6. Papež František a svatý Josef
Papež František má svČtce, na kterého je spolehnutí.
Svatý otec chová hlubokou úctu ke svatému Josefu.
Vedle vstupu do papežského pokoje þ. 201 je na jedné ze dvou dĜevČných
komod soška Mariina snoubence, pod níž dává vlastnoruþnČ psané lísteþky
s prosbou o zvláštní milosti. Latinskoamerický ĜezbáĜ vyĜezal sv. Josefa
ve spánku. Jde o známou evangelijní epizodu, v níž Josef v BetlémČ dostává
ve snu z nebes varování pĜed nebezpeþím, které hrozí DítČti.
Je to jeden z mála pĜedmČtĤ, které si František nechal pĜivést z Argentiny.
„Svatý otec zadává sv. Josefovi spoustu úkolĤ. Úcta k Ježíšovu adoptivnímu otci
se pĜenesla na všechny, kdo se pohybují kolem Františkovy rezidence, vþetnČ
švýcarských gardistĤ.“
Sv. Josef doprovází papeže Bergoglia od mládí.
Papež pochází z farnosti sv. Josefa, tam se i rozhodl pro knČžství.
Jeho pontifikát byl slavnostnČ zahájen právČ na jeho svátek, 19. bĜezna 2013.
5. þervence 2013 papež oficiálnČ svČĜil celý Vatikánský stát ochranČ sv. Josefa
a archandČla Michaela.
Krátce po nástupu na PetrĤv Stolec prý papež vysvČtloval jednomu ze svých
spolupracovníkĤ: „Víš s tČmihle truhláĜi musíš mít trpČlivost: slíbí ti, že budou
se zakázkou hotoví za dva týdny, a pak jim to trvá tĜeba mČsíc.
Ale udČlají to – a pracují dobĜe! Jen musíš mít trpČlivost...“

"Prožít Velikou noc s otevĜeným srdcem znamená
znovu pozvat Pána do svého života, novČ spojit
svĤj život s Životem."
karmelitán VojtČch Kodet
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Velikonoce a jaro roku 2018

1. KĜíž odhaluje tváĜ lásky
Ježíš nám na kĜíži podává nejvČtší dĤkaz lásky.
Nechá své tČlo na kĜíži napadnout zlem a témČĜ se nechá rozdrtit
poutem smrti. Ale protože svou nekoneþnou láskou je veden
na Kalvárii, nezvítČzí smrt, ale láska.
Smrt je naopak pohlcena láskou, protože láska je silnČjší než smrt.
Ježíš je obČtní Beránek.
Neodpovídá na urážky, vydává se bez jakéhokoli odporu.
Ježíšova tváĜ je tváĜí Boha pokory, který nás miluje až do své vlastní
nahoty, až tak, že se stává mezi námi chudým. Je to tváĜ naší bolesti,
našeho osamocení.

7. Humor
FaráĜ mluví s kostelníkem pĜed Popeleþní stĜedou:
"Pan kaplan je nemocný, budete mi muset pomoci s popelcem."
"Ale já jsem to ještČ nikdy nedČlal!"
"To je jednoduché, naberete si popel mezi prsty a udČláte s ním kĜížek na þele. PĜitom
Ĝíkáte: Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš!"
SvČdomitý kostelník si veþer nČkolikrát opakuje slovní formuli.
Ráno se probudí a nemĤže si vzpomenout, jak to má být.
Zeptá se proto faráĜe, jak že to bylo.
FaráĜ jen vzdechne a Ĝekne: "Vy jste byl vždycky blb a blbem zĤstanete!"
První si pro popelec pĜijde starosta. Kostelník nabere popel mezi prsty a Ĝíká:
"Pamatuj, že jsi blb, ..."

Když jsme spojeni s Ježíšem v té hodinČ, kdy prochází zkouškou
nejvČtší lásky, podobáme se opravdu Bohu. Jestliže vstoupíme
do tohoto tajemství spoluutrpení, náš život dostane svĤj plný význam.
Bolest pak není oddČlená od radosti, osamocení od sjednocení.
Smrt se stává souþasnČ životem, bolest radostí a úzkost nadČjí.
Anna Maria Cànopi: Evangelium lásky

PĜeji všem radostné Velikonoce!
Váš þeský faráĜ P. Bohuslav Švehla

2. Scházíme se ve Stuttgartu - pravidelné bohoslužby
ýeská bohoslužba je obvykle každou tĜetí nedČli v mČsíci ve 14 30 hodin.
Kostel St. Clemens, Lortzingstr. 21, 70195 Stuttgart - Botnang
nedČle 15. dubna - velikonoþní bohoslužba
nedČle 20. kvČtna - Boží hod svatodušní, Letnice (Pfingsten)
nedČle 17. þervna - modlíme se litanie k Srdci Ježíšovu
nedČle 15. þervence - letní bohoslužba
V srpnu bohoslužba ve Stuttgartu nebude.
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)

4. Scházíme se ve Fürthu - pravidelné bohoslužby
ýeská bohoslužba je obvykle poslední nedČli v mČsíci v 15 00 hodin.
Kostel Christkönig, Friedrich-Ebert-Straße 5, 90766 Fürth
nedČle 25. bĜezna - KvČtná nedČle, pĜineste si ratolesti k posvČcení
nedČle 29. dubna - velikonoþní bohoslužba
nedČle 27. kvČtna - májová bohoslužba
nedČle 24. þervna - modlíme se litanie k Srdci Ježíšovu

5. ďudové misie 10.-13. mája 2018 ve Stuttgartu
Program:
þtvrtek 10. kvČtna
pátek 11. kvČtna
sobota 12. kvČtna

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 21. dubna: velikonoþní bohoslužba
sobota 19. kvČtna: Svatodušní bohoslužba
Mše národĤ ve Frankfurtu (Dóm)
sobota 16. þervna: po mši svaté zpíváme lidové písniþky s kytarou
V þervenci a srpnu nebudou ve Frankfurtu þeské bohoslužby.
sobota 15. záĜí: Svatá Ludmila a svatý Václav
Slovenské bohoslužby ve Frankfurtu:
první a tĜetí nedČle v mČsíci v 15 hodin (St. Pius Kirche)
Slovenský knČz P. Juraj Sabadoš slouží naše bohoslužby ve Frankfurtu.

SrdeþnČ dČkujeme.

nedČle 13. kvČtna

v 15 hodin
v 18 hodin
v 17 hodin
v 18 hodin
v 11 hodin
v 14 30 hodin
v 15 30 hodin
v 16 30 hodin
v 17 hodin
v 18 30 hodin
v 19 30 hodin
v 11 hodin
v 14 30 hodin

zaþátek, adorace, svátost smíĜení
mše svatá, veþeĜe
katecheze, setkání s dČtmi
mše svatá, svátost nemocných, veþeĜe
katecheze, obČd
program pro muže, program pro dČti
program pro ženy, program pro mládež
svátost smíĜení
mše svatá, obnova manželských slibĤ
koncert bratĜí kapucínĤ
veþeĜe
poslední katecheze, obČd
závČreþná mše svatá

Misie povedou dva kapucíni z Bratislavy:
bratr Felix a bratr OndĜej.
Vše bude v kostele a ve farním sále
St. Clemens Stuttgart - Botnang.
Je možné se zúþastnit i jen þásti programu.
Cena: dobrovolný pĜíspČvek.
Vítáme pomocníky do kuchynČ.

Na všech místech je po bohoslužbČ pohoštČní a setkání ve farním sále.

PĜihlášky do 1. kvČtna
adresa: webmaster@nemecko-misie.com

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

Koordinátor lidových misií: ďuboš Ihring (varhaník)

