Není nad stručnost:
Bedřich Bouchálek zapálil zápalku, aby se přesvědčil, zda má ještě v nádrži auta
benzín. Měl ho dost. V prosinci by se byl dožil padesáti let.
Přijde Pepíček ze školy domů a povídá:
„Mami, představ si, že jsem dostal jedničku z matematiky!“
Máma: „Já to věděla, že to dokážeš? Opravdu?“
Pepíček: „Ale, ne, jen si to představ.“
Turista navštívil Svatou zemi.
U Genezaretského jezera žádá převozníka, aby ho převezl na druhý břeh.
„Jistě, ale bude to stát sto dolarů.“
„Sto dolarů?“ zděsí se turista. - „Asi nevíte, pane, co je to za jezero. Kristus po něm
chodil pěšky.“ - „To se mu nedivím. Při vašich cenách.“
Sedí dva indiáni u řeky a najednou vidí kouřové signály.
„Něco důležitého?“ ptá se mladší staršího. - „Nevím, zatím jde reklama.“
Jaký je rozdíl mezi průjmem a smrtí? Žádný. Když přijde, musíme jít.
Dva muži v podnapilém stavu se vracejí domů z oslavy autem.
„Pepo, nejedeš moc rychle?" ptá se jeden. „Já? Já myslel, že řídíš ty!"
Honzík zajde za mámou a ptá se:
"Mami, můžu jít do parku?" - "Zeptej se táty."
Kája se nakloní k tátovi a zeptá se ho: "Tati, koukáš se na televizi?" - "Ano."
"Slyšela jsi mami? Táta říká, že ano."
Meditují dva žebráci nad skoro prázdnými klobouky:
„Život je strašný! Nejlepší by bylo, kdyby se člověk vůbec nenarodil!"
„No jo, ale to se podaří jen málokomu!"

7. Humor

100. Katolické dny se konají 25. - 29. května v Lipsku.
Motto setkání: Hle, člověk.
Téma chce připomenout např. solidaritu a lidské vztahy
v církvi i ve společnosti.
Na setkání se představí více než 300 německých
církevních spolků, organizací, biskupství, řeholních
a laických společenství.
Očekává se přítomnost mnoha osobností.
Svými stánky se bude prezentovat i česká církev.

6. Katholikentag 2016 v Lipsku

1/2016

Přeji všem radostné Velikonoce!
Váš český farář P. Bohuslav Švehla

Milosrdný a dobrý Bože,
pašijový týden je pro mě nejdůležitějším týdnem celého roku.
Dej, ať jej prožiji naprosto vědomě.
Hledím na utrpení tvého Syna a vidím v něm, jak on mě miluje.
Spolu se všemi básníky, kteří opěvovali jeho cestu bolesti,
poznávám v Ježíšově utrpení jeho bezpodmínečnou lásku ke mně.
To pro mě vydal svůj život v sázku.
Položil svůj život za mě, protože jsem pro něho tolik důležitý.
Ať pohled na utrpení tvého Syna dodá i mně odvahu podívat se
na svou cestu a přitom neodhlížet od ran, jež mi zasazuje život.
Nechci se pást pohledem na rány, ale v pohledu na Ježíše chci
poznat, že ty dokážeš uzdravit úplně všechno, co mě zraňuje.
Že dokážeš proměnit všechno, co se mi zpočátku zdálo být
břemenem.
Požehnej tento pašijový týden, aby prohloubil mou víru a aby mi
dal nanovo zakusit tvou lásku a lásku tvého Syna.
Anselm Grün

1. Meditace O svatém týdnu

Velikonoce a jaro roku 2016

Pozdrav duchovního správce z Mnichova

"Pravá láska se dává nejen jednou,
ale je ochotna se darovat stále znovu."
karmelitán Vojtěch Kodet

Aktuální informace o bohoslužbách najdete našich stránkách
www. misie-nemecko.com

Na všech místech je po bohoslužbě pohoštění a setkání ve farním sále.

Jsme velmi vděční, že slovenský kněz P. Juraj Sabadoš
podle svých časových možností slouží české bohoslužby ve Frankfurtu.

Frankfurt: druhá a čtvrtá neděle v měsíci v 15 hodin (St. Pius Kirche)

Slovenské bohoslužby:

sobota 17. září: Svatá Ludmila a svatý Václav

v červenci a srpnu nebudou ve Frankfurtu české bohoslužby

sobota 18. června: po mši svaté zpíváme lidové písničky s kytarou

sobota 14. května: Vigilie před Letnicemi

sobota 16. dubna: velikonoční

Česká bohoslužba je obvykle každou třetí sobotu v měsíci v 16 00 hodin.
Kostel Herz Jezu – Mathildenstr. 30; 60599 Frankfurt – Oberrad
sobota 19. března: Vigilie před Květnou nedělí

3. Scházíme se ve Frankfurtu - pravidelné bohoslužby

Slovenské bohoslužby:
Stuttgart:
první neděle v měsíci ve 14 30 hodin (St. Clemens)
druhá neděle v měsíci v 11 hodin (St. Clemens)
Böblingen:
druhá neděle v měsíci v 16 hodin (Marienkirche)
Mannheim: čtvrtá neděle v měsíci v 16 hodin (Spitalkirche)
Kaiserslauten: třetí neděle v měsíci v 15 hodin (Franziskuskirche)

neděle 20. března - Květná neděle, žehnání ratolestí, pašije
neděle 17. dubna - 4. neděle velikonoční
neděle 15. května - Boží hod svatodušní, Letnice, Pfingsten
neděle 19. června - neděle v mezidobí
v červenci bohoslužba ve Stuttgartu nebude

Česká bohoslužba je obvykle každou třetí neděli v měsíci ve 14 30 hodin.
Kostel St. Clemens, Lortzingstr. 21, 70195 Stuttgart - Botnang

2. Scházíme se ve Stuttgartu - pravidelné bohoslužby

Karel IV. patřil mezi nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku.
Byl neobyčejně vzdělaný a inteligentní, plynně hovořil pěti jazyky.
Po celý svůj život projevoval svou hlubokou katolickou zbožnost, zakládal
kostely, podporoval kláštery a je znám svou osobní mimořádnou úctou
ke světcům a k jejich ostatkům. Díky jeho vztahu k řadě světců vzniklo i mnoho
uměleckých děl (architektura, malířství, sochařství, drobné umělecké řemeslo,
mozaiky, zlatnické práce, literární díla).
Česká republika a Bavorsko společně připravují velikou výstavu o Karlu IV.
Praha: Valdštejnská jízdárna (15. května - 25. září)
Norimberk: Germánské národní muzeum (20. října - 5. března 2017)

jako Karel I. byl jedenáctý český král (1346 - 1378)
jako Karel IV. byl římsko - německý král a římský císař
Pocházel z dynastie Lucemburků:
otec: Jan Lucemburský, matka Eliška Přemyslovna.
Byl pokřtěn jako Václav, při biřmování přijal jméno Karel po svém kmotrovi.

Karel IV. * 14. května 1316 v Praze g 29. listopadu 1378 v Praze

5. Otec vlasti Karel IV. - 700 let od narození

Česká bohoslužba je obvykle poslední neděli v měsíci v 15 00 hodin.
Kostel Hl. Josef der Arbeiter (Unterkirche) - Bergstr. 20; 90513 Zirndorf
neděle 27. března - Boží hod velikonoční
neděle 24. dubna - velikonoční bohoslužba
neděle 22. května - májová bohoslužba
neděle 26. června - předsunutá Slavnost sv. Petra a Pavla
neděle 31. července

4. Scházíme se v Zirndorfu - pravidelné bohoslužby

