Poþátkem adventu se scházejí norimberští kĜesĢané v kostele St. Lorenz.
Pozváni jsou i kĜesĢané rĤzných jinojazyþných misií.
Pestrá smČs hudby, tancĤ i jazykĤ doprovází ekumenickou bohoslužbu, kterou
letos (1. prosince) vedli norimberští dČkani Hubertus Förster (katolická strana)
a Jürgen Körnlein (evanglická strana). Za ostatní promluvil Ekkelhard
Wohlleben, pĜedseda svazu ostatních církví.
Slavnost patĜí k programu zahájení slavných norimberských vánoþních trhĤ.

7. Zahájení adventu v Norimberku

Následující fotografie jsou z oslavy narozenin v ýeských BudČjovicích.

Oslava 92. narozenin Otce Karla FoĜta
Otec Karel FoĜt se v pátek 8. listopadu dožil 92 let.
Oslavoval v ýeských BudČjovicích na nČkolikrát:
navštívil jej budČjovický Otec biskup, generální vikáĜ a další pĜátelé,
pĜijeli pĜíbuzní a známí. S ostatními knČžími v domovČ koncelebroval mši
svatou na podČkování.
V MnichovČ nebyl tentokrát mezi námi.
V nedČli 10. listopadu jsme v kostele sv. ŠtČpána pĜi mši sv. pĜesto zpívali
ýeskou mši lidovou, kterou on sám pĜed lety složil. U kostela jsme zazpívali
„živió“ a pĜipili na jeho zdraví.
Malá delegace jej v týdnu v ýeských BudČjovicích navštívila a pĜedala
pozdravy a pĜání napsané na nČkolika listech papíru.
Bylo to krásné setkání.
Otec Karel dČkuje, pozdravuje a tČší se na návštČvu Mnichova.

6. Mnichovské zpravodajství

Radostné Vánoce a šĢastný nový rok 2014! V Norimberku i jinde doma.
PĜejí všem:
faráĜ P. Bohuslav Švehla z Mnichova a P. Pavel Kuþera z Prahy

Vatikán, 1. prosince 2013

Modelem tohoto postoje a putování v životČ je Panna Maria. Obyþejná
venkovská dívka, která nosí v srdci veškerou nadČji Boží! V jejím lĤnČ se
Boží nadČje stala tČlem, Ježíšem Kristem. Její Magnificat je chvalozpČv
putujícího Božího lidu, všech mužĤ a žen, kteĜí doufají v Boha, v moc
jeho milosrdenství. Nechme se vést od té, která je matkou, je maminkou
a ví, jak nás vést. Nechme se vést od ní v tomto období þekání a þinorodé
bdČlosti.

Zaþínáme novou cestu Božího lidu s Ježíšem Kristem. Církev i celé
lidstvo, národy, civilizace, kultury se ubírají stezkami þasu.
Na cestČ kam? Je nČjaký spoleþný cíl? A jaký je tento cíl?
Jde o všeobecnou pouĢ ke spoleþnému cíli, kterým je ve Starém zákonČ
Jeruzalém. Zjevení dosáhlo v Ježíši Kristu své plnosti, kterou je On sám.
On je v þele a je zároveĖ cílem naší pouti.
Tato cesta nikdy nekonþí. Adventní doba nám navrací horizont nadČje,
založené na Božím Slovu. NadČje neklame, protože Pán nikdy neklame!
On je vČrný! Mysleme na tuto krásu a vnímejme ji.

1. Papež František na zaþátku letošního adventu

Advent, Vánoce a zaþátek roku 2014

Pozdrav duchovního správce z Mnichova

4/2013

Buć je naší budoucností BĤh
nebo žádnou budoucnost nemáme.
Lacordaire

Život je nádherný. Sice ne nutnČ ten váš, ale i tak!

Kroužek na klíþe je starý vynález, který nám umožĖuje ztratit všechny klíþe najednou.

O Vánocích Ĝíká maminka: „Pepíþku, zapal vánoþní stromeþek.”
Za chvíli pĜijde Pepíþek a povídá: „A svíþky taky?”

Jenda vytáþí þísla v telefonu a ptá se: „Je tam Ježíšek?”„Ne.”
„Tak proþ zvedáte sluchátko?”

„Tatínek mi na Vánoce nasliboval hory, doly.” „A splnil ti pĜání?”
„Ano, koupil mi atlas hor.”

Pane šéf, mĤžete mi dát zítra volno? Manželka chce, abych jí pomohl s vánoþním
úklidem.” „Z takového dĤvodu vám pĜece nebudu dávat volno!” rezolutnČ odmítne
Ĝeditel. „DČkuji,” oddechne si zamČstnanec. „VČdČl jsem, že je na vás spolehnutí.”

3. NČkolik vánoþních

Ve dnech 7. – 10. listopadu 2013 se uskuteþnila ýeská národní pouĢ do Svaté
zemČ. Biskupové doprovázeni þástí poutníkĤ nejprve slavili mši svatou pĜímo
na hladinČ Genezaretského jezera - na lodi.
Druhý den se poutníci již ze všech diecézí sešli na HoĜe Blahoslavenství –
to bylo oficiální zahájení pouti. Další zastávkou byl Betlém, tzv. Pole pastýĜĤ,
kde se poutníci modlili spolu s kĜesĢany arabské národnosti.
NedČlní mší svatou v JeruzalémČ, v basilice svaté Anny blízko jeruzalémských
hradeb a rybníka Bethesdy, pouĢ vyvrcholila.
Mnozí poutníci z ýech, Moravy i Slezska pokraþovali v návštČvČ Svaté zemČ
v doprovodu cestovních kanceláĜí.
Celkem se poutČ zúþastnilo více než tisíc poutníkĤ z vlasti.
PouĢ se stala nejvČtší ýeskou národní poutí do Svaté zemČ v dČjinách.
fotografie zleva: bohoslužba na HoĜe Blahoslavenství, Betlém - Pole pastýĜĤ

2. ýeská národní pouĢ do Svaté zemČ

V ýeské republice je souþasným nunciem
Ital Mons. Giuseppe Leanza (od roku 2011).

Nuncius je reprezentant Vatikánu, papežský
velvyslanec v hostující zemi. Sídlí obvykle v hlavním
mČstČ zemČ na nunciatuĜe.
Je þestným þlenem místní biskupské konference
a zástupcem Svatého Otce.
Tato funkce je obvykle spojena s biskupským
svČcením a titulem arcibiskupa.

Mons. Nikola Eteroviþ (*1951 v Chorvatsku) byl v r. 1977 vysvČcen
na knČze, v r. 1999 na biskupa. Po studiu teologie, práva a diplomacie byl
pĜijat do diplomatických služeb Vatikánu.
PĤsobil jako nuncius na UkrajinČ (1999 – 2004), od roku 2004 se stal
sekretáĜem biskupských synod v ěímČ.
(Mons. Eteroviþ – fotografie dole)

21. záĜí 2013 jmenoval Svatý Otec František arcibiskupa Dr. Nikolu Eteroviþe
novým nunciem v NČmecku. Své povČĜovací listiny pĜedal spolkovému
prezidentu Joachimu Gauckovi 20. listopadu 2013.

5 . Nový apoštolský nuncius v NČmecku

nedČle 30. bĜezna, postní bohoslužba v 15 00 hodin

víkend 14. – 16. bĜezna, exercicie na Svaté HoĜe

nedČle 23. února, skoro Fasching v 15 00 hodin

nedČle 26. ledna v 15 00 hodin

nedČle 5. ledna 2014, TĜí KrálĤ v 15 00 hodin
bohoslužba na podČkování za minulý rok, koledy, pĜání,
slovo z Bible na rok 2014

nedČle 22. prosince, 4. nedČle adventní v 15 00 hodin

Hl. Josef Arbeiter (Unterkirche), Bergstr. 20, 90513 Zirndorf
(blízko nádraží)

4. Scházíme se – þeské bohoslužby v Zirndorfu

