podzim roku 2022

"Dobrý páter Philipp Jeningen SJ."
byl 16. þervence 2022 v Ellwangen blahoĜeþen.

V Ellwangen byl blahoĜeþen P. Philipp Jeningen SJ.
Johann Philipp Jeningen
* 5. ledna 1642, Eichstätt
knČžské svČcení pĜijal v roce 1672, Eichstätt
g 8. února 1704, Ellwangen, pohĜben v kapli baziliky St. Vitus
knČz - jezuita, mystik a misionáĜ ve Švábsku
blahoĜeþen v sobotu 16. þervence 2022 v Ellwangen

sobotní bohoslužba blahoĜeþení na námČstí - kardinál Hollerich a v pozadí nuncius Eteroviþ - obraz blahoslaveného

Slavnosti blahoĜeþení 16. þervence 2022 v Ellwangen
pĜedsedal jménem papeže Františka lucemburský
arcibiskup, jezuita a kardinál Jean Claude Hollerich.
PĜed bazilikou sv. Víta byla postavena tribuna
s oltáĜem pro bohoslužbu, na námČstí se shromáždilo
asi þtyĜi tisíce vČĜících.
Mše svatá byla pĜenášena televizí a internetem.
V nedČli slavnost pokraþovala dČkovnou bohoslužbou
"Bergmesse" na Schönenbergu.
Tu vedl diecézní biskup Gebhard Fürst.
NČkolik vČt z kázání kardinála Hollericha:
Co mĤže tento Ĝeholník, který žil po tĜicetileté válce,
Ĝíci dnešnímu svČtu?
Snažil se žít a projevovat absolutní víru v Boha.
Žijeme ve svČtČ, v nČmž BĤh již nehraje dĤležitou roli.
V NČmecku se pouze polovina obyvatel hlásí ke kĜesĢanství.
Tato sekularizace není hmatatelná jen v þíslech,
ale pronikla i do našich srdcí a zpĤsobu života.
Z toho plyne výzva, abychom Bohu vČnovali místo v každodenním životČ, zejména v nedČli. Pak Pán zmČní naše životy,
znovu se staneme radostnými kĜesĢany.
BĤh byl pro otce Philippa životní radostí.
Jeho víra se vyznaþovala hlubokým spojením s Bohem

v každodenním životČ. Dokázal najít Pána ve všech vČcech
svého života, ve svém každodenním životČ. Aþkoli mu byla
odepĜena misie v Indii, právČ v prostĜedí Ellwangen,
v namáhavém životČ lidového misionáĜe, našel Boha.
Místem setkání s Bohem nebyla zemČpisná šíĜka,
ale hloubka srdce.
Nový blahoslavený nás uþí, že þlovČk mĤže uþinit prostor
kĜíži.
Neseme tČžké kĜíže, kĜíž nemoci a smrti, kĜíž boje a války,
kĜíž marnosti a nudy, kĜíž strachu a zoufalství. Lze se však
modlit, abychom v kĜíži objevili zdroj lásky a spásy.
Láska dává temnému kĜíži smrti zazáĜit ve svČtle vzkĜíšení.
Od otce Philippa se mĤžeme také nauþit lásce k þlovČku.
ýlovČk velice rychle odmítá druhého; odmítáme všechny,
kdo nesdílejí náš osobní názor a postoj k životu.
To však nČkdy vede k rozkolu uvnitĜ církve. Zastavme tyto
malé války. Bez lásky k lidem, s nimiž se þlovČk setkává
v každodenním životČ, není kĜesĢanství autentické.
Taková láska se musí projevit i v naší angažovanosti.
Pokud totiž bojujeme za celistvost stvoĜení, pĜijímáme
uprchlíky a pracujeme pro mír, nestáváme se sociální
organizací, ale spojujeme lásku k Bohu a lásku k þlovČku.
PrávČ toto pouto prožívané rovnČž dobrým otcem
Philippem nás þiní svČdky evangelia v tomto svČtČ. ...

pĜed páteþním svČtelným prĤvodem na Schönenbergu - nedČlní bohoslužba na podČkování - jedni z mnoha dobrovolníkĤ
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NČkolik stĜípkĤ ze slavnosti blahoĜeþení a z Ellwangen
Jaký byl program slavnosti?
pátek 15. þervence
sobota 16. þervence

SvČtelné procesí z baziliky Schönenberg do baziliky St. Vitus v Ellwangen
Pontifikální mše sv. pĜed bazilikou St. Vitus, které pĜedsedal lucemburský kardinál
Jean Claude Hollerich a pĜi které byl P. Philipp Jeningen blahoĜeþen
Mariánské nešpory v bazilice Schönenberg
nedČle 17. þervence
Slavnostní bohoslužba pod širým nebem - Schönenberg
nešpory v bazilice St. Vitus v Ellwangen
Bazilika St. Vitus (sv. Vít) - na námČstí v Ellwangen
Bazilika Schönenberg - nad mČstem Ellwangen
* Naše malá slovensko - þeská skupinka se v nedČli zúþastnila mše svaté na Schönenbergu, pĜi obČdČ jsme se setkali.
* PĜi slavnosti pomáhalo asi 300 dobrovolníkĤ, kteĜí mČli na sobČ triþko s logem slavnosti.
* Byl vydán životopis P. Jeningena, vyrobena poutní medaile, Jeningen-Bier, ...
* Bylo to první blahoĜeþení v diecézi Rottenburg - Stuttgart od jejího založení v r. 1828.
Co je v Ellwangen nového?
- PamČtní desky sv. Cyrila a MetodČje jsou pĜeneseny do podloubí a tím chránČny pĜed nepĜízní poþasí.
- V kapli basiliky sv. Víta, kde je P. Jeningen pohĜben, je obnoven a doplnČn nápis na desce hrobu. Je zde i vitrína
s kĜížem a nČkolika osobními vČcmi blahoslaveného.
- Na Schönenbergu je u parkovištČ nový kĜíž, pĜipomínající 100 let pĤsobení redemptoristĤ na poutním místČ (1919 - 2019).
- Loreta na Schönenbergu (milostná kaple za oltáĜem baziliky) je obnovená a vyþištČná od kouĜe po svíþkách, zvlášĢ vyniká
klenba se zlatými hvČzdiþkami.
- Boþní kaple na Schönenbergu je vČnována novému blahoslavenému.
V Ellwangen je nový faráĜ Prof. Dr. Sven van Meegen, na Schönenbergu je faráĜem redemptorista P. Martin Leitgöb,
který pĜedtím 10 let vedl nČmeckou farnost v Praze. Umí proto trochu þesky.

Prof. Dr. Sven van Meegen

poutní medaile ze Schönenbergu

P. Philipp Jeningen - životopis:
Philipp se narodil na konci tĜicetileté války, Eichstätt byl
krátce pĜedtím témČĜ zcela vypálen. VyrĤstal tedy v období
strachu a strádání zpĤsobeného válkou.
NavštČvoval místní jezuitskou školu, byl þlenem mariánské
družiny. ChtČl se stát jezuitou, ale na pĜání rodiþĤ nejprve
studoval filozofii a teologii v Ingolstadtu, až pak vstoupil
k jezuitĤm.
Místa pĤsobení: Altötting, Mindelheim, Dillingen,
od r. 1680 Ellwangen.
V Ellwangen mČli jezuité školu a kostel. P. Jeningen dostal
za úkol starat se o poutníky na Schönenbergu.
Tam jezuité bČhem tĜicetileté války postavili jednoduchý
dĜevČný kĜíž, na kterém byla také Panna Maria. Vybízeli
vČĜící, aby se ke kĜíži chodili modlit. Na horu pĜicházelo
stále více lidí, proto byla postavena malá kaple - Loreta.
Díky velikému úsilí P. Jeningena byl pro poutníky
nad kaplí vybudován dnešní velký barokní chrám.

Jeningen-Bier

P. Dr. Martin Leitgöb CSsR

V jednom dopise napsal:
„ChtČl bych vtisknout Boha, Ježíše a Matku Boží do srdce
bližního. Vyvést ho ze lhostejnosti a povrchnosti a pomoci
mu rozvinout hluboký vztah s Bohem Otcem, Ježíšem
Kristem a Pannou Marií, který vychází ze srdce a pohne ho
ke zmČnČ života."
Lidé mu Ĝíkali „dobrý otec Philipp,“ protože toužil
utČšovat trpící, zmírĖovat jejich utrpení a stát jim po boku.
Díky prostému kázání, pĜesvČdþivému životnímu stylu
a jeho dobrosrdeþnosti lidé vycítili, že vČĜí tomu, co Ĝíká,
a - což je možná ještČ dĤležitČjší - nevyžadoval od nich nic,
co by sám nebyl ochoten udČlat.
Nápis na náhrobním kameni o otci Jeningenovi uvádí,
že pĤsobil jako „neúnavný misionáĜ v Ellwangen a jeho
okolí ve þtyĜech diecézích.“
V dobČ, kdy byl na vrcholu své þinnosti, vážnČ onemocnČl
a 8. února 1704 zemĜel.
Krátce po jeho smrti zaþaly snahy o jeho blahoĜeþení.
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24. srpen - Den nezávislosti Ukrajiny - papežĤv hlas k situaci na UkrajinČ

24. srpna 2022, bČhem stĜedeþní generální audience
ve Vatikánu, v den výroþí ukrajinské nezávislosti a zároveĖ
pĜesnČ pĤl roku od zaþátku útoku Ruska na Ukrajinu, se
papež František opČt dĤraznČ vyjádĜil k probíhající válce.

„Znovu vyzývám k modlitbám k Bohu za mír
pro milovaný ukrajinský lid, který již šest mČsícĤ trpí
váleþnou hrĤzou. Doufám, že budou podniknuty
konkrétní kroky k ukonþení války a odvrácení rizika
jaderné katastrofy v Záporoží.
Nosím v srdci vČznČ, zejména ty, kteĜí jsou
v choulostivých podmínkách, a žádám odpovČdné
orgány, aby se zasadily o jejich propuštČní,
myslím na dČti, tolik mrtvých, tolik uprchlíkĤ,
tolik zranČných.
Tolik ukrajinských dČtí a ruských dČtí, které se staly
sirotky - a sirotci nemají národnost - ztratily otce nebo
matku, aĢ už jsou to Rusové nebo Ukrajinci.
Myslím na tolik krutostí, tolik nevinných, kteĜí platí
za šílenství, šílenství na všech stranách, protože válka
je šílenství a nikdo ve válce nemĤže Ĝíct:
"Ne, já nejsem šílený."

Šílenství války…
Vzpomínám si na tu ubohou dívku, kterou v MoskvČ
vyhodila do povČtĜí bomba pod sedadlem auta.
Za válku platí nevinní. Nevinní. Zamysleme se
nad touto skuteþností a ĜeknČme si: válka je šílenství.
A ti, kdo vydČlávají na válce a obchodu se zbranČmi,
jsou zloþinci, kteĜí zabíjejí lidstvo.
Pomysleme na další zemČ, které jsou již více než 10 let
ve válce, na Sýrii, pomysleme na válku v Jemenu,
kde hladoví tolik dČtí, pomysleme na Rohingy,
kteĜí bloudí po svČtČ kvĤli nespravedlnosti, protože
byli vyhnáni ze své zemČ.
Ale dnes, šest mČsícĤ od zaþátku války, myslíme
zvláštním zpĤsobem na Ukrajinu a Rusko, obČ zemČ,
které jsem zasvČtil NeposkvrnČnému Srdci Panny
Marie. Kéž ona, Matka, shlédne na tyto dvČ milované
zemČ, kéž pohlédne na Ukrajinu, kéž pohlédne
na Rusko a kéž nám pĜinese mír!
PotĜebujeme mír!“

Andrea Tornielli - Semínka nadČje
Hlas papeže Františka se zdá být hlasem toho, kdo šest mČsícĤ po zaþátku nesmyslné a strašlivé agrese na UkrajinČ volá
na poušti niþení, smrti a pĜízraku jaderného konfliktu. Papež mluví jako pastýĜ, ne politik, o "schématu míru."
Mnozí, až pĜíliš mnozí, nadále uvažují podle "schématu války - v závodech ve zbrojení, ve vítČzství síly."
Je možné v tomto panoramatu zkázy rozpoznat známky nadČje?
Ano, je to možné. Semínkem nadČje je velkorysost, s níž tolik lidí otevĜelo dveĜe ukrajinským uprchlíkĤm, osobnČ
pĜivezlo pomoc, zapojilo se do humanitárních iniciativ a nenechalo se pĜemoci "globalizací lhostejnosti". Dalším semínkem
nadČje jsou organizace, sdružení a skupiny, které se zapojily do akcí a iniciativ za mír, za dialog, za vyjednávání a osobnČ
riskovaly pĜi návštČvČ válkou zmítané Ukrajiny. Semínkem nadČje je rostoucí povČdomí, rozšíĜené mezi lidmi více než
mezi jejich vĤdci a politickými pĜedstaviteli, o naléhavé potĜebČ zastavit masakr prostĜednictvím pĜímČĜí a vyjednávání.
Protože pokud se na vznik nových konfliktĤ bude i nadále reagovat na základČ starých vzorcĤ, místo aby se odvážili pokusit
se vybudovat nové mezinárodní soužití, hrozí, že osud lidstva bude bohužel zpeþetČn. Nakonec je tu semínko nadČje, které
je pro vČĜícího þlovČka první a nejdĤležitČjší. Ti, kdo vČĜí, vČdí, že války zaþínají v lidském srdci, že BĤh zasahuje do dČjin
a že modlitba - zejména modlitba pokorných, prostých a trpících - mĤže ovlivnit a zmČnit osudy lidstva.
Texty i fotografie jsou pĜevzaty z Vatikan News.

vlevo:
kyjevsko-haliþský arcibiskup
Svjatoslav Ševþuk
vpravo:
"Pomoc UkrajnČ,"
Václavské námČstí v Praze
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PodČkování a rozlouþení
Naši mnichovští dlouholetí lektoĜi ZdenČk ěíha a Marie Nevímová se v srpnu vrátili do vlasti.

Milý ZdeĖku, milá Marie,
rádi bychom vám podČkovali za mnohaletou službu lektorĤ a pomocníkĤ v kostele sv. ŠtČpána v MnichovČ.
Když nČkdo v minulém století pĜišel na þeskou bohoslužbu v MnichovČ, vždy vidČl stejné "herce":
U dveĜí vzadu paní Dr. Hanu Karas, na kĤru za varhanami paní Ritu Härtl a u oltáĜe otce Karla FoĜta.
ýtení, pĜímluvy i další služby jste obstarávali vy.
V roce 2000 si BĤh k sobČ zavolal paní Hanu, v roce 2014 i otce Karla. ýást personálu se obmČnila,
vy jste oba vytrvali až dodnes.
Milý ZdeĖku, svým statným a dramatickým hlasem jsi pĜedþítal a „hlásal Boží Slovo vhod i nevhod.“
Stal ses živým inventáĜem našich bohoslužeb.
Milá Marie, i pĜes tvé služby v nemocnici i jiné povinnosti jsi se snažila chodit na þeské mše svaté
a spolu se ZdeĖkem pĜi nich þíst. I v budoucnu nám bude znít v uších tvĤj zĜetelný a klidný hlas,
který na konci bohoslužby s radostí i upĜímností Ĝíká: "PĜejeme Vám krásnou nedČli!"
Navíc jsi byla þlenkou, pak i starostkou þeské misie.
S Mnichovem a s kostelem sv. ŠtČpána jste oba takĜíkajíc srostli.
"Všechno má svĤj þas, je þas setkávání i þas louþení," Ĝíká Kniha Kazatel.
DČkujeme vám za vše a pĜejeme dobrý start ve vlasti, spokojenost, radost v duši, zdraví a Boží požehnání!
Naše hroby
kardinál Jozef Tomko
* 11. bĜezna 1924 Udavské,
okr. Humenné
knČžské svČcení: 12. bĜezna 1949, ěím
biskupské svČcení: 15. záĜí 1979, ěím
g 8. srpna 2022, ěím, 98 let
pohĜben: katedrála sv. AlžbČty, Košice
Odešel nejstarší kardinál kardinálského sboru.
Ve své službČ církvi se vypracoval, mĤžeme Ĝíci od „píky“
až k jednomu z nejvyšších úĜadĤ v katolické církvi jako
prefekt Kongregace pro evangelizaci národĤ. Stal se tak
zodpovČdným za velkou þást svČta, kterou nazýváme
katolickou misií. Je to nejen velká þest, ale také nesmírnČ
vyþerpávající práce, protože úĜad, v jehož þele stál, pro nČj
znamenal být stále na cestách. Mohli bychom tvrdit, že
vedle papeže svatého Jana Pavla II., byl druhým mužem
církve, který prošel svČt.
Jeho znalost církve byla nesmírnČ hluboká a získal si velkou podporu i uznání jednotlivých místních církví Afriky,
Asie a dalších oblastí, kde se nacházel.

PatĜil k prvním sekretáĜĤm biskupské synody, iniciované
po 2. vatikánském koncilu papežem Pavlem VI.
Myslím, že rodák z bývalého ýeskoslovenska, vlastnČ
dosáhl nejvyššího úĜadu Ĝímskokatolické církve v jejích
dČjinách. Tento úĜad vykonával s kompetencí, znalostí,
ale i s velkou trpČlivostí.
PĜes vysoký vČk byl nejen jako pĜedseda Papežské rady
pro Mezinárodní eucharistický kongres konzultantem
a poradcem i pro nás ostatní kardinály a biskupy.
Mohu také Ĝíci, že rozumČl velmi dobĜe situaci církve
v postkomunistických zemích, pĜedevším na Slovensku,
ale i v ýeské republice, protože tato oblast mu opravdu
ležela na srdci.
kardinál Dominik Duka (zkráceno)
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- Y0QLFKRYČ
ýHVNiERKRVOXåEDMHNDåGRXDQHGČOLYPČVtFLYKRGLQ
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- ve Stuttgartu
ýHVNiERKRVOXåEDMHNDåGRXWĜHWtQHGČOLY PČVtFLYH 14 30 KRGLQ
Kostel St. Clemens, Lortzingstr. 21, 70195 Stuttgart - Botnang

naše termíny:

QHGČOH]iĜt6YDWi/XGPLODDVYDWê9iFODY
QHGČOHĜtMQDERKRVOXåEDDPRGOLWED]D]HPĜHOp
QHGČOHOLVWRSDGX6ODYQRVW-HåtãH.ULVWD.UiOH
XNRQþHQtFtUNHYQtKRURNXSRåHKQiQt1HMVYČWČMãt6YiWRVWt

6ORYHQVNpERKRVOXåE\6WXWWJDUW - %|EOLQJHQ- 0DQQKHLP- .DLVHUVODXWHQ
ZZZQHPHFNR-PLVLHFRP

- ve Frankfurtu
ýHVNiERKRVOXåEDMHNDåGRXWĜHWtVRERWXY PČVtFLY 15 00 KRGLQ
.RVWHO+HU]-H]X0DWKLOGHQVWU)UDQNIXUW– 2EHUUDG3$QGU]HM.RFK&0)

naše termíny:

SRGOHR]QiPHQt3$QGU]HMH.RFKD

6ORYHQVNpERKRVOXåE\)UDQNIXUW 6W3LXV.LUFKH 
SUYQtWĜHWt SiWi QHGČOHYPČVtFLYKRGLQ

ZZZVNP-IUDQNIXUWGH

- ve Fürthu
ýHVNiERKRVOXåEDMHREY\NOHSRVOHGQtQHGČOLY PČVtFLY 15 00 KRGLQ
.RVWHO&KULVWN|QLJ)ULHGULFK-(EHUW-6WUDH)UWK

naše termíny:

9]iĜtYH)UWKXERKRVOXåEDQHEXGH
QHGČOHĜtMQD6YDWi/XGPLODDVYDWê9iFODY
QHGČOHĜtMQD9ãHFKVYDWêFKDPRGOLWEDQD]HPĜHOp
QHGČOHOLVWRSDGX$GYHQWQRYêFtUNHYQtURN
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-HWĜHEDVHWDPYþDVSĜLKOiVLW
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email: misie@misie-QHPHFNRFRP
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Kapitán zapíše do lodního deníku:
„První dĤstojník se dnes opil.“
PĜíští ráno zajde zahanbený první dĤstojník
za kapitánem, poprosí ho, aby záznam vymazal,
a pĜísahá, že už se to nikdy nebude opakovat.
„To já ale nemĤžu! Do lodního deníku se musí
psát pravda a nic než pravda!“
Druhý den má službu první dĤstojník.
V lodním deníku stojí:
„Kapitán se dnes neopil.“
Pracovní pohovor:
"ěíkáte, že umíte rychle z hlavy
poþítat. Tak kolik je 37 x 24?" - "68!"
"No, to nebylo tak pĜesné."
"Ale rychle ano."
Nabídka práce:
Užijte si vody, slunce a písku!
Životopis posílejte na e-mail:
stavby@ betonárka
"Hledám odborníka (20 - 30 let)
s tĜicetiletou praxí..."

Ženy se dČlí
na pracovité
a romantické.
Pracovité,
když uvidí prach,
utĜou ho.
My, romantiþky,
nakreslíme
srdíþko!

"Co bys Ĝekl, kdybys potkal ženu, která dovede všechno odpustit, bude na tebe
hodná, laskavá a bude umČt výbornČ vaĜit?
- "Ahoj, mami!"
Když se cítíte naštvaní, osamČli, frustrovaní, .. myslete na to, že jedno
z nejkrásnČjších svČtel ve vašem životČ je žárovka ve vaší lednici.
Kroužek na klíþe je vynález, který ti umožní ztratit všechny klíþe najednou.
Od té doby, co se naše teta dozvČdČla, že se po ananasu hubne,
sní dennČ þtyĜi dorty s ananasem.
„Máš dneska þas?“ - „Ne, jdu si koupit brýle.“ - „A potom?“ - „Potom uvidím."
Statistika je fajn vČc, podle ní jsem byl letos celý týden u moĜe.

Ráno jsem se podívala do zrcadla a zjistila jsem,
že vypadám þím dál - tím líp!
a þím blíž - tím hĤĜ!
Když kouzelník vytáhne z klobouku zajíce, je to trik.
Když žena vytáhne z kabelky to, co hledala,
je to zázrak!

Maminko,
ale škola zaþíná až za týden!
Tak jdČte pomalu, dČti.

Jdou tĜi opilci v ĜadČ za sebou. První kýchne...
druhý povídá: "Na zdraví!"
A ten tĜetí na to: "Kluci, nalijte mi taky!"

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

Dnes sa zadarilo:
- plný košík húb!

"Mami, dneska se mne ptala paní uþitelka,
jestli mám sourozence."
"A co jsi jí Ĝekl?" - "Že jsem jedináþek."
"A co na to paní uþitelka?"
- "Chvála bohu!"

Poslal jsem vám fax, ... nedošel?
ZapomnČl jsem nalepit známku.
"Kolik vás pracuje na stavbČ?"
- "S mistrem pČt."
"Bez mistra tedy þtyĜi?"
- "No, bez mistra nikdo."
Moudrost pĜichází s vČkem, stejnČ
jako demence, ale nikdy nevíte,
co bude rychlejší.

Tady odpoþívá P. J.
Dobrý manžel, dobrý otec,
špatný elektrikáĜ.

Nyní jsi již s Bohem.
„Bože, dej si pozor
na svou penČženku!“
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