Po nČkolika mČsících vnitĜních oprav je kostel Herz Jesu opČt otevĜen.
Konþí tak provizorium kaple ve farním domČ, které trvalo od zaþátku letošního
roku. Bohoslužby ve farním sále byly velmi rodinné, mČli jsme k sobČ blízko.
Problémem zĤstávalo naše posezení a pohoštČní po mši svaté, protože brzy
po konci naší bohoslužby už pĜicházeli nČmeþtí pĜátelé na pravidelnou veþerní
mši svatou. Jiný sál, abychom se navzájem nerušili ve farním domČ, nebyl
k dispozici. Zkrátili jsme proto svá setkání a s trochou dobré vĤle jsme to
oboustrannČ zvládli.
ýeská bohoslužba bude poprvé v kostele v sobotu 12. dubna
(pĜed KvČtnou nedČlí) v 16 hodin. NezapomeĖme si vzít ratolesti na posvČcení.
PohoštČní ve farním sále bude jako obvykle.

7. Oprava kostela Herz Jesu - Oberrad

„Pes roztrhal slepice tak, že už nebyly ani na polívku.“

„SvČdka nehody jsem mČl, ale když jsem ho požádal o svČdectví v mĤj
prospČch, Ĝekl pouze, že má svých starostí dost a že už jednou sedČl.”

Hlášení klienta: „Stál jsem na kĜižovatce a dával pĜednost vozidlĤm na hlavní
silnici. Najednou, kde se vzalo, tu se vzalo, pĜijelo neviditelné auto, narazilo
do mého vozidla a zase zmizelo."

Tatínek chtČl pĜedvést v hotelovém areálu synovi, jak zdolat prolézaþku.
Bohužel se v ní zaklínil tak nešĢastnČ, že nakonec museli pĜijet místní hasiþi,
aby ho vyprostili.

Rodina si na stole v obývacím pokoji dČlala þokoládové fondue, jejich pes
zavadil o stĤl tak nešĢastnČ, že na sebe pĜevrhnul lihový ohĜívaþ, zaþal hoĜet
a pobíháním po bytČ postupnČ zapálil záclonu, koberec a sedací soupravu.
Pes byl uhašen bundou, naštČstí se mu nic vážného nestalo.

Za stČraþem auta nabouraného na parkovišti byla cedulka a na ní zpráva:
„Jak tohle píšu, sleduje mČ nČkolik lidí, kteĜí si myslí, že sem píšu svoje jméno,
adresu a þíslo pojištČní. Ale není to tak!”

„Paní pĜi snaze zaparkovat nabourala jeden i druhý vĤz. Když pochopila, že se
na místo nevejde, snažila se zaparkovat vedle mého vozu. PĜitom nacouvala
do tĜetího auta. Vystoupil jsem z vozu a chtČl paní navést, jenže ona si spletla
rychlosti a pĜimáþkla mČ k vozu. PĜi vystupování z auta mČ pak udeĜila dveĜmi
do hlavy. Víc už si nepamatuji.”

6. Humor - Hlášení pĜípadĤ na pojišĢovnu

Dobré prožití zbytku postní doby a radostné Velikonoce!
PĜejí faráĜ P. Bohuslav Švehla a duchovní otec P. Waldemar Obrebski CMF.

Ohni, který planeš, lásko, která hoĜíš, dobrý Kriste, vČþné svČtlo, chlebe života.
DennČ tČ lidé požívají, a pĜesto zĤstáváš celý. ZaskvČj se ve mnČ, rozhoĜ ve mnČ
svĤj plamen, osvČtli mČ a posvČĢ své stvoĜení, osvoboć je od všeho zlého.
DopĜej mi, aĢ mohu jíst pokrm tvého tČla, abych z tebe žil, k tobČ putoval
a k tobČ došel.
Jan z Fécamp, mnich, 11. stol.

Jako slunce je stále stejné, nemá žádný rub ani žádné temné místo, ale záĜí
svým vlastním svČtlem, tak i duše, která byla osvícena nevýslovnou krásou,
slávou a svČtlem Kristovy tváĜe a která – naplnČná Duchem svatým – byla
uschopnČna stát se Božím pĜíbytkem a chrámem, se stala jedním okem, svČtlem,
tváĜí i slávou a byla naplnČna Duchem svatým.
Pseudo – Makarius, mnich na VýchodČ, 5. - 6. stol.

Že tvĤj duch vstal plnČ spolu s Kristem, budeš schopen poznat podle toho,
že dokážeš s naprostým pĜesvČdþením prohlásit: „Staþí mi jediné – že Kristus
žije.“ Žije-li on, žiji také já, protože moje duše je s ním spojena, on sám je mým
životem a vším, co potĜebuji. Co mi mĤže scházet, jestliže Kristus žije? I kdyby
mi chybČlo všechno ostatní, mČ to nezajímá, hlavnČ když Ježíš žije.
Guerric z Igny, mnich a opat, 11. stol.
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„Víra se osvČdþuje a roste právČ ve zkouškách,
prožitých s nadČjí a láskou.“
P. VojtČch Kodet

P. Bohuslav Švehla, Velehrad - kanceláĜ, Klenzestr. 66,
80469 München
(089) 2016 793, fax (089) 18959 715
email: misie@misie-nemecko.com

P. Waldemar Obrebski CMF, Polnische Kathol. Gemeinde
Hühnerweg 25, 60559 Frankfurt am Main
069/6032053

3. Kontakty

Díky také všem, kteĜí pĜispČli na Misii jinou cestou.
Pokud jsem nČkomu poþeštil nebo ponČmþil jméno, prosím o prominutí.

Dárci (jména jsou uvádČna bez titulĤ a podle abecedy):
Barták – Bad Vilbel, Borek, Severa - Friedrichsdorf, Borský - Bonn, Dlouhý –
Hamburg, Duda – Kriftel, Fantis – Bad Pyrmont, Fritsch - Rüsselsheim,
Grabovsky - Düsseldorf, Hensel - Hess Lichtenau, Hrstka – Edingen, Charvát –
Breuberg, Jablanzy – Frankfurt, Jílek - Niddatal, Kesch – Frankfurt, Kosíková –
Hanau, Kout – Hünfeld, KĜíž – Trier, Lindner - Friedberg, Mikulas Heidelberg, Pichler – Kelkheim, Rezníþek – Altenstadt, Schorm – Hanau,
TáboĜík – Hanau, Trappl - Arzbach, Uskert – Köln, Vacarda – Wiesbaden,
Vanþura – Mainz, Vodicka – Düsseldorf, Vojáþek – Eberbach, Wendling Pfundstadt, Zezula – Grünstadt.

DČkuji všem, kteĜí na ýeskou misii v MnichovČ pĜispČli finanþním darem.
Od konce února 2013 do konce února 2014 pĜišlo z oblasti Frankfurt, Kolín
a severního NČmecka na náš úþet 1 950 €.

2. PodČkování od nás k vám

Slávka Janotová Kodl - Kaspar (Fürth u Norimberka)

Otec Švehla mČ povolal k napsání "modlitby umČlce."
Jsem malíĜka a dát slovy na papír "stav duše" není pro mne snadné.
Díky za dar hledání a nacházení.
Za kopretinu, ve které jsem kdysi rázem jako bleskem u Damašku uvidČla celou
dokonalost - smysl stvoĜení - v pokoĜe. Byl to zaþátek cesty.
Díky za potenciál dokonalosti, který jsi nám dal na cestu z ráje, znovu TČ najít.
Díky za to, že mĤžeme postupnČ uvidČt svou nahotu pýchy a svou malost.
Dej, aĢ neniþíme sebe a kopretiny. AĢ dokážeme i bolest, kdy ani morfium
nepomáhá, obČtovat za to, co už znovu udČlat lépe není možné,
za ménČ bolesti všude kolem.
Dej, aĢ spolu s "malou Tereziþkou" i Hanou Karas a ostatními sestrami a bratry
dokážeme Ĝíct: “NejkrásnČjší den života je den smrti.
Opustit svĤj dĤm, aby se duše spojila se svým ženichem. Opustit všechno
radostnČ, bez lítosti, abys mu tak dokázala svou lásku.“
Nerozumím a nevím, jen to vím, že Ty víš všechno.
To je moje jistota a síla. VČĜím, že mi dopĜeješ najít mĤj stĜed
už ne v sobČ, ale mimo sebe - v TobČ.
Miluješ mČ i v mé nedokonalosti,
dej, aĢ dokážu ty ostatní, svou nedokonalou rodinu, mít ráda.
Dáváš mi na to ještČ þas, dej aĢ ho naplním ne mou, ale Tvou vĤlí.

(zaznČla v MnichovČ, Stuttgartu a Zirndorfu)

5. Modlitba umČlkynČ 2014 - zkráceno

Po každé bohoslužbČ máme pohoštČní a setkání ve farním sále.
SrdeþnČ zveme!

v sobotu 12. dubna v 16 hodin – vigilie KvČtné nedČle, svČcení ratolestí
v sobotu 17. kvČtna v 16 hodin - májová bohoslužba
v sobotu 21. þervna v 16 hodin
v sobotu 19. þervence v 16 hodin - bude ještČ upĜesnČno

Naše termíny:

Kostel Herz Jezu – Mathildenstr. 30; 60599 Frankfurt – Oberrad

4. Scházíme se - bohoslužby ve Frankfurtu

