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Wróćo k přirodźe?
Bóh Knjez wza čłowjeka
a staji jeho do zahrody Eden,
zo by ju wobdźěłał a wobarnował.
1. Mójzas 2,15

Na lětušim cyrkwinskim dnju słyšachmy
oratorij „Podlěćo“ wot Handrija Zejlerja
a Korle Awgusta Kocora. Krasna hudźba,
pochadźaca z romantiskeho dožiwjenja
Ketličanskeho kantora, spožči Zejlerjowej
poeziji hač do dźensnišeho wulkotnu skut
kownosć. Słyšach twórbu jako poselstwo,
kak móže čłowjek ze stwórbu žiwy być.
Wona je jemu templ swjaty, wot Boha
stworjeny, zo by so wot njeje žiwił, ju wob
dźěłał a wobarnował.
Prěni dźěl oratorija wobspěwa ćichu nje
dźelu, hdyž wšitcy wjesnjenjo do cyrkwje
du: „Ptačkow hłós jich přewodźa k rjeńše
mu haleluja. Zwony z cyrkwje zaklinča:
Dźens je kemš a njedźela.“ W druhim dźě
lu dźe wo synowe žně. Zejler wužiwa wob
raz wo mužu z kosu nic jenož jako poetiski
wobraz za žně, ale tež za smjerć: „Kosa sy
či – što to rěka? Łučne stwjelca padaju.
Pčoła mjetel z łuki ćěka, boji so tež před
smjerću.“ Tola runje ze synowych žnjow
wurosće nowe žiwjenje. Žnjencar namaka
njewjestu a z njej do Božeho doma chwa
ta. Wo tym so w třećim dźělu spěwa. Zej
ler chwali sej wjesne žiwjenje, hdźež ptač
ki darmo zaspěwaja, hdźež strowy powětr
njeda hakle schorić a hdźež njeknježi hu
bjenstwo měšćanskeje wostudy. Bóh sam
zemju woblěka, ju, kotraž je „mać ta darni
wa“.
Handrija Zejlerjowa doba hižo njeje.
Čas serbskeho bura, kiž běše žiwy w pře
zjednosći ze stwórbu, je so pominył. Wě
domostno-techniska rewolucija je ratar
stwo změniła na intensiwnu produkciju
rostlinow a mjasa. Technizacija a mecha
nizacija stej k temu wjedłoj, zo nadźěła je
dyn ratar w Němskej dźensa cyrobu za
144 wosobow. Za Zejlerjowy čas běchu to
snadź tři wosoby, kotrychž ratar zežiwi.
Njemóžemy wězo woči před tym za
wrěć, zo ma wšo swoju płaćiznu. Hober

skemu postupej we wunoškach steja wul
ke ekologiske škody napřećo. Woda so bó
le a bóle zajědojći. Insekty woteměraja
a po nimi tež ptački. Naše wsy su ekologi
sce wo wjele chudše hač města. Hdźe su
wostali škowrončki, pocpule a łastojčki?
Hdźe je wostała přezjednosć ze stwórbu,
w kotrejž běše Zejler žiwy?
Francoski filozof Jean-Jacques Rosseau
je před 250 lětami wudał hesło „Wróćo
k přirodźe“. Postup čłowjestwa wjedźe po
jeho myslach do wulkich katastrofow, kaž
wón to na přikładźe wulkeho zemjerženja
1755 w Lissabonje rozkładźe. Njebychu-li
ludźo tajke wulke města docyła hakle twa
rili, njeby telko ludźi wo žiwjenje přišło.
„W tej měrje, kaž su naše wědomosće a wu
měłstwa k dospołnosći postupili, su so na
še duše skazyli.“
„Wróćo k přirodźe“ – móžemy to? So na
wróćić do Zejlerjoweho časa njebudźe
móžno. Swjate pismo nam praji, zo ma
čłowjek prawo, zemju wobdźěłać a so wot

njeje žiwić. Tola zdobom wone praji, zo ma
čłowjek zemju wobarnować, to rěka ju ški
tać, ju hladać a wobhladniwje z njej wob
chadźeć. Što to konkretnje za nas rěka,
žada sej hłuboke rozmyslowanje a jasne
rozsudy. Jako fararjej mi njepřisteji, poda
wać recepty za wustrowjenje stwórby.
Jednorych receptow njeje. Ja móžu sej
předstajić, zo njebudźe w přichodźe hižo
móžno, zo so tak tunjo zežiwimy, kaž so to
nětko w Němskej stawa. Jědź budźe so
podróšić dyrbjeć, jelizo njechamy ekologi
sku krizu pohłubšić abo žiwi być z tym, zo
ničimy stwórbu.
„Wróćo k přirodźe“ – to je zawěsće pra
we hesło, hdyž je njezrozumimy jako prosty
nawrót zańdźenych časow. Mamy je wjele
bóle zrozumić jako namołwu, ze stwórbu
žiwi być a so wo nju starać. Mamy Ros
seauwa zrozumić w swětle Božeho słowa,
zo dyrbimy přirodu wobdźěłać a wobarno
wać. Jenož zhromadnje ze stwórbu móže
čłowjestwo přežiwić.
Jan Malink

Chór Serbskeho gymnazija, solisća a hudźbnicy Serbskeho ludoweho ansambla pod na
wodom Friedemanna Böhme předstajichu na serbskim cyrkwinskim dnju w Budyskej
Michałskej cyrkwi oratorij „Podlěćo“ Zejlerja a Kocora.
Foto: Jürgen Maćij
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Tučel w pisanych barbach
Lube dźěći,
zawěsće wjeseliće so hižo na wulke
prózdniny – šěsć tydźenjow bjezkónčneho
swobodneho časa leža před wami. Snano
pojědźeće ze staršimaj abo dźědom
a wowku do dowola. Někotři z was pojědu
snano do prózdninskeho lěhwa.
A što bychu prózdniny bjez rjaneho
ćopłeho wjedra byli? Najradšo wšak
bychmy chcyli, zo cyły čas słónco swěći, zo
móhli so cyły dźeń kupać. Haj, słónco je
rjane. Słónco trjebamy wšitcy, zo bychmy
so derje čuli. A tola słónco same njedo
saha. To pytnjemy na dołhich horcych
dnjach. Potom słónco smali, pytamy za
chłódkom, zo njeby nas słónco spaliło,
a nosymy kany połne wody do zahrody, zo
bychmy rostliny krjepili, wšako bychu he
wak wuschnyli. Potom čakamy žadosćiwje
na dešćik, kotryž by nam a přirodźe wo
dychnyć dał.
Wosebje wulke wšak je wjeselo, hdyž při
dešćiku słónco swěći, potom mjenujcy na

stanje pisana tučel.
Tajku krasnu tučel mó
žeće na słónčnych
dnjachcyle lochko sa
mi nastać dać. Trjeba
će za to jenož wodowy
honač a hadźicu. Stup
će so tak, zo maće słónco w chribjeće
a potom wotwjertńće wodu. Dźeržće ha
dźicu tak, zo woda w drobnych kapkach
wysoko do njebja pryska. Z trochu zbožom
nastanje tak rjana tučel we wšitkich pisa
nych barbach. Wosebje derje radźi so to,
hdyž słónco trochu niže steji.
Ći mjez wami, kotřiž so w bibliji derje
wuznaja, wědźa wězo hnydom w kotrej bi
bliskej stawiznje tučel wosebje wažna je.
Prawje, je to w stawiznje wo Noachu, ko
truž namakaće w 1. knize Mójzasa.
Rjane wulke prózdniny z ćopłym słón
com za kupanje a dešćikom za wochłód
njenje přeje wam
Janina Krygarjowa

Tučel nad
archu,
w kotrejž
běchu so
Noach
a jeho
swójba ze
zwě
rjatami za
čas lijeńcy
wuchowali
Rys.:
Paula
Jordan

Tři awtorki, jedne dźěło
„Znaki pominaki
kopolaki“ je titul
noweje knihi, kiž
nasta jako rezultat
njewšědneho zhro
madneho dźěła
třoch serbskich
awtorkow Měrany
Cušcyneje, Róže
Domašcyneje a
Měrki Mětoweje. W rjećazowej basni z 39
štučkami nawjazuje kóžda z nowej štučku
na předchadźacu, kotruž je druha basnica
pisała. Takle pućuja kaž podłu rjećaza po
Łužicy. Zhromadny puć wjedźe je wot Bu
dyšina a Čornoboha po dalokej holi hač

do Błótow a zaso wróćo. Přeborkana kra
jina, cuzy a domjacy, serbska rěč, wothłós
dźěćatstwa – hłuboko sahace přeměnjenja
steja w srjedźišću jich rozmyslowanjow.
Čornoběłe fota Jürgena Maćija wudospoł
njeja teksty. Wón je z kameru po puću był
a wokomiki zapopadnył, kiž mysle a začu
ća rjećazoweje basnje na wuměłske waš
nje dale pletu a swójsku stawiznu powěda
ja. Z tutym jónkrótnym wudaćom štyrjoch
wuměłcow dóstanje čitar knihu wo nje
wšědnym poetiskim pućowanju do ruki.
LND
Měrana Cušcyna, Róža Domašcyna, Měrka Mětowa:
znaki pominaki kopolaki, fota: Jürgen Maćij, 56 stron,
kruta wjazba, ISBN 978-3-7420-2567-8, 9,90 €

Słyńco wšeje
pšawdosći
Słyńco wšeje pšawdosći,
swěś do našej’ casnosći,
pśiź do swójej’ cerkwje, k nam,
ab wšen swět to wiźeł sam.
Zmil, Kněžo, se.
Wóžyw pšoste kśesć’aństwo,
kenž se mysli: „Wěste wšo!“,
aby tebje słyšało,
twójo słowo źaržało.
Zmil, Kněžo, se.
Glej na tužne źělenja,
chto je gójś wše zamaga?
Zwjeź nas, pastyŕ pokorny,
do milneje gromady.
Zmil, Kněžo, se.
Wócyń źurja ludow wšych,
pokaž gluku, pokaž grěch,
rozšyŕ swójo kralejstwo,
śamna noc daś swětła jo.
Zmil, Kněžo, se.
Pós’łam daruj skobodnosć,
naźej’, lubosć, wěry dosć.
Daj, až płody narostu,
źož ze łzdami seli su.
Zmil, Kněžo, se.
Kšasnosć swóju wózjawjaj,
nam ju něnto wiźeś daj.
Ze słabymi mócami
twaŕmy pokoj na zemi.
Zmil, Kněžo, se.
Kristus naš, ow zjadnoś nas,
kaž sy z Wóścom něnto zas.
Daj nam wóstaś pśi tebje,
źinsa ak we nimjerstwje.
Zmil, Kněžo, se.
Cesć, móc, sława buźi śi,
nejhušemu w kšasnosći.
Wón, kenž tšojosć w jadnom jo,
nas we sebje zbuźijo.
Zmil, Kněžo, se.
słowa: Christian David 1741 a dalšne;
EG 263
głos: Česka 1467; Nürnberg 1556; EG 262
pśestajiła do dolnoserbskeje rěcy:
Christiana Piniekowa, 2019
pó górnoserbskem pśestajenju Bena Budarja
(štucki 1–7), 2000, w: Spěwarske za ewangel
skich Serbow, Budyšin 2010, cysło 182
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Skrućenje we wěrje a pozbudźenje za rěč
We Wulkich Ždźarach so 13. serbski domizniski dźeń Wojerowskich kónčin wotměł
Katrin Schuster ze Židźinoho móže so
hišće derje na prěni Serbski domizniski
dźeń Wojerowskich kónčin dopomnić. „To
bě 2007 a bě njezapomnite dožiwjenje.
Z kremserom smy wot Wojerec do Horow
jěli. Domizniski dźeń bě zdobom tež Serb
ski ewangelski cyrkwinski dźeń. Wot teho
časa wobdźělam so nimale kóžde lěto“,
praji wona 23. junija na lětušim 13. domi
zniskim dnju we Wulkich Ždźarach. Z man
dźelskim Uwe a dalšimi křesćanami we
Wojerowskej serbskej drasće spěwaše
a modleše so wona w cyrkwi. „Lubosć wu
móži swět“, prědowaše superintendent
Jan Malink na dwurěčnych kemšach, při
čimž skedźbni tež na serbsku baju „Kra
bat“. „Tak kaž w baji lubosć maćerje Kra
bata wumóži, tak wumóži nas lubosć
Chrystusa.“ Židźinjanski chór pod nawo
dom Kerstin Lieder kemše wobrubi.
Z Wulkich Ždźarow, Wojerec, Ćiska, Ho
row a dalšich wsow běchu wobdźělnicy
přijěli. Rakečanscy dujerjo ćahnychu z ni
mi po kemšach wot cyrkwje přez wjes do
hosćenca „K winowej kići“. Tam sej po wo
bjedźe zaspěwachu a zarejowachu.
„Wot spočatka sem sym na kóždym do
mizniskim dnju“, praji Ute Zschieschang
z Horow. „Domizniski dźeń posylnja mje
we wěrje. Wón skrući hordosć na serbsku
drastu. Hačrunjež sama njejsym Serbow
ka, čuju so hłuboka zwjazana ze Serbami.“
Doma w Horach ma Ute Zschieschang
z mandźelskim Bertholdom mały burski
muzej. W nim zběraja něhdy trěbne na
stroje a dokumentuja dźěła kaž wobdźě
łanje lena, zhotowjenje butry, pječenje
chlěba a płokanje drasty.

Wjesoła rejka před hosćencom słuša k do
mizniskemu dnjej.
Foće: Andreas Kirschke

Serbski superintendent Jan Malink z Budyšina, generalna superintendentka Theresa
Rineckerze Zhorjelca a predikant Manfred Hermaš z Rownoho (wotprawa) nawjeduja ćah
wobdźělnikow domizniskeho dnja z cyrkwje po wsy.

„Za mnje woznamjenja domizniski dźeń
předewšěm zhromadnosć a towaršliwosć“,
měni Wolfgang Finger z Ćiska. „To započ
nje so z nutrnosću a modlitwu na kemšach,
pokročuje ze spěwanjom a rejowanjom
a zakónči so ze žohnowanjom a pušćenjom
powětrowych balonow w serbskich bar
bach. To je rjana, wulkotna wěc.“ Z man
dźelskej Hannelore, kotraž ma serbske ko
rjenje, je wot započatka w lěće 1997 čłon
Ćiskowskeje serbskeje rejwanskeje skupi
ny. Prawidłownje wobdźělitaj so na do
mizniskim dnju.
Serbski domizniski dźeń je dźěćo Serb
skeho ewangelskeho cyrkwinskeho dnja
lěta 2007 we Wojerecach. Na jeho zrodźe
nju ma podźěl Joachim Nagel, kiž bě wot
1992 do 2012 farar Janskeje wosady. Na
gel je serbsce wuknył a rěč na kemšach
a wosadnych popołdnjach tež nałožował.
Wot 2012 bydli z mandźelskej w Pólskej.
Rady je sej na domizniski dźeń do Wulkich
Ždźar dojěł.
„Z konfirmandami sym we Wulkoždźa
rowskej cyrkwi pokład pytał. Namakach
my jón horjeka na wěži“, powědaše Diet
mar Neß, wot 1993 do 2001 farar we Wul
kich Ždźarach. „Tři wot štyrjoch zwonow
maja serbske napisma: wěra, nadźija, lu
bosć. Hdyž słyšiš tute zwony, je to wulkot
ny trojozynk. 1947 wosada tute zwony dó
sta. Hač do 1930ych lět běchu hłowne
kemše serbske, po Druhej swětowej wójnje
pak wotměchu so wone jenož hišće raz
wob měsac. Serbska rěč we wsy so pozhu
bi. Po smjerći fararja dr. Kurta Zyguša nje

mějachmy žane serbske kemše wjac we
wosadźe.“
Na fararja Zyguša spomni sup. Malink
na popołdnju domizniskeho dnja. Kurt Zy
guš bě wot 1933 do 1968 farar we Wulkich
Ždźarach. „Wón bě Serbam Serb a Něm
cam Němc. Tež wědomostnje je wón dźě
łał“, wuzběhny Malink. „Wón bě sprawny
a nadobny zastupjer serbskich zajimow.“
Domizniski dźeń dopominaše na serb
ske stawizny Wulkich Ždźar. Z małym pro
gramom zwjeselichu přitomnych dźěći
pěstowarnje „Kraj kubołćikow“, kotraž je
w nošerstwje CSB. Witanske słowa porěča
chu Theresa Rinecker, wot oktobra 2018
generalna superintendentka w Zhorjelcu,
Marcel Braumann, župan Domowinskeje
župy „Handrij Zejler“ Wojerecy, a Wolfgang
Kraus, wjelelětny předstajer Krabata.
Pozdźišo spěwaše na nowym Krabato
wym wudworje měšany chór z Wulkich
Ždźar. Z informaciskim stejišćom předstaji
so spěchowanske towarstwo Doma Zejle
rja a Smolerja we Łazu, kiž skedźbni mjez
druhim tež na bywšeho wosadneho fara
rja a zmužiteho sobustawa Wuznawarske
je cyrkwje Jurja Malinka (1893–1942).
Po zhromadnej modlitwje na kóncu do
mizniskeho dnja stupachu módre, čerwje
ne a běłe powětrowe balonki do njebja.
„Runje domizniski dźeń dźiwa na hajenje
a zachowanje serbskeje rěče a skrući zwja
zanosć ze serbskej drastu“, měnještaj
Katrin a Uwe Schuster ze Židźinoho.
„Tradiciju domizniskeho dnja mamy dale
wjesć.“
Andreas Kirschke
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Wjeselće so!
15. a 16. junija w Budyšinje 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń swjećili
Na 70 serbskich a němskich wobdźělni
kow zeńdźe so sobotu popołdnju k zahaje
nju 73. serbskeho ewangelskeho cyrkwin
skeho dnja. W swojim witanju Serbski su
perintendent Jan Malink na to spomni, zo
je to za jeho zastojnski čas jako farar hižo
štwórty króć, zo so Serbja tu zeńdu: 1983
poswjeći so pomnik před cyrkwju, 2002
wotkry so wobnowjena serbska napismo
wa tafla na farje, 2010 předstajichu so
nowe spěwarske a 2019 swjećimy 400lět
ny jubilej Michałskeje wosady.
Na přeprošenje Serbow bě sakski kraj
ny biskop dr. Carsten Rentzing na sobotni
še popołdnje přijěł. Zahajensku nutrnosć
złoži wón na hesło dnja 1 Tim 2,4: „Bóh,
naš Zbóžnik, chce, zo by so wšitkim lu
dźom pomhało a zo bychu k spóznaću
prawdy přišli.“ Wuchadźejo z načasnych
problemow wón na to pokaza, zo su wšit
cy ludźo a wšón swět w nuzy. Hojenje je
čłowjekej trěbne na ćěle, duchu a duši. To
pak móže so jenož stać, hdyž přez swjaty
Duch Božu wolu spóznajemy. Za přepro
šenje na cyrkwinski dźeń so dźakujo bis
kop wuzběhny, zo je wón na zakładźe serb
skeho cyrkwinskeho zakonja zdobom „škit
ny patron ewangelskich Serbow w sakskej
krajnej cyrkwi“. Michałski wosadny farar
Andreas Höhne zhromadźenych postrowi.
Při tym spomni, zo bě jako dźěćo we Łuty
jecach pola Hodźija hišće trochu němskoserbskeje dwurěčnosće dožiwił.
Zahajenju w cyrkwi přizamkny so zhro
madna swačina w swjedźenskim stanje na
farskej zahrodźe, hdźež běchu pilni po
mocnicy z Michałskeje wosady kofej a ty
kanc přihotowali. Skupina Podka z Drjež
dźan k temu lóštne štučki zapiska. Po tym
podachu so dźěći z Florianom Kaulfürstom
z Budyšina na rallye po wokolnych hrajka
nišćach a dorosćeni do cyrkwje na před
nošk biskopa.

Sakski biskop dr. Carsten Rentzing předno
šowaše w Michałskej cyrkwi.

Přednošk biskopa
„Lud a domizna w swětle biblije“ bě tema
přednoška biskopa. Na zapřijeći „lud“
a „domizna“ so w dźensnišej towaršnosći
jara rozdźělnje zhladuje, štož wjedźe hu
stodosć k njedorozumjenjam. Mjez Něm
cami stej wobě słowje na zakładźe nazho
njenjow w nacionalsocialistiskim času pro
blematiskej. Hinaši wid pak maja mjeńšiny,
hdźež stej „lud“ a „domizna“ runjewon nu
znje trěbnej za wutworjenje swójskeje
identity a za přežiwjenje naroda. K wo
běmaj zapřijećomaj poda biskop nastorki
ze Stareho a Noweho zakonja.
„Lud“ ma swoje korjenje we wótcach
čłowjestwa, kiž steja w Starym zakonju na
spočatku wšelakich rěčow a narodow. Wo
sebjepozběhnjenju čłowjeka z fatalnymi
sćěhami swědči twar wěže w Babelu. Bóh
sam je sej skónčnje židowski lud za swój
wuzwolił – a to nic, dokelž bě tón něšto
wosebite, ale runje dokelž bě tak mały, nje
nahladny a zacpěty. Nowy zakoń namoł

wja křesćanow, hić do wšeho swěta a wu
čić ludy dobre poselstwo. Swjatki swědča
wo zhromadnosći a jednoće cyrkwje nje
hladajo na wšelake rěče a kultury.
Za „domiznu“, za swojim slubjenym kra
jom, so hižo Israelića w Starym zakonju
žedźachu. Tež dźensniši čłowjek trjeba
tajke městno, w kotrymž so swobodny
a derje čuje, hdźež ma swój schow, do
kotrehož móže so ze wšědneho njeměra
swěta wróćić. Za swoju „domiznu“ ma pak
čłowjek tež zamołwitosć přewzać. W No
wym zakonju so zapřijeće rozšěri. Tu njeje
z „domiznu“ hižo konkretne městno na ze
mi měnjene, ale slubjeny kraj we wěčnosći.
Wot biskopa podate nastorki wobdźěl
nicy po tym w šěsć skupinach, třoch serb
skich a třoch němskich, diskutowachu.
Rěčnik kóždeje skupiny naposledk hłowny
wobsah měnjenjow w forumje přednjese.
Wobkrući so, zo mějachu serbske skupiny
pozitiwne nastajenje k „ludej“ a „domi
znje“, mjeztym zo bě stejišćo němskich
wobdźělnikow skerje problematiske. Za
mnohich Serbow słušatej wěra a narod
nosć hromadźe a njehodźitej so dźělić.
Z němskeje skupiny bě samo słyšeć, zo Ser
bam jich pozitiwny wid na „lud“ a „domi
znu“ zawidźa. Zhromadnje pak wšitcy wu
zběhnychu, zo je trjeba zamołwitosć pře
wzać a zo přesahuje wěra wšě hranicy
mjez wšelakimi ludami, rěčemi a kulturami.
„Kirche – Sprache – Nation“, k temje
dnja so hodźacu knihu Friedricha Pollacka,
přepoda Serbski superintendent biskopej
jako dźakny dar. Ze zhromadnym Wótče
našom, kiž so kóždy w swojej maćeršćinje
modleše, a ze žohnowanjom biskopa so
zajimawe popołdnje skónči. Mnozy wob
dźělnicy sej chwalachu, zo bě so cyrkwin
ski dźeń z naročnej načasnej temu zaběrał
a ju z křesćansko-intelektualneho wida re
flektował. Zo běchu němscy wobdźělnicy
pódla, bě wobsahowe wobohaćenje, zdo
bom pak tež wuraz zesłabjeneho ewangel
skeho Serbstwa.
T.M.

Rallye po hrajkanišćach

Wot biskopa podate nastorki diskutowachu wobdźělnicy w skupinach, kaž tu w sakristiji
Michałskeje cyrkwje.

Tak dołho kaž słuchachu dorosćeni w cyr
kwi na přednošk biskopa dr. Rentzinga,
mějachu młódši móžnosć so na dźěćacym
programje wobdźělić. Jednaše so wo ral
lye přez město, kotruž bě Florian Kaulfürst
přihotował. Na wšelakorych hrajkanišćach
w Budyšinje dyrbjachu dźěći wosebite na
dawki spjelnić.
Prěnja stacija běše hrajkanišćo při
Michałskej cyrkwi. Tu móžachu dźěći z kry
du molować abo papjerjane čołmiki paslić.
Na kóncu dósta kóždy kołk. Tute kołki dyr
bjachu so na wotpowědnych stacijach
hromadźić, zo bychu dźěći na kóncu 
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Dźěći podachu so z Florianom Kaulfürstom
na rallye po wokolnych hrajkanišćach.
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Skupina Podka z Drježdźan zawjeseli wopytowarjow sobotu popołdnju a wječor na Mi
chałskej farskej zahrodźe.

a rjanym lětnim wjedrje dorosćeni w stanje
bjesadowachu a dźěći po zahrodźe, na
měsće a bliskim hrajkanišću hanjachu. Sku
pina Podka wšěch ze swojej hudźbu zawje
seli a někotři sej k temu samo zarejowachu.

Njedźelniše kemše

Wot dźěći namolowany wobraz na tafli při
Serbskim kěrchowje
Foto: Jan Malink

 rallye překwapjenku dóstać móhli.
Dale dźěše potom k Sprjewi, hdźež dźě
ći swoje paslene papjerjane čołmiki do wo
dy pušćichu. To běše za wšěch wulke wje
selo. Přichodna stacija bě hrajkanišćo při
wjerinej chěžce, hdźež hrajachu dźěći
zhromadnje hru „Woheń, woda, pěsk“. Ja
ko so hra přez krótki dešćik přetorhny,
schowachu so wšitcy w chěžce hrajkanišća,
tak zo nichtó njezmokny. Po dešću wjedźe
še puć dale přez stare město k poslednjej
staciji. Na hrajkanišću při Rězniskej hasy
móžachu dźěći tehorunja z krydu molować
a sej w pěsku hrajkać.
Na kóncu rallye po Budyskich hrajkani
šćach dósta kóždy mału překwapjenku.
Mjez druhim běše to hwižk, z kotrymž mó
žachu ptače fifolenje napodobnić. Z nim
mějachu dźěći tež njedźelu hišće wjele
wjesela.
Po tym wróćichu so wšitcy k Michałskej,
hdźež starši hižo čakachu a dźěći wo swo
jim rjanym dožiwjenju powědachu.
Tereza Krygarjec

5

Na swjedźensku Božu słužbu so njedźelu
wjac hač sto kemšerjow, mjez nimi tež ka
tolscy Serbja, zhromadźi. Nawjedowani
wot křižnošerjow Frida a Filipa Malinkec
z Rakec zaćahnyštaj duchownaj Jadwiga
Malinkowa ze Slepoho a Jan Malink z Bu
dyšina kaž tež lektoraj Manfred Hermaš
z Rownoho a dr. Hartmut Leipner z Cho
ćebuza.
Liturgiju spěwaše sup. Malink, kotryž
zdobom kemšerjow w cyrkwi a słucharjow
serbskeho rozhłosa witaše. Čitanja měje
štaj lektoraj, M. Hermaš w hornjo- a H.
Leipner w delnjoserbskej rěči. Po tym po
dachu so dźěći hromadźe z Měrćinom
Bałcarjom na faru, hdźež swoje kemše
swjećachu. Wo hesle cyrkwinskeho dnja
„Wjeselće so!“ prědowaše fararka Malin
kowa. Na přeće wjacorych słucharjow
prědowanje w tutym čisle wozjewimy (hlej
stronje 6 a 7).
Duchownaj a lektoraj přednjesechu

zhromadnje próstwy a wudźělichu po tym
Bože wotkazanje. Jako jara jimace mnozy
začuwachu, zo hromadźe z ewangelskimi
tež wjacori katolscy Serbja k Božemu blidu
přistupichu. „Wo tym smy něhdy w swo
jich młodych lětach sonili“, katolski kem
šer měnješe a ewangelski wuzna ze sylza
mi we wočomaj, zo je „hłuboko hnuty“. 

Próstwy přednjesechu (wotlěwa) sup. Jan
Malink z Budyšina, dr. Hartmut Leipner
z Choćebuza, fararka Jadwiga Malinkowa
ze Slepoho a Manfred Hermaš z Rownoho

Zhromadnosć na zahrodźe
Sobotniši wječor wuklinča ze swjedźenjom
na farskej zahrodźe. Při dobrej wječeri

Njedźelniše kemše w Michałskej cyrkwi

Fota: Jürgen Maćij

6

julij 2019

 Na wuběrne wašnje chór Budyšin
pod nawodom Michała Jancy z wjacorymi
duchownymi spěwami a kěrlušemi kemše
wobrubi a z tym jich swjedźenski raz wu
zběhny. Spěwarki běchu w serbskej drasće
Budyskeho kraja a z tym tež wonkownje
na ewangelsku tradiciju nawjazachu. Na
pišćelach hraješe Michałska kantorka
Yuko Ikeda.
Po kemšach witaše předsyda Serbskeho
ewangelskeho towarstwa Mato Krygaŕ
wobdźělnikow z Božeho słowa. Postrow
Domowiny posrědkowaše předsyda Da
wid Statnik, pokazujo na to, zo je Bože sło
wo w maćeršćinje drohotne kubło. Před
syda Towarstwa Cyrila a Metoda Jurij Špi
tank zwurazni, zo trjebamy tež dźensa
w ewangelskich kaž katolskich Serbach
ludźi, kiž woporliwje za wěru a narod skut
kuja.

Připołdniša přestawka
Na zhromadny wobjed běchu wobdźělnicy
do swjedźenskeho stana při farje prošeni.
Zbliska a zdaloka so znaći witachu a so cy
le po hesle cyrkwinskeho dnja nad swojej
zhromadnosću wjeselachu. Z Delnjeje Łu
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Fabian Kaulfürst přewodźeše na akordeonje spěwanje w připołdnišej přestawce.

žicy běchu sej wjacori sem dojěli, mjez ni
mi jenička wobdźělnica cyrkwinskeho dnja
w narodnej drasće. Nažel bě mało wosad
nych z Wojerowskich a Slepjanskich stron
přijěło.
Po zwučenej tradiciji sej wšitcy w při
połdnišej přestawce zhromadnje serbske
ludowe spěwy zanjesechu, kiž Fabian

Kaulfürst na swojim akordeonje přewodźe
še. W krótkich přinoškach mjez spěwami
zhonichu zhromadźeni wšelake zajima
wostki ze stawiznow a přitomnosće Mi
chałskeje cyrkwje a jeje lětušeje jubilejneje
wosady. So wě zo so při tym wosebje na
serbske wěcy a wosoby spomni, kaž taflu
na farje a pomnik před cyrkwju, Pjechowu 

Prědowanje na Serbskim ewangelskim cyrkwinskim dnju w Budyšinje
Hnada našeho Knjeza Jezusa Chrysta
a lubosć Boha a zhromadnosć Swjate
ho Ducha budź z wami wšěmi!
Luba serbska wosada!
I. Wosebita zhromadnosć
Wjeselće so!
Dźensa swjećimy 73. serbski ewangel
ski cyrkwinski dźeń. Zbliska a zdaloka
smy přijěli, zo bychmy Boha w našej rja
nej serbšćinje chwalili, Bože wotkazanje
swjećili, so zetkawali, zhromadnje pojěd
li a sej zaspěwali.
Wjeselće so!
Přetož dźensniša zhromadnosć je jón
krótna. Hdźe hewak zetkawaja so Ser
bowki a Serbja z Budyšina a Choćebuza,
z Bukečanskeje a Slepjanskeje wosady,
z Hodźijskich a Budestečanskich kónčin,
z Rakečanskeje, Njeswačanskeje a Ła
zowskeje wosady, z Wojerowskich stron
kaž tež z dalšich městnow zwonka Łuži
cy? Hdy hewak mamy tajku serbsku zhro
madnosć našich ewangelskich kónči
now? Hdy hewak směmy z telko druhimi
ryzy serbske ewangelske kemše swjećić?
Hosćićelka našeho lětušeho serbske
ho cyrkwinskeho dnja je Michałska wo
sada, kiž woswjeći lětsa swoje 400lětne
wobstaće. W septembru 1619 su Pětra
Brojera jako fararja zapokazali a runje
swjatki 1620 swjećachu prěnje serbske
Bože wotkazanje w tutym Božim domje.
Bě to tehdy 7. junija. 399 lět a dźewjeć
dnjow pozdźišo budźemy tež my dźensa
tu při Božim blidźe stać a chlěb a wino

mjezsobu dźělić. Hač su sej Serbja 17. lět
stoka předstajić móhli, zo so 400 lět po
zdźišo w jich serbskej cyrkwi Serbja z cy
łeje Łužicy a zwonka njeje zhromadźa
a serbsce Bože wotkazanje swjeća kaž te
hdy woni?
Wjeselće so!
Přetož mócne su naše korjenje. Z nich
wurosće tež naša dźensniša zhromad
nosć. Što pak našu zhromadnosć wučinja?
Serbstwo? Naše ewangelske korjenje? Wě
ra powšitkownje? Kultura a tradicije?
II. Křesćanska zhromadnosć
Woprašmy so tola profija za křesćansku
zhromadnosć, japoštoła Pawoła wosobin
sce! Wón pisa na wosadu w Korinće sćěho

Fararka Jadwiga Malinkowa při prědowanju

wace linki: „Wjeselće so, budźće doko
njani, napominajće so, budźće jenakeje
mysle, dźeržće měr! A Bóh lubosće a mě
ra budźe z wami. Postrowće so mjez so
bu ze swjatym wokošenjom. Wšitcy
swjeći was strowja. Hnada našeho Knje
za Jezusa Chrysta a Boža lubosć a zhro
madnosć swjateho Ducha budź z wami
wšěmi!“ (2. list na Korintiskich 13,11–13)
Nó, tak je tola wšitko jasne: Hdyž so
po Pawołowych słowach mamy a wšitcy
jenakeje mysle smy, to budźetej Boža lu
bosć a Boži měr wšón z nami. Tak wěmy,
kak a što našu zhromadnosć wučinja.
Tola cyle tak jednorje to njeje. Předči
tała sym wam kónc lista. Tola poprawom
je 2. list na Korintiskich połny rozestaje
njow, swarow a polemiki. Młoda wosa
da w Korinće w dźensnišej Turkowskej je
wokoło lěta 55 po Chrystusu rozpačena:
Štó ma što rjec? Koho mamy sćěhować?
Što přinjese nam přichod? Rozestaje
njow dla a hladajo na njewěsty přichod
nadběhuja wšelacy tež japoštoła Pa
woła: „Přetož jeho listy, rjeknu někotři,
su ćežke a sylne, ale wohladanje jeho
ćěła je słabe a jeho rěč je kničomna.“
(2. Kor 10,10)
Japoštoł Pawoł so přećiwo tutym
wumjetowanjam zakituje, znapřećiwi,
što je wšitko wustać dyrbjał, prosy wo
dowěru a runočasnje hrozy wosadźe,
„zo my njebychmy zludani byli wot sata
na“. (2. Kor 2,11)
Wšo druhe potajkim hač łahodne
a harmoniske časy w Korinće. „To tla jo 
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 knihownju a zwony z dwurěčnym napi
som, Lubku liliju a Handrija Zejlerja. T.M.

Předstajenje oratorija
Što drje so k zakónčenju serbskeho cyr
kwinskeho dnja w Budyskej Michałskej
lěpje hodźi, hač předstajenje oratorija
Korle Awgusta Kocora a Handrija Zejlerja.
Wšako bě w Słonej Boršći rodźeny Zejler
syn wosady. W hač na poslednje městno
połnje wobsadźenej cyrkwi dožiwichu
wobdźělnicy cyrkwinskeho dnja a dalši
hosćo, kotřiž běchu na předstajenje orato
rija „Podlěćo“ přichwatali, hódne zakónče
nje cyrkwinskeho dnja. Zhromadnje z or
chestrom SLA předstaji oratorij 1. serbska
kulturna brigada pod nawodom cyrkwin
skohudźbneho direktora Friedemanna
Böhme. Běše wjeselo na jasne a čiste
hłosy gymnaziastow słuchać, kotrež zhro
madnje ze z Budyšina pochadźacej a nět
ko blisko Mišnja bydlacej sopranistku Ro
my Petrick, basom Johannesom Hochrei
nom z Drježdźan, altistku Miru WalerychSzary a tenorom Mikołajom Walerychom
z SLA w jara dobrej kwaliće połdrahodźinski
hudźbny kruch předstajichu a publikum
 schromota“, bychu naši Slepjenjo rjek
li, tajke rozestajenja a mjerzanja. Ně pak!
Cuze wšak nam Serbam rozestajenja
njejsu: Sydła serbskich institucijow – tu
abo tam? Štó ma što rjec – ći přeco sam
sni abo ći druzy sejmni? Štó smě za bu
lom honić – ći wubrani abo ći koparjo?
A docyła – što budźe z našimi šulemi,
z kubłanjom a ze serbšćinu? Łakaja hłódne
wjelki – abo wočakujemy mócne zliwki?
Runje jako ewangelscy Serbja mamy
hišće dalše prašenja: Čehodla so na
naše ewangelske kónčiny husto hdy po
zabudźe – w medijach, w kubłanju abo
nastupajo wažne rozsudy? Čehodla ma
my so přeco zaso wusprawnjeć abo
někomu rozkłasć, zo su tež naše kónčiny
„serbske“?
Tola nic jenož druhim Serbam na
přećo je to husto hdy sprócniwa robota.
Kak zbližimy našim cyrkwinskim wyšno
sćam abo němskim bratram a sotram
w našich domjacych wosadach něšto
wo serbskich korjenjach a wo lubosći
k serbšćinje?
Štó připóznaje njesprócniwe a bohate
dźěło wokoło serbskich Bjesadow, Serb
skeho busa, našich kemšow a namšow,
wosadnych popołdnjow, publikacijow,
swójbnych pućowanjow atd.?
„Wjeselće so, budźće dokonjani, na
pominajće so, budźće jenakeje mysle,
dźeržće měr!“
Japoštoł Pawoł pisa wosadnym, kak
sej poradźenu zhromadnosć předstaji:
To prěnje a najwažniše: Při wšěch ro
zestajenjach a sprócniwych diskusijach:
Njeskoržće. Njedajće sej wašu zhromad
nosć skazyć. Wjeselće so! Radosć a wje

Zbožowni spěwarjo a hudźbnicy po poradźenym předstajenju „Podlěća“

zahorichu. Tak njezadźiwa, zo superinten
dent Malink w swojich dźaknych słowach
předstajenje oratorija jako wjeršk dnja,
měsaca a cyłeho lěta hódnoćeše. Zo to
wjetšina publikuma runje tak začuwaše,
wo tym swědči dołhotrajacy a sej přidawk
wužadacy sylny přiklesk runje tak kaž
wuměłcam zanjesena „Sława“. Melodije

runje dožiwjeneho poradźeneho hudźbne
ho popołdnja přewodźachu publikum do
njedźelnišeho wječora a teho abo tamne
ho zawěsće tež do noweho tydźenja. Gym
naziastow pak rozžohnowaštej přiklesk
a „Sława“ na zasłuženu chórowu wupra
wu do Litawskeje.
Janina Krygarjowa

selo wobohaćitej naše žiwjenje.
Zdruha: Hdys a hdys mamy so napomi
nać. To pomha swójskemu rozestajenju
a dopomina nas na to, hdźe runje stejimy
w žiwjenju, z wosadu abo tež jako serbski
lud.
A střeća: Při wšěm mamy jenakeje my
sle być. To njerěka, zo mamy jedneho mě
njenja być. Jenaka mysl – to rěka za Pa
woła: kruće zakótwjeni być we wěrje.

nje słowo – ně, žohnowanja a dobre
přeća:
„Hnada našeho Knjeza Jezusa Chry
sta a Boža lubosć a zhromadnosć Swja
teho Ducha budź z wami wšěmi!“ (2. Kor
13,13)
A tak spóznaju w našich bohatych
serbskich ewangelskich stawiznach:
1. Hnadu: Zo je nas Bóh hač do
dźensnišeho wobarnował. Zo směmy
400 lět po załoženju serbskeje ewan
gelskeje wosady tu w Budyšinje serbske
kemše z Božim wotkazanjom w Michał
skej cyrkwi swjećić.
2. Lubosć: Zo su so přeco zaso žony
a mužojo zahorić dali za serbstwo a za
křesćanstwo kaž Amalija Bróskowa, Han
drij Zejler, Jan Arnošt Smoler, Mila Imišo
wa, Jan Radyserb-Wjela a mnozy druzy.
Wšitcy maja jako ewangelscy křesćenjo
swoje korjenje w Michałskej wosadźe
a su ze swojej lubosću wuprudźili do
cyłeho serbstwa hač do dźensnišeho.
3. Zhromadnosć: Ju dari Swjaty Duch
sam. Njemóžemy sej ju wunuzować. Ale
potom, hdyž zaklinča zynki hercow, kaž
wčera na farskej zahrodźe abo dźensa,
hdyž zasłyšimy spěwy chóra Budyšin
abo popołdnju oratorij Kocora a Zejle
rja, potom njech naše wutroby wyskaja
a so dopominaja, zo je naša zhromad
nosć jónkrótna, zo je hłuboko zakótwje
na we wěrje a w serbstwje a zo japoštoł
Pawoł tež nam přiwoła: Wjeselće so!
A měr Boži, kiž je wyši a rjeńši dyžli
wšitkón rozum, zachowaj naše wutroby
a mysle w Chrystusu Jezusu. Hamjeń.
Jadwiga Malinkowa,
fararka w Slepom

III. Płody zhromadnosće
„A što ja za to dóstanu?“ Tak by so te abo
tamne mjeńše abo wjetše dźěćo snano
woprašało. Haj, što mam wot wšěch tych
prócowanjow wokoło serbskeje, wokoło
křesćanskeje zhromadnosće?
„A Bóh lubosće a měra budźe z wami.
Postrowće so mjez sobu ze swjatym woko
šenjom. Wšitcy swjeći was strowja.“
(2. Kor 13,12)
Lubosć, měr, wokošenja a postrowy – to
tla něšto je! A tu wšak dyrbju hišće přidać:
Njesteji tam poprawom „swjate wokoše
nje“, ale „swjate hubki“. Haj, tak so prěni
křesćenjo postrowichu: hubku nalěwo,
hubku naprawo. Štóž bě hižo raz w juž
nych krajach kaž w Italskej abo Španiskej,
wě, wo ćim ja rěču.
A tež to z postrowami wšak jako Serbow
ki a Serbja derje znajemy: „Postrow jeho!“
Abo: „Měj so a lube postrowy tym twojim.“
Kóždy znaje kóždeho. A hdyž tola někoho
zetkaš, kotrehož snano njeznaješ, potom
pak znajmjeńša někajku ćetu abo kuzinu
abo prawowku, swaka abo kolegu znaješ.
A tak Boža lubosć a Boži měr hižo z jed
noreho přećelneho postrowa wurosćetej.
Nic mjerzanja a rozestajenja maja posled
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Spěchowanske
towarstwo w nocy
zaso pódla było
Swjatkownu njedźelu prošachu w Choće
buzu a wokolinje zaso w mnohich Božich
domach na 17. nóc wotewrjenych cyr
kwjow. Delnjoserbske Spěchowanske to
warstwo za serbsku rěč w cyrkwi z.t. so na
njej hižo wjacore lěta wobdźěluje a přepro
sy tónkróć jako hósć katolskeje wosady do
Chrystusoweje cyrkwje na Dróze młodźiny.
Je to najstarša katolska cyrkej w Choće
buzu, kotruž załožichu po reformaciji.
Nutřka pak je modernje wuhotowana.

Pomhaj Bóh

Handrij Zejler w Słonej Boršći počesćeny
15. junija, na soboće serbskeho cyrkwin
skeho dnja w Budyšinje, swjećachu woby
dlerjo Słoneje Boršće 660. róčnicu prěnje
ho naspomnjenja swojeje wsy. Při tym na
wšelake wašnje tež jeje serbsku zašłosć
wopominachu. W swjedźenskim ćahu, kiž
ze wsy na swjedźenišćo na wyšinu Tchór
ćehnješe, jěchaštaj křižerjej na pyšnymaj
konjomaj sobu. We wustajeńcy pokazachu
mjez druhim tež na drohotny Wulkowjel
kowski pohrjebny rub z 19. lětstotka, kiž bě
swojeho serbskeho napisa dla w naci
stiskim času pohóršk zbudźił a so zničił.
W kulturnym programje wustupi Smjerdźe
čanska rejwanska skupina a zahudźi Budy
šan Tomasz Nawka na dudach.
Na najsławnišeho syna wsy, Handrija
Zejlerja, dopominachu dotal w Słonej Bor
šći pomjatna tafla na jeho ródnym domje
z lěta 1954, pomnik na nawsy z lěta 1980
a pomjenowanje dróhi z lěta 1999. Skład
nostnje wjesneho jubileja da nětk město
Budyšin při tafli z nadróžnym pomjenowa
njom přidatnu tafličku připrawić, na kotrejž
w němskej a serbskej rěči steji: „Handrij
Zejler 1804–1872 / In Salzenforst gebore
ner sorbischer Dichter / 1847 Mitbegrün
der der sorbischen wissenschaftlichen /
Gesellschaft Maćica Serbska / Serbski bas
nik, narodźeny w Słonej Boršći / 1847 sobu

W přitomnosći wjesnjanow a jich hosći wot
kryštaj Budyski měšćanosta dr. Robert Böh
mer (nalěwo) a wjesny předstejićer Manfred
Chěžnik nowu informacisku tafličku při
„Handrija Zejlerjowej dróze“ w Słonej Bor
šći.
Foto: Carmen Schumann

załožer wědomostneho / towarstwa Maći
cy Serbskeje“. Škoda wšak, zo so njena
spomni, zo bě Zejler duchowny, kaž to na
podobnej tafliče za Alojsa Andrickeho
w Budyšinje steji, a zo ma wjetši wuznam
hač być sobuzałožer MS. Budyski financny
měšćanosta dr. Robert Böhmer a předsyda
Maćicy Serbskeje Jurij Łušćanski w narěčo
maj zasłužby počesćeneho hódnoćeštaj.
Trudla Malinkowa

Paramenty w štyrjoch barbach wušiwane

Marion Kwicojc z Lipšćanskej skupinu Ku
pazukow wuhotowa program na nocy wo
tewrjenych cyrkwjow w Choćebuzu.

Hartmut Schirmer jako zastupjer wosa
dy a předsyda spěchowanskeho towar
stwa dr. Hartmut Leipner witaštaj wospjet
němsce a serbsce derje wopytane koncer
tantne předstajenja serbskeje skupiny
Kupazukow z Lipska. Tute so w běhu wje
čora wospjetowachu a stajnje nowych ho
sći přiwabjachu. Marion Kwicojc, rodźena
z Bórkowow w Błótach, spěwaše a hraješe
k tomu gitaru, lutu, harfu a wšelake dru
žiny pišćałkow. Jeje hudźbnej towaršaj
Ambrosius (husle a keyboard) a Andreas
Brinsa (bubony a percussion) přewodźeštaj
ju z čućiwosću na swojich hudźbnych na
strojach. Serbske, staroněmske, židowske,
ruske, šotiske a jendźelske pěsnje zaklinča
chu, mytowane wot přikleska zajimowa
nych připosłucharjow, kiž běchu při miłym
wječornym wjedrje přeprošenje do cyrkwje
sćěhowali.
Werner Měškank

Běłe, zelene, čerwjene a fijałkowe ruby za
čitanski pult je dało Spěchowanske towar
stwo za serbsku rěč w cyrkwi z.t. lětsa
w Choćebuzu wušiwać, zo bychu so wot
nětka wužiwali na delnjoserbskich kemšach.
Na zachowanych fotach je druhdy widźeć,
zo mějachu w 19. lětstotku w serbskich
wosadach wokoło města Choćebuza tež
serbske wušiwane paramenty. Nětkole
widźiš hižo přez generacije jenož jedno
rěčne němske ruby. To chce towarstwo, ko

trež je lětsa dnja 14. apryla woswjećiło
swoje 25lětne wobstaće, poněčim zaso
změnić. Serbske słowo ma być w cyrkwi
EKBO bóle prezentne. Za to so wušiwane
serbske abo serbsko-němske bibliske
hrónčka na paramentach derje hodźa.
Tež zaramikowane wobrazy z delnjo
serbskim Wótčenašom je spěchowanske
towarstwo hižo wospjet spřećelenym wosa
dam dariło z próstwu, je na hódnym měst
nje w cyrkwi powěsnyć. Werner Měškank

Nowe zelene, fijałkowe a čerwjene (wotlěwa) pultowe ruby za wužiwanje na delnjoserb
skich kemšach
Foće: Werner Měškank

Pomhaj Bóh

9

julij 2019

Wobnowjenje wěže Bukečanskeje cyrkwje zakónčene
Lětsa krótko do jutrow zakónčichu so lěto
trajace twarske dźěła na cyrkwinej wěži
w Bukecach. W twarskej naprawje bě pla
nowane, nošnu drjewjanu konstrukciju
zwuporjedźić, dodźeržane pokryće z kopo
roweho blacha a błyskoškitnu naprawu
ponowić kaž tež fasadu wěže zwuporjedźić
a znowa wobarbić.
Předwidźane bě, planowane dźěła loń
šu nazymu zakónčić. Tola po tym zo bě 53
metrow wysoka wěža zaroštowana, wjeršk
z kulu, wjedrowej chorhoju a hwězdu za
znowapozłoćenje wotewzaty a dodźerža
ny koporowy blach ze spódnimi deskami
na wěžinej hawbje zwottorhany, jewjachu
so kónc junija 2018 wobšěrne škody na
drjewjanych kózłach wěže. Wosebje wob
šěrne a komplikowane běchu škody na
nošnej drjewjanej konstrukciji wěžineho
skapa (Turmtraufe). W tutej bě so hrib wu
přestrěł, dokelž bu drjewo kónc 1970tych
lět zabetonowane. Hrožeše strach, zo
móhł so wjeršk w běhu wuměnjenja drje
wa zwjesć. Trěbny bě tuž pragmatiski na
mjet za zwuporjedźenje a stabilizowanje
drjewjaneje konstrukcije, sahaceje hač do
zwóńcy (Glockenstube), kaž tež za techno
logiske přesadźenje, wšako mějachu so
dźěła we wysokosći 30 metrow na jara
małej płoninje přewjesć.
Loni spočatk awgusta móžeše so wosa
da přez znowapozłoćany wjeršk wjeselić.
Po tym so dźěła přetorhnychu a zapřija so
přidatny, na wěže specializowany statikar.
Ćěsliska firma Siegert z Ochranowa móže
še hakle kónc septembra z trěbnymi dźěła
mi pokročować. Jej słuša wosebity dźak za
swědomite, spušćomne a njebojazne dźě
ło při wuměnjenju nošnych hrjadow.
Wobnowjenje koporoweho pokryća
přez znatu firmu Winter ze Šěrachowa bě
še krótko do hód zakónčene. Paralelnje
dyrbjachu so elektriske připrawy třoch
poskićerjow mobilneho telefonowanja po
dorěčenju z pomnikoškitom wobnowić.
K wulkemu wjeselu wosady zwonjachu lo
ni k hodam zaso zwony z wěže.
Zymy dla zakónči so wotroštowanje wě
že hakle w měrcu 2019. Po tym zwuporje
dźichu so hišće škody na pokryću třěchi
z třěšnych cyhelow.
Cylkownje přetwari so něhdźe 400 000
eurow, financowane wot wosady, Leader
-spěchowanja a pomnikoškita. Wšitke
twarske dźěła wuwjedźechu spušćomnje
a w dobrej kwaliće wjesne předewzaća
a firmy z blišeje wokoliny. Wosebite wuža
danje za twarske firmy kaž tež za mnje ja
ko za twar zamołwitu planowarku běše
dźěło, wotwisne wot wjedra a wichora, na
jara małej płoninje a we wysokosći hač do
někak 50 metrow z trěbnym transportom
twarskich maćiznow koordinować kaž tež
stajny škit hawby před kóždyžkuli wjedrom
za čas twara zawěsćić.

Wosebity dźak słušeše za twar zamołwitej
planowarce Terezi Bejmakowej (srjedźa)
Foće: Johannes Mättig

Sym dźakowna, zo so wobnowjenje wě
že bjez škodow a njezboža zakónči. Zapłać
Bóh tež wosadźe, fararjej Haenchenej
a wšitkim na twarje wobdźělenym za do
bre zhromadne dźěło.
Z dźaknymi kemšemi, wosadnym
swjedźenjom a fotowej wustajeńcu so
twarske dźěła 23. junija 2019 zakónčichu.
Tereza Bejmakowa

Dźakne kemše
K zakónčenju wobnowjenja cyrkwineje wě
že swjećeše Bukečanska wosada na 2. nje

dźeli po Swjatej Trojicy dźaknu Božu słuž
bu. Ale komu ma so dźakować? Předewšěm
Bohu Knjezej, kiž je swoju žohnowacu ruku
nad twarnišćom dźeržał, zo nichtó njeby
zranjenja poćerpił a zo bychu so wšě pro
blemy rozrisali. Zdruha na wobnowjenju
wobdźělenym předewzaćam a jich dźěła
ćerjam. A střeća wšěm wosobinam, kiž bě
chu administratiwnje na poradźenju cyłka
wobdźěleni.
Po prědowanju prošeše wosadny farar
Thomas Haenchen mějićelow předewza
ćow do wołtarnišća, zo by jim wosobinsce
z přepodaćom kwětkow dźak wuprajił.
K wjeselu přitomnych serbskich wosad
nych čitaše so na spočatku ewangelij tež
serbsce a kěrlušej po prědowanju spěwa
štej so po štučkach wotměnjejo němsce
a serbsce.
Modlitwa na kóncu Božeje słužby zapo
ča so z dźakom, zo móža zwony z wěže
wosadnych nětk zaso k Božej słužbje wo
łać. Jednotliwe próstwy poćahowachu so
na hrona, kiž na zwonach steja. Na napis
„Zbóžni su, kiž su k jehnjećowej wječeri
powołani“ sćěhowaše serbska próstwa:
„Wšehomócny Knježe, smilny Wótče: Ze
wšitkich ludow sy sej wuzwolił swoju cyr
kej, lud, kiž so Tebi dowěrja. Tež naš serb
ski lud je Twoje słowo słyšał. Dźakujemy so
Tebi, zo sy nam přeco zaso pastyrjow
a wučerjow powołał, kiž su twoje posel
stwo wozjewili. Daj nam tež dale swoje
słowo w serbskej rěči.“
Božej słužbje přizamkny so zetkanje wo
sady we „Wjesnej hospodźe“, hdźež běchu
w běhu popołdnja mjez druhim informa
cije wo wotběhu twarskich naprawow na
wěži słyšeć.
Arnd Zoba

Dźakne kemše w Bukečanskej cyrkwi k zakónčenju wobnowjenja cyrkwineje wěže
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Pjechowa knihownja a Jakubec stwa
Na serbskich slědach po Budyskej Michałskej wosadźe (7)
W lěće 1619 załoži město Budyšin Mi
chałsku wosadu za ewangelskich Serbow
wokolnych wsow. Hač do lěta 1836 bě
cyrkwinske žiwjenje w njej ryzy serbske,
z teho časa je dwurěčne. Składnostnje
lětušeho 400lětneho wosadneho jubile
ja chcemy so rozhladować za serbskimi
slědami w Michałskej cyrkwi a wosadźe.

Pjechowa knihownja
Jan Pjech, rodźeny 1707 jako syn překup
ca we Wjelećinje, bě wot 1731 hač do swo
jeje zažneje smjerće 1741 diakon při Mi
chałskej cyrkwi. Přez mjezy wosady bě
mjez pobožnymi Serbami znaty jako zbu
dźeny prědar. W běhu mało lět wuda rjad
serbskich nabožnych spisow, zdźěla swój
ske prědowanja, zdźěla přełožki z němči
ny. W lěće 1736 wobstara nowy nakład
serbskeho Noweho zakonja. Zdobom bě
płódny kěrlušer a dźěłaše sobu na nowym
wudaću serbskich spěwarskich. W swojim
8. apryla 1740 napisanym testamenće za
rjadowa při Michałskej cyrkwi z 300 tole
rjemi cyrkwinski a šulski legat, z kotrehož
danje mějachu so kóžde lěto nowe knihi
nakupować. Z tym załoži po nim pomjeno
wanu Pjechowu knihownju při Michałskej
cyrkwi.
Wo knihownju měješe so stajnje diakon
starać, potajkim druhi farar Michałskeje
wosady. Zaměstnjena bě wona spočatnje
w sakristiji cyrkwje, pozdźišo w diakonaće,
kiž bu 1802 při Serbskim kěrchowje na
twarjeny. Wo wuwiću knihownje w běhu
lět su dotal jenož spore powěsće znate:
Kaž Karl Albert Heßler w swojej zesta
wje wo miłych załožbach města Budyšina
naspomni, chowaše so knihownja w lěće
1849 w sakristiji a wopřiješe 224 čisłow.
Časopis Misionski Posoł zdźěli w lěće
1897 w přinošku wo Janu Pjechu, zo jeho
knihownja hišće wobsteji a zo namakaja
so w njej „wšelake knihi, kotrež hewak scy
ła wjacy dóstać njejsu“.
Michałski farar Pawoł Rjeda pisaše
w 1905 wušłej „Neue Sächsische Kirchen
galerie“, zo je knihownja na diakonaće za
městnjena, so wot diakona hlada a z 220
zwjazkow zwjetša pobožneho wobsaha
wobsteji. K temu farar doda: „erst seit 20
Jahren sind einige wertvolle theologische
Werke von den für die Bibliothek jährlich
zu verwendenden 3 Mark angeschafft
worden.“
Nalěto 1945 sta so Pjechowa knihow
nja z woporom wojowanjow wo Budyšin.
Kaž Michałski farar Rudolf Lange w swojej
chronice rozprawja, Němcy tehdy wšitke
domy na Serbskim kěrchowje zapalichu,
zo bychu sowjetskemu wójsku zdobyće Bu
dyskeho hrodu poćežowali: „Darum wur

Historiski wobraz Jakubec stwy w Budyskim měšćanskim muzeju

den die sechs Häuser in Brand gelegt; das
Diakonat zweimal vergebens angezündet,
weil es unter höherem Schutz stand.
Schließlich wurde im Hausflur vor der
wertvollen alten Pech’schen Pfarrbiblio
thek ein Benzinfass entzündet, dessen
Stichflamme himmelhoch schlug.“ W tu
tych płomjenjach spalichu so drohotne spi
sy 200 lět stareje Pjechoweje knihownje.

Jakubec stwa
Ernst Bohuwěr Jakub (1800–1854) bě fa
rar Michałskeje wosady a w swojim času
wodźaca wosobina ewangelskich Serbow
w Sakskej. Měješe němsku mandźelsku
Augustu rodź. Fischerec (1807–1897) z Bě
łeho Jelenja w Drježdźanach, kotraž z při
chilnosće k swojemu mužej dosć derje
serbsce nawukny. Mandźelskaj kubłaštaj
swoje pjeć dźěći w nabožnym a narodnym
duchu. Starši syn Jurij (1839–1913) bě doł
holětny farar w Njeswačidle a młódši syn
Jan (1849–1913) gymnazialny profesor
a kubłar princow w Drježdźanach. Z třoch
sotrow so staršej wudaštej: Lydija (1830–
1895) na seminarskeho direktora a fa
rarja Jurja Arnošta Wanaka a Hedwiga
(1832–1908) na gymnazialneho profeso
ra a słownikarja Křesćana Bohuwěra Pfu
la. Najmłódša sotra Emka (1835–1909)
wosta njewudata a wjedźeše swojemu bra
trej-fararjej w Njeswačidle domjacnosć.
Wšitcy swójbni zasadźowachu so ze swo
jimi duchownymi darami, swojim dźěłom
a zamóženjom za serbske naležnosće.
Dokelž wostachu wšě pjeć Jakubec dźě
ći bjez potomnistwa, přepodaštaj napo
sledk bratraj hódnotny dźěl swójbneho
wobsydstwa Budyskemu měšćanskemu

Repro: archiw PB

muzejej. Hižo při nowotwarje muzeja w lě
tach wot 1910 do 1912 so wosebiće dwě
rumnosći jako Jakubec stwě připrawištej,
při čimž Jakubec bratraj hišće dźěl wudaw
kow za wuhotowanje płaćeštaj. Z wote
wrjenjom domu 1912 přepodaštej so zjaw
nosći tež Jakubec stwě, kotrejž so po přeću
bratrow-darićelow „Zimmer der Familie
Pastor Jacob I. und II.“ mjenowaštej.
Přez Druhu swětowu wójnu so dźěl
eksponatow zhubi, tak zo bě w lětdźesat
kach po tym jenož hišće jedna Jakubec
stwa widźeć. Po wobnowjenju muzeja
w lěće 2009 pak tuta hižo wobstatk traj
neje wustajeńcy njeje.
We wosebitej wustajeńcy „Dom połny
pokładow a stawiznow“, kotraž so skład
nostnje 100lětneho wobstaća muzejowe
ho domu w lěće 2012 wuhotowaše, poka
zachu so tež drohoćinki ze zawostajen
stwa Jakubec farskeje swójby. Tak móža
chu wopytowarjo wobdźiwać meble by
dlenskeje stwy z časa biedermeiera 1830.
We witrinje běchu wukładźene někotre
wot Jurja Jakuba wudate serbske knihi kaž
tež mały keluch a tyzka za woblatka,
kotrejž farar při domjacych Božich wotka
zanjach wužiwaše. Wobrazaj Budyskeje
Michałskeje cyrkwje a napohlada Njeswa
čidła pokazowaštej městnje skutkowanja
Jakubec nana a syna. Sćěnu debješe ze
złotym ramikom wobrubjena wušiwanka
ze serbskim hronom „Ja wjem, so moj
WUMOŽNIK žiwy je“, kotruž bě snadź jed
na z Jakubec dźowkow zhotowiła. Wšela
ke fotografije, mjez druhim žadnej portre
taj Ernsta Bohuwěra Jakuba a jeho man
dźelskeje, přehladku wudospołnichu.
Trudla Malinkowa
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Domizna w cuzbje
Zaćišće z njedawneho wopyta w texaskim Serbinje
Dźewjećtysac kilometrow wot serbskeje
domizny zdalene dožiwich lětsa w februa
ru w texaskim Serbinje nimoměrje hłuboke
začuće domizny. Po 15lětnym sćerpnym
čakanju je so mi 23. februara 2019 dołha,
ćicha nadźija spjelniła. Hromadźe z dźow
ku Katharinu, kotraž je hižo dlěje hač 15 lět
blisko Dallasa žiwa, a z jeje swójbu podach
so na wjac hač 500 kilometrow dołhu
jězbu z Dallasa do směra Austina, zo bych
my kónčinu zeznali, w kotrejž běchu po
lěće 1854 stotki serbskich wupućowarjow
swoje nowe žiwjenje započeli. Za mnje bě
jězba wulki dyrdomdej, na kotryž so wćip
na podach.
Po hodźiny trajacej jězbje přez njesměr
nu dalokosć texaskeje prerije, přeco so
rozhladujo za móžnymi slědami serbskich
wupućowarjow, docpěchmy imaginarne
městno, wo kotrymž nawi twjerdźeše, zo
smy naš cil Serbin docpěli. Hižo wot dróhi,
kotraž k někotrym twarjenjam wjedźe, mě
jach zaćišć, zo je to kaž doma. A jako na
dobo cyrkwinu wěžu wuhladachmy, ču
jachmy so lubje witani, kaž bychmy so do
domizny nawróćili. To je doma: Pomhaj
Bóh a witajće!
Wšitke předstawy, wočakowanja a sony
so přetrjechichu. Hłuboka zwjazanosć
z ludźimi, kotřiž běchu tu něhdy žiwi byli,
mje napjelni, jako zastupich do kładźiteho
drjewjaneho domu, kiž běchu wupućowa
rjo jako faru za fararja Jana Kiliana na
twarili. Dźěći, młodźi a stari sprócniwje
a zaměrnje dźěłachu, jako so před 165 lě
tami rozsudźichu, tutón nowy, wot Łužicy
zdaleny kraj wobsydlić a sej tu přichod za
swoje swójby a swoju wěru twarić.
Rozsudźenosć prjedownikow, kiž začu
waš hišće dźensa mjez jich potomnikami
wokoło Serbina, wuchadźa mjez druhim
ze spěwa „The Serbin Welcome“ na nam
znatu melodiju „Wjesele dźensa“. Zhro
madnje smy spěwali:
„Witajće do Texasa, do našeho Serbin
skeho kraja. Naša serbska wotnožka wu
přestrěwa witacu ruku. Cyrkej a muzej, če
sćimy sej swoju zańdźenosć. Z wěru a do
wěru twarimy trajnu nadźiju. Witajće do
Serbina, hdźež so nadźije a sony wobjima
ja. Zhromadnje serbsce, z radosću, mocu
a dźakom. Tu je wjele předewzaćow nama
kało witace městno, tu započ znowa. Na
dźija je była naše znamjo; lubosć wob
swětla dźeń. Tu so zhromadnje modlimy:
Wjedź nas wšě naše dny.“
To njeje jenož spěw dźensnišich Ser
binčanow, ale to je wuznaće k Bohu, k wě
rje, k něhdyšej a dźensnišej domiznje,
serbskej domiznje w cuzbje.
Při zhromadnym spěwanju w jendźel
skej a serbskej rěči z Weldonom Mersiov
skim začuwachmy a wědźachmy: Tu je

Annemarie Simonowa z Trupina (srjedźa) ze swójbu swojeje dźowki a z hosćićelemi z Texasa
před zachodom do něhdyšeje fary Jana Kiliana w Serbinje
Foto: priwatne

Bóh mjez nami, přesahowacy generacije
a hranicy. W česćownosći před wulkotny
mi wukonami našich prjedownikow začu
wachmy hłuboku lubosć tamnišich ludźi,
jako sej cyrkej wobhladachmy, při rowach
zemrětych stejachmy a w muzeju njeličom
ne drohoćinki wobdźiwachmy. Tute na
mrěwstwo w Serbinje swěru hladaja a tež
w maćernym kraju wupućowarjow smy
za nje zamołwići.
Tež w mojej dźowce Katharinje a jeje
ameriskim mandźelskim Michaelom za
wostajichu serbsko-texaske stawizny hłu
boki zaćišć.
Dźensa slědźa mnozy potomnicy Ser
bow za swojimi prjedownikami. Su hordźi
na swoje serbske korjenje a zrozumja so
cyle samozrozumliwje jako Serbja. Pod na
wodom Weldona Mersiovskeho, kotrehož
předchadnicy běchu wokoło 1880 z Bukec
do Texasa wupućowali, bě so na dnju na
šeho wopyta dźesać ludźi zešło, zo by w do
kumentach za swojej historiskej identitu
slědźiło. Snadź zeznaja někotři z nich poz
dźišo raz swojich přiwuznych we Łužicy.
Běchu to młódši ludźo, kiž so wćipni za
swojim zwotkel a dokal prašeja. Bóle
nazhonići kaž Weldon Mersiovsky, kiž bě
hižo wospjet na wopyće we Łužicy a kiž bě
so loni samo na serbskim rěčnym kursu
w Budyšinje wobdźělił, swoje nazhonjenja
rady dale dawaja, dokelž su sej wěsći, „zo
symjo, kiž so wusyje, jedneho dnja bohate
płody njese“.
„Serb być, to je jónkrótne a fascinowa
ce. Ja sym Serb a to tak rady, zo so husto
Weldon Radyserb Mersiovsky mjenuju.
Nětko, hdyž sym starši, je mi wědome, zo

je wažne, wšo do runowahi přinjesć: Boha,
swójbu, dźěło, zajim za to serbske.“ Haj,
wón tež mi z wutroby rěči.
Zeznali smy w Serbinje tež mandźel
skeju Sandru a Raymonda Matthijetzec,
kotrajž běštaj před něšto lětami swój złoty
kwas we Wukrančicach swjećiłoj. Dźa
kownje dopominataj so na kemše ze sup.
Janom Malinkom we Wukrančanskej cyr
kwi. Za njeju njeje domizna jenož Serbin.
Tež přiwuzni a přećeljo we Łužicy słušeja
k temu. Lět k lětušim jutram do Łužicy bě
hižo knihowany a předwjeselo na čas
w zdalenej domiznje wulke.
W rumnosćach muzeja nam město
předsyda Towarstwa Texas Wendish Heri
tage Society, Richard Gruetzner, ze zaho
ritosću wustajene eksponaty rozłoži: me
ble, graty, drasty, knihi, šulske a druhe wě
cy z wobsydstwa wupućowarjow. Tež dal
šej kładźitej domaj při muzeju sej wobhla
dachmy. Njepředstajomne, što su ludźo
wšo zdokonjeli swojeje wěry a swojeho ži
wjenja dla.
Česćownosć słuša zmužitym Serbam,
kiž běchu so w druhej połojcy 19. lětstotka
do njeznateho kraja podali. Zdawna wšit
cy wupućowarjo swój žedźiwje wočako
wany cil njedocpěchu. Ći, kiž dóńdźechu,
su hłuboke a trajne slědy zawostajili: slědy
lutherskeje wěry, slědy serbskeje rěče
a kultury, slědy kruteje wole a wulkeje
nadźije. Tak wulke, tak krute, tak połne za
ćišća, zo mje rjane začuće wutrobiteje
zwjazanosće, da-li Bóh, zaso raz do Ser
bina powjedźe.
Annemarie Simonowa
z němčiny T.M.
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Spodźiwny serbski prawopis w Nowej Wsy
nad Sprjewju
Repro: Trudla Malinkowa

Malešecy. Na Bože spěće, 30. meje, zhro
madźichu so wěriwi z wosadow wuchodnje
Budyšina na dwurěčne kemše. Dokelž njebě
lětsa w Malešecach wjesny swjedźeń, běchu
kemše w cyrkwi, štož dowjedźe k snadnišemu
wobdźělenju. Prědowaše superintendent Ma
link wo přitomnosći Chrystusa tež po jeho
nawróće do njebjes w jeho słowje, kotrež ma so
do našich wutrobow dóstać. Kemše wobrubi
chu dujerjo z wokolnych wosadow.
Lěsk. Slepjanscy serbscy skawća podachu so
29. a 30. meje na dyrdomdejske pućowanje do
Braniborskeje. Dźesać dźěći wot 6 do 10 lět pu
ćowaše z nachribjetnikami přez Syjkowsku holu
do Lěska, hdźež při tamnišim jamowym haće
we wulkim stanje přenocowachu. Na druhe ra
nje so pěši do Slepoho nawróćichu. Slepjanscy
serbscy skawća su dźěl Slepjanskeje wosady.
Trjebin. Njedźelu Exaudi, 2. junija, woswjećichu
na Trjebinskim Šusterec dworje dwurěčne
kemše z něhdźe 80 kemšerjemi. Rowniske glosy
a dujerjo Slepjanskeje wosady kemše wobrubi
chu. Předsydka Trjebinskeje Domowinskeje sku
piny Angelika Balccyna, Trjebinsko-Miłoraski
wjesnjanosta Waldemar Locke a predikant
Manfred Hermaš přednjesechu serbske a něm
ske čitanja a modlitwy. Wosadna fararka Jadwi
ga Malinkowa prědowaše wo trošće, kiž Swjaty
Duch nam dari.
Slepo. Swjatkownu njedźelu, 9. junija, swje
ćachu w Slepjanskej cyrkwi dwurěčne kemše
z něhdźe sto kemšerjemi. Wokalny ansambl Kó
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lesko kemše z kěrlušemi w Slepjanskej narěči
wobrubi. Lektor Werner Hanuš čitaše teksty
a modlitwy w serbskej a němskej rěči. Dwurěčne
prědowanje kaž tež Bože wotkazanje měješe
wosadna fararka Jadwiga Malinkowa.
Budyšin. Ludowe nakładnistwo Domowina
přewjedźe 12. junija dalekubłanje za swojich
Budyskich sobudźěłaćerjow. We wobłuku eks
kursije wopytachu Michałsku cyrkej, Hrodźiško
a Mikławšk. Před Michałskej cyrkwju witaše
Serbski superintendent přistajenych, zo by jim
serbski pomnik z lěta 1983 před cyrkwju a serb
sku taflu z lěta 1802 na farje předstajił. W cyr
kwi rysowaše stawizny cyrkwje a jeje serbskeje
wosady, wobstejaceje z lěta 1619 do dźens
nišeho.
Sprjejcy. Ze swjedźenskim tydźenjom woswje
ćichu tudyši wobydlerjo srjedź junija 600lětny
jubilej prěnjeho naspomnjenja swojeje wsy.
W swjedźenskim ćahu z něhdźe 200 sobuskut
kowacymi a na wotewrjenych statokach poka
zachu tež na swoje serbske tradicije. We wosad
nym domje předstajichu serbske nałožki, mjez
druhim debjenje jutrownych jejkow. Nowomě
šćanski serbski kwasny ćah wobdźěli so na swje
dźenju w swojich rjanych serbskich drastach.
Praha. Štwórtk, 20. junija, předstaji dr. Lubina
Malinkowa w Serbskim seminarje w Praze swo
ju nowu knihu wo poćahach mjez čěskimi
eksulantami a Serbami, kiž bě lětsa w Małym
rjedźe Serbskeho instituta wušła. Wosebje za
jimowaše připosłucharjow skutkowanje fararja
Georga Petermanna, kiž bě so 1710 w Pukancu
w dźensnišej Słowakskej narodźił. Petermann bě
so w Berlinje a Drježdźanach za čěskich eksu
lantow zasadźił, w Klukšu a Wětošowje pak na
dobro Serbow skutkował. Tak prócowaše so wo
polěpšenje kubłanja a ćišć serbskich resp.
čěskich knihow. W diskusiji zwurazni so přeće,
knihu dr. Malinkoweje do čěšćiny přełožić.

Zbožopřeća
Dnja 3. julija woswjeći knjeni Annemarie
Albertowa w Budyšine swoje 80. narodniny,
dnja 11. julija knjez Arnd Zoba w Bukecach
swoje 75. narodniny a dnja 25. julija knjez
Měrćin Pannach we Łomsku swoje 90. narod
niny. Gratulujemy jubilaram wutrobnje a přeje
my jim bohate Bože žohnowanje.

Dary
W meji je so dariło za Pomhaj Bóh 12 eurow.
Bóh žohnuj dar a darićela/ku.

Spominamy
Před 175 lětami, 10. julija 1844, narodźi so fa
rar dr. Korla Awgust Kalich jako syn žiwno
sćerja we Łutyjecach pola Hodźija. Po wopyće

Budyskeho gymnazija studowaše teologiju
w Lipsku. 1871 sta so z fararjom w Hornim Wu
jězdźe, zwotkelž so 1881 do Michałskeje wosa
dy w Budyšinje přesydli. Tu postara so 1885 wo
přetwar fary a 1892 wo přezcyłne wobnowjenje
a nowowuhotowanje Michałskeje cyrkwje.
W serbskim žiwjenju zastawaše wjacore na
wodne zastojnstwa. Bě městopředsyda a před
syda Maćicy Serbskeje, přisłušeše předsydstwu
Serbskeho misionskeho towarstwa a nawjedo
waše Serbske kandidatske towarstwo kaž tež
Towarstwo pomocy studowacych Serbow. Wón
promowowaše wo zapřijeću Božeho Syna a je
awtor wjacorych serbskich a němskich spisow.
1895 powołachu jeho za superintendenta do
Oschatza, hdźež po dołhej chorosći 12. septem
bra 1900 zemrě. Z wulkej česću jeho njedźelu
na to w Oschatzu na posledni wotpočink pře
wodźachu.
T.M.

Přeprošujemy
07.07. 3. njedźela po Swjatej Trojicy
10.00 kemše z Božim wotkazanjom w Bu-
dyšinje w Michałskej cyrkwi
(sup. Malink)
10.00 šulska namša w Chóśebuzu
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu
(farar Rummel)
14.07. 4. njedźela po Swjatej Trojicy
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu
(sup. Malink)
21.07. 5. njedźela po Swjatej Trojicy
08.30 kemše w Poršicach (sup. Malink)
28.07. 6. njedźela po Swjatej Trojicy
12.00 nutrnosć w serbskim rozhłosu
(fararka Malinkowa)
04.08. 7. njedźela po Swjatej Trojicy
10.00 kemše w Budyšinje w Michałskej
cyrkwi (sup. Malink)

