Załožba za serbski lud / Stiftung für das sorbische Volk
Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin / Postplatz 2, 02625 Bautzen
Postowe naměsto 2, 02625 Budyšyn

Parlamentariska přirada
Parlamentariska pśirada
Parlamentarischer Beirat
Budyšin/Budyšyn, dnja /
Bautzen, den 25. März 2019

Postrowne słowo – 19. hłowna zhromadźizna Domowiny, dnja 30. Měrca 2019

Waženy předsyda Dawid Statnik, lubi čłonojo Domowiny,
kóždy nadawk, kotryž ma so radźić, trjeba pilnych dźěłaćerjow a wosebje spušćomnych podpěraćelow.
Dźensa mam wulku česć, so wšitkim kotřiž so za serbske naležnosće zasadźa a wosebje
sobudźěłaćerjam wutrobnje dźakować. Dźakuju so z wutroby wšitkim čłonam Domowiny za njesprócny
dźěło za naš narod.
Lětsa spominamy na 100 lět Swobodny stat Sakska a woswěćimy 30 lět Měrliwu rewoluciju. Nowy
započatk a nowa zamołwitosć tež za serbske naležnosće. Wot spočatka sem mějachmy wšitcy
zhromadnje zwučować, nowe puće kročić a při tym tójšto haćenjow znjesć. Tola sami skutkować směć
a sami wuskutkować móc – to njebě za kóždeho z nas jenož nowe wužadanje při dźěle, ale přez wšitke
lěta zdobom čujomna a widźomna motiwacija.
Tak je a wostanje Załožba za serbski lud dźěćo Měrliweje rewolucije. Ze zapalom woneho časa smy
zhromadnje z nazhonitymi zastojnikami knježerstwow Zwjazka a krajow wutworjenje załožby
přihotowali. Při tym běchu tež Serbja z Delnjeje a Hornjeje Łužicy wobdźěleni. Tutón přewšo zajimawy
a zawěrno napjaty čas nichtó z nas wobdźělenych njezabudźe.
Jako předsyda Parlamentariskeje přirady dźakuju so wšitkim čłonam Domowiny a wšitkim dobroćelam
za jich zwólniwosć a stajnje dobru radu. Zhromadnje zasadźujemy so za to, spjelnić hoberski nadawk
załožby, hajić a dalewuwiwać serbsku rěč a kulturu, pěstować naše serbske tradicije a skrućeć našu
serbsku identitu. Dyrbimy wjace za zdźerženje a wuwiće serbšćiny činić. To wostanje najwjetši nadawk
dźensa a jutře. Wuprajam Wam mój wulki respekt a mój dźak za Wašu prócu, pomoc a druhdy tež
wulku wutrajnosć a sćerpliwosć.
Za přichod rěka to, zo mamy dale z dobrymi idejemi na so skedźbnjeć a přez zajimawe naprawy k
zdźerženju našeje rěče a kultury přinošować. Zo wostanje naša maćeršćina žiwa a zo móhli so tež hišće
naše prawnučki w njej dorozumić, je najwjetše wužadanje za naš serbski lud. Tuž je samozrozumliwe
wužiwanje delnjo- a hornjoserbšćiny w digitalnych medijach sobu najwažniši nadawk našeho časa a
přichoda.
Čłonojo přirady budu tež w přichodźe dźěło załožby přewodźeć a podpěrować.
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