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V nedČli 4. kvČtna bude setkání krajanĤ v Sonnenbühl.
Program: 13 hodin sraz u jeskynČ Nebelhöhle
prohlídka jeskynČ, zpívání zbožných i lidových písní v jeskyni
pĜejezd do Engstingen do továrny Aramis, kde budeme mít
v 15,30 hodin þeskou mši svatou a malé pohoštČní
Je tĜeba si vzít dobré obleþení (v jeskyni je trvale 8 ûC), dobré boty
(do jeskynČ se schází po mnoha schodech) a baterku.
Sonnenbühl a Engstingen leží na úpatí Schwäbische Alb.

7. Neobvyklé pozvání na první nedČli v kvČtnu do Schwäbische Alb

„Pes roztrhal slepice tak, že už nebyly ani na polívku.“

„SvČdka nehody jsem mČl, ale když jsem ho požádal o svČdectví v mĤj
prospČch, Ĝekl pouze, že má svých starostí dost a že už jednou sedČl.”

Hlášení klienta: „Stál jsem na kĜižovatce a dával pĜednost vozidlĤm na hlavní
silnici. Najednou, kde se vzalo, tu se vzalo, pĜijelo neviditelné auto, narazilo
do mého vozidla a zase zmizelo."

Tatínek chtČl pĜedvést v hotelovém areálu synovi, jak zdolat prolézaþku.
Bohužel se v ní zaklínil tak nešĢastnČ, že nakonec museli pĜijet místní hasiþi,
aby ho vyprostili.

Rodina si na stole v obývacím pokoji dČlala þokoládové fondue, jejich pes
zavadil o stĤl tak nešĢastnČ, že na sebe pĜevrhl lihový ohĜívaþ, zaþal hoĜet
a pobíháním po bytČ postupnČ zapálil záclonu, koberec a sedací soupravu.
Pes byl uhašen bundou, naštČstí se mu nic vážného nestalo.

Za stČraþem auta nabouraného na parkovišti byla cedulka a na ní zpráva:
„Jak tohle píšu, sleduje mČ nČkolik lidí, kteĜí si myslí, že sem píšu svoje jméno,
adresu a þíslo pojištČní. Ale není to tak!”

„Paní pĜi snaze zaparkovat nabourala jeden i druhý vĤz. Když pochopila, že se
na místo nevejde, snažila se zaparkovat vedle mého vozu. PĜitom nacouvala
do tĜetího auta. Vystoupil jsem z vozu a chtČl paní navést, jenže ona si spletla
rychlosti a pĜimáþkla mČ k vozu. PĜi vystupování z auta mČ pak udeĜila dveĜmi
do hlavy. Víc už si nepamatuji.”

6. Humor- Hlášení pĜípadĤ na pojišĢovnu

Dobré prožití zbytku postní doby a radostné Velikonoce!
PĜeje faráĜ Bohuslav Švehla

Ohni, který planeš, lásko, která hoĜíš, dobrý Kriste, vČþné svČtlo, chlebe
života. DennČ tČ lidé požívají, a pĜesto zĤstáváš celý. ZaskvČj se ve mnČ,
rozhoĜ ve mnČ svĤj plamen, osvČtli mČ a posvČĢ své stvoĜení, osvoboć je
od všeho zlého. DopĜej mi, aĢ mohu jíst pokrm tvého tČla, abych z tebe žil,
k tobČ putoval a k tobČ došel.
Jan z Fécamp, mnich, 11. stol.

Jako slunce je stále stejné, nemá žádný rub ani žádné temné místo, ale záĜí
svým vlastním svČtlem, tak i duše, která byla osvícena nevýslovnou krásou,
slávou a svČtlem Kristovy tváĜe a která – naplnČná Duchem svatým – byla
uschopnČna stát se Božím pĜíbytkem a chrámem, se stala jedním okem,
svČtlem, tváĜí i slávou a byla naplnČna Duchem svatým.
Pseudo – Makarius, mnich na VýchodČ, 5. - 6. stol.

Že tvĤj duch vstal plnČ spolu s Kristem, budeš schopen poznat podle toho,
že dokážeš s naprostým pĜesvČdþením prohlásit: „Staþí mi jediné – že
Kristus žije.“ Žije-li on, žiji také já, protože moje duše je s ním spojena,
on sám je mým životem a vším, co potĜebuji. Co mi mĤže scházet, jestliže
Kristus žije? I kdyby mi chybČlo všechno ostatní, mČ to nezajímá, hlavnČ
když Ježíš žije.
Guerric z Igny, mnich a opat, 11. stol.
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„Víra se osvČdþuje a roste právČ ve zkouškách,
prožitých s nadČjí a láskou.“
P. VojtČch Kodet

Odpoþinutí vČþné, dej jim ó Pane, ...

2. ledna ve vČku 75 let zemĜel filmový historik a publicista Karel ýáslavský.
7. ledna ve vČku 81 let zemĜela hereþka JiĜina Jirásková.
5. února ve vČku nedožitých 68 let zemĜel zpČvák JindĜich ŠĢáhlavský.
8. února ve vČku 70 let zemĜel kameraman a dokumentarista ýT Václav Filip.
23. února ve vČku 83 let v MnichovČ zemĜel Antonín Hinšt, pedagog a malíĜ.
26. února ve vČku 65 let zemĜel Bob Friedl, brnČnský zpČvák a kytarista.
1. dubna ve vČku 87 let zemĜel Bohumil Švarc, herec a hlasatel.
4. dubna ve vČku 81 let zemĜel televizní režisér Ivo Paukert.
20. kvČtna ve vČku 87 let zemĜel jihoþeský básník a spisovatel VČroslav Mertl.
5. þervna ve vČku 93 let zemĜela hereþka Eva Gerová.
9. þervna ve vČku 92 let zemĜel JiĜí Rotrekl, katolický básník a spisovatel.
21. þervence ve vČku 81 let zemĜel malíĜ a ilustrátor Karel Kupka.
31. srpna ve vČku 77 let zemĜel kameraman František Uldrich.
7. záĜí ve vČku 90 let zemĜel skladatel a klavírní virtuóz Ilja Hurník.
23. záĜí ve vČku 84 let zemĜel herec Milan Vágner.
2. Ĝíjna ve vČku 69 let zemĜel textaĜ, hudebník a skladatel ZdenČk RytíĜ.
20. listopadu ve vČku 76 let zemĜel zpČvák a skladatel Pavel Bobek.

3. NČkolik jmen - zemĜelí v roce 2013 (výbČr z Popelce umČlcĤ)

DČkuji všem, kteĜí ze Stuttgartu, Karlsruhe a dalších míst
na ýeskou misii v MnichovČ poslali finanþní dar.
Od února 2013 do konce února 2014 pĜišlo z této oblasti na náš úþet 795 €.
Dárci – bez titulĤ a podle abecedy:
Brumofsky – Bad Vildbad, DaĖhel - Pforzheim, DraboĖ – Bretten, Grollmus –
Weil im Schönbuch, Herzig – Stuttgart, Hess - Schorndorf, Chod - Neu Ulm,
Janoušek – Esslingen, Krista - Engstingen, Majerová – Stuttgart, Michálek Karlsruhe, Nortmann – Winden, Nováková - Esslingen, Novotný - Pforzheim,
Papoušek – Waiblingen, Podlaha – Leonberg, Rauer – Stuttgart, Salaba Karlsruhe, Smíšek - Böblingen, Smrt - Korntal, Velíšek – Elzach.
Díky také všem, kteĜí pĜispČli na Misii jinou cestou.
Pokud jsem nČkomu poþeštil nebo ponČmþil jméno, prosím o prominutí.

2. PodČkování od nás k vám

Slávka Janotová Kodl-Kaspar (Fürth u Norimberka)

Otec Švehla mČ povolal k napsání "modlitby umČlce."
Jsem malíĜka a dát slovy na papír "stav duše" není pro mne snadné.
Díky za dar hledání a nacházení.
Za kopretinu, ve které jsem kdysi rázem jako bleskem u Damašku
uvidČla celou dokonalost - smysl stvoĜení - v pokoĜe. Byl to zaþátek cesty.
Díky za potenciál dokonalosti, který jsi nám dal na cestu z ráje, znovu TČ najít.
Díky za to, že mĤžeme postupnČ uvidČt svou nahotu pýchy a svou malost.
Dej, aĢ neniþíme sebe a kopretiny. AĢ dokážeme i bolest, kdy ani morfium
nepomáhá, obČtovat za to, co už znovu udČlat lépe není možné,
za ménČ bolesti všude kolem.
Dej, aĢ spolu s "malou Tereziþkou" i Hanou Karas a ostatními sestrami a bratry
dokážeme Ĝíct: “NejkrásnČjší den života je den smrti.
Opustit svĤj dĤm, aby se duše spojila se svým ženichem.
Opustit všechno radostnČ, bez lítosti, abys mu tak dokázala svou lásku.“
Nerozumím a nevím, jen to vím, že Ty víš všechno.
To je moje jistota a síla. VČĜím, že mi dopĜeješ najít mĤj stĜed
už ne v sobČ, ale mimo sebe - v TobČ.
Miluješ mČ i v mé nedokonalosti,
dej, aĢ dokážu ty ostatní, svou nedokonalou rodinu, mít ráda.
Dáváš mi na to ještČ þas, dej aĢ ho naplním ne mou, ale Tvou vĤlí.

5. Modlitba umČlkynČ 2014 - zkráceno

nedČle 20. dubna ve 14 30 hodin – Boží hod velikonoþní, svČcení pokrmĤ
nedČle 4. kvČtna
Sonnenbühl + Engstingen
nedČle 18. kvČtna ve 14 30 hodin
nedČle 15. þervna ve 14 30 hodin
nedČle 20. þervence ve 14 30 hodin
Všichni jsou srdeþnČ zváni!

Naše termíny:

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),
Buslinie 44, Haltestelle Kleiststr.

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

4. Scházíme se - pravidelné bohoslužby ve Stuttgartu

