5. Podzimní slavnost ve Stuttgartu
„Jsme pozváni na chvíli se zastavit
a načerpat pokoj v Boží přítomnosti.“
karmelitán Vojtěch Kodet

4/2012
Občasník České misie
diecéze Rottenburg - Stuttgart

Advent, Vánoce a začátek roku 2013
1. Co může naplnit „adventní ticho?“

V neděli 21. října jsme měli ve Stuttgartu podzimní slavnost.
V kostele obnovili novomanželé Lucie a Juraj Vanekovi svůj manželský slib.
Studentky z Musikhochschule doprovodily bohoslužbu krásnou hudbou.
V sále pod kostelem byla přání novomanželům a hostina pro oči i žaludek.
Nakonec jsme udělali společné foto.
Lucie a Juraji, všechno nejlepší a Boží požehnání v manželství.

6. Otec Karel Fořt oslavil v neděli 11. listopadu své 91. narozeniny
Bohoslužba na poděkování, divadlo o sv. Anežce České, blahopřání, pohoštění
– guláš pana Špačka. Krásný den plný světla a radosti. Blahopřejeme!

Modlitba (tichá, spontánní) u adventního věnce.
Modlitba „Přijď, Pane Ježíši!“ Tuto modlitbu můžeme pomalu opakovat,
můžeme si ji obměnit a rozšířit (vložit do ní své touhy a těžkosti),
třeba ve světle slov sv. Bernarda:
„Přijď, Pane Ježíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš nás svou blízkostí.
Přijď ty, lesku Boží nádhery, ty, sílo a moudrosti Boží:
Proměň noc našeho života v den a dej světlo našim očím.“
Využít okamžiky čekání (na zastávce...) k adventnímu čekání
modlitbou touhy po Boží blízkosti.
Rozjímání nad světlem svíce.
Účast na rorátní mši.
Přemýšlení a modlitba nad biblickými texty z liturgie.
Vánoční přípravy a shánění dárků prožít „ne jako nutné zlo nebo
povinnost,“ ale jako dar lásky pro ty, které chci obdarovat. A tato láska mě
„bude střežit“ od nervozity, vzteku a netrpělivosti (při čekání v obchodech,
při přípravách doma). Nejdůležitější není množství darů, ale kvalita našich
vztahů – je tím nejcennějším darem.
Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2013 ve Stuttgartu i jinde doma,
přeje všem český farář

2. Nový farář ve farnosti St. Elisabeth a St. Clemens ve Stuttgartu

3. Scházíme se - bohoslužby ve Stuttgartu
Bohoslužba v české řeči je každou třetí neděli v měsíci ve 14 30 hodin.
Bohoslužba ve slovenské řeči je každou první neděli v měsíci ve 14 30 hodin
a každou druhou neděli v měsíci v 9 00 hodin.
Druhou neděli v měsíci také v Böblingen v 16 hodin.
Kostel sv. Štěpána, Rotenwaldstr. 98 (blízko West Bahnhof), 70197 Stuttgart
Buslinie 44, Haltestelle Kleisstr.

Naše setkání:
V neděli 23. září 2012 uvedl bývalý farář a dnes městský děkan Dr. Christian
Hermes svého nástupce Pfr. Wernera Lauba do farnosti St. Elisabeth,
Stuttgart – West (kam patří i náš kostel St. Stephan na Rottenwaldstr.)
a St. Clemens in Botnang. Dohromady se jedná asi o 13 000 katolíků a asi
100 zaměstnanců. Obřad uvedení faráře se nazývá investitura.
„Raduji se z toho, že zde, ve Stuttgartu – West máme nyní velmi angažovaného
a schopného kněze. Je mladý a dynamický, současně však již zkušený.
Očekávám od něho, že svou službu přijme s velkou otevřeností a věřím,
že se Pfr. Werner Laub do této živé a rozvíjející se čtvrti Stuttgartu hodí.
Pro jeho činnost mu vyprošuji Boží požehnání.“
Stadtdekan Christian Hermes
Při dopolední bohoslužbě mu byla slavnostně předána symbolická mučednická
koruna. Českou misii při bohoslužbě zastupovali manželé Smrtovi.
Předali za naše krajany přání a malý dárek.
Těšíme se, až nového faráře přivítáme mezi námi.
Nový farář se jmenuje Werner Laub (* srpen 1971).
Pochází z Ehingen/Donau. Studoval v Tübingen a v Římě. Kněžské svěcení
přijal v r. 1999 v Münsteru.
Byl kaplanem ve Stuttgart – Zuffenhausen a Kirchheim/Teck.
V roce 2003 se stal farářem dvou farností v Echaztal: St. Wolfgang Pfullingen a
Bruder Konrad v Unterhausen, blízko Reutlingen na úpatí Schwäbisch Alb.
Dostal možnost doprovázet diecézní poutnické skupiny do Říma, Florencie a
Svaté země.
„Jsem kněz a poutník,“ nechal se slyšet nový farář.
Kromě svých kněžských povinností rád navštěvuje operu
a jezdí na pořádné motorce BMW GS 1200.

neděle 16. prosince ve 14 30 hodin – 3. neděle adventní
pondělí 24. prosince ve 22 00 hodin – „půlnoční“ ve slovenské řeči
středa 26. prosince ve 14 30 hodin - bohoslužba v české řeči
vánoční bohoslužba, koledy, pastýřské troubení, slovo z Bible na rok 2013

Výhledy na rok 2013:
neděle 27. ledna ve 14 30 hodin – pozor, změna termínu, 4. neděle v měsíci
neděle 17. února ve 14 30 hodin – zahájení postní doby, popelec
Protože v březnu bude třetí víkend postní obnova na Svaté Hoře u Příbrami,
bude česká bohoslužba o týden později:
neděle 24. března ve 14 30 hodin – Květná neděle

4. Pro dobrou náladu
Stěžuje si novomanželka své matce: „Tak už jsme se včera dost pohádali.“
„To je brzo, ale může se to stát,“ říká matka.
„No dobře, ale co mám dělat s mrtvolou?“
Kohn telefonuje synovi z Tel Avivu do Chicaga:
„Mám pro tebe novinu, Davide, s matkou se budeme rozvádět.“ – „Papa, to
nemyslíš vážně?! Po tolika letech? A budou svátky!“
„Právě po tolika letech jsme se dohodli, že vzájemného utrpení už bylo dost,
aspoň na stará kolena se už nebudeme trápit. Buď tak hodný, zavolej to své
sestře.“ David tedy zavolá sestře do Austrálie: „Ráchel, poslouchej, volal mi
otec a prý se chtějí s matkou rozvést!“
„Po pětačtyřiceti letech manželství?! A před svátky?! To nemyslí vážně! Nech
to na mně!“ Ráchel volá otci: „Tati, poslouchej, nebudete s matkou nic dělat,
rozumíš, NIC, dokud s Davidem nepřijedeme!“
Kohn se spokojeně obrátí na manželku:
„A je to, Rebeko, oba na svátky přijedou a letenky si zaplatí sami.“

