Nemusíme jezdit na dovolenou a na výlety jen do vzdálených zemí,
pĜímo kolem nás je mnoho krásy a požehnaných míst.

Arcidiecéze Bamberg:
Vierzehnheiligen - Gößweinstein - Marieweiher - Pinzigberg - Gunzendorf Hollfeld - Glosberg - Schlüsselau - Staffenberg; a mnohá další.

Diecéze Limburg:
Vesperbild - Schönau bei Strüth - Marienthal/Rheingau - Marienstatt - Lorch Hofheim/Taunus - Bonnhofen; a mnohá další.

Diecéze Rottenburg - Stuttgart:
Steinhausen - Waldsee Reute - Bad Wurzach - Degingen - Ellwangen Rottenburg - Uttenweiler - Bergkirche Landenbach - Weingarten - Zwiefalten;
a mnohá další.

9. Poutní místa ve Vašem okolí

Dva opilí muži si stopnou taxi.
TaxikáĜ vidí, jak jsou na tom, tak jen nastartuje a hned zase motor vypne. "Jsme tu."
První zaplatí a ještČ podČkuje, ale druhý dá taxikáĜi facku.
TaxikáĜ se domnívá, že si všiml, že se s autem vĤbec nepohnul z místa, pĜesto se ptá:
"Ta byla za co?" - "PĜíštČ neleĢ jak blázen! VždyĢ jsi nás mohl zabít!"

"Vegetarián" je starý indiánský výraz pro "špatný lovec."

Optimista je þlovČk, který v pondČlí ráno pĜi nástupu do práce zvolá:
"A pozítĜí už máme stĜedu!"

Umím karate a aikido.
A taky spoustu jiných japonských slov.

Policie zatkla podvodníka prodávajícího pilulky pro vČþné mládí.
Jde o recidivistu, který za to byl trestán již v letech 1721, 1845 a 1926.

S manželkou si þasto vymČĖujeme názory.
Já pĜicházím se svým a odcházím s jejím.

DČti na táboĜe:
"Nemám nic proti stezkám odvahy, ale jít mimo dosah wi-fi, je už trochu moc."

Milé dámy, když muž Ĝekne, že nČco opraví, tak to taky udČlá.
Není potĜeba mu to každých šest mČsícĤ pĜipomínat.

PĜijde babiþka po dlouhé dobČ k lékaĜi.
"Tak co, babi, že jste u nás tak dlouho nebyla?"
"Ále, byla jsem nemocná, pane doktore."

8. Humor - vtipy a nápady

2/2014

PĜeje faráĜ Bohuslav Švehla a další knČží.

PĜeji všem krásné léto, dobu prázdnin a dovolených, ochranu Boží
doma i na všech cestách!

Léto pomalu zaþíná. NČkteĜí už mají dovolenou za sebou, ale vrátili se
možná ještČ unavenČjší a rozhádanČjší, než odjeli.
Nebo máme dovolenou teprve pĜed sebou, ale s její organizací je tolik
starostí, že by snad bylo lépe nikam nejezdit.
Zprávy nás také neuklidĖují. Všude, kam se podíváme, to spČje k horšímu.
Nenávist, nedĤvČra, podvody, nevČra, korupce.
Každodenní realita nás ubíjí. A do toho pĜíšerné vedro minulých dní.
PĜed námi leží naplánované úkoly, tíží nás odpovČdnost v práci, v rodinČ.
Tolik toho ještČ musíme udČlat, tolik toho ještČ musíme vydržet.
Mysleli jsme, že si pĜes léto trochu odpoþineme, ale sil je þím dál míĖ.
Jak to máme všechno zvládnout? Kde naþerpat energii?
Jak se Ĝíká: "Kde brát - a nekrást?"
NaštČstí máme Boha, kterému nejsme lhostejní.
Netouží nás vidČt zmoĜené, vyþerpané.
On je pramenem nekoneþné síly a radosti.
Nebojme se zavolat:
"Když jsem tČ Bože volal, vyslyšels mČ, v mé duši jsi rozhojnil sílu."
(Žalm 138)

1. Letní meditace

Léto roku 2014

Spoleþný pozdrav duchovního správce z Mnichova

„Nepošilhávejme po životní cestČ druhých,
Boha potkáš na té své.“
P. VojtČch Kodet

mše sv. je každou nedČli v 9 45 hodin; þesky nebo slovensky
þeská mše svatá je každou 2. a 4. nedČli v mČsíci

Kostel sv. ŠtČpána - St. Stephan
Thalkirchnerstr. 11, 80331 München

4. Scházíme se v MnichovČ - pravidelné bohoslužby

foto zleva:
1. pĜedstavení a pozvání na Katolické dny do ěezna vloni na Velehradské pouti
arcibiskup Jan Graubner a Matthias Dörr (Ackermann-Gemeinde)
2. Dominik kardinál Duka pĜi besedČ v ěeznČ
3. závČreþná bohoslužba v nedČli 1. þervna na stadionu v ěeznČ,
Barevný kĜíž ve tvaru mostních pilíĜĤ - logo celých dní - byl bČhem setkání
zdoben rĤznými symboly (kvČtiny, šátky).

3. NČkolik fotografií z Katolických dní v ěeznČ

VČĜím, že pĜijmete s porozumČním tuto úpravu.
Jezdím do všech míst velmi rád, dČkuji P. Waldemarovi ve Frankfurtu
a P. Josefovi z Utzenhofen za knČžskou výpomoc.

už nČkolik let vydávám 4x roþnČ nejen Hlas sv. Cyrila a Metoda, ale také malé
regionální lístky, zvlášĢ pro Mnichov, Stuttgart, Frankfurt a pro Norimberk.
Nyní dostáváte do ruky spoleþný list, kde jsou uvedeny termíny bohoslužeb
všech tĜí míst pohromadČ. Už nČjakou dobu jsou listy pro Stuttgart, Frankfurt
a Norimberk velmi podobné.

Milí pĜátelé, krajané,

2. Spoleþný pozdrav

Na všech místech je po bohoslužbČ pohoštČní a setkání ve farním sále.
SrdeþnČ zveme!

v nedČli 29. þervna
v nedČli 27. þervence
v nedČli 24. srpna
v záĜí þeská bohoslužba v Zirndorfu nebude!
v nedČli 26. Ĝíjna - modlitba za zemĜelé
v nedČli 30. listopadu - 1. nedČle adventní

Bohoslužba v þeské Ĝeþi je obvykle poslední nedČli v mČsíci v 15 00 hodin.
Kostel Hl. Josef der Arbeiter (Unterkirche), Bergstr. 20; 90513 Zirndorf
(blízko vlakového nádraží)

7. Scházíme se v Zirndorfu - pravidelné bohoslužby

v sobotu 21. þervna
v sobotu 19. þervence
v srpnu þeská bohoslužbu ve Frankfurtu nebude!
v sobotu 20. záĜí - svatá Ludmila a svatý Václav
v sobotu 18. Ĝíjna - modlitba za zemĜelé
v sobotu 15. listopadu

Bohoslužba v þeské Ĝeþi je každou tĜetí sobotu v mČsíci ve 16 00 hodin.
Kostel Herz Jezu – Mathildenstr. 30; 60599 Frankfurt – Oberrad

6. Scházíme se ve Frankfurtu - pravidelné bohoslužby

v þervenci þeská bohoslužba ve Stuttgartu nebude!
nedČle 17. srpna - mariánská bohoslužba
nedČle 21. záĜí - svatá Ludmila a svatý Václav
nedČle 19. Ĝíjna - modlitba za zemĜelé
nedČle 16. listopadu

Bohoslužba ve slovenské Ĝeþi je každou první nedČli v mČsíci ve 14 30 hodin
a každou druhou nedČli v mČsíci v 9 00 hodin.
Druhou nedČli v mČsíci také v Böblingen v 16 00 hodin.

Kostel sv. ŠtČpána - Rotenwaldstr. 98 (blízko West Bahnhof), 70197 Stuttgart
Buslinie 44, Haltestelle Kleiststr. (do Adventu, pak se budeme stČhovat!)

Bohoslužba v þeské Ĝeþi je každou tĜetí nedČli v mČsíci ve 14 30 hodin.

5. Scházíme se ve Stuttgartu - pravidelné bohoslužby

