8. Podzimní slavnosti ve Stuttgartu a Zirndorfu
„Jsme pozváni na chvíli se zastavit
a načerpat pokoj v Boží přítomnosti.“
karmelitán Vojtěch Kodet

4/2012
Pozdrav duchovního správce z Mnichova

Advent, Vánoce a začátek roku 2013
1. Co může naplnit „adventní ticho?“

V neděli 21. října jsme měli ve Stuttgartu podzimní slavnost.
V kostele obnovili novomanželé Lucie a Juraj Vanekovi svůj manželský slib.
Studentky z Musikhochschule doprovodily bohoslužbu krásnou hudbou.
V sále pod kostelem byla přání novomanželům a hostina pro oči i žaludek.

Svatováclavské posvícení se v Zirndorfu letos posunulo až na konec října.
Protože P. Švehla doprovázel Mons. Karla Fořta do Prahy na předávání
vyznamenání, v Zirndorfu jej 28. října odpoledne zastupoval P. Jaroslav Hůlle,
novopečený arciděkan z Klatov.
Bohoslužba byla slavnostní, po ní se šlo na společnou večeři.
Tradiční husa nebo kachna v hostinci pana Vrby „Zur Villenkolonie“
ve Fürth - Unterfürberg chutnala výborně.

Modlitba (tichá, spontánní) u adventního věnce.
Modlitba „Přijď, Pane Ježíši!“ Tuto modlitbu můžeme pomalu opakovat,
můžeme si ji obměnit a rozšířit (vložit do ní své touhy a těžkosti),
třeba ve světle slov sv. Bernarda:
„Přijď, Pane Ježíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš nás svou blízkostí.
Přijď ty, lesku Boží nádhery, ty, sílo a moudrosti Boží:
Proměň noc našeho života v den a dej světlo našim očím.“
Využít okamžiky čekání (na zastávce...) k adventnímu čekání
modlitbou touhy po Boží blízkosti.
Rozjímání nad světlem svíce.
Účast na rorátní mši.
Přemýšlení a modlitba nad biblickými texty z liturgie.
Vánoční přípravy a shánění dárků prožít „ne jako nutné zlo nebo povinnost,“
ale jako dar lásky pro ty, které chci obdarovat. A tato láska mě „bude střežit“ od
nervozity, vzteku a netrpělivosti (při čekání v obchodech, při přípravách doma).
Nejdůležitější není množství darů, ale kvalita našich vztahů
– je tím nejcennějším darem.
Radostný advent, požehnané Vánoce a šťastný celý rok 2013.
Ve Frankfurtu i jinde doma přejí P. Waldemar a farář P. Bohuslav Švehla.

2. Podzimní bohoslužba ve Frankfurtu
sobota 20. října 2012
Po slavnostní bohoslužbě v kostele jsme pokračovali programem ve farním sále
kostela Herz Jesu. Ženy podzimně ozdobily stoly a připravily pohoštění.
Společně jsme připili Vojtěchu Jílkovi k jeho 70. narozeninám.
Vždy se obětavě stará, aby bylo něco dobrého k snědku.
P. Švehla přivezl čerstvé zprávy a pozdravy z Říma, kde byl na každoroční
schůzi střediska Velehrad.
Bohoslužba, společné jídlo, setkání a zpívání lidových písní s kytarou vytvořilo
přátelskou atmosféru.

5. Scházíme se - bohoslužby ve Frankfurtu
Kostel Herz Jesu – Mathildenstr. 30; 60599 Frankfurt – Oberrad
Naše termíny:
sobota 15. prosince v 16 00 hodin - 3. neděle adventní
sobota 19. ledna 2013 v 16 00 hodin
sobota 16. února v 16 00 hodin – postní bohoslužba
víkend 15. – 17. března - postní exercicie na Svaté Hoře
sobota 23. března v 16 00 hodin - Květná neděle
Pozor, změna termínu v březnu.

3. Duchovní myšlenka
P. Antonín Hráček, Velehrad, St. Martin v Jižním Tyrolsku

6. Pro dobrou náladu

„Využijte pravou chvíli“
Čas, který je nám dám, abychom vytvářeli svůj život a naplňovali jeho smysl,
je vzácný. Každému z nás je vyměřen Bohem.
Každý člověk prožívá v životě chvíle, o kterých by si přál, aby zůstaly, ale čas
plyne neúprosně vpřed – zdá se nám, že čím jsme starší, tím plyne rychleji.
Ale jindy se nám čas přímo vleče. Zdá se nám, že stojí a chtěli bychom
jej uspíšit. Ale čas nelze ovlivnit.
Jen svými myšlenkami můžeme prolomit hranice prostoru a času, překročit
začátek a konec vlastní pozemské existence, zkoumat minulost, plánovat
budoucnost.
Bezprostředně se nás ovšem dotýká doba nejbližší: příští týden, příští den, příští
hodina, příští chvíle. V ní se žádá správné rozhodnutí.

Stěžuje si novomanželka své matce: „Tak už jsme se včera dost pohádali.“
„To je brzo, ale může se to stát,“ říká matka.
„No dobře, ale co mám dělat s mrtvolou?“

4. Otec Karel Fořt oslavil v neděli 11. listopadu v Mnichově
své 91. narozeniny
Bohoslužba na poděkování, divadlo o sv. Anežce České, blahopřání, pohoštění
– guláš pana Špačka. Krásný den plný světla a radosti. Blahopřejeme!

Manžel volá na ženu: „Prosím tě, podej mi ty golfové ponožky!“
„Jaké, vždyť žádné nemáš?“ – „Ale ano, ty s osmnácti dírama!“
Kohn telefonuje synovi z Tel Avivu do Chicaga:
„Mám pro tebe novinu, Davide, s matkou se budeme rozvádět.“
– „Papa, to nemyslíš vážně?! Po tolika letech? A budou svátky!“
„Právě po tolika letech jsme se dohodli, že vzájemného utrpení už bylo dost,
aspoň na stará kolena se už nebudeme trápit. Buď tak hodný, zavolej to své
sestře.“
David tedy zavolá sestře do Austrálie:
„Ráchel, poslouchej, volal mi otec a prý se chtějí s matkou rozvést!“
„Po pětačtyřiceti letech manželství?! A před svátky?! To nemyslí vážně!
Nech to na mně!“
Ráchel volá otci: „Tati, poslouchej, nebudete s matkou nic dělat, rozumíš, NIC,
dokud s Davidem nepřijedeme!“
Kohn se spokojeně obrátí na manželku:
„A je to, Rebeko, oba na svátky přijedou a letenky si zaplatí sami.“

7. Adresa na P. Waldemara:
P. Waldemar Obrebski CMF
Claretiner Seminar
Hühnerweg 25
60559 Frankfurt am Main

