
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nebojme se hledat Pána v jeslích! 
Nechme se o Vánocích překvapit Ježíšem. 

 

Požehnané Vánoce a celý rok 2023. 
 
 

                Vánoce roku 2022 
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Bohužel, je možné poplést si svátky  
a udělat si "svoje Vánoce," hezké tradiční svátky, 
jejichž středem jsme my a ne Dítě Ježíš. 
 

Budou Vánoce,  
pokud jako Josef dáme prostor tichu,  
pokud jako Maria přitakáme Bohu, 
pokud jako Ježíš budeme nablízku tomu, kdo je sám, 
pokud jako pastýři vyjdeme ze svých ohrad, abychom 
přebývali s Ježíšem.  
Budou Vánoce, pokud najdeme světlo  
v nuzné Betlémské jeskyni. 
 

Nebudou Vánoce,  
pokud budeme hledat oslňující třpyt světa,  
pokud se zahrneme dárky a jídlem, ale nepomůžeme 
ani jednomu chudákovi, který je podoben Bohu, 
protože o Vánocích se Bůh stal chudým. 
 

Přeji vám požehnané Vánoce, bohaté na Ježíšova 
překvapení! 
   
  papež František 
 
 

Vánoce jsou svátky překvapení od Boha 
 

Za několik dní budou Vánoce. Stromky, ozdoby 
a světla všude připomínají, že i letos budou svátky. 
Reklamní průmysl zve k výměně dárků, které jsou 
vždy nové, aby překvapovaly. 
Líbí se takové svátky Bohu?  
Jaké Vánoce by chtěl On?  
Jaké dárky a překvapení? 
 

Pohleďme na první Vánoce v dějinách: byly plné 
překvapení: Panna se stala matkou, Josef je povolán 
stát se otcem syna, kterého nezplodil, ... 
Spasitele nevítají vládci, ale prostí pastýři. 
První Vánoce byly svátky Boha překvapení. 
 

Slavit Vánoce znamená přijmout na zemi nebeská 
překvapení. Nelze žít při zemi, když nebe vnáší 
do světa svoje novoty. Vánoce zahajují novou epochu, 
kde život není programován, nýbrž darován.  
Slavit Vánoce znamená být jako Ježíš, který sestoupil 
k potřebným.  
Slavit Vánoce znamená být jako Maria: 
důvěřovat Bohu, i když mu často nerozumíme. 
Slavit Vánoce znamená být jako Josef, který vždy 
udělal, co Bůh po něm chtěl, i když to nebylo podle 
jeho plánů. 

NAŠE VÁNOCE 2022: 
 

FRANKFURT-OBERRAD  Herz-Jesu-Kirche, Mathildenstr. 30, 60599 Frankfurt am Main 

 podle oznámení P. Andrzeje Kocha CMF. 
 

FÜRTH   Kostel Christkönig, Friedrich-Ebert-Straße 5, 90766 Fürth  
 pátek 6. ledna 2023 v 15 hodin 
 

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

 neděle 18. prosince, 4. neděle adventní ve 14 30 hodin  
 sobota 24. prosince, půlnoční ve 22 hodin - společně s německou farností 
 pondělí 26. prosince, Svátek sv. Štěpána ve 14 30 hodin  
 

MNICHOV          St. Stephan, Stephansplatz 2, 80337 München 
   

sobota 24. prosince   půlnoční             ve 23 hodin   slovensky  
neděle 25. prosince   Boží hod vánoční  v 10 hodin česky  
pondělí 26. prosince   Svátek sv. Štěpána v 10 hodin slovensky 
neděle 1. ledna  Nový rok 2023  v 10 hodin slovensky  
pátek 6. ledna  Tři králové  v 10 hodin česky 
neděle 8. ledna  Svátek Křtu Páně v 10 hodin česky 
   Rozloučení s Vánocemi 
 

                                                     Srdečně zveme na vánoční bohoslužby. 
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České bohoslužby v Německu - začátek roku 2023 
 

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

- v Mnichově 
 

Česká bohoslužba je každou 2. a 4. neděli v měsíci v 10 hodin. 
Každou neděli je mše svatá pravidelně - česky nebo slovensky. 
Každou středu v 18 30 hodin, podle ohlášení (+ možnost svaté zpovědi). 
 

Kostel Sv. Štěpána - St. Stephan, Stephansplatz 2, 80337 München    

neděle 8. ledna: Rozloučení s Vánocemi 
 

neděle 26. února: Popelec umělců  
 

neděle 26. března: Půst + Svátost pomazání nemocných 
 

Slovenské bohoslužby: Slovenská katolická farnost        www.skm-mnichov.wbl.sk 
    

- ve Stuttgartu  
 

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

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

naše termíny:  
 neděle 15. ledna: Rozloučení s Vánocemi 
 

 neděle 19. února: Mše svatá a setkání, Fasching 
 

 neděle 19. března: Půst + Svátost pomazání nemocných  
 

Slovenské bohoslužby: Stuttgart - Böblingen - Mannheim - Kaiserslauten      
                www.nemecko-misie.com 
 

- ve Frankfurtu  
 

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

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

naše termíny: podle oznámení P. Andrzeje Kocha CMF. 
 

Slovenské bohoslužby: Frankfurt (St. Pius Kirche)  
 

2. a 4. neděli v měsíci v 11 hodin                  www.skm-frankfurt.de 

 

- ve Fürthu  
 

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

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

naše termíny: pátek 6. ledna: Vánoční bohoslužba a setkání 
 

  neděle 29. ledna: Mše svatá a setkání 
 

  V únoru bohoslužba nebude. 
 

  neděle 26. března: Půst + Svátost pomazání nemocných  
   

NAŠE PROSBA - VÁŠ DÁREK  
 

Upřímně děkujeme za každý dar pro Českou duchovní službu v Německu. 
 

Upozornění pro všechny dárce: 
 

Misie nemá oprávnění vydávat potvrzení pro daňové účely v Německu,  
to vydává mnichovské arcibiskupství. Potvrzení o darech (pro daňové účely)  
z arcibiskupství je pro Finanzamt potřebné až od částky 300 €. Posíláme je vždy do konce února.  
Pokud by někdo potvrzení nedostal, ať nás v Mnichově upozorní. Pro všechny ostatní dary stačí finančnímu 
úřadu doložit kopii převodního příkazu (průpis složenky), popř. kopii výpisu z účtu.  
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Ve dnech 14. – 18. listopadu 2022 vykonali němečtí biskupové pravidelnou návštěvu Vatikánu. 
 

Němečtí biskupové v rámci pouti jednali s představiteli vatikánských úřadů o situaci církve ve svých diecézích.  

Dvouhodinové setkání s papežem Františkem proběhlo formou otevřeného rozhovoru, během kterého mohli 
biskupové předložit své otázky a problémy a papež na ně individuálně odpověděl. 
 

Na závěr své návštěvy biskupové několik hodin diskutovali na mimořádném jednání s vedoucími hlavních 
vatikánských úřadů. Neobvykle dlouhého setkání se zúčastnili státní sekretář kardinál Pietro Parolin, 
prefekt Dikasteria pro nauku víry kardinál Luis Ladaria a prefekt Dikasteria pro nauku víry kardinál Marc 
Ouellet. Hlavním tématem setkání byla diskuse o Německé synodální cestě (dále jen "synodální cesta"). 
 

Papež František (v letadle při návratu z Bahrajnu): "Německo má velkou a krásnou evangelickou církev. 
Nechci další, která nebude (nikdy) tak dobrá jako ta, co tu už je. Chci tu katolickou po katolicku, v bratrství 
s evangelickou. Někdy ztrácíme náboženský smysl pro svatý věřící Boží lid a upadáme do teologických diskusí, 
diskusí o souvislostech. - Ne, jde o setkání s Ježíšem Kristem, nepotřebujeme etiku převlečenou za křesťanství." 
  

Návštěva německých biskupů ve Vatikánu  

Svatý Otec a biskup Bätzing                        mše svatá v kryptě u sv. Petra                  Laterán - bohoslužba na poděkování

Předseda německé biskupské konference Georg Bätzing 
(Limburg) zdůraznil společnou odpovědnost biskupů 
a věřících v procesu synodální cesty:   
"Je třeba dobře si naslouchat, pečlivě argumentovat 
a poctivě spolu bojovat. 
 

Řím byl od počátku církevních dějin důležitým 
referenčním bodem pro katolickou víru a celou církev, 
není však původem a cílem naší cesty víry.  
Tím je Ježíš Kristus, kterého musí hledat všichni členové 
Božího lidu."  
 

 

Kardinál Parolin zmínil význam setkání jako 
okamžik sdílení a milosti, jednoty v rozdílnostech, 
zmínil obavy, které synodální cesta vyvolává, 
a poukázal na riziko „reforem církve a nikoli v církvi.“
 

V závěru státní sekretář ocenil konfrontaci, nikoli 
formální, ale nutnou a konstruktivní, kterou nelze 
za probíhajících jednání přehlížet. Mluvil o nutnosti 
pokračujícího naslouchání a vzájemného dialogu 
i v budoucnu. Tím by se mohlo přispět k obohacení 
německé synodální cesty a všeobecné synody celé 
církve. 
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 Diskuse a stanoviska k Německé synodální cestě 
 

Německá synodální cesta usiluje o dalekosáhlé změny v katolické morálce i nauce.  
Biskupové s vatikánskými představiteli diskutovali mimo jiné o požadavku svěcení žen, demokratičtějším 
způsobu volby biskupů či o nové nauce o manželství a sexuální morálce. 
 

Setkání v institutu Augustinianum v Římě se zúčastnili vedoucí některých dikasterií římské kurie a 62 biskupů 
katolické církve v Německu, kteří byli v Římě přítomni na návštěvě ad limina apostolorum.  
Setkání bylo již delší dobu plánováno jako příležitost ke společnému zamyšlení nad synodální cestou, která 
probíhá v Německu a byla svolána v reakci na případy sexuálního zneužívání nezletilých některými duchovními.
 

Setkání moderoval státní sekretář, kardinál Pietro Parolin, který v úvodu připomněl pouto společenství a lásky, 
které spojuje biskupy mezi sebou a s Petrovým nástupcem. 

Kardinál Ladaria, prefekt Dikasteria pro nauku víry, 
výslovně ocenil konkrétní vůli německých biskupů 
reagovat synodální cestou na skandály se zneužíváním. 
Ve svém projevu však vyzval německé katolíky,  
aby si byli vědomi, že jsou součástí většího těla,  
totiž všeobecné církve.  
 

Jako výhrady k synodální cestě uvedl:  
- církev by neměla být od počátku považována  
za organizaci, která strukturálně produkuje případy 
zneužívání  
- synodální cesta by neměla vyvolávat dojem,  
že v sexuální morálce církve není téměř co zachraňovat 
a že je třeba všechno změnit 
- požadavek, aby debata o kněžském svěcení žen zůstala 
otevřená, není v souladu s učením církve. 
Již papež Jan Pavel II. se k tomu negativně vyjádřil. 
 

Všeobecná církev potřebuje církev v Německu, stejně 
jako církev v Německu potřebuje všeobecnou církev. 
Ale musíme si tuto vzájemnou potřebu přát, musíme chtít 
očekávat jeden druhého, musíme chtít toto společenství 
životní cesty. 
 
Kardinál Ouellet, prefekt Dikasteria pro biskupy,  
začal pochvalou: němečtí biskupové vzali skandály se 
zneužíváním vážně a reagovali na ně „typicky 
německým způsobem,“ zásadním reformním projektem. 
Byl ohromen kreativitou, upřímností a odvahou 
synodální cesty.  
 

Kardinál pak varoval před skrytým a pozvolným 
rozkolem, který díky německé synodální cestě hrozí.  
 

Ví, že ti, kdo jsou zodpovědní za synodální cestu, 
nemají zájem na rozchodu se všeobecným 
společenstvím církve, ale chtějí zvýšit důvěryhodnost 
služebníků evangelia. Vyjádřil podezření, že téma 
zneužívání je zneužíváno k předkládání myšlenek, 
které s ním přímo nesouvisejí. 
 

Návrhy synodální cesty o katolické disciplíně 
a morálce neobsahují „pastorační novinky,“ 
ale „zásadní změny.“  
To církevnímu společenství škodí, protože to 
vyvolává pochybnosti a zmatek. Nebylo divu, že 
mnozí biskupové z celého světa reagovali na německý 
reformní projekt s údivem a obavami.  
 

Ouellet vyslovil kritiku: některé návrhy synodální 
cesty jsou v otevřeném rozporu s učením papežů  
od posledního koncilu, zejména v otázce kněžského 
svěcení žen.  
Takový postoj odhaluje problém víry ve vztahu  
k učení církve a vtíravý racionalismus, který se snaží 
obhájit to, co se zdá být osobně přesvědčivé 
nebo přijímané všeobecně rozšířeným míněním.  
Toto vrhá stín na celkové úsilí synodální cesty,  
v níž kardinál vidí „zájmové skupiny“ a německý 
reformní projekt považuje za vykolejený. 
Navrhl moratorium (zastavení - zákaz) německé 
synodální cesty. Ten však nebyl přijat.  
 

kardinálové Woelki (Kolín nad Rýnem) a Marx (Mnichov) se zdraví se sv. Otcem - biskup Bätzing a kardinál Parolin 
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Bamberský arcibiskup Dr. Ludwig Schick zveřejnil  
k 1. listopadu prohlášení, že papež přijal jeho žádost  
o rezignaci, arcidiecézi vedl 20 let. 
 

Ludwig Schick 
narození:   22. září 1949, Marburg (73 let) 
kněžské svěcení: 15. června 1975, Fulda 
biskupské svěcení: 12. července 1998, Fulda 
 

světící biskup Fulda (1998 - 2002) 
arcibiskup Bamberg (2002 - 2022)  
 

"Po pečlivém zvážení a modlitbě, jakož i po mnoha 
rozhovorech se svým duchovním vůdcem jsem v prvním 
čtvrtletí tohoto roku dospěl k závěru, že požádám papeže 
o uvolnění z funkce. Z úřadu odcházím s důvěrou.  
Úkoly církve, hlásání evangelia, bohoslužby, pastorace 
a charita mohou plodně pokračovat na dobrém základě. 
To je mé přání a prosba! 
Své povinnosti v arcidiecézi jsem splnil a dokončil." 
 

Biskup Georg Bätzing, předseda Německé biskupské 
konference, poděkoval Schickovi za jeho službu. Pochválil ho 
také za to, že kráčí ve shodě s německou synodální cestou.  
Arcibiskup Schick byl mj. předseda kontaktní skupiny 
německé a polské biskupské konference. 

P. Matthias Bambynek,  
nový farář v Christkönig, Fürth. 
 

Matthias Bambynek 
narození:  1971 Görlitz (51 let) 
kněžské svěcení:  2006 Bamberg 
 

Původně byl strojním mechanikem s maturitou. 
Místo vojny nastoupil na civilní službu 
v nemocnici. Doplnil si vzdělání a stal se 
ošetřovatelem na klinice v Berlíně. 
Pocítil duchovní povolání a v Bamberku vstoupil 
do semináře. 
 

2006 - 2009  kaplan Fürth, Herz Jesu + Coburg 
2009 - 2012  farář Bubenreuth a Möhrendorf 
2012 - 2022  farář Bamberg, Unsere Liebe Frau  
2022              vedoucí kněz oblasti Fürth - Stadt,  
            farář Fürth, Christkönig a St. Mariens 
 

Slavnostní uvedení nového faráře bylo 1. neděli 
adventní. Těší nás, že nový farář bydlí v kněžském 
bytě v Christkönig. 
 

Od smrti P. Markuse Gollera ( � 2020) farnost 
spravoval P. Norbert Geye z Fürth, St. Heinrich. 
 

Dvě zprávy z arcibiskupství Bamberg: 
 

Dosavadní arcibiskup Dr. Ludwig Schick se stal emeritním biskupem.  
P. Matthias Bambynek se stal novým farářem farnosti Fürth, Christkönig. 

 
  nahoře: 
 

  město a katedrála 
  Bamberg 
   
  vlevo: 
 

  arcibiskup Schick 
 
  vpravo: 
 

  farář Bambynek 
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Pán Bůh nám dal tvář, 
usmívat se už musíme sami. 

 

Znáš ten úžasný pocit, když otevřeš 
skříň a zjistíš, že se vejdeš do oděvu,  
který tam visí 10 let. 
Já jsem si třeba včera vytáhla šálu 
- a ta je mi pořád dobře. 
 

Dva ateisté: 
Už zase hrají pořád dokola ty sladké 
koledy. Toho, kdo spískal celé 
Vánoce, by měli přibít na kříž! 
 

"Včera jsem vzala svého muže 
na vánoční trhy."  
- "Nepovídej, a koupil ho někdo?"  

Sousedka: "Tak co jste měli letos pod stromečkem?"  
- "Jehličí!" 
 

Manžel - podnikatel vyzvedl dítě ze školky a přivezl 
ho domů. "Brečel a vyváděl celou cestu, bylo to až 
k nevydržení, není nemocný?" - ptá se manželky. 
"Ne," říká žena,  
"jen se ti snažil říct, že není náš Jiříček!"  
 

Přijde pán k doktorovi, který se ho nejdřív zeptá:  
"Pane, máte s sebou peníze?"  
- Pacient znejistí: "Ne." - "Tak buďte zdráv!" 
 
 

Mojžíš vede vyvolený národ z Egypta. 
"Tady zůstaneme, líbí se vám tady?" - "Ne, tady to divně smrdí!" 
Jdou dál.  
Po několika dnech se zastaví. "A tady by se vám líbilo?" 
- "Ne, tady to také divně smrdí!" 
Přijdou až k Jordánu.  
"A tady?" ptá se bezradně. "Ano, tady zůstaneme, tady to voní!" 
A od té doby mají Židé čistý vzduch a Arabové naftu. 
 

Deprimující činnosti manžela před Vánocemi: 
Ustlat postel, umýt nádobí, vyluxovat, ... 
a nejhorší je, že se to musí za půl roku dělat znova! 
 

 

Životní pojištění je k tomu,  
abyste po smrti už neměli žádné starosti. 
 

Vešel jsem do lékárny, a když jsem viděl ceny, 
vrátil jsem se domů. Lepší bude umřít... 
Pak jsem uviděl ceny v pohřebnictví 
a vrátil jsem se do lékárny. 
 

"Tak jak to jde?"  
- "Děkuji za optání, také na vás jednou dojde!" 
 

Pokud se vám zdá, že už nemůže být hůř,  
máte malou fantazii. 
 

Když chceš, aby sousedé skřípali 
zuby závistí, nemusíš mít před 
domem nové BMW. Stačí, když 
ti přivezou pár metráků uhlí... 

Kouzlo dámské skříně: Když chceš do ní něco dát, není kam. Když chceš z ní něco na sebe vzít, není co. 
 

Přemýšlel jsem, že bych koupil své drahé briliantový prsten. Spočítal jsem peníze a přinesl domů langoš s kečupem. 
 

Poslední dobu se modlím u bankomatu víc, než v kostele. 
 

Stopuje smrtka u cesty. Zastaví auto a řidič se ptá: "Tak tetka, kam to bude?" - "Ale, jenom kousek, tamhle do té zatáčky." 

Když při pečení cukroví  
ztratím nervy... 

Rychlá vánočka bez lepku a cukru 

Lesník napsal do pracovní knihy: 
"Obchodní dům odebral vánoční stromky ve smluveném čase a vše řádně zaplatil. 
Občané brali vánoční stromky za šera, nepravidelně a bez placení." 
 

Přísloví pro nový rok:  
Když už konečně najdeš tu pravou, najdi i tu levou. - Jedna ponožka je ti nanic! 
 


