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P. Bohuslav Švehla, Velehrad - kancelář, Klenzestr. 66,
80469 München ( (089) 2016 793, fax (089) 18959 715
email: misie@misie-nemecko.com

8. Kontakty

Stopuje Smrtka u cesty a po chvíli jí zastaví kolemjedoucí řidič:
„Teta, kam to bude?“ „Ale, jedu jenom kousek, támhle do tý zatáčky.“

Soused je na návštěvě u souseda. Oba bydlí ve stejných garsonkách a tomu prvnímu
se líbí, jak má druhý vytapetováno. Tak se ho ptá: „Kolik jsi na to kupoval rolí tapet?“ –
„Osmnáct.“ Po týdnu se opět zastaví na pokec a říká:
„Člověče, jak jsi to dělal, mně zbylo osm rolí!“ - „To souhlasí, mně taky.“

Novák jede s prázdným kolečkem. Zastaví ho mistr a ptá se, proč.
„Mám takový fofr, že ani nestačím nakládat!“

Přijde Adam pozdě domů a Eva mu vyčítá: „Kde jsi zase byl, ty máš určitě ženskou!“
Adam ji utěšuje: „Ale vždyť víš, že jsi jediná žena na světě!“
Jdou spát a pozdě v noci probudí Adama šimrání na hrudi.
„Co to děláš?“ - „Počítám ti žebra!“

Při zpovědi:
„Otče, já se pomalu nemám z čeho zpovídat. Už osm let nepiju alkohol, nekouřím,
drogy si nepíchám, nechodím za ženami, dokonce nekradu ani barevné kovy,
nikoho nepřepadám, auta nevykrádám.“
„Já vím, synu, vím. Však tě už brzo pustí na svobodu.“

7. Humor

6. Několik fotografií z posledních bohoslužeb a setkání v Zirndorfu
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Požehnanou dobu podzimní i dušičkovou přeje všem Váš český farář

Srdečně zveme!

14 30 HODIN

Prosíme naše dobré ženy, aby napekly dobroty
a přinesly je do sálu.

BUDE V NEDĚLI 15. ZÁŘÍ 2013 VE
V KOSTELE SVATÉHO ŠTĚPÁNA
VE STUTTGARTU.

(SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ)

SLAVNOSTNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ BOHOSLUŽBA

1. Svatý Václav a svatá Ludmila

podzim roku 2013

Občasník České misie
diecéze Rottenburg - Stuttgart

3/2013

„V nouzi je každá minuta drahá
a přece je lepší pozdě než nikdy.“
John Tolkien

Papež František vybídl celý svět, aby se 7. září konal Den modliteb a postu.
Protože ne všichni se o tom včas dozvěděli; nebo z jiného důvodu se jej nemohli
zúčastnit, přidejme se k této výzvě jiný den.
„Křik po míru! Tento křik důrazně říká: chceme svět míru, chceme být muži
a ženami pokoje, chceme, aby v této naší společnosti drásané rozpory
a konflikty vypuknul mír; už nikdy válka! Nikdy válka. Mír je příliš cenný dar,
který musí být podporován a chráněn.
Nahlas opakuji: nikoli kultura střetu, kultura konfliktu vytváří soužití v národě
a mezi národy; nýbrž kultura setkání, kultura dialogu je jedinou cestou k míru.
Křik po míru, ať stoupá vysoko, aby dosáhnul k srdcím všech, a všichni složili
zbraně a nechali se vést touhou po pokoji.“

3. Den postu a modliteb za mír v Sýrii a dalších zemích

Foto zleva: poutní dům Velehrad, logo a současná kaple

Bohoslužba v české řeči
je každou třetí neděli v měsíci ve 14 30 hodin.

Jeho současný ředitel P. Jaromír Zádrapa SDB. k tomu říká:
„Velehrad a jeho existenci vidím ve třech obrazech.
První: Josef Egyptský, od roku 1968 – 1989.
Kardinála Josefa Berana, který dům získal, také „prodali do cizí země,“
ale byl předurčen k tomu, aby sjednotil bratry a uvedl je znovu do země.
A Josef, stejně jako kardinál Beran, se nikdy do nové země nevrátil.
Hlavním motorem domu byl P. Vojtěch Hrubý SDB. a další spolupracovníci.
Druhý obraz: Mojžíš – vrátil bratřím svobodu a ukázal jim její bohatství.
To je prvních dvacet let po pádu komunismu. Dům v té době nadále řídil
P. Vojtěch, po něm převzal veslo P. Jiří Sedláček SDB.
Třetí obraz: Betánie – místo osobního setkání s vírou, setkání s lidmi,
kteří vírou žijí nebo žili, tedy se svatými či mučedníky.“

Nemyslíš, že Jan XXIII. a Jan Pavel II. měli víc starostí než ty?
Přesto zůstali klidnými služebníky.
Hlavně, abychom plnili vůli Boží a opírali se o sílu Ducha svatého – a ne svou!

Co se času týče, buďme rádi, že ho nemáme víc.
Budeme mít co dělat vyúčtovat ten, co máme!

Poznat a plnit vůli Boží je možné v každé době.

Máme jasné evangelium, plňme vůli Boží, modleme se – a o víc se nestarejme.

Boj se musí bojovat a vydržet. Máš občas krásné výsledky? Člověk by to rád
pokládal za definitivní vítězství. Jenže životní drama je větší a delší.
Trvá přesně do konce života. Tak vydrž!

Máme zodpovědnost i za svět kolem sebe a nebudeme-li vyzařovat energii
lásky, pak nejenže svět nezachráníme, ale ještě ochudíme, odčerpáme.
Čeká na nás, je to naším posláním.

vybírá P. Antonín Hráček, Velehrad, St. Martin v jižním Tyrolsku

5. Myšlenky pro duchovni růst

čtvrtek 26. prosince ve 14 30 hodin
Svátek svatého Štěpána, vánoční bohoslužba, budeme zpívat koledy

neděle 15. prosince ve 14 30 hodin – 3. neděle adventní

neděle 17. listopadu ve 14 30 hodin – (Před)slavnost Krista Krále

Každý může přinést lístek se jmény zemřelých, na které vzpomeneme.

neděle 20. října ve 14 30 hodin - Vzpomínka na zemřelé

Naše termíny:
neděle 15. září ve 14 30 hodin – Slavnost sv. Ludmily a sv. Václava

Kostel sv. Štěpána, Rotenwaldstr. 98 (blízko West Bahnhof),
Buslinie 44, Haltestelle Kleisstr.

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.

4. Scházíme se - pravidelné bohoslužby ve Stuttgartu

2. Český Velehrad v Římě oslaví 28. září 2013 své 45. narozeniny

