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Arcibiskupství se rozprostírá převážně v Ober- a Mittel-Franken.
V oblasti bydlí asi 2 milióny lidí, z toho 710 000 se hlásí k římsko - katolické
církvi. Arcidiecézi vede Mons. Dr. Ludwig Schick (* 1949 Marburg).
Diecéze je rozdělena na 6 regionů a 21 děkanátů.
Celkem je zde 366 farností a farních center.
V diecézi působí 201 diecézních a 79 řeholních kněží, 30 jáhnů na plný úvazek;
230 pastoračních pomocníků a referentů, 280 učitelů náboženství.

7. Arcibiskupství Bamberg se představuje
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Požehnanou dobu podzimní i dušičkovou přeje všem Váš český farář
a z Prahy P. Pavel Kučera.

Srdečně zveme!

Prosíme o včasné přihlášení u Zdeny Batěk (0911) 514 684
a nebo Slávky Kodl (0911) 790 3999.

PO BOHOSLUŽBĚ POJEDEME NA SPOLEČNOU VEČEŘI.

Svou účast přislíbil i P. Josef Kaňovský,
který působí ve farnosti Utzenhofen blízko Amberg.

SLAVÍME V KOSTELE SV. JOSEFA DĚLNÍKA V ZIRNDORFU
SLAVNOST SV. LUDMILY A SV. VÁCLAVA
- PODZIMNÍ SLAVNOST (POSVÍCENÍ).

V NEDĚLI 22. ZÁŘÍ 2013 V 15 HODIN

1. Sv. Václav a posvícení v září

Pozdrav duchovního správce z Mnichova
podzim roku 2013

3/2013

„V nouzi je každá minuta drahá
a přece je lepší pozdě než nikdy.“ John Tolkien

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

4. Kontakt

Stopuje Smrtka u cesty a po chvíli jí zastaví kolemjedoucí řidič:
„Teta, kam to bude?“ „Ale, jedu jenom kousek, támhle do tý zatáčky.“

Soused je na návštěvě u souseda. Oba bydlí ve stejných garsonkách a tomu prvnímu
se líbí, jak má druhý vytapetováno. Tak se ho ptá: „Kolik jsi na to kupoval rolí tapet?“ –
„Osmnáct.“ Po týdnu se opět zastaví na pokec a říká:
„Člověče, jak jsi to dělal, mně zbylo osm rolí!“ - „To souhlasí, mně taky.“

Novák jede s prázdným kolečkem. Zastaví ho mistr a ptá se, proč.
„Mám takový fofr, že ani nestačím nakládat!“

Přijde Adam pozdě domů a Eva mu vyčítá: „Kde jsi zase byl, ty máš určitě ženskou!“
Adam ji utěšuje: „Ale vždyť víš, že jsi jediná žena na světě!“
Jdou spát a pozdě v noci probudí Adama šimrání na hrudi.
„Co to děláš?“ - „Počítám ti žebra!“

Při zpovědi:
„Otče, já se pomalu nemám z čeho zpovídat. Už osm let nepiju alkohol, nekouřím,
drogy si nepíchám, nechodím za ženami, dokonce nekradu ani barevné kovy, nikoho
nepřepadám, auta nevykrádám.“
„Já vím, synu, vím. Však tě už brzo pustí na svobodu.“

3. Humor

2. Několik fotografií z posledních bohoslužeb a setkání

Podle knihy Marie Svatošové: „Až k prolití krve“
radostná poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka

Kristus po nás nechce debaty, nýbrž modlitbu a nesení kříže.
O kříži se nedebatuje, kříž se nese. Tak jdeme na to!

Snaž se mít srdce plné Boha a o víc se nestarej. Dítě si taky takové zbytečné
starosti nedělá.

Nemyslíš, že Jan XXIII. a Jan Pavel II. měli víc starostí než ty?
Přesto zůstali klidnými služebníky.
Hlavně, abychom plnili vůli Boží a opírali se o sílu Ducha svatého – a ne svou!

Co se času týče, buďme rádi, že ho nemáme víc.
Budeme mít co dělat vyúčtovat ten, co máme!

Poznat a plnit vůli Boží je možné v každé době.

Máme jasné evangelium, plňme vůli Boží, modleme se – a o víc se nestarejme.

Boj se musí bojovat a vydržet. Máš občas krásné výsledky? Člověk by to rád
pokládal za definitivní vítězství. Jenže životní drama je větší a delší.
Trvá přesně do konce života. Tak vydrž!

Máme zodpovědnost i za svět kolem sebe a nebudeme-li vyzařovat energii
lásky, pak nejenže svět nezachráníme, ale ještě ochudíme, odčerpáme.
Čeká na nás, je to naším posláním.

vybírá P. Antonín Hráček, Velehrad, St. Martin v jižním Tyrolsku

6. Myšlenky pro duchovní růst

Adresa kostela: Hl. Josef der Arbeiter (Unterkirche)
Bergstr. 20, 90513 Zirndorf (blízko nádraží)

Bohoslužba v kostele, setkání a pohoštění v přilehlém sále.

neděle 22. prosince v 15 00 hodin – 4. neděle adventní

neděle 24. listopadu v 15 00 hodin - Slavnost Krista Krále

neděle 27. října v 15 00 hodin + modlitby za zemřelé

neděle 22. září v 15 00 hodin – Svatý Václav a posvícení
(Přihlášky na společnou večeři – viz str. 1 tohoto listu.)

Termíny:

5. Scházíme se - bohoslužby v Zirndorfu

