6. Poklady barokního malířství: Elias Dollhopf: Pašijové hodiny
malíř v západních Čechách (1703 - 1773), jeho díla najdeme především v kostelech
Loket, Teplá, Slavkov, Chlum svaté Máří, Cheb, Chodov, křížovníci v Praze, ...

„Je dobré občas opustit své obrazovky a podívat se
vzhůru - možná zahlédneme všechno z jiné perspektivy.“
karmelitán P. Vojtěch Kodet

Společný pozdrav duchovního správce z Mnichova
Podzim roku 2019
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1. Dvě modlitby k blahoslavenému Richardu Henkesovi
Bože, náš Otče,
kněz Richard Henkes od tebe obdržel darem sílu odporovat zlu,
zastávat se lásky a pravdy
a také schopnost následovat Ježíše Krista
na jeho křížové cestě až do smrti.
Jeho oběť pro druhé
ať nám i dnes dodá naději a odvahu na naší cestě víry.
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána,
který s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje na věky věků.
Amen.

V pražském konventu křížovníků s červenou hvězdou se nachází rozměrné plátno
(250 x 150 cm) nazvané "Pašijové hodiny." Autorem obrazu je asi Elias Dollhopf.
Ve dvou kruzích po dvanácti scénách jsou na jeho ciferníku hodin namalované pašije.
Obrazy jsou časově rozdělené (např. ve tři odpoledne Ježíš zemřel).
Uprostřed ciferníku sestupuje Kristus do předpeklí, dole sedí Bolestná Matka.
V rozích jsou čtyři evangelisté. Nad ciferníkem se vznáší Duch svatý v podobě holubice.
Obraz je mistrovskou zkratkou evangelia a obrazovou meditací pro každého.

Bože, Otče milosrdenství,
na přímluvu mučedníka P. Richarda Henkese
daruj smíření našim rodinám a společenstvím,
farnostem, diecézi i celému našemu národu.
Pomáhej nám milostí Ducha Svatého,
ať jsme tvůrci pokoje zde na zemi,
abychom dosáhli pokoje v tvém království.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
Požehnanou dobu podzimní i dušičkovou!
přeje český farář Bohuslav Švehla

2. Scházíme se ve Stuttgartu - pravidelné bohoslužby

4. Scházíme se ve Fürthu - pravidelné bohoslužby

Česká bohoslužba je obvykle každou třetí neděli v měsíci ve 14 30 hodin.
Kostel St. Clemens, Lortzingstr. 21, 70195 Stuttgart - Botnang

Česká bohoslužba je obvykle poslední neděli v měsíci v 15 00 hodin.
Kostel Christkönig, Friedrich-Ebert-Straße 5, 90766 Fürth

Svatá Ludmila a svatý Václav
svátost nemocných
neděle 20. října
Modlitba za vlast a za zemřelé
neděle 17. listopadu předsunutá Slavnost Ježíše Krista Krále
neděle 15. prosince 3. neděle adventní
čtvrtek 26. prosince Svatý Štěpán, Vánoce a koledy
neděle 15. září

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 Jesu, Mathildenstr. 30; 60599 Frankfurt – Oberrad
sobota 14. září

sobota 19. října
sobota 16. listopadu
sobota 14. prosince

Svatá Ludmila a svatý Václav
svátost nemocných
po mši sv. si zazpíváme s kytarou
Modlitba za vlast a za zemřelé
předsunutá Slavnost Ježíše Krista Krále
ukončení církevního roku
3. neděle adventní
předvánoční setkání s kytarou a koledami

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

V září bohoslužba ve Fürthu nebude! - v říjnu se setkáme 2x
neděle 6. října
Svatá Ludmila a svatý Václav
svátost nemocných
neděle 27. října
Modlitba za vlast a za zemřelé
neděle 1. prosince 1. neděle adventní - společné zahájení církevního roku

5. Křest dospělého ve Stuttgartu
V neděli 16. června jsme při bohoslužbě zažili velkou radost:
Katechumen Milan Lindák (29 let) byl pokřtěn, biřmován a poprvé přijal
Krista v eucharistii. Na přijetí svátosti se připravoval během roku.
Křest dospělého je vždy znamením života církve a farnosti i "radostí Boží."

