6. Vtipy
Vþera jsem se zeptala svého þarovného zrcadla, jestli je nČkdo krásnČjší než já.
JeštČ stále diktuje jména, blbec jeden...

„ýekáme Krále, který není z tohoto svČta, ale touží
v tomto svČtČ kralovat. Rád by zaþal v mém srdci.“
karmelitán P. VojtČch Kodet

Jede babiþka výtahem do 12. patra.
Nastoupí modelka, krásnČ voní. ěekne: "Playboy za 700 korun."
Nastoupí druhá modelka, také krásnČ voní. ěekne: "Versace za 1400 korun."
Cestou nahoru pĜistoupí tĜetí modelka, krásnČ voní a Ĝíká: "Chanel za 2500 korun."
Babiþka si uprdne a Ĝíká: "Brokolice z Lidlu za 9,90."
Do nebe se dostane Karel a potká se s Bohem.
"Ahoj Karle, abys tady mohl zĤstat, musíš získat minimálnČ 100 bodĤ.
Co jsi na zemi udČlal pro to, abys tu mohl být?"
"Pomáhal jsem staré matce."
"Hmm.. dobrá, to je tak za dva body," Ĝíká na to BĤh.
Karel se zpotí... "PĜispíval jsem roþnČ na charitu."
BĤh: "Hmm, další bod."
Karel se zaþíná tĜást a neví. VykĜikne: "Ježíši, smiluj se!!"
"Tisíc bodĤ, pojć dál!"
Manžel se rozhodl, že upeþe vánoþní koláþ.
Když bylo dílo hotovo a zaþalo se jíst, manželka narazila na nČco tvrdého.
Z koláþe vytáhla zapeþenou lžiþku.
"Co to má znamenat?" nevČĜícnČ se podívala na manžela.
"No, v kuchaĜce psali: pĜidat lžiþku cukru.
Cukr jsem nenašel, tak jsem tam dal jen tu lžiþku."
Marie s Josefem vycházejí z jeskynČ, Marie drží narozené DítČ v náruþí.
Josef se u východu praští do hlavy o skalní výþnČlek a zaĜve: "Ježíši, to je ale bolest!"
A Marie Ĝíká:
"No vidíš, Ježíš, to je hezké jméno a ty poĜád, aby to byl Vašek."

7. Betlémská hvČzda
(Poklady umČní)
Na mnoha starých
vyobrazeních betlémské
scény najdeme hvČzdu
se žehnajícími paprsky.
Na obrázku je mozaika
v Královském paláci
v Palermu z 11. století.
Spojují se zde tradice
byzantské, arabské
a normanské.
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1. Hledej Pána v jeslích
„Hledej Pána v jeslích,
hledej ho tam, kde ho nikdo nehledá,
v tČch, kdo jsou chudí, prostí a nepatrní.
Nehledej ho v tĜpytu svČtel velkomČst,
nehledej ho v tom, co je pouhé zdání.
Nehledej ho v pohanském systému,
který se nám neustále vnucuje.
Hledej ho ve vČcech, kde bys ho nehledal,
v tom, co tČ pĜekvapuje.“
"Chceme-li vstoupit do betlémské jeskynČ,
kde se narodil Ježíš, je tĜeba se sklonit.
Máme-li se setkat s Ježíšem,
je tĜeba se umenšit.
Odlož veškerou pĜetváĜku!
SkloĖ se tedy, neboj se pokory, neboj se mírnosti.
Naslouchej druhým, žij s nimi, buć pokorný
a chovej se mírnČ, abys poznal
hodnotu svou i druhých."
Vánoþní poselství Mons. Jorge Mario Bergoglio (papeže Františka)

Radostné Vánoce a šĢastný nový rok 2019!
PĜeje všem þeský faráĜ P. Bohuslav Švehla

2. Scházíme se ve Stuttgartu - pravidelné bohoslužby

4. Scházíme se ve Fürthu - pravidelné bohoslužby

ýeská bohoslužba je obvykle každou tĜetí nedČli v mČsíci ve 14 30 hodin.
Kostel St. Clemens, Lortzingstr. 21, 70195 Stuttgart - Botnang

ýeská bohoslužba je obvykle poslední nedČli v mČsíci v 15 00 hodin.
Kostel Christkönig, Friedrich-Ebert-Straße 5, 90766 Fürth

nedČle 16. prosince - 3. nedČle adventní
stĜeda 26. prosince - Vánoþní bohoslužba, svatý ŠtČpán
koledy a vánoþní písnČ, slovo z Bible na rok 2019,
pohoštČní v sále pod kostelem
nedČle 20. ledna 2019 - 2. nedČle v mezidobí
nedČle 17. února - 6. nedČle v mezidobí
víkend 15. - 17. bĜezna - Duchovní obnova ve ŠtČkni

nedČle 30. prosince - Vánoþní bohoslužba
po mši svaté si zazpíváme koledy, pohoštČní v sále pod kostelem,
slovo z Bible na rok 2019
nedČle 27. ledna - 3. nedČle v mezidobí
nedČle 24. února - 7. nedČle v mezidobí
víkend 15. - 17. bĜezna - Duchovní obnova ve ŠtČkni
nedČle 31. bĜezna - 4. nedČle postní

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)
Kontakt: Slovenská katolícka misia v juhozápadnom Nemecku
ThDr. Peter Hudymaþ PhD., August-Bebel Str. 49, 68199 Mannheim
Tel.: 0621 - 81 45 95
Email: peter.hudymac@googlemail.com www.nemecko-misie.com

3. Scházíme se ve Frankfurtu - pravidelné bohoslužby
ýeská bohoslužba je obvykle každou tĜetí sobotu v mČsíci v 16 00 hodin.
Kostel Herz Jesu, Mathildenstr. 30; 60599 Frankfurt – Oberrad
sobota 15. prosince - 3. nedČle adventní
v sále si v pĜedstihu zazpíváme koledy
slovo z Bible na rok 2019, pohoštČní
sobota 19. ledna 2019 - 2. nedČle v mezidobí
sobota 16. února - 6. nedČle v mezidobí
v bĜeznu ve Frankfurtu bohoslužba nebude
15. - 17. bĜezna - Duchovní obnova ve ŠtČkni
Slovenské bohoslužby:
Frankfurt: první, tĜetí (+ pátá) nedČle v mČsíci v 15 hodin (St. Pius Kirche)
Kontakt: Slowakische Kath. Gemeinde - Slovenská farnosĢ 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

5. Jedna zajímavost z diecéze Rottenburg - Stuttgart
PĜi procházce po námČstí v Rottenburg am Neckar jistČ navštívíme i hlavní
kostel sv. Martina.
Po založení diecéze v r. 1828 byl povýšen na biskupskou katedrálu - dóm.
Jeho pískovcová vČž z r. 1486 je vysoká 55 m, zakonþená osmibokou špiþkou.
V letech 2012 - 13 byla celá vČž dĤkladnČ opravena.
PĜitom na ní restaurátoĜi umístili malý detail:
jedno žebrové okno nahradili plastikou patrona diecéze sv. Martina.
Sedí na koni a dČlí se o svĤj plášĢ s žebrákem.
Jak ukazuje fotografie, pĜidali ještČ jednu drobnost: mapu diecéze.
Krásný detail, který stojí za pozornost - škoda jen, že je tak vysoko.

