6. Oblast Norimberk - pravidelné bohoslužby
Kostel Christkönig, Friedrich-Ebert-Straße 5, 90766 Fürth

" Nedovedeme si ani pĜedstavit, jakou vzdálenost musel
pĜekonat ten, který nás miluje, aby se k nám snížil."
karmelitán VojtČch Kodet

nedČle 7. ledna 2018 v 15 hodin - Vánoþní bohoslužba
po mši svaté si zazpíváme koledy, pohoštČní v sále pod kostelem
Slovo z Bible na rok 2018
nedČle 4. února v 15 hodin - Slovensko - þeská bohoslužba
pĜijede P. Miroslav Martiš z Boru u Tachova
víkend 16. - 18. února - Duchovní obnova ve ŠtČkni
nedČle 25. bĜezna v 15 hodin - KvČtná nedČle
posvČcení ratolestí, prĤvod
budeme þíst pašije podle evangelisty Marka

Spoleþný pozdrav duchovního správce z Mnichova
Advent, Vánoce a zaþátek roku 2018
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1. Vánoþní zamyšlení Richarda ýemuse SJ.
7. Církevní rok v tradici východu a západu
Nejenom Lutherjahr byl v NČmecku ekumenickým tématem roku 2017,
ale také katolicko - Ĝecko ortodoxní ekumena udČlala letos další spoleþný krok.
Na svátek sv. OndĜeje (30. listopadu 2017) vydala smíšená komise DBK
(Deutsche Bischofskonferenz) a Orthodoxní biskupská konference v NČmecku
dokument s názvem: "Oslavit Krista, Boží Matku a všechny svaté
- Církevní rok v tradici východu a západu."
Brožura uvádí pohled na slavení církevního roku.
"Mnohé svátky máme spoleþné
jak svým obsahem, tak i dnem v kalendáĜi.
Mariánské svátky i svátky svatých
svČdþí o Kristu, dávají orientaci v dnešní dobČ,
pomáhají naší víĜe a vytváĜejí spoleþenství.
Vzájemná znalost nás má obohatit,
posílit naši bratrskou solidaritu ve víĜe."
Dokument podepsali za katolickou stranu
magdeburský biskup Gerhard Feige
a ortodoxní patriarcha NČmecka sídlící v Bonnu,
metropolita Augoustinos.

Že snad není krásnČjšího období, na které se þlovČk tČší, než Vánoce,
na tom se všichni shodneme. O Vánocích ovládnou v ýechách srdce
lidí bytosti, které se jinak v osobním životČ bČžného ýecha zas až tak
moc nevyskytují. NevČĜící þlovČk si ale tČžko dovede pĜedstavit
Vánoce bez Ježíška, Mikuláše, andČla a þerta. Konec koncĤ režisér
Strach asi vČdČl jaké téma vybrat pro svou filmovou pohádku AndČl
PánČ. Skloubil dva prvky, které jsou v þeské mentalitČ nerozdČlitelné
-Vánoce a pohádka.
Leckterému þlovČku by nČco chybČlo, kdyby nevidČl o Vánocích
v televizi pohádku. Že Ježíšek a spol. je ale pĜeci jenom nČco víc než
bajka, ukazuje i Václav NeckáĜ ve své písni "Ježíšku z dávných dní."
Pater Špidlík Ĝíkával: "Jsme mystické tČlo Kristovo, jsme jeho tČlo,
jeho ústa, jsme jeho ruce, jeho nohy, hlava i srdce.
Své božství spojil Kristus s naším lidstvím. Nestaþí nám to?"
Jak dalece jsou Vánoce u nás prodchnuty vírou v Ježíše Krista, to mČ
nepĜísluší hodnotit. Ale i zesvČtštČlé Vánoce mají svoji dĤležitost.
Stávají se jakousi profánní liturgií, kterou moderní þlovČk potĜebuje.
DĤležité je, že touží po povznesení se nad obyþejný všední život
a po uskuteþnČní pĜání míru, pokoje, radosti a po spoleþenství rodiny.
Radostné Vánoce a šĢastný nový rok 2018!
pĜejí þeský faráĜ Bohuslav Švehla a další knČží

2. Scházíme se ve Stuttgartu - pravidelné bohoslužby

4. Statistika diecéze Rottenburg - Stuttgart za rok 2016

ýeská bohoslužba je obvykle každou tĜetí nedČli v mČsíci ve 14 30 hodin.
Kostel St. Clemens, Lortzingstr. 21, 70195 Stuttgart - Botnang

„Statistika není mým bohem,“ Ĝekl papež Benedikt XVI.
Dívá se totiž hlavnČ zpátky. Víra hledí do budoucna. Obojí se doplĖuje.

nedČle 17. prosince - 3. nedČle adventní
úterý 26. prosince - vánoþní bohoslužba, svatý ŠtČpán
koledy a vánoþní písnČ, slovo z Bible na rok 2018,
pohoštČní v sále pod kostelem
nedČle 21. ledna 2018 - 3. nedČle v mezidobí
víkend 16. - 18. února - Duchovní obnova ve ŠtČkni
nedČle 18. bĜezna - 5. nedČle postní
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Slovenské bohoslužby:
Stuttgart:
první a druhá nedČle v mČsíci ve 14 30 hodin (St. Clemens)
Böblingen:
druhá nedČle v mČsíci v 16 30 hodin (Marienkirche)
Mannheim: þtvrtá nedČle v mČsíci v 16 hodin (Spitalkirche)
Kaiserslauten: tĜetí nedČle v mČsíci v 15 hodin (Franziskuskirche)
"PĤlnoþní" ve Stuttgartu: nedČle 24. prosince ve 22 hodin - nČmecky.

3. Scházíme se ve Frankfurtu - pravidelné bohoslužby
ýeská bohoslužba je obvykle každou tĜetí sobotu v mČsíci v 16 00 hodin.
Kostel Herz Jezu – Mathildenstr. 30; 60599 Frankfurt – Oberrad
sobota 16. prosince - 3. nedČle adventní
v sále si v pĜedstihu zazpíváme koledy
slovo z Bible na rok 2018, pohoštČní
sobota 20. ledna 2018 - 3. nedČle v mezidobí

Diecéze v þíslech:
1 846 997 pĜihlášených (registrovaných) katolíkĤ, 1028 církevních jednotek,
existuje asi 100 skupin cizincĤ, jednou z nich jsme my.
NejvČtší skupinu tvoĜí Italové - 98 970 lidí,
Chorvati 69 379 a Poláci 46 195.
Portugalsky mluvících (vþetnČ Brazílie, Konga) je 18 387,
španČlsky mluvících (s Latinskou Amerikou) 12 888,
MaćaĜi 10 682.
V diecézi je zamČstnáno celkem 24 600 lidí,
170 000 se jich navíc angažuje dobrovolnČ.
Celkem je v diecézi 1 451 pastoraþních spolupracovníkĤ,
616 aktivních knČží, z toho 109 Ĝeholních.
Stálých jáhnĤ je 95, dalších 90 jáhnĤ má civilní povolání.
Náboženství vyuþuje 460 uþitelek a uþitelĤ.
V katolických školkách je 44 572 dČtí,
existuje 93 katolických škol s 25 148 studenty.
887 charitativních zaĜízení, které se starají o 379 000 lidí.
Pracuje v nich 29 600 zamČstnancĤ a 8 300 dobrovolníkĤ.
Dvakrát v roce bylo sþítání pĜi bohoslužbách,
174 702 lidí na bohoslužbách, je to 9,46 % registrovaných.
BČhem roku bylo v diecézi udČleno 13 429 kĜtĤ, 12 733 biĜmování,
3 414 svateb a 17 243 pohĜbĤ.
JeštČ by se daly ze statistiky vyþíst fondy a úroky, investice a další þísla.
Na konci každé statistiky by mČlo být podČkování:
Díky za každého þlovČka, který hledá Boha!

v únoru bohoslužba nebude - Duchovní obnova ve ŠtČkni
sobota 17. bĜezna - postní bohoslužba
Slovenské bohoslužby:
Slovenská farnosĢ sv. Gorazda, Philipp-Fleck-Straße 13, 60486 Frankfurt
Frankfurt: První, tĜetí a pátá nedČle v mČsíci v 15 hodin (St. Pius Kirche)
pondČlí 25. prosince: Boží hod vánoþní - v 11 hodin
viz http://skm-frankfurt.de

5. Profanierung - OdsvČcení kostela St. Stephan ve Stuttgartu
V sobotu 30. prosince ve 14 hodin probČhne
"Profanierung - OdsvČcení kostela St. Stephan,"
v Rotenwaldstr. 98, kde se dĜíve konaly þeské a slovenské bohoslužby.
Po obĜadu bude setkání ve farním sále pod kostelem.
SrdeþnČ zve faráĜ Werner Laub a farnost St. Elisabeth.

