
                                                  

 
 
 

 

1. Velikonoční meditace  
 

Kámen, který uzavírá hrob, je symbolem blokád, jež nám brání žít.  
Mnozí znají pocit, že na nich leží kámen a nenechává je žít.  
Možná jde o balast minulosti, o zranění a rány, obavy. Někdy nás tíží 
budoucnost: máme strach z rozhovoru, zkoušky, těžké operace.  
Někdy nás tíží jako kámen lidé: mají nad námi moc a v jejich blízkosti 
nemůžeme volně dýchat. Omezují nás. Blokují nás.  
 

Vzkříšení znamená, že z nebe sestoupil anděl a odvalil kámen.  
Břemeno je odvaleno. Zase můžeme volně dýchat. Najednou už jej 
necítíme – na odvalený kámen si jako vítěz sedá anděl. Kámen se stává 
znamením vítězství života nad smrtí. Připomíná nám, že se na nás stal 
zázrak, že náš hrob je otevřen a my můžeme vstát. 
 

Mnozí lidé mají srdce z kamene.  
Natolik se uzavřeli citům, že jejich srdce ztvrdlo na kámen.  
Jsou chladní, stranou života. Za kamenem, který uzavírá hrob,  
tlí mrtvola. V příběhu o Lazarovi symbolizuje kámen na jeho hrobě 
absenci vztahů. Kdo leží za kamenem, ztratil vazby k lidem. Ježíšova 
láska proniká i kamenem. Je tak silná, že skrze něj znovu probouzí 
přátelský vztah. Sahá až do hrobu. 
             Anselm Grün: Tajemství velikonoční 
radosti 

Přeji všem radostné Velikonoce!   
  

   Váš český farář P. Bohuslav Švehla 

1/2017         Pozdrav duchovního správce z Mnichova         
     

   Velikonoce a jaro roku 2017 
 

"Bez námahy nelze v životě dospět tam, 
kam dojít chceme a máme." 
          karmelitán Vojtěch Kodet

7. Humor v kostelních ohláškách 
 

Setkávání "skupinky modliteb za mír" se ruší.  
Společenství se rozpadlo pro vnitřní konflikty. 
 

Paní N. je stále v nemocnici. Trpí nespavostí, proto prosí o nahrávky kázání pana faráře. 
 

Pěvecký sbor důchodců nebude o prázdninách zpívat. Celá farnost děkuje. 
 

Charismatické modlitby za uzdravení jsou až do odvolání zrušeny pro nemoc faráře. 
 

Vkládejte prosím své dary do obálky spolu se zesnulým/zesnulými,  
za které se máme modlit. 
   

Farář zapálí svíci od paškálu, jáhen od faráře.  
Pak se otočí a postupně zapálí věřící v první lavici. 

6. Dvě výstavy  
 
 

Die Schwaben. Zwischen Mythos und Marke 
 

Stuttgart, Landesmuseum Würtenberg 
 

Mnozí obyvatele Švábska obdivují, druzí se jich bojí, 
jiní si z nich dělají blázny.  
Zemská výstava o historii obyvatel Švábska,  
od nejstarších zmínek až dodnes rozhodně stojí 
za návštěvu. Velmi zajímavé jsou oddíly o působení 
církve ve středověku, o začátcích reformace.  
    - do 23. dubna 2017    
 
 

Luther! 95 Schätze - 95 Menschen 
 

Lutherstadt Wittenberg 
 

Oblečení, kalamáře, prvotisky tezí a mnohé další předměty je možné si 
prohlédnout na výstavě ve Wittebergu, hrdě nazývaném Lutherstadt.  
Protože v Německu je dnes reformace vnímána z protestantské i katolické 
strany, na výstavě neschází ani katolický pohled od doby reformace dodnes. 
termín: 13. května - 5. listopadu 

foto: Lutherstadt Wittenberg - Lutherova Bible - farní kostel sv. Martina 



                                                  

 

5. Matthäus Karrer (48),  
nový světící biskup pro diecézi Rottenburg - Stuttgart 
 

Svatý Otec František jmenoval 2. března 2017 nového pomocného biskupa 
do diecéze Rottenburg - Stuttgart. 
Stal se jím dosavadní člen kapituly a vedoucí oddělení "Pastorale Konzeption 
im Bischöflichen Ordinariat" Matthäus Karrer (48).  
 

narozen 2. srpna 1968 Ravensburg 
kněžské svěcení 15. června 1995 
kaplan Herrensberg a Ulm - Söflingen, pak kněz pro mládež 
2002 - 2011 farář v Isny, později děkan 
od r. 2011 pracuje na ordinariátu v Rottenburgu 
 

Biskupské svěcení je plánováno na neděli 28. května 2017. 
 

Současný světící biskup Johannes Kreidler (70),  
požádal ze zdravotních důvodů o uvolnění ze svých biskupských funkcí.  
Světícím biskupem je již 25 let. Nadále zůstane členem kapituly  
a v diecézi povede oddělení pro liturgii, umění a církevní hudbu. 
 

fotografie: Mons. Matthäus Karrer, budova ordinariátu v Rottenburgu 
 

 

4. Scházíme se v Zirndorfu - pravidelné bohoslužby  
 

Česká bohoslužba je obvykle poslední neděli v měsíci v 15 00 hodin. 
 

Kostel Hl. Josef der Arbeiter (Unterkirche) - Bergstr. 20; 90513 Zirndorf    
 
 neděle 26. března - 4. neděle postní 

 neděle 23. dubna - Bílá neděle, velikonoční bohoslužba  
 neděle 28. května - májová bohoslužba 

 neděle 25. června - Slavnost Srdce Ježíšova 
 

2. Scházíme se ve Stuttgartu - pravidelné bohoslužby 
 

Česká bohoslužba je obvykle každou třetí neděli v měsíci ve 14 30 hodin.      

Kostel St. Clemens, Lortzingstr. 21, 70195 Stuttgart - Botnang 
 

neděle 16. dubna - Boží hod velikonoční  
neděle 21. května - 5. neděle velikonoční 

neděle 18. června - neděle v mezidobí 

 v červenci bohoslužba ve Stuttgartu nebude 
    

Slovenské bohoslužby: 
 

Stuttgart:  Pozor, změna od letošního roku: 
  první a druhá neděle v měsíci ve 14 30 hodin (St. Clemens)    

Böblingen:  druhá neděle v měsíci v 16 30 hodin (Marienkirche) 
 

Mannheim:  čtvrtá neděle v měsíci v 16 hodin (Spitalkirche)  
 

Kaiserslauten:  třetí neděle v měsíci v 15 hodin (Franziskuskirche)   
 

 

Na všech místech je po bohoslužbě pohoštění a setkání ve farním sále. 
       

Aktuální informace o bohoslužbách najdete na našich stránkách 
www. misie-nemecko.com 

 

3. Scházíme se ve Frankfurtu - pravidelné bohoslužby  
 

Česká bohoslužba je obvykle každou třetí sobotu v měsíci v 16 00 hodin. 
 

Kostel Herz Jezu – Mathildenstr. 30; 60599 Frankfurt – Oberrad 
 

 sobota 8. dubna: sobota před Květnou nedělí 
 

 sobota 20. května: velikonoční bohoslužba 
  

 sobota 17. června: po mši svaté zpíváme lidové písničky s kytarou 
 

 v červenci a srpnu nebudou ve Frankfurtu české bohoslužby 
 

 sobota 16. září: Svatá Ludmila a svatý Václav 
  
Slovenské bohoslužby:  
 

Frankfurt:  
první, třetí (+ pátá) neděle v měsíci v 15 hodin (St. Pius Kirche) 
 

Slovenský kněz P. Juraj Sabadoš (viz foto)  
slouží naše bohoslužby ve Frankfurtu. 
 


