6. Scházíme se ve Frankfurtu - pravidelné bohoslužby

„Pokoj ve svČtČ se šíĜí skrze lidi oddané dobru,
kteĜí dokážou hledČt dál než za svĤj plot.“
karmelitán P. VojtČch Kodet

ýeská bohoslužba je obvykle každou tĜetí sobotu v mČsíci v 16 00 hodin.
Kostel Herz Jezu – Mathildenstr. 30; 60599 Frankfurt – Oberrad
sobota 16. záĜí - svatá Ludmila a svatý Václav
po mši svaté si zapíváme s kytarou
sobota 14. Ĝíjna - modlitba za zemĜelé
sobota 18. listopadu - pĜedsunutá Slavnost Krista Krále
sobota 16. prosince - 3. nedČle adventní
v sále si v pĜedstihu zazpíváme koledy

Spoleþný pozdrav duchovního správce z Mnichova

Slovenské bohoslužby:
Frankfurt: druhá a þtvrtá nedČle v mČsíci v 15 hodin (St. Pius Kirche)

Podzim roku 2017
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1. Prosby z Taizé

7. TĜi noví biskupové v NČmecku bČhem prázdnin
Na MoravČ se letos "urodilo" nČkolik biskupĤ.
Také v NČmecku se radují z nových jmenování:
diecézní biskup pro Mainz
Mons. Dr. Peter Kohlgraf, * 1967, biskupské svČcení 27. srpna 2017 v Mainz
po svČcení pĤsobil ve studentské pastoraci, absolvoval další studia, profesor

svČtící biskup pro diecézi Münster
Mons. Rolf Lohmann, * 1963, biskupské svČcení 8. þervence 2017 v Münster
kaplan - faráĜ poutního místa Kevelaer

svČtící biskup pro diecézi Trier
Mons. Franz Josef Gebert, * 1949, biskupské svČcení 3. záĜí 2017 v Trier
biskupský sekretáĜ - dómský kaplan - vícerektor v semináĜi - Caritas

Milující Bože,
ty jsi pĜítomen v celém vesmíru, ale i v nejmenším ze svých tvorĤ,
obklop svou láskou vše, co existuje.
Bože, StvoĜiteli,
uþ nás rozjímat o kráse vesmíru,
ve kterém vše mluví o tobČ.
Bože lásky, ty chceš, abychom byli ochránci svČta.
Uþ nás rozjímat o stvoĜení.
Bože, StvoĜiteli,
probuć naši vdČþnost a chválu.
Dej nám milost, abychom cítili,
že jsme dĤvČrnČ sjednoceni se vším, co existuje.
Bože lásky,
dej, abychom byli schopni
pomáhat opuštČným a zapomenutým tohoto svČta,
kteĜí mají v tvých oþích tak velkou cenu.
Bože, StvoĜiteli, jsi s námi každý den;
pomáhej nám v našem zápase o spravedlnost, lásku a pokoj.

Mons. Dr. Peter Kohlgraf

Mons. Rolf Lohmann

Mons. Franz Josef Gebert

Požehnanou dobu podzimní i dušiþkovou!
pĜejí þeský faráĜ Bohuslav Švehla a další knČží

2. Scházíme se ve Stuttgartu - pravidelné bohoslužby

4. Oblast Norimberk - pravidelné bohoslužby

ýeská bohoslužba je obvykle každou tĜetí nedČli v mČsíci ve 14 30 hodin.
Kostel St. Clemens, Lortzingstr. 21, 70195 Stuttgart - Botnang

Pozor - od záĜí jsou þeské bohoslužby ve Fürthu!
Kostel Christkönig, Friedrich-Ebert-Straße 5, 90766 Fürth
nedČle 10. Ĝíjna - První bohoslužba v novém kostele
nedČle 22. Ĝíjna - Modlitba za vlast
nedČle 26. listopadu - Slavnost Krista Krále, patrocinium
sobota 25. prosince - Boží hod vánoþní

nedČle 17. záĜí - svatá Ludmila a svatý Václav
"Podzimní slavnost" s pohoštČním a písniþkami.
nedČle 15. Ĝíjna - modlitba za zemĜelé
nedČle 19. listopadu - pĜedsunutá Slavnost Krista Krále
nedČle 17. prosince - 3. nedČle adventní
úterý 26. prosince - vánoþní bohoslužba, svatý ŠtČpán
Slovenské bohoslužby:
Stuttgart:
první a druhá nedČle v mČsíci ve 14 30 hodin (St. Clemens)
Böblingen:
druhá nedČle v mČsíci v 16 30 hodin (Marienkirche)
Mannheim: þtvrtá nedČle v mČsíci v 16 hodin (Spitalkirche)
Kaiserslauten: tĜetí nedČle v mČsíci v 15 hodin (Franziskuskirche)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PouĢ Schönstattského hnutí: sobota 16. záĜí
Za pokoj v rodinách, ve svČtČ a ve vlastním srdci - Liebfrauenhöhe

5. Luther-Jahr
"Luther! 95 Schätze - 95 Menschen"
13. kvČtna - 5. listopadu 2017, Lutherstadt Wittenberg
95 pokladĤ
Exponáty z Lutherova všedního života (kalamáĜ, obleþení), jeho osobní Bible,
prvotisky tezí, dopisy, LutherĤv testament z r. 1542.
95 lidí
Jeho rodina, souþasníci, svČtská knížata jeho doby, papežové a další osoby,
které Luther svým uþením ovlivĖoval bČhem staletí.

Slovenská pouĢ do Ellwangen: sobota 30. záĜí

"Luther, Kolombus a jejich doba"
3. Zajímavá výstava v Mannheimu: Papežové
21. kvČtna - 31. Ĝíjna 2017
Reiss-Engelhorn-Museen, Museum Zeughaus C5, 68159 Mannheim
Výstava klade dĤraz na papeže, kteĜí usilovali o jednotu církve.

13. þervna - 12. listopadu 2017, Germanische Nationalmuseum Nürnberg
"PĜed 500 roky zaþal tehdejší stabilní svČt v mnoha pohledech praskat."
V ěímČ se stavČl chrám svatého Petra, Luther vystoupil se svými požadavky
reformy církve, Mikuláš Koperník tvrdil, že ZemČ není pevným stĜedem svČta,
Kolombus hledal a objevil novou "cestu do Asie," doba vrcholného baroka
a renesance ...

"Ritter, Bauern, Lutheraner"
9. kvČtna - 5. listopadu 2017, Veste Coburg und Kirche St. Moriz
Bavorská zemská výstava 2017
Jak na vystoupení Luthera reagovala císaĜská a jak církevní vrchnost?
ěíšská mČsta reformátora chránila a podporovala. Luther se v pevnosti Coburg
pĤl roku skrýval a sledoval vývoj událostí. Díky knihtisku se jeho uþení rychle
šíĜilo. Následovaly selské války, židovské pogromy ...
rytina ze slonoviny: papež ěehoĜ

mozaika papeže a Církve

papež Pius II.

