6. Poklady barokního malíĜství: Oslava kĜíže - svátek 14. záĜí
Adam Elsheimer (* 1578 Frankfurt - h 1610 ěím)

„Pamatujme, že i naše nejobyþejnČjší skutky zapadají
do velkých Božích zámČrĤ s námi i se svČtem, na každém
z nás záleží.“
karmelitán P. VojtČch Kodet

Spoleþný pozdrav duchovního správce z Mnichova
Podzim roku 2018
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1. Úvahy o rĤženci
"Zbožnost je jako láska: i když mnohokrát po sobČ opakuje stále
táž slova, pĜece neopakuje totéž, nýbrž stále nČco nového,
co vyvČrá z nového pocitu lásky."
papež Pius XI.
"ýlovČk nedokáže žít neustále v hĜíchu a zároveĖ se stále modlit
rĤženec; buć se vzdá hĜíchu nebo rĤžence."
biskup Hugh Doyle

Na obraze jsou celé dČjiny spásy, jejichž centrem je kĜíž.
Všechny postavy smČĜují ke svČtlu. U kĜíže vidíme modrou rybu a Jonáše, pĜedobraz
Kristovy smrti a zmrtvýchvstání. Horní þást obrazu ukazuje postavy ze Starého zákona,
vpravo nahoĜe je Adam a Eva, pak Mojžíš, Abrahám a David.
Spodní þást pĜipomíná osobnosti z církevních dČjin: sv. Sebastián s lukem a šípy,
þtyĜi církevní otcové, vpravo dole jsou první muþedníci ŠtČpán a VavĜinec.
U kĜíže sedí Maria Magdalena a sv. KateĜina Egyptská s meþem, nad nimi sv. František
a sv. Dominik. Zvláštní je, že to není scéna Posledního soudu.
Svatí a blahoslavení v pokoji vcházejí do ráje.
MalíĜ Adam Elsheimer namaloval tento obraz, když mu bylo 23 let (v r. 1600).
Obraz je v Städel Museum Frankfurt am Main.
volnČ podle encyklopedie "2000 let kĜesĢanství"

"Stále odkládáte rĤženec na pozdČji, nakonec se ho nepomodlíte
vĤbec, protože usínáte. Pokud to jinak nejde, modlete se ho
i na ulici, aniž by si to nČkdo všiml.
Navíc vám to pomĤže být v Boží blízkosti."
sv. Josemaría Escrivá
"PĜicházejte k PannČ Marii.
Neustále se modlete rĤženec. Modlete se ho dobĜe.
Modlete se ho tak þasto, jak jen mĤžete! Bućte lidmi modlitby.
AĢ vás nikdy neunaví modlit se, to je naprosto nezbytné.
Modlitba rozechvívá srdce našeho Boha a získává všechny
potĜebné milosti!"
sv. páter Pio
RĤžence perliþky - do nebe cestiþky.
Život kdo si jimi znaþí, do nebe jistČ kráþí.
Požehnanou dobu podzimní i dušiþkovou!
pĜeje þeský faráĜ Bohuslav Švehla.

2. Scházíme se ve Stuttgartu - pravidelné bohoslužby

4. Scházíme se ve Fürthu - pravidelné bohoslužby

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

ýeská bohoslužba je obvykle poslední nedČli v mČsíci v 15 00 hodin.
Kostel Christkönig, Friedrich-Ebert-Straße 5, 90766 Fürth

nedČle 16. záĜí
nedČle 21. Ĝíjna

Svatá Ludmila a svatý Václav
Bohoslužba za obČti okupace pĜed 50 lety
Modlitba za vlast a za zemĜelé
nedČle 18. listopadu pĜedsunutá Slavnost Ježíše Krista Krále,
ukonþení církevního roku
nedČle 16. prosince 3. nedČle adventní
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)
Kontakt: Slovenská katolícka misia v juhozápadnom Nemecku
ThDr. Peter Hudymaþ PhD., August-Bebel Str. 49, 68199 Mannheim
Tel.: 0621 - 81 45 95
Email: peter.hudymac@googlemail.com www.nemecko-misie.com

3. Scházíme se ve Frankfurtu - pravidelné bohoslužby
ýeská bohoslužba je obvykle každou tĜetí sobotu v mČsíci v 16 00 hodin.
Kostel Herz Jesu, Mathildenstr. 30; 60599 Frankfurt – Oberrad
sobota 15. záĜí
Svatá Ludmila a svatý Václav - P. Juraj Sabadoš
sobota 20. Ĝíjna
Bohoslužba za obČti okupace pĜed 50 lety
Modlitba za naši vlast a za zemĜelé
po mši sv. si zazpíváme s kytarou - P. Bohuslav Švehla
sobota 17. listopadu
pĜedsunutá Slavnost Ježíše Krista Krále
ukonþení církevního roku
sobota 15. prosince
3. nedČle adventní

pozor - zmČna termínĤ:
nedČle 9. záĜí
Svatá Ludmila a svatý Václav
nedČle 14. Ĝíjna
Bohoslužba za obČti okupace pĜed 50 lety
Modlitba za vlast a za zemĜelé
nedČle 25. listopadu
Slavnost Ježíše Krista Krále

5. Kdo jsou patroni arcidiecéze Bamberg?
Sv. Heinrich II. - JindĜich II. (973 - 1024)
Král a císaĜ, zakladatel bamberského biskupství.
svátek 13. þervence

Sv. Kunigunde aus Luxemburg (980 - 1033)
Královna a císaĜovna, manželka císaĜe Heinricha.
Oba manželé jsou spoleþnČ pohĜbeni v bamberské katedrále.
svátek 3. bĜezna

14. svatých pomocníkĤ (podle zjevení v r. 1446/48)
Svátek hlavního poutního místa v diecézi.
PatĜí k nim: Georg, Blasius, Erasmus, Pantaleon, Vitus, Christopforus, Dionysius,
Cyriakus, Achatius, Eustachius, Ägidius, Margareta, Barbara a Katharina.
svátek sobota po 4. nedČli velikonoþní

Sv. Otto (1060 - 1139)

ěíšský kancléĜ, pozdČji biskup v Bambergu, zasloužil se o smíĜení mezi císaĜem
a papežem v dobČ schismatu, apoštol PomoĜan (nČmecko - polská oblast u moĜe).
svátek 30. záĜí

Sv. Gumbert (8. století)
benediktinský opat, apoštol FrankĤ
Byl jmenován biskupem, zemĜel však pĜed biskupským svČcením.
r. 748 založil klášter Ansbach
nezávazná památka 15. þervence

Slovenské bohoslužby:

Sv. Sebald (11. století)

Frankfurt: první, tĜetí (+ pátá) nedČle v mČsíci v 15 hodin (St. Pius Kirche)

poustevník u Norimberka, misionáĜ, patron mČsta Norimberk
památka 19. srpna

Kontakt: Slowakische Kath. Gemeinde - Slovenská farnosĢ sv. Gorazda
P. Juraj Sabadoš, Philipp-Fleck-Straße 13, 60486 Frankfurt
Tel.: 069 - 77 83 19
Email: skm@skm-frankfurt.de
www.skm-frankfurt.de

Bl. Bernhard Lichtenberg (1875 Oáawa, Slezko - 1943 Hof)
KnČz, probošt v BerlínČ. Pomáhal ŽidĤm ve II. svČtové válce, dva roky byl vČznČn,
muþen a pĜi transportu do Dachau zemĜel v Hofu (blízko je Aš).
nezávazná památka 19. srpna

