6. Stuttgartská květnová pouť
V sobotu 27. května jsme navštívili Liebfrauenhöhe, mariánské duchovní
centrum blízko Rottenburg am Neckar.
V malé kapličce Schönstatt jsme nejdříve slavili českou bohoslužbu.
Po ní následoval výborný oběd a prohlídka centra.
Sestra M. Anjetta nám vyprávěla o vzniku a historii Schönstattu v Německu
i v Liebfrauenhöhe a provedla celým areálem. Navštívili jsme moderní kostel
Krönungskirche, provincialát, dům pro hosty, malé hospodářství, zahradnictví,
velký park a hřbitov.
Všechno vytváří harmonický celek, jejímž středem je milostná kaplička.
Májovou pobožností a s Božím požehnáním jsme se spokojeně rozjížděli domů.

"Někdy by nám pomohlo jen se zastavit a porozhlédnout
se kolem, abychom se přestali klanět dílu svých rukou."
karmelitán Vojtěch Kodet
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1. Zásvětná modlitba k Matce třikrát podivuhodné

7. Humor
Tři největší hrozby na cestách:
- exotické choroby
- přepadení
- paní na vedlejším sedadle, která si chce povídat.
Baví se dva mladíci: „Víš, jaký je rozdíl mezi policajtem a debilem?“
Najednou se vynoří policajt: „No jaký, jaký!?“
„Žádný.“- „No proto!“
Potkají se dvě jasnovidky: "Ahoj. Jak se mám?" - "Dobře. A já?"
O půlnoci zvoní zvonek.
"Kdo je?" - "Soused."
"A co chcete takhle pozdě v noci?" - "Máte česnek?" - "Nemáme!"
Asi za půl hodiny zvoní zvonek znovu.
"Kdo je?" - "Soused." "
A co pořád chcete?" - "Nic, nesu vám česnek."
Ostravák se vrátí z dovolené v Tatrách a říká:
"Představte si, že v těch Tatrách mají vzduch, co není vidět."

Maria, Matko má, Královno, tobě se úplně obětuji.
Na důkaz své oddanosti,
zasvěcuji ti dnes své oči, své uši, svá ústa,
své srdce, sebe samého docela.
Protože náležím tobě, dobrá Matko,
chraň, vychovávej a používej mne.
Jsem tvé dítě a tvé vlastnictví. Amen.
"Schönstattská Panna Maria"je nazývaná:
"Třikrát podivuhodná Matka", "Vítězná Královna
ze Schönstattu", "MTA - Mater Ter Admirabilis."
Co je Schönstatt?
V Porýní, nedaleko německého města Koblenz,
leží mariánské poutní místo Schönstatt.
Zde se nachází mezinárodní centrum Schönstattského
hnutí. Schönstatt je Mariánské hnutí, spiritualita,
duchovní cesta založená v r. 1914 v Německu.
V Čechách je kaple v Rokoli v Orlických horách.

Přeji všem krásné léto, dobu prázdnin a dovolených a ochranu Boží.
Váš český farář P. Bohuslav Švehla a další kněží

2. Scházíme se ve Stuttgartu - pravidelné bohoslužby
Česká bohoslužba je obvykle každou třetí neděli v měsíci ve 14 30 hodin.
Kostel St. Clemens, Lortzingstr. 21, 70195 Stuttgart - Botnang
neděle 18. června - Slavnost Těla a Krve Páně
neděle 16. července - Letní bohoslužba
(v minulém listě nebyla tato bohoslužba ohlášena)
V srpnu bohoslužba ve Stuttgartu nebude.
neděle 17. září - sv. Ludmila a sv. Václav
Slovenské bohoslužby:
Stuttgart:
Pozor, změna od letošního roku:
první a druhá neděle v měsíci ve 14 30 hodin (St. Clemens)
Böblingen:
druhá neděle v měsíci v 16 30 hodin (Marienkirche)
Mannheim: čtvrtá neděle v měsíci v 16 hodin (Spitalkirche)
Kaiserslauten: třetí neděle v měsíci v 15 hodin (Franziskuskirche)

4. Scházíme se v Zirndorfu - pravidelné bohoslužby
Česká bohoslužba je obvykle poslední neděli v měsíci v 15 00 hodin.
Kostel Hl. Josef der Arbeiter (Unterkirche) - Bergstr. 20; 90513 Zirndorf
neděle 25. června - Slavnost Srdce Ježíšova
neděle 30. července - bohoslužba na poděkování
V srpnu bohoslužba v Zirndorfu nebude.

Pozor - od září budou české bohoslužby ve Fürthu!
Kostel Christkönig, Friedrich-Ebert-Straße 5, 90766 Fürth (viz foto)
Plánované termíny: neděle 10. září a neděle 29. října - bude ještě upřesněno.

3. Scházíme se ve Frankfurtu - pravidelné bohoslužby
Česká bohoslužba je obvykle každou třetí sobotu v měsíci v 16 00 hodin.
Kostel Herz Jezu – Mathildenstr. 30; 60599 Frankfurt – Oberrad
sobota 17. června: po mši svaté zpíváme lidové písničky s kytarou
V červenci a srpnu nebudou ve Frankfurtu české bohoslužby.
sobota 16. září: Svatá Ludmila a svatý Václav
po mši svaté si opět zapíváme s kytarou
Slovenské bohoslužby:
Frankfurt:
první, třetí (+ pátá) neděle v měsíci v 15 hodin (St. Pius Kirche)

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

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

5. Z Zirndorfu do Fürthu - s Boží pomocí
V kostele Hl. Josef Arbeiter v Zirndofu jsme našli velmi dobré zázemí.
Pan farář Werner Kraus i paní kostelnice Christine Pavelka nás srdečně přijali
a bez velkých formalit se radovali, že tradice německo - české spolupráce i po smrti Otce
Pavla Kučery pokračuje.
Několik let jsme každý měsíc slavili bohoslužby v kryptě, o svátcích nahoře v kostele.
Podobně i prostory pro setkávání po bohoslužbě nám byly vždycky k dispozici.
Problémem od počátku bylo, že z Zirndorfu nikdo na české bohoslužby nechodil.
Všichni jsme museli přijet a veřejná doprava z Norimberka i dalších míst v neděli
odpoledne není ideální.
V Mnichově i ve Stuttgartu máme dobrou zkušenost kooperace mezi českou
a slovenskou duchovní správou. Stejný kostel, stejný čas bohoslužeb.
V Mnichově každou neděli v 9 45 ráno, ve Stuttgartu první, druhou a třetí neděli v měsíci
ve 14 30 odpoledne. Bude to tak fungovat i ve Fürthu, kde se slovenská komunita schází
každou první neděli v měsíci v 15 hodin? Uvidíme.

