
 

 

"Startovní" letopočty: rok 1948 - 1968 - 1989 - ?? 
 

Nastartujeme po "nucené" pauze? - Záleží na každém z nás. 
 

Srdečně zveme na české bohoslužby v Německu:  
Mnichov, Stuttgart, Fürth a Frankfurt. 

Léto roku 2020 

  Mnichov - St. Stephan     Stuttgart - St. Clemens 

    Fürth - Christkönig     Frankfurt - Herz Jesu 
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Koronavirové zamyšlení - možná i povzbuzení 
 

"Nemyslím si, že korona je Boží trest.  
Takového Boha si nedokážu představit. 
Ale pevně věřím, že skrze nejrůznější 
krize u nás Bůh klepe  
a zve nás k zamyšlení."  
 

Christoph kardinál Schönborn,  
arcibiskup ve Vídni (foto vlevo) 

 
 

SLOVO KORONAVIRUS - CORONAVIRUS 
 

Virus, který se nyní šíří po světě a způsobuje čínskou chřipku  
(nemoc covid-19), nese označení „koronavirus.“  
Výraz označuje viry, které způsobují onemocnění u zvířat i lidí.  
 

Název „korona“ pochází z latinského slova corona (= koruna)  
a je odvozen od charakteristického uspořádání vnější stavby obalu virů  
ve tvaru královské koruny (či přeneseně sluneční koróny). 

Dvě koruny: královská a trnová 
 

Královská koruna je symbolem moci a autority 
 

Koronavirus se viditelně podobá koruně.  
Koruna je symbolem moci a autority – a tento virus má nad námi lidmi opravdu obrovskou moc.  
Pouhým okem je sice neviditelný, ale povšimněte si, k čemu všemu miliony – vlastně miliardy – lidí donutil,  
a co všechno kvůli němu naopak dělat nemůžeme. 
Důrazně nám také připomíná, jak jsme zranitelní. Člověk na svou smrtelnost snadno zapomíná.  
Koronavirus dokládá, že náš vztah ke stvoření a také vztah stvoření k nám není v pořádku.  
A že se to nestalo náhodou. 
 

Trnová koruna je naší nadějí 
 

Ale existuje ještě jiná koruna, která je naší nadějí:  
trnová koruna, kterou vložili Pánu Ježíši u soudu na hlavu předtím, než byl popraven.  
Tato koruna dokládá, jak hluboká je propast mezi stvořením a jeho Stvořitelem.  
Zemi stvořil Bůh, ne my. Nejsme jejími majiteli, přestože o to usilujeme.  
Jsme jen nájemníky a správci a máme v této věci nedostatky  
– mnozí z nás si zpackali život nebo ho zpackali druhým, nemluvě o tom,  
co jsme provedli s planetou. 
Není možné připravit pro lidi dva ráje:  
jeden ve spojení s Bohem a druhý bez Boha.  
Koronavirus velmi rychle bortí naše iluze o tom, že na zemi vybudujeme dokonalý svět.  
Naše původně netečné, či dokonce samolibé reakce se jeho přičiněním mění v upřímné zděšení,  
pocit zmaru a hněv. 
V porušeném světě, který je důsledkem hříchu ničen, jsou bolest a utrpení nevyhnutelné.  
Dokud nezačal na celé planetě řádit koronavirus, před touto realitou jsme možná utíkali.  
Teď ho už ale nelze ignorovat, stejně jako nelze ignorovat otázky života a smrti,  
na které nás upomíná. 
 

Koronavirus - velký megafon 
 

Koronavirus nám může posloužit i jako velký megafon a připomenout nám základní životní pravdu:  
každý z nás zemře.  
Koronavirus, navzdory všemu hroznému, co působí, nám může posloužit k velmi prospěšnému účelu:  
a to tehdy, přiměje-li nás k tomu, abychom se obrátili k Bohu,  
kterého jsme roky nebrali na vědomí; k Bohu, který měl na hlavě trnovou korunu  
– jen aby nás přivedl zpátky k sobě a přenesl nás do nového neporušeného světa, kde již není smrti.   
  

          Prof. John Lennox, Oxford 
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Česká pouť do Ellwangen se letos nekoná 
 

48. KRAJANSKÁ POUŤ KE SV. METODĚJOVI DO ELLWANGEN (JAGST)  - SOBOTA 4. ČERVENCE 2020 

Letos není možné organizovat pouť, společně obědvat, ...  
 

V neděli 7. června řekl Svatý otec před modlitbou Anděl Páně: 
 

"V Itálii je akutní epidemická fáze překonána. Mějte se však na pozoru, neslavte vítězství předčasně,  
protože je třeba pečlivě dbát platných norem, které pomáhají předcházet šíření viru.  
Bohu díky jsme vyšli z toho nejhoršího, ale stále platí předpisy, které dostáváme od státních představitelů.  
Bohužel však v jiných zemích má virus mnoho obětí.  
Minulou neděli v jedné zemi umíral každou minutu jeden." 

Pamětní deska: 
 

Na soudní stolici sedí král Ludvík Němec,  
uprostřed obžalovaný arcibiskup Metoděj.  
Žalobci jsou biskupové: Adalvin ze Salzburgu,  
Hermanrich z Passau, Anno z Freisingu  
a pravděpodobně Landfried z Brixenu.  
Jeden má dokonce v rukou důtky.  
Když se papež po 2,5 letech o věznění Metoděje dozvěděl, 
přikázal okamžitě Metoděje propustit a biskupy potrestal.  
 

Všichni žalobci během dvou let pak zemřeli. 

Začátek poutí do Ellwangen. 
 

Freising, Reichenau, Niederalteich nebo Ellwangen jsou místa,  
kde mohl být sv. Metoděj uvězněn. Většina historiků se přiklání k Ellwangen. 
 

V letech 1962 - 1982 byl ellwangenským starostou  
Karl Hermann Wöhr (1919 - 1985, viz foto).  
Ve II. světové válce padl do ruského zajetí, kde poznal východní církev a její tradice.  
Učinil slib, že pokud se šťastně vrátí domů, obnoví v Ellwangen Metodějovu památku.  
 

Navrhl, aby se kongres slavistů k poctě sv. Metoděje konal v Ellwangen.  
Městská rada nechala zhotovit pamětní desku, která znázorňuje soud nad biskupem  
Metodějem. Vyrobil ji místní umělec Hans Schebler.  
Deska byla připevněna na zeď bývalé městské brány.  
Při pouti Slovinců 12. července 1970 byla slavnostně odhalena a posvěcena. 
 

Kongres se nakonec konal v Regensburgu a Salzburgu. 

Češi a Ellwangen 
 

Koncem listopadu roku 1970 uspořádal P. Karel Fořt duchovní schůzku v Ellwangen.  
Pozval na ni české kněze-emigranty v Německu. Z Říma přijel i exilový delegát Mons. Jaroslav Škarvada.  
Starosta města Ellwangen Karl Wöhr přišel kněze pozdravit a přitom je vyzval, aby mu pomohli odkaz 
sv. Metoděje rozšířit. Sjezd byl zakončen mší svatou v basilice sv. Víta a modlitbou u pamětní desky. 
Bylo rozhodnuto, že příští rok zde bude česká pouť. 
 

První česká pouť do Ellwangen  - sobota 10. července 1971.  
 

Bohoslužbu vedl opat Anastáz Opasek OSB.  
Při ní udělil 22 biřmovancům svátost biřmování. 
Po mši svaté dával požehnání novokněz P. Benno Kusý OFM.  
(Kněžské svěcení přijal v neděli 27. června 1971 v kostele sv. Anny v Mnichově).  
 

Po společném obědě pouť pokračovala mariánskou pobožností na poutním místě  
Schönenberg nad Ellwangen.  
Na louce pod kostelem si Češi udělali spontánní piknik. Přitom je navštívil  
starosta města a poděkoval jim, že připutovali uctít památku sv. Metoda do Ellwangen. 
Pouti se zúčastnilo asi 120 lidí. 
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České poutě ke svatému Metodějovi do Ellwangen 
 

Vzpomínky na krajanské poutě v letech 1972 - 1973 

Na kněžské schůzce (duben 1972) byla založena Ústřední katolická duchovní rada v NSR.  
Ve stanovách měla za úkol spolupráci a propojení katolíků v NSR. Bylo zvoleno její předsednictvo a stanoveny jednotlivé 
odbory: např. liturgický, odbor mládeže, sociální, kulturně-publikační, ..  
Jedním z konkrétních úkolů duchovní rady byla příprava příští poutě do Ellwangen. 
Hostitelem byl P. Pavel Kučera, schůzka se konala v nově otevřeném středisku Velehrad v Norimberku (Tillystr. 44). 
  

2. Krajanská pouť do Ellwangen - sobota 8. července 1972 
 

Při pouti v basilice sv. Víta slavili dva novokněží primici: P. Stanislav Glück a P. Radim Valík OSB.  
Kněžské svěcení přijali 1. července 1972 v Regensburgu. 
Opat Anastáz Opasek udělil svátost biřmování 14 biřmovancům, kázal P. Karel Fořt. 
Po společném obědě byl připraven program ve městě i na Schönenbergu. Nechyběl ani program pro děti. 
Účast asi 270 lidí. 
 

Pouť vzbudila zájem našich krajanů i z jiných zemí.  
Na podzim v r. 1972 vyhlásila duchovní rada anketu, v níž se sbíraly nápady na pouť v příštím roce. 
Všechny lístky byly slosovány. První cena byla velkorysá: poukaz do Říma na pouť v roce 1973.  

3. Krajanská pouť do Ellwangen - sobota 7. července 1973 
 

Třetí pouť do Ellwangen byla jedním slovem "obrovská." 
 

Při pouti se připomnělo výročí 1000 let od založení pražského biskupství,  
25 let od založení české duchovní služby v NSR,  
25 let kněžství Mons. Karla Fořta, P. Pavla Knespla OFM a P. Angela Staffy O.Praem.,
20 let řeholních slibů sestry Konstancie Mrázkové z Gautingu. 
 

Kázal delegát z Říma pro českou duchovní službu v zahraničí  
Mons. Dr. Jaroslav Škarvada. Téma: "Křesťanství je nejen dar, ale i úkol." 
 

Slavnostní bohoslužba začala v 10 hodin v basilice sv. Víta.  
Při ní koncelebrovalo devět kněží, působících v Německu. Zpíval sbor z Mnichova. 
Po bohoslužbě se šlo průvodem k pamětní desce, kde Mons. Jaroslav Kubovec 
(Dürrenwaldstetten - viz foto dole) zhodnotil význam cyrilometodějské tradice. 
Následoval oběd v městské hale, při které pozdravil účastníky starosta Ellwangen  
Karl Hermann Wörl. Nad halou vlála papežská, německá a česká vlajka. 
 

Následoval odpolední zábavný program: 
- beseda a simultánka s šachovým velmistrem Luďkem Pachmanem  
  (každý si přinesl vlastní šachovnici) 
- výstava o 25 letech působení duchovní služby v Německu 
- prodej českých náboženských a zábavných knih, možnost prezentovat a prodávat   
  vlastní obrazy a umělecká díla 
- setkání rodáků podle různých oblastí a míst ve vlasti 
  (cedule se jmény krajských měst měly velký ohlas)  
- zpěv a taneční veselice za doprovodu orchestru pana Vohlídky  
  z bavorského Waldkraiburg 
- setkání skautů a mládeže z celého Německa pod vedením P. Jiřího Kopice SDB. 
- maňáskové divadlo, které připravili krajané ze Stuttgartu pod vedením sl. Rádlové 
- hry a závody dětí pod vedením katechetky sestry Konstancie  
- pečené buřty, koláče, zmrzlina a jiné občerstvení 
 

Mariánskou pobožnost s požehnáním na Schönenbergu v 17 hodin vedl P. Pavel 
Kučera. 
 

Papež Pavel VI. poslal telegram, ve kterém blahopřál jubilantům a krajanům  
v NSR a udělil všem apoštolské požehnání.  
Mnichovský arcibiskup a předseda německé biskupské konference Julius kardinál 
Döpfner ve svém dopise pozdravil krajany a vyslovil své požehnání. 
 

Sešlo se asi 500 poutníků!  
Díky pečlivé přípravě a práci celé Duchovní rady bylo možné pouť  
v takovém rozsahu uskutečnit. 
 

"Loučení, loučení,"- všichni si upřímně slibovali: Na shledanou za rok! 
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Pravidelné bohoslužby v Mnichově - léto 2020 
 

Sv. Štěpán - St. Stephan, Thalkirchnerstr. 11, 80331 München 
každou neděli je mše svatá pravidelně i v létě: v 10 a v 11 hodin - česky nebo slovensky (do zrušení odstupů). 
česká mše svatá je každou 2. a 4. neděli v měsíci a každou středu v 18 30 hodin  
 

Středeční bohoslužby nebudou od 29. července do 9. září. 
 

neděle 12. července: Oslava sv. Cyrila a Metoděje v Mnichově - v 10 a v 11 hodin 
sobota 15. srpna: Nanebevzetí Panny Marie - slovensky 
neděle 27. září: Svatováclavská pouť     
 

Program a setkání na Velehradě bohužel zatím není povolen. 
 

    Aktuální termíny najdete na našich stránkách: www.misie-nemecko.com 
 

Z kalendáře našich přátel: 
Ackermann-Gemeinde: každé úterý je "Ackermann-Tag" - virtuální přednášky, koncerty, besedy, .. 
 

přednášky Prof. Stefan Samerski: youtube-kanal: Die Sudetendeutschen ... 

 

Scházíme se ve Stuttgartu - pravidelné bohoslužby 
 

Česká bohoslužba je každou třetí neděli v měsíci ve 14 30 hodin.      

Kostel St. Clemens, Lortzingstr. 21, 70195 Stuttgart - Botnang 
 

neděle 19. července: letní bohoslužba 
V srpnu bohoslužba ve Stuttgartu nebude. 
neděle 20. září: svatá Ludmila a svatý Václav 

 

Slovenské bohoslužby: 
 

Stuttgart: 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)  
 

Kontakt: Slovenská katolícka misia v juhozápadnom Nemecku 
ThDr. Peter Hudymač PhD., August-Bebel Str. 49, 68199 Mannheim 
Tel.: 0621 - 81 45 95  www.nemecko-misie.com 

Scházíme se ve Fürthu - pravidelné bohoslužby  
 

Česká bohoslužba je obvykle poslední neděli v měsíci v 15 00 hodin.
 

Kostel Christkönig, Friedrich-Ebert-Straße 5, 90766 Fürth 
 

 neděle 28. června: modlíme se litanie k Srdci Ježíšovu 
 V červenci bohoslužba ve Fürthu nebude. 
 neděle 30. srpna: prázdninová bohoslužba 
 neděle 4. října: svatá Ludmila a svatý Václav 
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Staroměstské 
náměstí v Praze 
opět zdobí 
Mariánský sloup. 
 
Posvěcen bude  
o Slavnosti 
Nanebevzetí Panny 
Marie 15. srpna 2020.
 

"Po sto jedna letech, sedmi měsících a jednom dni se ve čtvrtek 4. června 2020 na pražské Staroměstské 
náměstí vrátil mariánský sloup. 
Město Trier postavilo před dvěma lety sochu Karlu Marxovi. Město Praha obnovilo Pannu Marii.  
Kdyby mi to někdo říkal před třiceti lety, tak ho budu považovat za blázna.  
První je bohužel skutečností, druhé Bohu díky také.  
Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás."     kardinál Dominik Duka 
           

"Je to historická chvíle. Znovu jsme získali své místo v duchovním středu Evropy.  
Právě k duchovním hodnotám Evropy jsme se znovuobnovením tohoto sloupu symbolicky přihlásili. 
Sloup není v žádném případě mrtvým kusem kamene, ale naopak vyjádřením živé úcty k Panně Marii." 
    

          prorektor Univerzity Karlovy, historik umění a profesor Jan Royt 
 

Realizaci provedl akademický sochař a restaurátor Petr Váňa z Karlíku spolu s dalšími kameníky (Petr Beneš, 
Petr Piekarz, Hynek Shejbal a Tomáš Váňa), kteří společně vytvořili Mariánskou kamenickou huť. 
Sdružení pro obnovu mariánského sloupu celé dílo podporovalo.  
Dík patří mnoha dárcům z celé republiky i ze zahraničí. 
 

16 základních kamenů darovalo 15 českých měst a jedna česká misie. Na kamenech jsou jejich jména:  
Chicago - Česká misie, Dolní Bojanovice, Dobřichovice, Jaroměř-Josefov, Hořice v Podkrkonoší,  
Hustopeče nad Bečvou, Mníšek pod Brdy, Moutnice, Olomouc, Prostějov, Soutice u Vlašimi, Třeboň,  
Třebotov, Zábřeh, Záhornice u Opočna, Žďár nad Sázavou. 
 

Mariánský sloup měl a má stále mnoho odpůrců a nepřátel - z řad politiků, komunistů, nekatolických církví, ... 
 

Socha "Panny Marie z exilu," pořízená v roce 1954 v Římě, dnes stojí ve strahovské zahradě nad Prahou. 
 

Přeji všem krásné léto, dobu prázdnin a dovolených a ochranu Boží.              

                      Váš český farář P. Bohuslav Švehla a další kněží 

Scházíme se ve Frankfurtu - pravidelné bohoslužby  
 

Česká bohoslužba je obvykle každou třetí sobotu v měsíci v 15 00 hodin. 
 

Kostel Herz Jezu – Mathildenstr. 30, 60599 Frankfurt – Oberrad 
 

 sobota 18. července: bohoslužba s P. Andrzejem 
 V srpnu bohoslužba ve Frankfurtu nebude. 
 sobota 19. září: Svatá Ludmila a svatý Václav 
   Bohoslužby budou začínat již v 15 hodin! 
 

Slovenské bohoslužby:  
 

Frankfurt: první, třetí (+ pátá) neděle v měsíci v 15 hodin (St. Pius Kirche) 
 

Kontakt: Slowakische Kath. Gemeinde - Slovenská farnosť sv. Gorazda 
P. Juraj Sabadoš, Philipp-Fleck-Straße 13, 60486 Frankfurt 
Tel.: 069 - 77 83 19     email: skm@skm-frankfurt.de  www.skm-frankfurt.de 
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Ještě korona... 
 

Hlášení místního rozhlasu:  
"Papírové peníze mohou být infikované koronavirem. 
Veškerou hotovost dejte opatrně do igelitového sáčku,  
zalepte a dejte ven před dveře.  
Naše firma je večer posbírá a ekologicky zlikviduje." 
 

"Děcka, myjte si ruce, jinak chytnete koronavirus. 
Na ten sice neumřete, ale na infekčním oddělení není wifi."
 

"Nevíte jak je to teď s tím koronavirem? Nemůžu se  
přes těstoviny, konzervy a mouku dostat k televizi." 

 

Inzerát: "Sympatický muž se zásobou mouky  
hledá ženu se zásobami toaleťáku." 
 

Proč máš na dveřích napsáno K + M + B + R 2020?"  
"Ale, abych nezapomněl: klíče, mobil, brýle, rouška."  
 

"Dnes jsem sama doma měla dlouhou chvíli.  
Tak jsem šla ven a zazvonila na náš domovní zvonek. 
Tolik radosti jsem už dávno nezažila!" 
 

"Kýchl jsem si před počítačem a spustil se antivirový 
program." 

Německo – naše farnost 
P. Bohuslav Švehla, Velehrad, Dachauer Str. 23, 80335 München ℡ 089/26 03 331 
www.misie-nemecko.com 
email: misie@misie-nemecko.com       nebo: Tschechischsprachige-Mission.Muenchen@ebmuc.de 
bankovní spojení: LigaBank München 
IBAN: DE28 7509 0300 0002 124017  BIC: GENODEF1M05 

 

P. Andrzej Koch CMF, Polnische Kath. Gemeinde, Auf dem Mühlberg 14, 60559 Frankfurt am Main 
        ℡ 069/60 32 053 

P. ThDr. Emil Valášek, Kühberg 9, 94032 Passau   
P. Josef Jonáš, Černín 73, 267 51 Zdice   ℡ 00420/311 686 334    

 

Jáhen Ing. Jan Kaplan, Akazienweg 2, 85238 Petershausen ℡ 08137/99265 
 

Slovenské katolické misie v Německu: 
Sprecher Mons. Rudolf Maslák, Landsberger Str. 39   80339 München       (089) 500 3510 
Pfr. Juraj Sabadoš, Gemeinde St. Gorazd, Philipp-Fleck-Str. 13  60486 Frankfurt am Main   (069) 77 8319 
Pfr. Dr. Peter Hudymač, August Bebel Str. 49    68199 Mannheim       (0621) 81 4595 

 

Trochu křesťanské moudrosti a humoru: 
 

"Kříž nás drží při zemi, ale nikde jinde se nelze nebe dotknout."  
"Jsme spaseni od hříchu, nikoli od práce."  
"I když jsi na dně, Boží ruka je stále pod tebou." 
"Slunce vychází jen pro ty, kdo ráno vstávají." 
"Pokud jsi anděl, neboj se létat – pokud nejsi, neboj se chodit pěšky." 
"Chcete-li dojít daleko, musíte vyjít ze sebe."  
"Dnes pochybujeme o tom, čemu se vždycky věřilo, a věříme tomu, o čem se vždycky pochybovalo." 
 

                                         Pavel Kosorin: Křesťanské aforismy 

"Víš, jak se chytá králík? - Skrč se za strom a vydávej zvuky jako mrkev." 
 

"Šéfe, ve středu přijdu trochu později do práce." - "Dobrá, v kolik?" - "Asi v pátek." 
 

Vězeň vyjde po 12 letech z basy a v kapse civilních kalhot najde lístek z opravny obuvi.  
"No co, mrknu se tam, třeba ještě existují. Už ani nevím, jaké boty jsem tam odnesl." 
Přijde na místo a vidí, že opravna stále funguje.  
Dá opraváři lístek, ten zajde dozadu, po chvíli se vrátí a říká:  
"Ve čtvrtek se stavte, bude to hotový!" 
 

Muž k přivolanému lékaři v hotelovém pokoji: "Moje žena celý den naříká, jak ji bolí 
žaludek." - "A co proti tomu děláte?" -  "Strkám si vatu do uší." 

Inzeráty: "Prodám cokoli, komukoli, jakkoli. Zavolejte kdykoli, kamkoli. Zn.: Kdokoli. 
 

"Jsem milá, hezká blondýnka. Máte-li zájem, zavolejte na můj mobil Samsung 7." 
 

Mezi rybáři: "Tak jsem včera vytáhl dvoumetrovou štiku!˝ -  ˝Já zase zapálenou svíčku.˝ 
„Kolik jsi už dneska chytil ryb?“ - „Až chytím ještě jednu, tak ta bude první.“ 
„Bojoval jsem, než jsem tu rybu vytáhl!“ - „Já také vždy zápasím s otvírákem na konzervy.“ 
 

Do firmy přijmou nového zaměstnance a vezme si ho do parády mistr:  
"Tady máš koště a jdi zamést halu." - "Ale já jsem inženýr!"  
"Aha," poškrábe se mistr na hlavě, "tak já ti to ukážu." 


