
2 - 3 липня 2022 року  Парафіяльне свято у церкві «Св. Марієн» Шмельц-Аусен  

2 та 3 липня 2022 року знову настане той час, коли ми святкуватимемо наше 
традиційне парафіяльне свято «Коло храму». Запрошуємо всіх українців відсвяткувати 
з нами його у радісному спілкуванні, а також знайти нових друзів. Програма свята дуже 
широка і насичена, тому кожен знайде щось цікаве для себе. Це важливий час, який 
Ваші родини можуть провести разом. 

Фестиваль відкривається в суботу о 19:00 вечірньою месою в Шаттертріше 
(Schattertriesch), під музичний супровід церковного хору «Св. Марієн». Опісля у 
священному храмі з 20:00 JuGoDi та церковні прислужники організовують «Райську 
вечерю Ісуса Христа». Зокрема, запрошуються конфірманти (для обряду хрещення) 
2020 та 2021 років, а також новонароджені у цьому році. 

У неділю, 3 липня 2022 року, в залежності від погоди надворі на галявині за церквою, 
ми розпочнемо о 10:00 святкування Слова Божого під музику у виконанні музичної 
асоціації Шмельца. Після служби Божої музичний клуб Schmelz об 11:00 розважатиме 
вас ранковим концертом.  

Крім того, запрошуємо Вас на спільний обід, де матимете змогу скуштувати горохове 
рагу з ковбасою та квашеною капустою, ковбаски роствурст та каррівурст; на десерт, в 
другій половині дня, — домашню випічку, а також придбати каву. Кожен бажаючий 
може отримати прохолодні напої у пивному кіоску.  

Для дитячих розваг буде надувний замок, у якому можна погратися, а також розпис 
обличчя та майстер-класи з рукоділля, організовані командою дитячого будинку St. 
Josef Schmelz- Außen.  

О 15:00 юнацький церковний хор виконає зінгшпіль (мюзикл), а о 15:30 — виступить 
«Line Dance Group» клубу Melting Kneipp Club.  

О 16:00 сімейна церква запрошує вас на коротке, зручне для дітей, Богослужіння під 
вишнею. 

Запрошуються: асоціації / групи / установи зі Шмельцу-Аусена  (Schmelz-Außen). 

Bushaltestelle: „Auf der Kehr“ 
Bus stop: "Auf der Kehr" 
Автобусна зупинка "Auf der Kehr"  
465, 466, 467, 470, R3 

Pfarrheim hinter der Kirche,  
Parish hall behind the church 
Парафіяльний зал за церквою 
Marienstr. 15 Schmelz 


