7. Několik zpráv a fotografií ze Stuttgartu

„Kde bydlí Bůh? Bůh bydlí tam,
kam ho člověk pustí.“ Josef Maureder

4/2012
foto nahoře:
V červenci jsme se rozloučili s absolventem Musikhochschule ve Stuttgartu
Mgr. Karlem Chudým (na fotografii vlevo).
Několikrát nám nádherně zahrál na violoncello při českých bohoslužbách.

Pozdrav duchovního správce z Mnichova
podzim roku 2012

1. Podzimní slavnost v říjnu

PROTOŽE V ZÁŘÍ NEBUDEME MÍT
BOHOSLUŽBU V ZIRNDORFU,
VYNAHRADÍME SI TO V NEDĚLI 28. ŘÍJNA

PODZIMNÍ SLAVNOSTÍ (POSVÍCENÍ).
foto uprostřed:
Naše stuttgartská varhanice Lucie Grigarová se vdala za Juraje Vaneka.
Svatba se konala 11. srpna 2012 v Ostravě – Vřesině.
Při říjnové bohoslužbě a setkání ve Stuttgartu bychom rádi jejich svatbu
dodatečně oslavili.
Přejeme našim novomanželům Boží požehnání a radost ve společném životě.

PO BOHOSLUŽBĚ POJEDEME NA SPOLEČNOU VEČEŘI.
Prosíme o včasné přihlášení u pí Zdeny Batěk (0911) 514 684
a nebo pí Slávky Kodl (0911) 790 3999.
Požehnanou dobu podzimní i dušičkovou přeje všem Váš český farář
a z Prahy P. Pavel Kučera.

8. Kontakt
P. Bohuslav Švehla
Velehrad - kancelář, Klenzestr. 66, 80469 München
 (089) 2016 793, fax (089) 18959 715
email: misie@misie-nemecko.com
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2. Oslava sv. Cyrila a Metoděje v Mnichově
Neděle 8. července 2012
Slavnostní bohoslužba u sv. Štěpána, slunečnicová výzdoba, pohoštění.
Bylo to současně i rozloučení před dobou prázdnin a dovolených.
Setkání bylo velmi pěkné. Díky všem, co přiložili ruku k dílu.
Fotografie nám slavnost připomenou.

4. Scházíme se - bohoslužby v Zirndorfu
V září bohoslužba v Zirndorfu nebude.
Další termíny:
neděle 28. října v 15 00 hodin – Podzimní slavnost
(Přihlášky na společnou večeři – viz str. 1 tohoto listu.)
neděle 25. listopadu v 15 00 hodin - Slavnost Krista Krále
neděle 23. prosince v 15 00 hodin – Adventní bohoslužba
Bohoslužba v kostele, setkání a pohoštění v přilehlém sále.
Adresa kostela: Hl. Josef der Arbeiter (Unterkirche)
Bergstr. 20, 90513 Zirndorf (blízko nádraží)

5. Pro duchovni růst
3. Humor
U výslechu:
Policajt: „Kde jsi schoval peníze?“ Tlumočník: „Kde jste schoval peníze?“
Zloděj: „Neřeknu.“ Tlumočník: „Neřekne.“
Policajt: „Když neřekneš, zavřeme tě na deset let.“ Tlumočník: „Když neřeknete,
zavřou vás na deset let.“ Zloděj: „Neřeknu.“ Tlumočník: „Neřekne.“
Policajt: „Když neřekneš, zastřelíme tě.“ Tlumočník: „Když neřeknete, zastřelí vás.“
Zloděj: „Zakopal jsem je v kuchyni.“ Tlumočník: „Že to stejně nepoví.“
V mateřské školce:
Děti v mateřské školce malují. Učitelka se prochází a sleduje jejich výtvory. Jedno
děvče je urputně zabráno do své práce. „Co to maluješ?“ zajímá se učitelka. „Maluji
Boha.“ - „Ale vždyť nikdo neví, jak Bůh vypadá,“ namítá učitelka. – „Tak počkejte
minutku.“
Tak se dělá reklama
Jeden broadwayský producent určil, že jeho nová hra „Růže pro Ritu“ bude mít
premiéru 30. prosince. Kolegové se divili: „Co to je za nesmyslné datum pro premiéru?“
Ale producent odpovídal: „Však uvidíte.“
A byla premiéra a kritici nelítostně hru zkritizovali.
1. ledna se však po celém New Yorku objevily plakáty: „Růže pro Ritu! Druhým rokem
na Broadwayi!“
K čemu humor?
Věřící člověk má všechny důvody k veselému, humornému a radostnému životu.
Ví, že je v Božích rukou a to stačí.

Tři věci
tři věci, které máme milovat: odvahu, mírnost, pravdu
tři věci, které máme nenávidět: hrubost, pýchu, závist
tři věci, o které máme prosit: pokoj, víru, čisté srdce
tři věci, kterých se máme varovat: lenost, žárlivost a planých řečí
tři věci, které máme ovládat: myšlenky, jazyk a způsob života
tři věci, na které máme myslet: život, smrt a věčnost

6. Myšlenky
vybírá P. Antonín Hráček, Velehrad, St. Martin v Jižním Tyrolsku
„Vyzrálý člověk je prostý, zkrátka takový, jaký je.
Chce být otevřený, chce se učit, chce být k dispozici druhým a užitečný pro
tento svět.“
„Kdo je veselý, staví se k životu pozitivně. To neznamená, že by přehlížel jeho
stinné stránky, ale vyhlíží světlo. Kdo se raduje ze světa, přírody, věcí, zážitků,
lidí, umí žít intenzivně a život si vychutnává, aniž by přitom na něčem lpěl.“
„Kdo se umí z něčeho těšit, je i sám potěšením pro druhé.“
„Ježíš lidi napřimuje slovem i skutkem, uzdravuje je, dává jim důstojnost a
budoucnost.“
„Modelem skutečně zralého člověka je Ježíš Kristus.“

Josef Maureder

