
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Přeji všem krásné léto, dobu prázdnin a dovolených,  
      ochranu Boží doma i na všech cestách!  
                                           Váš český farář P. Bohuslav Švehla 

1. Modlitby pro řidiče i cestující 
 

Dopřej mi, Pane, pevnou ruku i jisté oko.  
Dej, ať vždy řídím s pocitem odpovědnosti a nedovol, abych někoho přejel. 
Ty jsi dárcem života: dej mi, prosím, 
abych žádným svým skutkem nezničil nebo nepoškodil tento vzácný dar. 
Kéž vždy každému pomáhám, kdo mě potřebuje. 
Nedovol, Pane, aby mě ovládla záliba v nezřízené rychlosti. 
Kéž se vždy těším z krásy stvořeného světa. 
Kéž jedu svou cestou vždy klidně, vyrovnán, pln radosti  
a kéž bez nehody dojedu ke svému cíli. 
Pane, můj průvodce na mých cestách, pomáhej mi. 
Svatý Kryštofe, patrone motoristů, ochraňuj, mě i mé bližní! Amen.  
            Dr. Luigi Stefani 
 

Bože, svůj vůz musím řídit já sám, ty však řiď mé srdce, 
abych se bezohledně nesnažil dostat vpřed.  
Dej mi klidnou mysl a pevnou ruku.  
Zbav mne chvatu, který mne nutí předjíždět.  
Připomínej mi, že ohrožení života je příliš velká cena. Amen. 
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"Potkávat lidi a nebo se s nimi setkávat není jedno a totéž: 
k tomu druhému potřebujeme trochu času a vnímavé srdce.
              P. Vojtěch Kodet6. Bohoslužby v Mnichově 

 

Středeční bohoslužby na Velehradě nebudou od 26. července do 13. září. 
Nedělní bohoslužby slavíme pravidelně i v létě. 
V úterý 15. srpna – Nanebevzetí Panny Marie bude slovenská bohoslužba. 
 

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

7. Naši přátelé v Ackermann-Gemeinde 
 

České šlechtické rody z evropského pohledu 
Cyklus přednášek 2017 - Prof. Dr. Stefan Samerski 
 

pondělí 26. června Schwarzenberg   
pondělí 18. září  Lobkowicz    
pondělí 20. listopadu Lichtenstein    
 

Sudetendeutsches Haus, Hochstr. 8, München - začátek vždy v 19 hodin. 
 

8. Aforismy Pavla Kosorina 
 

Každý musí platit za chyby, které dělá, ale kdo je udělal z lásky, dostane slevu.  
 

V každém člověku existují programy, které Bůh dosud neaktivoval.  
 

Apoštol Pavel si zakládal na ekonomické soběstačnosti – kdyby žil dnes,  
nepřesvědčoval by stát, aby byl štědřejší, ale vybízel by lidi, aby byli podnikavější.  
 

Peklo je dům plný nezvaných hostů. 
 

Stádo chrání silný vůdce, jednotlivce Hospodin. 
 

Nikdo nemá tolik poradců jako ten, kdo má Bibli.  
 

Lidé si všimnou, když se vám něco povede, ale víc ocení, když něco pokazíte.  
 

Nejlepší vodu najdete na poušti. 
 

Bůh sesílá svůj déšť na všechny,  
ale věřící se někdy před ním schovávají, třeba i do kostela. 

9. Pravidelné bohoslužby v Mnichově 
 

sv. Štěpán - St. Stephan, Thalkirchnerstr. 11, 80331 München 
mše sv. je každou neděli v 9 45 hodin; česky nebo slovensky 
česká mše svatá je každou 2. a 4. neděli v měsíci 
 

sál Velehradu v Dachauer Str. 23, 80335 München  
ve středu v 18 00 hodin s malým programem (změny jsou na internetových stránkách)  
 

    další aktivity v sále Velehradu: 
1. středa v měsíci: zpěvy našich žen; lidové i zbožné od 14 00 hodin 
2. úterý v měsíci: program SVU, začátek v 19 30 hodin 
Československá společnost pro vědu a umění ve spolupráci s Křesťanskou akademií 



 

3. Nenechte si ujít 
 

Michelangelo - Sixtinská kaple v Mnichově  
Alte Bayerische Staatsbank - do 9. 7. 2017 
(München - Altstadt, Kardinal-Faulhaber-Str. 1/Ecke Prannerstr.) 
 

Nádherné detailní fotografie fresek v Sixtinské kapli z bezprostřední blízkosti. 
 

2. Střípky ze života mnichovské církve 
 

Čtvrtek 15. června - Slavnost Božího Těla 
 

Za krásného jasného počasí slavil kardinál Reinhard Marx spolu s mnoha 
kněžími a věřícími slavnostní bohoslužbu na Marienplatz. Přítomni byli 
zástupci bavorské vlády, univerzity, studentské i řemeslnické spolky, 
mnichovské farnosti, jinojazyčné misie a mnozí další. 
Velmi aktuální bylo kázání pana kardinála: 
 

"Lutherjahr a Boží Tělo; slavnost Božího Těla neříká ´My katolíci máme 
eucharistii a Vy evangelíci ne.´ Dnešní slavnost ukazuje na reálného Krista 
v eucharistii. Kristus nás spojuje, jde s námi v našem životě."   
 

Na bohoslužbu navazoval eucharistický průvod, který tentokrát vedl 
z Marienplatz na Odeonsplatz, druhý oltář byl na Wittelsbacher Platz a průvod 
pokračoval na Königsplatz, kde zaznělo "Bože, chválíme tebe."  
Tam jsme dostali závěrečné požehnání. 
Česká skupinka šla v průvodu pod ochranou sv. Jan Nepomuckého.  
 

4. Několik pozvánek a termínů Duchovní služby 
 

sobota 1. července  45. Pouť do Ellwangen  
   odjezd    v 6 45 hod. od kostela sv. Štěpána, jedeme autobusem 
   návrat   kolem 20. hodiny večer 
   cena   jízdné 10 €, oběd + káva 20 € 
 

Ostatní informace v Hlasu sv. Cyrila a Metoda 
  

neděle 9. července  Oslava sv. Cyrila a Metoděje v Mnichově 
 

Slavnostní bohoslužba v kostele, pohoštění na Velehradě. 
Mši svatou hudebně doprovodí a na Velehradě budou mít hudební matiné 
Jiří a Michaela Meca. 
 

neděle 24. září  Svatováclavská pouť  
kostel sv. Štěpána v 9 45 hodin 
Slavnostní bohoslužba v kostele, krojovaní, Svatováclavský chorál, 
pohoštění na Velehradě. 
 

5. Termíny mnichovské arcidiecéze 
 

sobota 23. září  Stadtwallfahrt nach Maria Eich bei Planegg 
Ve 14 hodin začíná pouť v Gräfelfing, v 15 hodin je bohoslužba v Maria Eich. 
Bohoslužbu vede světící biskup Robert Graf zu Stolberg. 
 

neděle 24. září   Gottesdienst der Nationen – Frauenkirche v 18 hodin 
Kardinál Reinhard Marx předsedá bohoslužbě, pak je společné setkání  
v Karmelitensaal. 
Gottesdienst der Nationen je každoroční bohoslužba  
všech cizojazyčných misií v mnichovské arcidiecézi. 
 

VientoMarero Duo 
 

Mladí manželé Jiří a Michaela Meca absolvovali 
Vysokou Školu Múzických Umění v Bratislavě.  
Pravidelně pořádají koncerty v ČR i v zahraničí. 
 

V jedné recenzi stojí:  
"Rozdávají spolu radost a krásu." 
Spojení klasické kytary se sólovou flétnou je velmi 
neobvyklé. Oba "jemné" nástroje však dokáží spolu 
vytvořit neopakovatelnou hudební atmosféru. 
 
 


