6. Modlitba za svČtový den mládeže, Krakov 2016
Bože, milosrdný Otþe, který jsi zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu svou lásku
a vylil jsi ji na nás v Duchu Svatém, UtČšiteli,
svČĜujeme ti dnes budoucnost svČta a každého þlovČka.
SvČĜujeme ti pĜedevším mladé lidi ze všech národĤ a jazykĤ.
Već je bezpeþnČ po klikatých cestách souþasného svČta
a dej jim milost plodného prožití SvČtového dne mládeže v KrakovČ.
Nebeský Otþe,
uþiĖ z nás svČdky tvého milosrdenství.
Nauþ nás pĜinášet víru pochybujícím, nadČji rezignovaným, lásku ochablým,
odpuštČní viníkĤm a radost smutným.
Kéž se jiskra milosrdné lásky, kterou jsi v nás roznítil,
stane ohnČm pĜetváĜejícím lidské srdce a obnovujícím tváĜ zemČ.
Svatá Maria, Matko milosrdenství, oroduj za nás.
Svatý Jane Pavle II., oroduj za nás.

7. Humor
Pane vedoucí, omlouvám se, dnes nemĤžu pĜijet do práce, mám rozbité auto.
"A co takhle pĜijet autobusem?" - "Nemám autobus."
Muž u holiþe pĜemýšlí, kam na dovolenou.
Holiþ mu radí: „Šéfe, jedinČ Itálie! Jećte do Itálie! To slunce, ty nádherný ženský
na plážích, no paráda. A ěím - památky, Vatikán, to nemá chybu!“
Muž tedy vyrazí do Itálie.
Tam zima jak v Rusku, na plážích jen pár otužilých dĤchodkyĖ. Jede do ěíma.
Na ulicích demonstrace, div ho neušlapou. Jde se tedy podívat na ten slavný Vatikán.
DovnitĜ ho nepustí a málem dostane nakládaþku od ochranky.
Vrátí se domĤ a jde k holiþi.
„Tak co, šéfe? Jak bylo v Itálii?“
„No pĜesnČ jak jste Ĝíkal: slunce, pláže, krásný ženský!
A ten ěím, tČch památek, no paráda!
PĜedstavte si, dokonce jsem mČl to štČstí, že jsem se ve Vatikánu dostal na mši,
kterou celebroval sám papež! To se nedá popsat!
Obrovská sláva, v chrámu narváno, varhany hĜmČly.
Najednou koukám, on se dívá pĜímo na mČ! Jde pĜímo ke mnČ! Všechno ztichlo.
PĜijde, prohlíží si mČ ze všech stran a najednou povídá:
Teda který magor vás takhle blbČ ostĜíhal?“
„Marie, vzpomínáš, jak jsem pĜed pĤlhodinkou byl celý nadšený,
že jsem našel klíþe od auta?“ - „Jo, vzpomínám.“
„A nevzpomeneš si, kam jsem je dal potom?“

"Každý nezpívá jako slavík a nemá peĜí jako páv,
ale to neznamená, že nemá cenu v oþích Božích."
karmelitán VojtČch Kodet
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1. Mariánské chvály Karla IV.
Ach Maria, komnato vtČleného Slova.
Jsi studna, z níž lidská pĜirozenost naþerpala živou, na vČky tryskající vodu.
Jsi nejjasnČjší drahokam panenství, do jehož þistoty Boží slunce rozlilo své
paprsky. Když se v tobČ paprsky odrazily, osvČtlily naše temnoty a svou
vĜelostí rozžehly lidská srdce, aby se spalovala láskou k Bohu.
VČrnČ se podobáš orlici, která v povČtĜí pĜedstihne ostatní tvory, aþ jí nesou
kĜídla prosté barvy. PrávČ tak jsi povČtĜím vylétla nad všechny sbory andČlĤ,
aþ tČ nesla ctnost naprosté pokory. O orlích kĜídlech volal i Jan v Apokalypse,
že byla dána ženČ spČjící k porodu.
Když ses jako orlice pozvedla do výše a hĜála ses láskou slunce, omladila jsi
starobu celého lidského rodu a lázní nového zrození jsi smyla stáĜí.
Jsi pravá matka milosti. Jméno matky provinČní, jež nás svým hĜíchem
oslepilo, jméno Eva obracíš v Ave. Jím nás zavolej.
Ve své laskavé moudrosti jsi nás vydala svČtlu. Jako orlice nastavuje slunci
svá mláćata, nastavila jsi ty, když jsi zahnala mraþno starého šera, pravému
slunci nás. Aby se jeho žárem osvČtlily naše smrtelné oþi.
Proto pĜed tvou tváĜí tvĤj adoptivní syn, jemuž tČ tvĤj Syn na kĜíži svČĜil,
nosí znamení orlice jako odznak pokory a vítČzství.
On nesl i palmu tvého panenství.
Z knihy Karel IV. - Literární dílo zpracovala Anežka Vidmanová

PĜeji všem krásné léto, dobu prázdnin a dovolených a ochranu Boží.
Váš þeský faráĜ P. Bohuslav Švehla a další knČží

2. Slavnost Nanebevstoupení PánČ ve þtvrtek 5. kvČtna
stuttgarští oslavili v klášteĜe Lorch - Remstal
Bylo velmi krásné a pĤsobivé slavit þeskou bohoslužbu v klášteĜe,
kde po staletí žili, modlili se a pracovali benediktinští mniši.
Mariánský kostel byl trochu studený, bohoslužba však byla radostná.
Slunce pĜipomínalo otevĜené nebe - Nanebevstoupení.
Spoleþný "Maultasche-bufet" chutnal všem i proto, že jsme jedli v pĤvodní
mnišské jídelnČ, klášterním refektáĜi.
Také prohlídka celého areálu byla pČkná.
NejvČtším pĜekvapením bylo odpolední sokolnické pĜedstavení.
VidČli jsme malé i velké sovy a další dravce úplnČ zblízka, jedno mládČ bylo jen mČsíc
staré. Výklad o jejich životČ, vlastnostech a zvycích byl velmi zajímavý.
A což teprve, když zaþali kolem nás létat a obþas nám "škrtly" kĜídly pĜes vlasy.
To byly zážitky!
Veliké díky manželĤm Papouškovým, kteĜí vše zorganizovali.

3. Scházíme se ve Stuttgartu - pravidelné bohoslužby
ýeská bohoslužba je obvykle každou tĜetí nedČli v mČsíci ve 14 30 hodin.
Kostel St. Clemens, Lortzingstr. 21, 70195 Stuttgart - Botnang
nedČle 19. þervna
v þervenci bohoslužba ve Stuttgartu nebude!
nedČle 21. srpna - letní
nedČle 18. záĜí - sv. Ludmila a sv. Václav

4. Scházíme se v Zirndorfu - pravidelné bohoslužby
ýeská bohoslužba je obvykle poslední nedČli v mČsíci v 15 00 hodin.
Kostel Hl. Josef der Arbeiter (Unterkirche) - Bergstr. 20; 90513 Zirndorf
nedČle 26. þervna - Slavnost sv. Petra a Pavla
nedČle 31. þervence
nedČle 28. srpna
v záĜí bohoslužba v Zirndorfu nebude

5. Scházíme se ve Frankfurtu - pravidelné bohoslužby
Klášter Lorch
Osídlení doloženo již v dobČ Ĝímské (Limes).
PozdČji zde Štaufové (jeden z nejmocnČjších rodĤ v 10. - 13. století) vybudovali
své sídlo a klášter, který se stal duchovním centrem celého kraje.
Štaufové vlastnili velkou þást dnešního Švábska a Saska, podmanili si Franky,
vládli až v daleké Sicílii, patĜilo jim i Chebsko.
Ve stĜedovČku klášter zažil období rozkvČtĤ i krizí, zemi zpustošily mnohé války.
Sloužil dlouho katolickým benediktinĤm, za reformace jej vedli evangeliþtí opati.
V dobČ sekularizace (1807) byl definitivnČ zrušen.
Dnes je státním majetkem zemČ Baden - Württenberg, pĜístupný veĜejnosti.
Petr ParléĜ, jeden ze stavitelĤ kláštera Lorch, se narodil v blízkém Schwäbisch
Gmünd. Stal se architektem pražské katedrály sv. Víta.
V klášteĜe je pohĜbena královna Irena Angelovna z Byzance (g1208).
Je vznešenČ nazývána "rĤže bez trní" nebo "holubice bez žluþe."
Její dcera Kunhuta byla provdána za budoucího þeského krále Václava I.
a je pohĜbena v Anežském klášteĜe v Praze.

ýeská bohoslužba je obvykle každou tĜetí sobotu v mČsíci v 16 00 hodin.
Kostel Herz Jezu – Mathildenstr. 30; 60599 Frankfurt – Oberrad
sobota 18. þervna - po mši svaté zpíváme lidové písniþky s kytarou
v þervenci a srpnu nebudou ve Frankfurtu þeské bohoslužby
sobota 17. záĜí - Svatováclavská bohoslužba
Jsme velmi vdČþní, že slovenský knČz P. Juraj Sabadoš
podle svých þasových možností pĜevzal þeské bohoslužby ve Frankfurtu.

Na všech místech je po bohoslužbČ pohoštČní a setkání.
SrdeþnČ zveme!
Aktuální informace o bohoslužbách najdete našich stránkách
www. misie-nemecko.com

