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Cyrkwinski běrow je wotewrjeny:
wutoru 9.00-12.00 hodź.
štwórtk 15.00-18.00 hodź.

SLEPJANSKA 
ewangelska cyrke

Wóšćenaš (Slepjańska serbšćina)
Wóšće naš, kiž sy w njebjesach
Swěćone bydź Twojo měno
Ćidź k nam Twójo kralejstwo,
Twója wóla se stanjo
Kaž na njebju tak tež na zemi
Naš wšědny chlěb daj nam dźeńsa
A wódaj nam naše winy,
Ako my wódawamy našym winikam
A njewjedź nas do spytowanja
Ale wumož nas wót togo złego
Ćetož twójo jo to kralejstwo
A ta móc a ta cesć
Wót wěcnosći až do wěcnosći.
Amen.

Wótčenaš  (hornjoserbsce) 
Wóśce naš na njebju.
Huswěśone buź twójo mě.
Pśiź k nam twójo kralejstwo.
Twója wóla se stań
ako na njebju, tak teke na zemi.
Naš wsědny klěb daj nam źinsa.
A wódaj nam naše winy,
ako my wódawamy našym winikam.
A njewjeź nas do spytowanja,
ale humóž nas wót wšogo złego.
Pśeto twójo jo to kralejstwo a ta móc a ta 
cesć do nimjernosći.
Amen.

Wóścenaš (delnjoserbsce) 
Wótče naš, kiž sy w njebjesach.
Swjećene budź twoje mjeno.   
Přińdź k nam twoje kralestwo.
Twoja wola so stań      
kaž na njebju tak tež na zemi.
Naš wšědny chlěb daj nam dźensa.
A wodaj nam naše winy, jako my wodawa-
my našim winikam.
A njewjedź nas do spytowanja,
ale wumóž nas wot złeho.
Přetož twoje je kralestwo a móc
a česć hač do wěčnosće.
Hamjeń.



13./14. lětstotk  
twar Slepjanskeje cyrkwje 

w gotiskim stilu – wołtarnišćo 
jako najstarši dźěl Slepjanskeje 

cyrkwje
wokoło 1564 zawjedźenje 
reformacije a ewangelskich 

kemšow w Slepom 

1272 prěnjotne 
naspomnjenje Slepoho

1948 
postajenje křiža při wołtarju, 
rězbarjeny wot wuměłwče 

Dorothea von Philippsborn, 
kiž bě ze Šleskeje ćeknyła

1945 
sylne wobškodźenje cyrkwje, 

wosebje wołtarnišća a pišćelow

1962 Wotkryće 
freskow ze 14. 

lětstotka w cyrkwi 
» sudny dźeń – swjećacy biskop - 

poswjećenski křiž – žarowaca Serbowka 
(14. lětstotk)

» Maria z Jezusom (14. lětstotk)
» Noachowy kašć  

(17. lětstotk)

1862 zawrěće 
kěrchowa wokoło cyrkwje, z 

tuteho časa komunalne kěrchowy 
we wšitkich wsach Slepjanskeje wosady 

Hač do někak  1938  tydźensce 
serbske kemše a wupokazanje serb-

sce rěčaceho fararja Röslera 
z wosady

1685 ponowjenje 
cyrkwinskeje łódźe

1859 zatwar prěnich pišćelow 
přez pišćelotwarca Glietscha 

z Łukowa

2011/12  wonkowne 
a nutřkowne ponowjen-

je cyrkwje 
dźensa  žiwa dwurěčna serbsko-

němska wosada z něhdźe 1500 wěriwymi 
we wosom wsach Slepjanska wosada 

słuša do Ewangelskeje cyrkwje 
Berlin-Braniborska-Hornja 

Łužica.


