cach. A tam móžeš jón nětko hižo 30 lět
w adwenće w předrumnosći wobdźiwać.
Patoržicu po hodownej hrě so wón do woł
tarnišća přenjese a tam steji potom hač
do poslednjeje hodowneje njedźele.
Ale boži narodk jenož Smječkečanow
njezwjeseli. 1988 běše w Drježdźanskej
Křižnej cyrkwi a 1990 w klóšterskej cyrkwi
w Kamjencu wustajeny. Tež na wustajeń
cach božich narodkow w Porchowje a Šě
rachowje wobdźiwaše jón tójšto zajimcow.
Tež wosadni našeje partnerskeje wosa
dy blisko Braunschweiga so do našeho
žłobika zalubowachu. Rady bychu tež tajki
boži narodk w cyrkwi měli, jenož nic cyle
tak wulki. Twar wotměwaše so w etapach:
1987 podachu so Marja, Jozef a Bože dźě
ćo w ručnym wačoku na puć přez hranicu,
pozdźišo slědowachu pastyrjo a wowcy.
Kralow a hródź přepodachu Smječke
čanscy wěriwi 1990 wosobinsce – tež
jako mały dźak za podpěru w NDR
skim času.
Christina
Donatec

Boži narodk w Smječkečanskej cyrkwi

Foto: Eberhard Zobel
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Přehladowanje biblije bliži so ke kóncej
Wot lońšeho decembra pře
hladuje skupinka dobrowól
nikow digitalnu wersiju po
slednjeho cyłkowneho wu
daća delnjoserbskeje biblije
z lěta 1868. Hižo w aprylu
móžachu wozjewić, zo je
Nowy zakoń přehladany.
Dźěło je mjeztym pokročo
wało: Tež Stary zakoń su pře
šli, jenož apokryfiske knihi
hišće pobrachuja. Zaměr
skupinki je, digitalny wot
pisk teksta tak překorigo
wać, zo wotpowěduje do
społnje originalnej, ćišćanej
(a zascannowanej) předłoze.
Při projekće jedna so wo
kooperaciju Spěchowanske

Delnjoserbska biblija z lě
ta 1868
Repro: SKA

ho towarstwa za serbsku rěč
w cyrkwi a Serbskeho institu
ta. Pomocnicy pochadźeja
zwjetša z Choćebuza a wo
kolnych serbskich wsow, mjez
nimi pak staj tež studentka
z Lipska a přećel Serbow z Pól
skeje.
Jako mały dźak chcedźa
sej čłonojo skupiny w adwen
će do Budyšina wulećeć. Tam
wobhladaja sej cyrkej swjate
ho Michała, po kotrejž powje
dźe jich superintendent Jan
Malink. Po tym wopytaja ad
wentny koncert chóra 1. serb
skeje kulturneje brigady –
a wězo tež Wjacławske wiki.
Fabian Kaulfürst

Promocija wotzamknjena
Pjatk, 6. nowembra, złoži Lubina Malinko
wa swoje zakónčace promociske pruwowa
nje na filozofiskej fakulće Friedricha Schil
leroweje uniwersity w Jenje. Nimale pjeć
lět bě so stawiznarka z wliwom Ochra
nowskeje jednoty na Serbow zaběrała.
Swoje slědźenja je w disertaciji „Friedrich
Caspar hrabja von Gersdorf a Serbja. Pře
pytowanje ke kulturnemu transferej w do
bje pietizma“ předstajiła. Prof. Volker Lep
pin (Tübingen), jedyn z najprofilowanišich
reformaciskich stawiznarjow ewangel
skeje cyrkwje, a prof. Gisela Mettele (Jena),

kiž bě sama lěta doł
ho k Ochranowskej
jednoće slědźiła, staj
dźěło přewodźałoj. Di
sertacija bu wot Stu
dijneje załožby za
němski lud spěcho
wana a ma so klětu
w nakładnistwje Evan
gelische Verlagsan
Lubina Malinkowa
stalt w Lipsku w rje
dźe „Arbeiten zur Kirchen- und Theologie
geschichte“ wozjewić.
PB / Foto: priw.

W USA wuznamjenjena
Stawiznarka Trudla Malinkowa ze Serbske
ho instituta je dóstała myto „2015 Award
of Commendation“ Concordia Historical
Institute w Saint Louis, Missouri, za swoje
slědźenja wo serbskim fararju Janu Kilia
nu. Concordia Historical Institute wěnuje
so přeslědźenju a hajenju historiskeho
namrěwstwa Lutherskeje cyrkwje Missou
ri-synody w Zjednoćenych statach Ameriki.
Duchowny Jan Kilian nawjedowaše kónc
1854 skupinu něhdźe 600 serbskich wu
pućowarjow, kotraž nańdźe w Serbinje,
blisko texaskeje stolicy Austina, nowu do
miznu. Hišće 1920 wotměwachu so tam
serbske bohosłužby. Hač do dźensnišeho
pěstuja někotři tamniši wobydlerjo serbske
nałožki a wudźeržuja mnohostronske po
ćahi do Łužicy. Trudlu Malinkowu, kotraž
je tež popularnu knihu wo serbskich wupu
ćowarjach do zamórskich krajow napisała,
počesćichu 12. nowembra w Saint Louis,
Missouri, we wobłuku swjatočneho banke
ta za zběrnik studijow „Jan Kilian (1811–
1884) – pastor, poet, emigrant“. Dwurěčny
němsko-jendźelski zwjazk bazuje na mje

zynarodnej konferency Serbskeho instituta
lěta 2011 a zhromadźi najnowše dopózna
ća ze žiwjenja a skutkowanja Kiliana.
Dietrich Šołta

Wosadna zhromadźizna
Njedźelu, 15. nowembra, wotmě so po
kemšach w Michałskej cyrkwi wosadna
zhromadźizna Michałskeje wosady w Bu
dyšinje. Něhdźe 30 wosadnych słyšeše
přednoški cyrkwinskeho předstejićerstwa
wo wosadnym žiwjenju, wo twarskich pře
dewzaćach a wo nowym poćahu k wosa
dźe w Budyskim měšćanskim dźělu Stro
wotna studnja. Z tutej wosadu budźe Mi
chałska wosada wot spočatka noweho lě
ta w sotrowskim poměrje zwjazana. Před
stejićer Měrćin Wirth porěča wo serbskim
cyrkwinskim žiwjenju. Wón wuzběhny wu
znam Michałskeje wosady jako cyrkwinske
srjedźišćo ewangelskich Serbow Hornjeje
Łužicy a dźakowaše so za dobru podpěru
wosady Serbam.
Měrćin Wirth

Z předsydstwa SET
Srjedu, 25. nowembra, zeńdźechu so w Bu
dyšinje čłonojo předsydstwa Serbskeho
ewangelskeho towarstwa. Předsyda rozło
ži hospodarski plan za wudawanje časo
pisa Pomhaj Bóh za lěto 2016, kotryž ma
so na Załožbu za serbski lud zapodać. To
warstwo je dóstało přeprošenje na zhro
madźiznu Spěchowańskeho towaristwa za
serbsku rěc w cerkwi, kotraž wotměje so
28. nowembra w Choćebuzu. K temu wob
myslichu so móžne zhromadne předewza
ća. Tak přihotuje so nowowudaće informa
ciskeho łopjena wo ewangelskich Serbach,
kiž měło po dotalnym wašnju zaso zhro
madne wudaće być. Dale so dorěča pro
gram dźěłarnički serbskich Bjesadow, ko
traž so za sobotu, 27. februara 2016, w Bu
kecach přihotuje. Přichodne zeńdźenje
předsydstwa SET budźe srjedu, 9. měrca
2016, w Budyšinje.
Měrćin Wirth

Gospelowy koncert
Njedźelu nawječor 8. nowembra wustupi
we Łupjanskej cyrkwi gospelowy chór
z Drježdźan. Pod nawodom Thomasa Stöl
zera zanjesechu spěwarki a spěwarjo rjad
znatych a mjenje znatych gospelow,
kotrež publikum w połnje wobsadźenej
cyrkwi do rytmiskeho kleskanja a tež do
sobuspěwanja pohnuwachu. Minakałski
farar Steffen Hirsch so chórej z wutrobny
mi słowami za poradźeny koncert podźa
kowa a publikum mytowaše předstajenje
ze sylnym přikleskom.
PB

Dom zaso wotewrjeny
Na swjedźenskim zarjadowanju w Saint
Louis, Missouri, přepoda David Berger z wu
znamjenjenskeho wuběrka Concordia Hi
storicalInstitute Trudli Malinkowej z Budy
šina myto za jeje loni wušły zběrnik studijow
wo Janje Kilianu.
Foto: Todd D. Zittlow, CHI

Ze swjatočnosću a zhromadnej swačinu
bu njedźelu, 15. nowembra, wobnowjeny
wosadny dom za zjawnosć zaso wotewrje
ny. Mjeztym stolětny, za čas fararja Mori
ca Domaški 1914 natwarjeny dom su wot
lěta 2010 dospołnje wot wonka a nutřka
wobnowili a při tym načasnym potrjebam
wosadneho žiwjenja přiměrili.
PB
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Powěsće

Multimedialny koncert skupiny Servi w Nje
swačanskej cyrkwi Foto: F. Haza, montaža MB

Njeswačidło. W połnje wobsadźenej Njeswa
čanskej cyrkwi dožiwichu zajimcy pod hesłom
„(Wu)pokazanje“ na wječoru reformaciskeho
dnja multimedialny koncert skupiny Servi.
Hudźbnikaj Jan Bělk a Peer Tribler předstajištaj
hłownje twórby 1995 natočeneje tačele „Medi
tatio in variatione“, při čimž zapřiještaj tež zlut
niwje zasadźenu swěcu a pjeć wobrazow Caro
liny Eyckec. Z kruchom „Wječor“, při kotrymž
bě z cejdejki słyšeć Zejlerjowu baseń recitowacy
hłós Alfonsa Frencla, počesći so na wosebite
wašnje njedawno zemrěty serbski wučer, awtor
a protykar. Hnuty publikum mytowaše koncert
ze sylnym přikleskom.
Minakał. Kónc oktobra su z Minakałskeje cyr
kwineje wěže wšitke tři zwony wotewzali a do
fachoweje firmy do Nördlingena w Bayerskej
dowjezli. Minakałske zwony su hižo lětstotki
stare. Po wusudźe fachowcow pochadźatej wul
ki a mały zwón z lěta 1480, srjedźny pak z lěta
1628. Wšitke tři zwony su wobškodźene a ma
ja so w Nördlingenje wuporjedźić. Mjeztym na
Minakałskej cyrkwinej wěži wšelake twarske na
prawy přewjedu, mjez druhim so dotalny žele
zny zwonowy stoł z dubowym wuměni. Wosada
so nadźija, zo so zwony bórze po nowym lěće
zaso do Minakała nawróća.
Bukecy. Na wosadnym popołdnju w Bukecach
7. nowembra předstaji so kniha „Mjez Křičom
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a Lubatu“. Zestajer Marko Grojlich čitaše z no
winskich powěsćow a z přinoškow serbskich lu
dowych awtorow, kotrež bě wón tež do němčiny
přełožił. Přitomni wuprajichu so jara chwalob
nje wo zběrce, kotraž na zajimawe wašnje
předstaja regionalne stawizny kónčiny sewje
rowuchodnje Budyšina.
Rakecy. Kermušne kemše Rakečanskeje wosa
dy 8. nowembra so tež lětsa dwurěčnje swjeća
chu. Wšelake kěrlušowe štučki, modlitwy, jedne
čitanje a dźěl prědowanja běchu w serbskej
rěči. Rakečanska bjesada bě pod nawodom dr.
Güntera Holdera wotpowědny material zestaji
ła. W prědowanju spomni Serbski superinten
dent tež na fararja Nathanaela Leskeho, kotryž
bě so we 18. lětstotku nimo druheho za wuwiće
dwurěčneho kubłanja w Rakecach zasadźował.
Lemišow. W přitomnosći nimale 150 hosći
poswjeći farar Wilfried Noack njedźelu popoł
dnju, 8. nowembra, nowu kapałku při tudyšim
hosćencu „K dobrej naledźe“. Kapałku staj
bywšej hosćencarjej, mandźelskaj Dieter a Re
nate Mjetašec, na swojej ležownosći hižo loni
natwarić dałoj. Lětsa nětk je so hišće zwón in
stalował, kotryž budźe wšědnje rano, připołdnju
a wječor zwonić. Kapałka je wšitkim wopyto
warjam wotewrjena, tež kolesowarjam na nimo
wjeducej Sprjewinej kolesowarskej šćežce.

Zbožopřeća

2009 wuměłc Gunter Demnig z Kölna před
bywšim domom Pawliny Krawcoweje na Žan
dowskej 2 w Choćebuzu plesternak-kopolak.
Lěto na to připrawichu na domje samym
pomjatnutaflu za nju.
T.M.

Přeprošujemy

Dnja 1. decembra woswjeći knjez Alfred Wo
rjech w Brězynje pola Hućiny swoje 90. narod
niny. Gratulujemy jubilarej wutrobnje a přejemy
jemu bohate Bože žohnowanje.

06.12. 2. njedźela w adwenće
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu
(farar Rummel)
14.00 kemše w Budyšinje w Michałskej
cyrkwi (sup. Malink), po tym adwent	
nička na farje

Dary

12.12. sobota
17.00 adwentny koncert Serbskeho gymnazija w Michałskej cyrkwi

W oktobru je so dariło za Serbske ewangelske
towarstwo 20 eurow a za Pomhaj Bóh 100 eu
row. Bóh žohnuj daraj a darićelow.

Spominamy
Před 125 lětami, 18. decembra 1890, narodźi
so šwalča a ludowa wuměłča Pawlina Kraw
cowa jako dźowka twarskeho dźěłaćerja w Da
licach pola Gołkojc. Po wuchodźenju ludoweje
šule bě z dźěłaćerku, nawukny powołanje šwal
če a wušiwarki a kwalifikowaše so na mišterku.
Wot 1926 do 1938 skutkowaše jako samostat
na šwalčiska mišterka w Choćebuzu. Zhotowje
še jako prěnja serbske drastowe klanki w seriji
a wobdźěleše so na drastowych wustajeńcach
w tu- a wukraju. Pisaše tež serbsce a wozjewi
někotre přinoški a basnje w Casniku a Pratyji.
Po nawróće z Prahi ju 1938 zajachu. Tradaše
w žónskim jastwje w Choćebuzu, z kotrehož ju
ćežko choru domoj pušćichu. Wona zemrě 16.
septembra 1941 w Gołkojcach, hdźež bu tež
pochowana. Na jeje wopomnjeće kładźeše

17.12. štwórtk
18.30 Bukečanska bjesada na farje
20.12. 4. njedźela w adwenće
09.30 kemše z Božim wotkazanjom w Rakecach (sup. Malink)
25.12.
10.00
	
12.00

1. dźeń hód
gódownica w Serbskej cerkwi w Chóśebuzu
nutrnosć w serbskim rozhłosu
(sup. Malink)

26.12. 2. dźeń hód
10.00 kemše z Božim wotkazanjom w Bu-
dyšinje w Michałskej cyrkwi z kem-
šemi za dźěći (sup. Malink)
2016
03.01. 2. njedźela po hodźoch
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu
(farar Rummel)
14.30 ekumeniski nyšpor w cyrkwi Našeje
lubeje knjenje w Budyšinje, přizamk-
nje so hodownička Budyskeje katol-
skeje wosady na Benowej žurli Montessorijoweje šule na Tzschirnerowej

