Velikonoce roku 2015

Pamatujme s láskou na to, co jsme od loňského roku prožili s Ježíšem.
To otevírá naše srdce. Naučme se pamatovat na to, co v našem životě učinil Bůh!
papež František

Požehnané velikonoční svátky 2015!

Věřit ve vzkříšení!
Až uvidíš bouřku, která tříští les, zemětřesení,
které mává zemí, řekni si: „Věřím, že les se obnoví,
že se země vrátí do své nehybnosti.“
Když tě bude hřích škrtit a bude ti, jako by ses dusil,
řekni si: „Kristus vstal z mrtvých
a já vstanu ze svého hříchu.“
Když ti bude stáří a nemoc ztrpčovat život,
řekni si: „Ježíš vstal z mrtvých
a učinil nové nebe a novou zemi.“

"Velikonoce jsou původem svátkem jara.
Židé ale dali kananejskému pohanskému svátku
zcela nový význam svátkem Paschy. Křesťané pak
rozpoznali v tajemství Velikonoc opravdové jaro:
život je silnější než smrt."
benediktin Anselm Grün

"Jít ve stopách Ježíšových je naším povoláním.
Je to jediná cesta, která vede skrze smrt k životu."
Joachim kardinál Meisner

Když uvidíš svého syna utíkat z domova
a tvé sny se ti rozplynou, řekni si:
„Můj syn Bohu neunikne, Bůh ho miluje“.
Až si všimneš, že láska kolem tebe uhasíná,
až se ti bude zdát, že svět je porážkou Boha,
až ti bude nevolno ze zmatku, teroru a válek,
řekni si: „Ježíš zemřel a vstal, aby přinesl spásu.“
Až někdo z tvých blízkých bude na smrtelné posteli
a budeš hledět na jeho smrtelnou úzkost z odloučení,
řekni jemu i sobě: „Uvidíme se v království Božím.“
Tohle znamená věřit ve vzkříšení!
Carlo Carretto

"Pokoj vám," říká Ježíš, když vstupuje do Večeřadla.
Opakuje tento pozdrav třikrát. Můžeme říci, že výraz
"pokoj vám," v hebrejštině "shalom - šalom,"
obsahuje a shrnuje celé velikonoční poselství.
papež Jan Pavel II.
"Nezměnil svět zabíjením,
ale tím, že se sám nechal přibít na kříž."
papež Benedikt XVI.

"My se také po celý život snažíme odevzdávat Pánu
Bohu, ale dokud žijeme, nikdy se nám to nepodaří
úplně; vždycky něco podržíme pro sebe.
Naše šance je v umírání – tam máme šanci se pustit
úplně a beze zbytku, nezbude nám vůbec nic."

Letošní již 43. krajanská pouť do Ellwangen bude v sobotu 4. července.

Scházíme se - naše Velikonoce a doba velikonoční 2015:
ZIRNDORF, Hl. Josef der Arbeiter, Bergstr. 20, 90513 Zirndorf
Květná neděle
3. neděle velikonoční

29. března
19. dubna

v 15 00 hodin
v 15 00 hodin

svěcení ratolestí, pašije
bohoslužba, pomlázka

STUTTGART, St. Clemens, Lorzingerstr. 21, 70195 Stuttgart - Botnang
Velký pátek
Bílá sobota - vigilie
Boží hod velikonoční
4. neděle velikonoční

3. dubna
4. dubna
5. dubna
26. dubna

v 15 00 hodin
v 19 30 hodin
v 14 30 hodin
v 14 30 hodin

slovensky
slovensky
slovensky, pomlázka
česky

MNICHOV, St. Stephan, Thalkirchnerstr. 11, 80337 München
Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Velikonoční vigilie
Boží hod velikonoční
Pondělí velikonoční
2. neděle velikonoční

29. března
2. dubna
3. dubna
4. dubna
5. dubna
6. dubna
12. dubna

v 9 45 hodin
v 18 00 hodin
v 10 00 hodin
ve 20 30 hodin
v 9 45 hodin
v 9 45 hodin
v 9 45 hodin

slovensky, svěcení ratolestí, průvod, pašije
sál Velehradu, po bohoslužbě agapé
„Křížová cesta národů“ na pěší zóně
slovensky, svěcení pokrmů
česky, svěcení pokrmů, pomlázka
slovensky, pomlázka
česky

FRANKFURT, Herz Jesu Kirche, Mathildenstr. 30, 60599 Frankfurt, Oberrad
3. sobota velikonoční

18. dubna

v 16 00 hodin

česky

KOLÍN NAD RÝNEM, MANNHEIM - podle oznámení slovenských misií

Srdečně zveme na velikonoční bohoslužby.
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Papež František vyhlásil od 8. prosince 2015 do 20. listopadu 2016
Svatý rok Božího milosrdenství.
"Jsem přesvědčen, že celá církev bude moci v tomto jubilejním roce
znovu objevit a zužitkovat Boží milosrdenství, které nás volá,
abychom těšili každého muže i ženu naší doby."
Budou otevřeny tzv. Svaté brány římských basilik.
Dosud bylo slaveno 26 řádných Svatých roků.
Poslední Svatý rok proběhl v roce 2000.
Církevní restituce ve skutečnosti
K 1. 1. 2013 začal platit zákon o církevních restitucích č. 428/2012 Sb.
Podle zákona měly být majetky vydány církvi během jednoho roku - tedy nejpozději do začátku r. 2014.
Ve skutečnosti např. v českobudějovické diecézi nebylo do té doby vydáno nic.
Proces má dvojí měřítko:
Stát s návratem majetku nepospíchá, může otálet jak chce, nic se neděje, žádné pokuty nebo postihy pro něj
neexistují. Když naproti tomu církev (diecéze a řeholní společnosti) nedodrží některé lhůty, ztrácí definitivně
na majetek nárok. To znamená, že když stát odmítne majetek vydat, musí církev znovu podat svůj nárok
během určené lhůty u Pozemkového úřadu nebo soudu.
Církev se zatím nechce o majetky soudit. Pokud však budou restituce pokračovat stejnou rychlostí a způsobem
jako dosud, bude muset přistoupit k soudní cestě.
Samostatným tématem jsou lesy.
Církev doložila, že má právo na vrácení 140 000 hektarů lesa (to je asi 8 % z celkové rozlohy státních lesů).
Lesy České republiky odmítly vydat asi 60 000 ha.
O sporných požadavcích církve má rozhodnout Státní pozemkový úřad.
podle Katolického týdeníku

Poděkování od nás k vám
Děkuji všem, kteří přispěli darem na Českou misii v Německu.
Prostředky použijeme na tisk Hlasu a regionálních listů,
poštovné a další.
Dárci, kteří v roce 2014 přispěli částkou více než 200 €,
dostali již z mnichovského arcibiskupství potvrzení o daru.
Pokud ho někdo nedostal, ať kontaktuje Českou misii v Mnichově.
Potvrzení o darech došlých v roce 2015 vystaví arcibiskupství
počátkem příštího roku.
Srdečné díky všem!

Německo – naše farnost
P. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, 80469 München
℡ 089/2016 793, fax: 089/1895 9715
sál Velehradu: Dachauerstr. 23, 80335 München
℡ 089/2603331
www.misie-nemecko.com;
email: misie@misie-nemecko.com
nebo: Tschechischsprachige-Mission.Muenchen@ebmuc.de
bankovní spojení: LigaBank München; konto 2124017, BLZ 750 90 300
IBAN: DE28 7509 0300 0002 124017
BIC: GENODEF1M05
Prelát Pavel Kučera, Sluneční náměstí 1, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
P. ThDr. Emil Valášek, Kühberg 9, 94032 Passau
Jáhen Ing. Jan Kaplan, Akazienweg 2, 85238 Petershausen
Jáhen Luboš Šourek, Seniorenheim, Köln am Rhein
Jáhen Josef Jonáš, Černín 73, 267 51 Zdice
Slovenské katolické misie v Německu:
Sprecher Mons. Rudolf Maslák, Landsberger Str. 39
Pfr. Arpád Bernath (zodpovědný za Norimberk), Friedrichstr. 6
Pfr. Juraj Sabadoš, Gemeinde St. Gorazd, Philipp-Fleck-Str. 13
Pfr. Peter Hudymač, August Bebel Str. 49

℡ 08137/99265
℡ 00420/311 686 334

80339 München
95119 Veitsbronn
60486 Frankfurt am Main
68199 Mannheim

 (089) 500 3510
 (0911) 751446
 (069) 77 8319
 (0621) 81 4595
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