6. Humor

"Někdy by nám pomohlo jen se zastavit a porozhlédnout se kolem,
abychom se přestali klanět dílu svých rukou."
karmelitán Vojtěch Kodet

Jedna kostelní myš se ptá druhé: "Nevíš, co je zač ta bílá myš, co se tu poslední dobou
ukazuje?" "Ty nevíš? To je přece dominikánský myšionář."
Bratr dominikán se chlubí, že zahnal medvěda znamením kříže.
"Hloupost," oponuje druhý, "ten medvěd utekl, protože se bál, že začneš kázat!"
Víte, v čem spočívá hlavní rozdíl mezi bosými a obutými karmelitány?
Přece v tom, že v noci jsou všichni bosí a ve dne všichni obutí.
Postřehy a moudra z Finska
Ve Finsku se nikdy nesolí silnice.
Okamžitě by se seběhli sobi z celého okolí, aby olizovali sůl,
a auta by je musela objíždět po poli.
Finové a Laponci žijící v blízkosti polárního kruhu dávají velký pozor, aby svým
dětem neřekli, ať jsou do tmy doma. Mohly by se jim taky vrátit až za půl roku.
Specialitou Finska jsou obrácené mrakodrapy.
U nás se staví domy 15 pater nad zemí a dvě patra pod zemí.
Finové to staví opačně, proto třeba finská univerzita vypadá zvenku jako dvoupatrová
vilka. Důvod je prostý. Pod zemí tolik nemrzne, ušetří se na vytápění.
A svítit se musí stejně, protože půl roku je tma i nahoře.
Kromě toho je druhého půl roku nahoře pořád světlo.
Finové suší prádlo a říkají: „Co neuschne přes den, uschne v noci na sluníčku.“
95 % Finska pokrývá les.
Zbylá procenta připadají na jezera, palírny vodky a něco málo zbylo na Helsinky.
Finština s oblibou zdvojuje hlásky ve slovech.
Je to pravděpodobně tím, jak Finům v mrazu drkotají zuby.
Finština nemá budoucí čas. Zlí jazykové tvrdí, že finská mentalita je tak depresívní,
že ani žádnou budoucnost neočekává.
Spisovná finština, která se učí ve školách, je jazyk, kterým se nikde nedomluvíte.
Hovorová finština se od spisovné silně odlišuje.
Naštěstí skoro všichni Finové umí anglicky. (Pokud neumí, říkají na všechno joo.)
Finská hymna je švédská báseň, přeložená do finštiny, tak podobná jedné maďarské
básni, že je tu podezření z plagiátu. Jako nápěv se používá německá pijácká píseň,
kterou navíc jako hymnu používají i Estonci. Kromě toho nikdy nebyla oficiálně
vyhlášena jako hymna, pouze se tradičně používá.
Celé Finsko tvoří jedinou diecézi, a to helsinskou, kde působí asi 25 kněží.
Pro kněze je proto poměrně snadné udělat církevní kariéru.
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1. O Duchu svatém
Kdo jsi, Světlo, jež mne naplňuje a osvětluje temnotu mého srdce?
Vedeš mne jako matka za ruku a kdybys mne pustil,
nesvedla bych udělat ani krok.
Jsi Prostor, který kolem dokola obklopuje mé bytí a ukrývá je v sobě.
Ty, který jsi mi bližší než já sama sobě a niternější než mé nejhlubší nitro
a přece neuchopitelný a nepostižitelný a přesahující každé jméno:
Duchu svatý - Věčná lásko.
Nejsi mana, jež ze srdce Synova přechází do srdce mého, pokrm andělů
a blahoslavených? On, který se ze smrti pozdvihl k životu, probudil i mne
k novému životu, ze spánku smrti, a dává mi den ode dne nový život.
Jednou mne jeho plnost úplně zaplaví, život z tvého života, ano ty sám:
Duchu svatý - Věčný živote.
Duchu svatý - Pronikavý paprsku.
Jsi paprsek, jenž dolů ze soudcova trůnu vyšlehne a pronikne do noci duše,
která sama sebe nikdy nepoznala?
Jsi Plnost Ducha a síla, kterou Beránek rozlamuje pečetě
od věčného Božího úradku?
Duchu svatý - Vítězná sílo.
Jsi píseň lásky a svaté bázně, co věčně zní okolo Božího trůnu.
Duchu svatý - Věčný jásote.

Svatá Edith Stein (1871 - 1942)
Přeji všem krásné léto, dobu prázdnin a dovolených a ochranu Boží.
Váš český farář P. Bohuslav Švehla a další kněží

2. Scházíme se ve Stuttgartu - pravidelné bohoslužby
Česká bohoslužba je obvykle každou třetí neděli v měsíci ve 14 30 hodin.
Kostel St. Clemens, Lortzingstr. 21, 70195 Stuttgart - Botnang
V červenci bohoslužba ve Stuttgartu nebude.
neděle 18. srpna
letní bohoslužba
neděle 15. září
Svatá Ludmila a svatý Václav
neděle 20. října

4. 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 30. června - modlíme se litanie k Srdci Ježíšovu
neděle 28. července - prázdninová bohoslužba
V srpnu bohoslužba ve Fürthu nebude.
neděle 6. října - Svatá Ludmila a Svatý Václav
neděle 27. října - bohoslužba spojená s modlitbou za zemřelé

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
Email: peter.hudymac@googlemail.com www.nemecko-misie.com

3. Scházíme se ve Frankfurtu - pravidelné bohoslužby
Česká bohoslužba je obvykle každou třetí sobotu v měsíci v 16 00 hodin.
Kostel Herz Jezu – Mathildenstr. 30; 60599 Frankfurt – Oberrad
V červenci a srpnu nebudou ve Frankfurtu české bohoslužby.
sobota 14. září
Svatá Ludmila a svatý Václav
po mši svaté si opět zazpíváme s kytarou
sobota 19. října
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

5. Společná bohoslužba a setkání
V neděli 5. května jsme ve Stuttgartu slavili společnou slovensko - českou mši svatou.
P. Dr. Petr Hudymač navrhl: "Bude slovenská mše svatá a vy jste naši hosté,"
a P. Bohuslav Švehla připojil: "Při pohoštění po bohoslužbě budete našimi hosty vy."
Výsledek byl velmi krásný:
Nejen, že se nás sešlo opravdu hodně, ale i atmosféra mše svaté a celého odpoledne
(celebroval P. Hudymač, kázal P. Švehla) nás oslovila. Měli jsme speciální SK - CZ
sešitek na bohoslužbu, zpívali jsme písně a modlili se v obou jazycích.
Kromě varhan zpestřila program v kostele i v sále skupina Noro & Band.
Pohoštění v sále bylo také vynikající. Zvlášť ty rybí dobroty, ...
Díky Bohu i všem, co slavnost připravili.
Díky těm, co se zúčastnili nebo nás na dálku doprovázeli.

