6. Scházíme se v Zirndorfu - pravidelné bohoslužby
ýeská bohoslužba je obvykle poslední nedČli v mČsíci v 15 hodin.
Kostel Hl. Josef der Arbeiter (Unterkirche) - Bergstr. 20, 90513 Zirndorf
nedČle 4. prosince - 2. nedČle adventní
nedČle 25. prosince - Boží hod vánoþní
ve farním sále si zazpíváme další koledy a vánoþní písnČ,
slovo z Bible na rok 2017
nedČle 29. ledna - nedČle v mezidobí
nedČle 26. února - nedČle - 1. výroþí od smrti Otce Pavla Kuþery
nedČle 26. bĜezna - 4. nedČle postní

7. Norimberský „Christkindlesmarkt"
je jeden z nejvČtších vánoþních trhĤ ve stĜední EvropČ.
Další známé jsou v Drážćanech, Praze, Vídni, ěeznČ a MnichovČ.
Norimberský trh navštíví každý rok pĜes 2 milióny návštČvníkĤ.
Jeho tradice sahá až do 16. století.
Trhy se poĜádají na námČstí Hauptmarkt v historickém jádru mČsta.
TvoĜí ho asi 180 stánkĤ.
Specialitou jsou norimberské perníþky a biskupské chlebíþky.
NechybČjí klasické bílé norimberské klobásky ve všech možných kombinacích.
V pĜilehlém námČstí jsou i stánky partnerských mČst:
turecký z Antalye, americký z Atlanty, skotský z Glasgow,
ale také kubánský, Ĝecký nebo þínský. ýeši mají tradiþnČ pražský stánek.
Pro dČti je urþeno námČstí Hans Sachs Platz, kde je “Christkindelmarkt."
TémČĜ celý prostor zabírá dvoupatrový historický kolotoþ.
PĜi návštČvČ trhĤ nezapomeĖme zajít do jednoho z mnoha kostelĤ.
Obnovme v duši adventní oþekávání DítČte Ježíše.

"Z pohledu dozrávání v lásce mají chvíle bolesti v našem
životČ stejnČ dĤležité místo jako chvíle štČstí."
karmelitán VojtČch Kodet

Spoleþný pozdrav duchovního správce z Mnichova
Advent, Vánoce a zaþátek roku 2017
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1. Neuchopitelný a nepochopitelný
V dnešní dobČ je dost rozšíĜená pĜedstava Boha jako cosi nad námi.
Všechny karikatury Boha redukují z „NČkoho“ na pouhé „nČco.“
Energie, harmonie, pĜíroda...
Pro lidi technického myšlení je bĤh jakási kosmická inteligence,
nČco jako velkokapacitní poþítaþ. MilovníkĤm pĜírody se bĤh slévá
s pojmem „matka pĜíroda.“
Pro teology podobného ražení je bĤh pouhá „transcendentální zóna,“
nejvyšší jsoucno. Ale bĤh filosofĤ není živá bytost.
Nemá cit a rozhodnČ nemá srdce, nelze s ním žít ve vztahu.
ýlovČk s touto karikaturou nevnímá Boha jako subjekt, ale jako objekt;
není mu partnerem pro láskyplný vztah, ale vČcí ke zkoumání,
k diskusi, k využití nebo k odhození;
anebo ho chápe jako super pozitivní energii þi „nóbl“ vČc.
Avšak BĤh chce s námi žít v osobním vztahu.
Jak mĤžeme žít v osobním vztahu s poþítaþem, s energií
nebo s transcendentální zónou?
Proto se BĤh o Vánocích narodil jako Emmanuel - BĤh s námi,
chce být naším Bohem, abychom my mohli být jeho lidem.
KateĜina Lachmanová
Radostné Vánoce a šĢastný nový rok 2017!
pĜejí þeský faráĜ Bohuslav Švehla a další knČží

2. Scházíme se ve Stuttgartu - pravidelné bohoslužby

4. Rok svatého Martina v diecézi Rottenburg - Stuttgart

ýeská bohoslužba je obvykle každou tĜetí nedČli v mČsíci ve 14 30 hodin.
Kostel St. Clemens, Lortzingstr. 21, 70195 Stuttgart - Botnang
nedČle 18. prosince - 4. nedČle adventní
pondČlí 26. prosince - vánoþní bohoslužba, svatý ŠtČpán
v sále si zazpíváme další koledy a vánoþní písnČ
slovo z Bible na rok 2017
nedČle 15. ledna - bohoslužba ze KĜtu PánČ
dozvuky z Vánoc, dojíme zbytky cukroví, ...
nedČle 19. února - nedČle v mezidobí
V bĜeznu þeská bohoslužba nebude.
(duchovní obnova ve ŠtČkni)
nedČle 16. dubna - Boží hod velikonoþní

Od 8. listopadu 2015 do 13. listopadu 2016 trval jubilejní rok svatého
Martina, hlavního patrona diecéze. Výroþí pĜipomínalo 1700 let
od narození svČtce v Panonii v dnešní Szombathely v Maćarsku.
Po celý rok se konaly pĜednášky, bohoslužby a další akce.
ýastá byla putování po nČkteré etapČ svatomartinské cesty v diecézi.
V EvropČ existuje totiž i Cesta svatého Martina.
Vede od místa jeho narození z Maćarska pĜes VídeĖ - Pasov - Landshut
- Augsburg - Rottenburg - Trier - PaĜíž - do Tours, kde je svČtec pohĜben.
PodobnČ jako svatojakubská cesta má i tato svoje varianty a odboþky.
Na svČtČ je asi 4500 kostelĤ zasvČcených sv. Martinovi.
TĜetina z nich je ve Francii, nejznámČjší basilika je v Tours.
V ýechách je známá rotunda sv. Martina na VyšehradČ,
jeho kostely jsou mj. ve Frenštátu pod RadhoštČm, TĜebíþi nebo KrnovČ.
Na Slovensku jsou svatomartinské katedrály v BratislavČ a na Spiši.
V NČmecku je dóm St. Martin Rottenburg am Neckar, St. Martin Weingarten,
basilika Ulm - Wiblingen, katedrála v Mainz, kostely St. Martin Trier,
románská basilika v Köln am Rhein, Landshut a na mnoha dalších místech.

Slovenské bohoslužby:
první nedČle v mČsíci ve 14 30 hodin (St. Clemens)
druhá nedČle v mČsíci v 11 hodin (St. Clemens)
Böblingen:
druhá nedČle v mČsíci v 16 hodin (Marienkirche)
Mannheim:
þtvrtá nedČle v mČsíci v 16 hodin (Spitalkirche)
Kaiserslauten: tĜetí nedČle v mČsíci v 15 hodin (Franziskuskirche)
Stuttgart:

3. Biskupský dóm Rottenburg am Neckar

5. Scházíme se ve Frankfurtu - pravidelné bohoslužby
ýeská bohoslužba je obvykle každou tĜetí sobotu v mČsíci v 16 00 hodin.
Kostel Herz Jezu – Mathildenstr. 30; 60599 Frankfurt – Oberrad
sobota 17. prosince - 4. nedČle adventní
v sále si zazpíváme koledy a popĜejeme vše nejlepší
+ slovo z Bible na rok 2017
sobota 21. ledna
sobota 18. února
V bĜeznu þeská bohoslužba nebude. (duchovní obnova ve ŠtČkni)
Pozor - zmČna termínu: sobota 8. dubna - KvČtná nedČle
Slovenské bohoslužby:

Když bylo za sekularizace r. 1821 násilnČ zrušeno biskupství v Konstanz (Kostnice)
na Bodensee, území tehdejší diecéze bylo rozdČleno na nČkolik þástí.
Vznikla dvČ nová biskupství Freiburg a Rottenburg,
švýcarské území je dodnes administrativnČ spravováno biskupy z Chur a Basilej.
Farní kostel sv. Martina z r. 1424 v Rottenburg byl v r. 1821 povýšen
na katedrálu - biskupský kostel. Svatý Martin se stal hlavním patronem diecéze.

Frankfurt: druhá a þtvrtá nedČle v mČsíci v 15 hodin (St. Pius Kirche)
Jsme velmi vdČþní, že slovenský knČz P. Juraj Sabadoš
podle svých þasových možností slouží þeské bohoslužby ve Frankfurtu.

Na všech místech je po bohoslužbČ pohoštČní a setkání ve farním sále.
Aktuální informace: www.misie-nemecko.com

