
 

 

 

Novým pražským arcibiskupem 
byl papežem jmenován Mons. Jan Graubner. 

 

 
Mnoho zdraví, sil, radosti a Božího požehnání v této nové služb�! 

Léto roku 2022 



 

Povzbuzení na prázdniny a dovolenou 
 

Každý �lov�k pot�ebuje vydechnout, odpo�inout si a nabrat sil.  
Využijme �asu prázdnin a dovolených k setkání s druhými a s Bohem, dop�ejme své duši nadechnutí. 

    

D�ti se radují, mají prázdniny:  
pohoda, koupání, sluní�ko, žádná škola.  
Mnozí dosp�lí mají také zaslouženou dovolenou.  
Ur�it� i starší generace vítá ty nádherné letní chvíle, 
krásnou p�írodu, úžasné stvo�itelské dílo Boží.  
Všude p�evažuje dobrá nálada.  
 

Samoz�ejm�, že i v tomto období je n�kdo nemocen, 
možná, že ho trápí nejistota, strach, co bude dál.  
T�eba �eká na naši návšt�vu, na dobré slovo.  
 

Dovolená je doba, kdy máme dobré podmínky,  
víc rozjímat nad svým životem s Ježíšem,  
s Pannou Marií i se svatými patrony našeho života.  
Doba, kdy je dobré si n�co hezkého p�e�íst. 
 

Rozjímání z Písma svatého uprost�ed letních dní! 
 

Ježíš je sluncem našeho života, on nás m�že prozá�it  
a naplnit lidskou touhu a nad�ji.  
Když se vystavujeme paprsk�m jeho lásky,  
probouzíme v sob� nad�ji na budoucí a definitivní,  
v��né léto u nebeského Otce.  

Ochra� mne, Pane,  
 

p�ed nesmyslnými dny nudy, 
p�ed dny bez modlitby a bez myšlenek na Tebe, 
p�ed tlacháním a špinavými �e�mi, 
p�ed skleslostí, prost�edností, neovládáním se, 
p�ed lhostejností. 
 

Prosím T�, otev�i mi o�i  
pro všechno dobré a krásné. 
A� má ústa nacházejí slova radosti, 
a� jsou mé ruce ochotny dávat a pomáhat, 
a� s bd�lým duchem p�ijímám pravdu. 
Pomoz mi,  
abych svým životem zv�stoval Tebe.  
   

    Alfonso Pereira 

Modlitba pro každý prst ruky - papež František 
 

1. Palec je prst nejbližší. 
Za�ni se tedy modlit za ty, kte�í jsou ti nejblíže. Jsou to lidé, na které si vzpomeneme nejsnadn�ji. 
Modlitba za naše drahé je "milá povinnost." 
 

2. Dalším prstem je ukazová�ek. Modli se za ty, kdo u�í, vzd�lávají a pe�ují o druhé. 
Sem pat�í rodi�e, u�itelé, profeso�i, léka�i i kn�ží. 
Pot�ebují podporu i moudrost, aby ostatním ukazovali správný sm�r. Vždy na n� pamatuj ve svých modlitbách! 
 

3. Další prst je nejv�tší - prost�ední�ek. P�ipomíná nám naše v�dce. 
Modli se za prezidenta, poslance, podnikatele a další zodpov�dné. 
Jsou to lidé, kte�í �ídí osud naší vlasti a ovliv�ují ve�ejné mín�ní. Oni pot�ebují Boží vedení. 
 

4. �tvrtým prstem je prstení�ek. 
Mnozí se budou divit, ale je to náš nejslabší prst, což m�že potvrdit každý u�itel hry na klavír. 
Tento prst nám p�ipomíná modlitbu za slabé, zkoušené a nemocné. Oni pot�ebují tvé modlitby ve dne i v noci. 
Modliteb za n� nebude nikdy dost. Prstení�ek nás zve i k modlitb� za manželské páry. 
 

5. Nakonec p�ichází malí�ek, nejmenší ze všech. 
Podobn� malými se máme cítit p�ed Bohem a p�ed bližními. Bible �íká, že "poslední budou prvními." 
Malí�ek ti p�ipomíná, aby ses modlil za sebe. Poté, co se pomodlíš za všechny ostatní, lépe pochopíš,  
jaké jsou tvé pot�eby a uvidíš je správným úhlem pohledu. 
 



 

O Slavnosti Nanebevstoupení Pán�, ve �tvrtek 26. kv�tna 2022, jsme uspo�ádali pou� k Pann� Marii. 
Poutní místo na úpatí Schwäbische Alb nás p�ivítalo sluncem a rozkvetlými loukami. 
Po setkání na parkovišti jsme asi kilometr putovali k poutnímu místu.  
Cestou jsme se modlili r�ženec "prokládaný" mariánskými písn�mi a meditací od sv. Bernarda.  
Následovala mše svatá a krátká prohlídka poutního kostela.  
Nastal �as ob�da, p�esunuli jsme se proto do farního sálu Canisiusheim v Deggingen. 
Místní manželé Michaela a Luboš Ihringovi pro všechny uva�ili výborný guláš s �eskými knedlíky.  
Pití i n�co sladkého ke káv� p�ivezli ostatní.  
Zažili jsme zázrak rozmnožení jídla:  
p�estože nás p�ijelo dvakrát víc, než bylo p�ihlášených, všichni se najedli a chleba ješt� zbyl! 
Pou� jsme zakon�ili v nádherném farním kostele Heilig Kreuz mariánskými litaniemi a požehnáním. 
 

Díky Bohu, Pann� Marii i všem, kte�í se pouti zú�astnil a díky t�m, kte�í vše p�ipravili. 

Pou� krajan� ze Stuttgartu do Ave Maria, Deggingen 

Mariánská modlitba (kterou jsme "prokládali" r�ženec) 
 

Každý, kdo víš, že ve vlnobití tohoto sv�ta se spíše zmítáme  
uprost�ed bou�í a v�tr�, než krá�íme po pevné zemi,  
nespoušt�j o�i z této zá�ící hv�zdy, 
nechceš-li, aby t� bou�e pohltila.  
 

Op�ou-li se do tebe vichry pokušení, narazíš-li na skaliska 
soužení, k hv�zd� se dívej, Marii vzývej! 
Jsi-li zmítán vlnami pýchy nebo ctižádosti nebo nactiutrha�ství 
nebo žárlivostí, k hv�zd� se dívej, Marii vzývej!  
Ot�ásá-li lo�kou tvé duše hn�v, lakomství nebo svody t�la,  
dívej se k Marii! 
Jsi-li pod�šený velikostí svých h�ích�,  
zmatený ne�istým sv�domím, p�estrašený hr�zou p�ed soudem  
a už t� pohlcuje hlubina zármutku a propast zoufalství,  
mysli na Marii! 

 

V nebezpe�ích, v úzkostech, v pochybnostech, 
na Marii mysli, Marii vzývej!  
Stále ji m�j na rtech, stále ji m�j v srdci.  
Chceš-li, aby se za tebe p�imlouvala,  
bu� pam�tliv p�íkladu, který dala svým životem. 
 

Následuješ-li ji, nezbloudíš,  
prosíš-li ji, neupadneš do zoufalství,  
myslíš-li na ni, nechybíš,  
drží-li t�, neklesneš,  
chrání-li t�, nemusíš se bát,  
vede-li t�, neunavíš se,  
je-li k tob� milostivá, dojdeš k cíli. 
 

 Svatý Bernard z Clairvaux (1090 - 1153) 
 st�edov�ký teolog, filosof, myslitel a mystik 
 

Poutní místo Ave Maria 
 
najdeme v horní �ásti �eky Filstal. Bylo 
postaveno na svahu Schwäbische Alb.  
Z Deggingen k n�mu vedou kapli�ky 
k�ížové cesty.  
 

Každého návšt�vníka upoutá p�edevším 
nádherná rokoková výzdoba, množství 
štuk� na hlavním oltá�i i magnet celého 
kostela - milostná socha Panny Marie. 
 

V minulém století sv��il biskup  
z Rottenburgu poutní místo �ádu 
kapucín�, který zde byl do roku 2018. 
 

Venku je poutní areál, lurdská jeskyn�, 
k�ížová cesta a Cesta sv. Františka. 
 
 



 

 Jan Bosco Graubner  
* 29. srpna 1948 v Brn� (73 let) 
 

kn�žské sv�cení: 23. �ervna 1973 
1973 - 1990, kn�z v Olomoucké diecézi 
biskupské sv�cení: 7. dubna 1990 v Olomouci 
sv�tící biskup, generální viká� v Olomouci 
biskupské heslo: 
"Quod dixerit vobis facite." - "Co vám �ekne, u�i�te." 
 

arcibiskup olomoucký 1992 - 2022 
2022 - arcibiskup pražský a primas �eský 
   - - -  
V arcibiskupské kapli v Praze, kde bylo jmenování 
zve�ejn�no, �ekl arcibiskup Jan Graubner: 
 

"P�edevším jsem p�edpokládal, že se hledání nového 
arcibiskupa bude �ešit v �echách a ne na Morav�. 
Jsem také jen o málo mladší, než pan kardinál." 
 

... "Když jsem byl p�ed dv�ma lety p�i covidu mezi 
životem a smrtí, �ekl jsem Bohu: Jestli m�, Pane, 
odvoláš, jedinou mou nad�jí je tvé milosrdenství.  
A jestli m� tu ješt� chceš nechat, nebráním se. 
Nechci pak již nic pro sebe, ale chci jen to,  
co chceš ty!" 

Uv�domil jsem si, co jsem Bohu slíbil a jak jsem si 
to sám sob� nalajnoval." ... 
 

... "Vy jste si m� v Praze nevybrali, já vás také ne. 
Dostali jsme spole�ný úkol, abychom spolu prožívali 
a budovali spole�enství místní církve, kde bude 
možné zažívat Ježíšovu p�ítomnost uprost�ed nás. 
Vím, že jsou p�ed námi d�ležité projekty a starosti, 
kterých nebude málo. Spoléhám však na Boží pomoc 
a v��ím, že je tady dost ochotných a dobrých lidí, 
kte�í budou mít zájem spole�n� pracovat na tom,  
co jsme dostali za úkol.  
A už dop�edu d�kuji t�m, kdo tuto výzvu p�ijmou." 
 

Ke svému p�est�hování do Prahy �ekl: 
 

"Opustit Olomouc, by� možná jen na pár let, pro m� 
není snadné. P�irostla mi k srdci a považuji ji za sv�j 
domov. 
Snažím se vzít si te� k srdci, co jsem �íkával kn�žím, 
když se m�li st�hovat do jiné farnosti: 
 

Kdo budoval své dílo, ten ho opouští t�žko.  
Kdo budoval dílo Boží, tak ví, že v tom m�že 
pokra�ovat kdokoliv jiný a on m�že pokra�ovat 
kdekoliv, kam ho Pán pošle." 
 

 

Z Olomouce do Prahy  
 

Novým pražským arcibiskupem byl 13. kv�tna 2022 jmenován  
dosavadní arcibiskup v Olomouci, Mons. Jan Graubner. 

    arcibiskup Jan Graubner                katedrála sv. Václava v Olomouci       s kardinálem Dominikem Dukou 

Mons. Pavel Konzbul byl jmenován novým diecézním biskupem v Brn� 
 

Svatý Otec František jmenoval 26. kv�tna 2022 Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného 
biskupa brn�nského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního viká�e v Brn�, do �ela brn�nské diecéze. 
Vyst�ídá tak dosavadního biskupa Mons. Vojt�cha Cikrle, který dovršil 75 let.          foto vpravo: oba biskupové 

Mons. Pavel Konzbul 
 

* 17. �íjna 1975, Brno (46 let) 
 

kn�žské sv�cení: 28. 6. 2003 
biskupské sv�cení: 29. 6. 2016 
 

biskupské heslo: 
     „Via, veritas, vita“  
 „Cesta, pravda, život“ 
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�eská bohoslužba je obvykle poslední ned�li v m�síci v 15 00 hodin. 
 

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

naše termíny: ned�le 26. �ervna: Oslava sv. Cyrila a Metod�je 
 

  ned�le 31. �ervence: Letní slavnost 
 

  ned�le 28. srpna: Prázdninová bohoslužba 
 

  V zá�í ve Fürthu bohoslužba nebude. 
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�eská bohoslužba je každou t�etí sobotu v m�síci v 15 00 hodin. 
 

Kostel Herz Jezu, Mathildenstr. 30, 60599 Frankfurt – Oberrad, P. Andrzej Koch CMF. 
 

naše termíny:  podle oznámení P. Andrzeje Kocha 
 

Slovenské bohoslužby: Frankfurt: (St. Pius Kirche)  
 

první, t�etí (+ pátá) ned�le v m�síci v 15 hodin             www.skm-frankfurt.de 
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�eská bohoslužba je každou t�etí ned�li v m�síci ve 14 30 hodin.      

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

naše termíny:  ned�le 17. �ervence: �eská bohoslužba ve Stuttgartu nebude! 
Ellwangen - Schönenberg, n�mecká bohoslužba v 10 hodin 
15. - 17. �ervence 2022 bude v Ellwangen blaho�e�en P. Jeningen SJ. - viz letá�ek 
 

  V srpnu bohoslužba ve Stuttgartu nebude. 
 

  ned�le 18. zá�í: Svatá Ludmila a svatý Václav 
 

P�eji všem krásné léto, dobu prázdnin, dovolených a ochranu and�la strážného na všech cestách.            

                               Váš �eský fará� P. Bohuslav Švehla  

Dv� pozvánky: 
 

St. Martin in Gsies - Velehrad 
horská turistika 
1. - 8.  �íjna 2022 
 

�ím - Velehrad 
16. - 22. �íjna 2022 
s ubytováním na Velehrad� 
 

�eské bohoslužby v N�mecku - léto 2022 
 

�eská pou� do Ellwangen se letos nekoná. Svatým v�rozv�st�m pod�kujeme p�i ned�lních bohoslužbách. 
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�eská bohoslužba je každou 2. a 4. ned�li v m�síci v 10 hodin. 
Každou ned�li je mše svatá pravideln� i v lét� - �esky nebo slovensky. 
 

Kostel Sv. Št�pána - St. Stephan, Stephansplatz 2, 80331 München 
 

 ned�le 10. �ervence: Oslava sv. Cyrila a Metod�je 
 ned�le 14. srpna: Nanebevzetí Panny Marie - �esky 
 ned�le 25. zá�í: Svatá Ludmila a svatý Václav 
 

St�ede�ní bohoslužby v 18 30 hodin nebudou od 20. �ervence do 7. zá�í. 
 

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

 



 

N�mecko – naše farnost 
 

P. Bohuslav Švehla, Velehrad, Dachauer Str. 23/4, 80335 München          ℡ 089/260 3331 
www.misie-nemecko.com  email: misie@misie-nemecko.com        
kancelá�: 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 Müllberg 14, 60559 Frankfurt ℡ 069/6032053 
 

jáhen Ing. Jan Kaplan, Akazienweg 2, 85238 Petershausen 
 

 

Misijní rada v Mnichov� 
 

V b�eznu letošního roku se v celém N�mecku 
konaly volby do farních rad. Motto voleb zn�lo: 
"Být k�es�anem. Myslet dop�edu.  
Jednat s odvahou." 
 

V Mnichov� jsme zvolili následující novou radu: 
Tomáš Mrtvý, Marie Smolková, Andrea 
Vernerová a Jaroslav Verner.  
Z "ú�adu" k nim pat�í Vendula Bílková,  
Marie Popeláková a P. Bohuslav Švehla.  
Starostou byl zvolen Jaroslav Verner. 
 

Misijní rada má �ty�letý mandát. 

Misijní rada ve Stuttgartu  
 

Také ve Stuttgartu jsme v b�eznu uspo�ádali volby do rady.  
 

Po mnohaletém "starostování" paní Ludmily Smrt jsme tentokrát 
zvolili "Ampelkoalici" - každý si vzal jeden úkol za vlastní 
a ostatní budeme �ešit spole�n�. 
Nemáme proto starostu nebo starostku. 
 

V sou�asné rad� jsou:  
manželé Libuše a Jaroslav Papoušek, Eva a Stanislav Rauer, 
Ludmila a Jan Smrt, Helena Nováková a Heinz Geier,  
Renata Brüntrup, Jana Ilg a P. Bohuslav Švehla.  
 

foto: Po mši svaté máme vždy výborné pohošt�ní. 
 

Srde�né díky všem �len�m minulých misijních rad, díky pat�í i t�m, kte�í kandidovali a nebyli zvoleni. 
Boží požehnání sou�asným radním - i všem ostatním, protože �eskou misii tvo�íme všichni dohromady. 

K�ížová cesta národ� v mnichovském kostele St. Michael 
 

Po dvouleté pauze cizojazy�ný referát arcidiecéze organizoval letos na Velký pátek K�ížovou cestu národ�.  
Kv�li covidu se nekonalo procesí na p�ší zón� m�sta jako obvykle, ale z�stali jsme v kostele St. Michael. 
K�íž ze Slovenska nesli kostelem zástupci �ecko - katolické ukrajinské misie.  
Pobožnost vedl kardinál Reinhard Marx a sv�tící biskup Rupert Graf zu Stolberg. Spole�n� jsme rozjímali  
o utrpení Pána Ježíše. Každé zastavení vedla jedna misie. Zpívali jsme italsky, anglicky, chorvatsky i v dalších 
jazycích. �eši m�li páté zastavení, zazn�la píse� "Svatý k�íži, tebe ctíme." 



 

 

Bohatství stá�í:   
 

St�íbro ve vlasech, zlato v zubech, kameny v ledvinách. 
titanové klouby, cukr v krvi, olovo v nohách, železo  
v cévách, ... a nevy�erpatelné zásoby plynu. 
Netušili jsme, že za života nahromadíme takové bohatství! 
 

"Pane primá�i, opravdu m� budou operovat vaši studenti?" 
"Ano, budou." "A co když um�u?" - "Tak dostanou p�tku!" 
 

Zran�ní z d�tství: pád z kola, pád ze stromu, popáleniny... 
Zran�ní z dosp�losti:  
špatné spaní, dlouhé sezení, p�íliš silné kýchnutí... 
 

Dala jsem si do seznamky inzerát s mojí fotkou. Zatím se 
mi ozvali dva plasti�tí chirurgové, zuba� a �editel cirkusu. 
 

Mrkev je super jídlo: když máš hlad a chceš ho mít stále. 

Všichni chodí na procházku s pejskem.   
Já mám jen želvu. Tak jsem šel také. 
... Už t�i dny jsem nebyl doma. Stále jdeme po schodech. 
 

Šel jsem na ryby a zjistil, že jsem si zapomn�l koupit 
cigarety. P�j�il jsem si proto od syna krabi�ku z jeho bundy. 
Za t�i hodiny ryba�ení jsem chytil: 3 žraloky a 2 velryby.  
 

P�ítelkyn� se ptá kamarádky:  
"Kde ses narodila?" - "V nemocnici." - "Fakt - a co ti bylo?" 
 

Žena: "Netuším, jak bych to bez tebe zvládla, miluji t�!" 
Muž: "To jsi ty a nebo z tebe mluví to víno?" 
Žena: "To jsem já a mluvím k tomu vínu."  
 

"Všichni t� opustí, jen já ne, nikdy!" - Tvé sádlo. 
 

Do �eznictví vstoupí kostra. „Co si dáte?" zeptá se �ezník. 
„Nic, d�kuji, jen se dívám, co se te� nosí."  
 

 

Žijeme v divné dob�: 
Telefony bez tla�ítek, chleba bez mouky,  
zima bez sn�hu, kafe bez kofeinu,  
�okoláda bez cukru, pivo bez alkoholu,  
vztahy bez lásky, lidi bez mozku,... 
 

Plavky m� upozornily, že bych m�la zhubnout.  
Pak jsem si oblékla tepláky a ty m� uklidnily. 
 

Když ti v práci �eknou, že to m�žeš ud�lat jen ty, 
znamená to, že nenašli v�tšího hlupáka. 

Eko-seka�ka, typ Greta 

Na dovolenou .. 
 

Správný �ech má t�i podmínky pro ideální dovolenou:  
1. jemný písek  2. �istou vodu  3. mícha�ku. 
 

„Ondro, p�ivezl sis z dovolené n�jaké suvenýry?” 
„No, nakoupil jsem jich hodn�, ale na zpáte�ní cest� jsme je všechny vypili.” 
 

Celník otev�e ve vlaku dve�e kupé:  
„N�jaké cigarety, lihoviny, zbran�, st�elivo, drogy?“   
Rozespalý cestující zamumlá: „D�kuji, nechci, mám toho plné kufry.“ 
 

�okoláda je kakao. Kakao roste na kakaovníku. Kakaovník je strom.  
Strom je zelený... Co z toho vyplývá! �okoláda je vlastn� jiný druh salátu. 
 

M�j plat je jako hybridní auto: polovina na benzín a polovina na elekt�inu. 
Nic se ale nevyrovná tomu,  
když vrátíš misky. 

Je hodn� zp�sob�, jak pot�šit mámu. 


