5. Humor – vtipy
Která je nejstarší profese na světě?
První se přihlásí doktor a praví: „Když Bůh tvořil Evu, vyňal Adamovi žebro.
To znamená, že ho operoval a to je lékařský zákrok.
Je to jasné, lékařská profese je nejstarší.“
Druhý je architekt: „Pane kolego jste na omylu. Před tím, než Bůh mohl stvořit
Adama a Evu, musel vybudovat svět z chaosu, který panoval. Budování,
to je práce pro architekty. Je to jasné, architekti jsou nejstarší profese.“
Politik, který je trpělivě poslouchal, se pousmál a pravil:
„A kdo vytvořil ten chaos?“
Když jsem byl dítě, celé noci jsem se modlil, aby mi Bůh seslal nové kolo.
Pak jsem pochopil, že takhle Bůh nepracuje.
Tak jsem kolo ukradl a požádal ho o odpuštění.
„Zajíčku, proč máš tak krátké uši?“ „Protože jsem romantik.“
„A kvůli tomu máš krátké uši?“ „Včera jsem zasněně poslouchal, jak krásně
zpívá skřivan a přeslechl jsem kombajn.“
Muž leží na smrtelné posteli, když tu ucítí lákavou vůni koblih. Z posledních sil
se doplazí do kuchyně a natáhne se po jedné koblize. V tom přiběhne manželka,
plácne ho přes ruce a křičí: „Necháš je, ty jsou na pohřeb!“
Chtěla bych být housenkou: Žereš - žereš - žereš - žereš - usneš
- probudíš se, a jsi krásná!
Inzerát:
Jste mladý, vzdělaný, zkušený a komunikativní?
Jste připravený pracovat s plným nasazením?
Chcete vydělávat 90 tisíc měsíčně a cestovat po celém světě?
Pokud ano, tak běžte zase domů! My hledáme truhláře.
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BLZ 750 90 300

„Je lépe si přiznat a přijmout svůj stín,
než prožít celý život schováváním se před Světlem.“
karmelitán Vojtěch Kodet
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Pozdrav duchovního správce z Mnichova
Léto roku 2013
1. Myšlenky o odpuštění na dobu volna a prázdnin
Bible vidí hřích jako usmrcující skutečnost. Odpuštění proti tomu jako oživující
čin.
Kde není odpuštění, vztah chřadne, nerozvíjí se, umírá.
Naopak odpuštění naše vztahy oživuje. Odpuštění dává vždy šanci k růstu
a rozvoji něčeho dobrého.
Zpovědi se také říká svátost smíření nebo svátost pokání. Není to pouhá čistírna
nebo pračka, jak tomuto obřadu někteří říkají.
Zpověď bychom mohli zařadit do kategorie obřadů uzdravení. Náš život
je proniknut vztahy. A stává se každému, že se mu ve vztazích něco nepovede.
Zpověď je svátost uzdravování naší lidské dušičky. Je to svátost, tedy viditelné
znamení neviditelné Boží moci. Podivuhodné setkání, při kterém Bohu
nepřinášíme nic pěkného, jen bahno, které si v sobě nosíme. Zajímavé, že?
Sami si od špíny nepomůžeme, ale Stvořitel je schopný s touto špínou pracovat,
proměnit ji a uzdravit naše rány i přesto, že se zdají neuzdravitelné.
Někdy je odpuštění pro člověka téměř tak těžké, jako kdyby měl křísit mrtvého.
Ale kdo sám odpuštění zažil či zažívá, má s jeho oživující silou osobní zkušenost.
Jedinou cestou, jak se uzdravovat je utéci se k Bohu.

Přejeme všem krásné léto, dobu prázdnin a dovolených, ochranu Boží
doma i na všech cestách!
farář P. Bohuslav Švehla a z Prahy P. Pavel Kučera

2. Dva tipy pro dny volna

3. Scházíme se - bohoslužby v Zirndorfu

Bamberk
Bamberk, francký Řím postavený na sedmi pahorcích, malé Benátky.
Město s tisíciletou tradicí, mnoha krásnými zákoutími, památkami, originální
starou radnicí postavenou na mostě přes řeku Pegnitz.
Tím nejkrásnějším je samozřejmě dóm se dvěma chóry a oltáři, nádhernými
řezbami a usmívajícím se rytířem na koni. Přímo z dómu se vchází do muzea,
kde se uchovává mnoho vzácných exponátů.

Naše termíny:

Je samozřejmé, že všichni v Norimberku a okolí už navštívili Bamberk,
- kdy to bylo naposledy? Nestálo by jej opět navštívit?
Tři otázky:
... víte, že ... Bamberk je tvořen čtvrtěmi pojmenovanými po svatých?
Heinrich, Kunikunde, Jiří (Georg) a Otto?
... v arcidiecézním muzeu jsou tři císařské pláště ze 11./12. století?
... že třetí víkend v červenci ve městě již několik let probíhá akce „Bamberk
kouzlí“ – kouzelníci, muzikanti a kejklíři vystupují na mnoha tribunách města
a ukazují svoje umění?

neděle 23. června v 15 hodin
(pouť do Ellwangen je v sobotu 6. července) – přihlášky na oběd!
neděle 28. července v 15 hodin
V srpnu česká mše svatá v Zirndorfu nebude.
neděle 22. září v 15 hodin
oslavíme sv. Ludmilu a sv. Václava, svatováclavský chorál, pohoštění
neděle 27. října v 15 hodin
Bohoslužba v kostele, setkání a pohoštění v přilehlém sále.
Adresa kostela: Hl. Josef der Arbeiter (Unterkirche)
Bergstr. 20, 90513 Zirndorf (blízko nádraží)
Všichni jsou srdečně zváni!

Lauf an der Pegnitz nám připomene dolní řada obrázků.

4. Naše setkávání v Zirndorfu
Každý měsíc se scházíme v kostele sv. Josefa dělníka v Zirndorfu.
Na mši svatou, pohoštění, krátké setkání.
Každá bohoslužba má vlastní liturgickou tvář (půst, Velikonoce, Panna Maria).
K tomu se přidají další příležitosti. Je to vždycky zbožné, srdečné i chutné.
V dubnu jsme do-oslavovali Velikonoce, kulaté narozeniny, zpívali s kytarou.
Začaly také stavební práce na znovupostavení budovy nad církevní školkou.
V květnu, v měsíci Panny Marie, zazněla litanie při mši svaté.
Vzpomínali jsme na Otce Pavla, který v Praze oslavil 81. narozeniny.
Mnoho let vedl duchovní správu v táborové kapli v Zirndorfu, později Velehrad
v Norimberku.

