5. Humor
Pepíþek: "Paní uþitelko, já s vámi taky þasto nejsem spokojen.
Ale ĜeknČte sama, už jsem kvĤli tomu nČkdy volal vašim rodiþĤm?"
"Proþ jsi utekl z operaþního sálu?"
"Slyšel jsem, jak sestra Ĝekla:
žádnou paniku, uklidnČte se, operace slepého stĜeva není tČžká."
"A co je na tom strašného?"
"No, ona to Ĝekla panu doktorovi."
Je fascinující sledovat, jak u jednoho stolku v kavárnČ sedí sedm žen
a souþasnČ vedou mezi sebou asi deset hovorĤ.
Drahý synu, jak se máš? Já a maminka se máme dobĜe a stýská se nám po tobČ.
Prosím vypni poþítaþ a pĜijć se dolĤ najíst.
TvĤj otec.
Kdy muž nČco nemĤže najít? - Když žena doma uklidí.
FaráĜ þte v kostele kázání.
Zezadu se k nČmu pĜitoþí kostelník a šeptá mu: „Otþe, u varhan hrají chlapi karty.“
KnČz na to šeptem: „Díky, ale nejdĜív musím dokonþit to kázání.“
Stará paní nastoupí do pĜeplnČné tramvaje a nČkolik zastávek stojí nad mladíkem.
Ten si toho všimne a zdvoĜile se ptá: "Chcete si sednout?"
Paní odpoví: "Ano." - Mladík: "Tak bućte ve stĜehu, pĜíští zastávku vystupuji."

6. Pravidelné bohoslužby v þeském jazyce v MnichovČ
sv. ŠtČpán - St. Stephan, Thalkirchnerstr. 11, 80331 München
mše sv. v þeské nebo slovenské Ĝeþi je každou nedČli v 9 45 hodin
mše sv. v þeské Ĝeþi je každou 2. a 4. nedČli v mČsíci
sál Velehradu - Dachauer Str. 23, 80335 München
každou stĜedu mše svatá v 18 00 hodin s malým programem
Další aktivity v sále Velehradu
1. stĜeda v mČsíci: zpČvy našich žen, lidové i zbožné od 15 00 hodin
2. úterý v mČsíci: program SVU, zaþátek v 19 30 hodin
ýeskoslovenská spoleþnost pro vČdu a umČní, ve spolupráci s KĜesĢ. akademií

7. Najdete nás

Tschechische Katholische Gemeinde – ýeská duchovní služba
Centrum - kanceláĜ, Klenzestr. 66, 80469 München
(089) 2016 793
faráĜ P. Bohuslav Švehla, otevĜeno v pracovní dny 10 – 12 00 hod a po domluvČ
Slowakische Katholische Gemeinde – Slovenská katolícká mísia
Mons. Rudolf Maslák, Landsberger str. 39, 80339 München
(089) 500 3510

„Nedovolme, aby povinnosti a termíny
vyhnaly z našeho stĜedu to nejcennČjší:
upĜímný zájem o lidi kolem nás“
karmelitán P. VojtČch Kodet

3/2016
Obþasník þeské farnosti mnichovské arcidiecéze
Podzim roku 2016

1. Svatý Václav

SLAVNOSTNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ BOHOSLUŽBA
(SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ)
BUDE V NEDċLI 25. ZÁěÍ 2016 V
U SV. ŠTċPÁNA V MNICHOVċ.

9 45 HODIN

Po bohoslužbČ pohoštČní.
Posvícenské koláþe.
Kroje vítány.
Prosím naše dobré ženy,
aby napekly slané dobroty
a pĜinesly je na Velehrad.

Požehnanou dobu podzimní i dušiþkovou pĜeje všem Váš þeský faráĜ

2. Nahlédnutí do podzimních programĤ našich pĜátel:

3. NČkolik pozvánek a termínĤ duchovní služby

SVU - Spoleþnost pro vČdu a umČní

nedČle 25. záĜí: Slavnost svatého Václava v MnichovČ,
mše svatá u sv. ŠtČpána, pohoštČní na VelehradČ

úterý 13. záĜí v 19 hodin - ýeské centrum
Vernisáž výstavy Karel IV. - císaĜ na þtyĜech trĤnech
spojená s prezentací knihy
"Po stopách císaĜe Karla IV. mezi Prahou a Norimberkem"
- uvede spoluautor knihy ing. Jan Šícha
úterý 11. Ĝíjna v 19 30 hodin - sál Velehradu
Sýrie - cestopisná pĜednáška, paní Hana Vogelová
úterý 8. listopadu v 19 hodin - Sudetendeutsches Haus, Hochstr. 8, München
Sedm zastavení divadla Semafor
symposion SVU k 85. narozeninám JiĜího Suchého;
jeho písniþky zpívá Olina Patková z divadla Semafor
úterý 13. prosince v 19 30 hodin - sál Velehradu
AdventnČ – vánoþní program SVU, texty a hudba s pĜedchutí Vánoc
Ackermann-Gemeinde
Prof. Dr. Stefan Samerski - pĜednášky:
pondČlí 19. záĜí
Clemens Fürst von Metternich
stĜeda 5. Ĝíjna
Karl IV. - ein religiös motivierter Herrscher?
pondČlí 21. listopadu Ludwig van Beethoven
Sudetendeutsches Haus, Hochstr. 8, München - zaþátek vždy v 19 hodin.
Katholische Akademie München
pondČlí 24. Ĝíjna v 19 hodin
Gott los werden. Wenn Glaube und Unglaube sich umarmen
spoleþnČ pĜednášejí a diskutují:
mnich P. Anselm Grün OSB, Prof. Tomáš Halík a spisovatel Winfried Nonhoff
ýeské centrum Mnichov
23. - 29. listopadu
Mittelpunkt Europa - Filmfest
Nové polské, þeské, slovenské a maćarské filmy
kino Monopol, Schleißheimerstr. 127, München
více na www.mittelpunkteuropa.eu
4. listopadu - 2. prosince: þeský uþenec Jeroným pražský
6. prosince - 28. ledna 2017: Václav Havel - Politika a svČdomí
Výstava k nedožitým osmdesátinám Václava Havla.
Jeho výroky k tématu svobody, respektive nesvobody, stejnČ jako jeho výzvy,
kudy se ubírat dál.

nedČle 30. Ĝíjna + úterý 1. listopadu
Slavnost Všech svatých, spojená s modlitbami za zemĜelé
bohoslužby v kostele sv. ŠtČpána v 9 45 hodin
Litanie ke všem svatým a modlitba za zemĜelé.
nedČle 13. listopadu: Vzpomínka na nedožité 95. narozeniny Otce Karla
bohoslužba v kostele sv. ŠtČpána v 9 45 hodin
pohoštČní na VelehradČ
þtvrtek 17. listopadu: Koncert k výroþí 700. narození Karla IV.
v kostele sv. ŠtČpána v 18 hodin, vstupné dobrovolné
úþinkuje soubor Cantika z Kutné Hory, vedoucí ŠtČpán Kafka
stĜedovČká hudba z doby Karla IV.;
spolu s ýeským centrem v MnichovČ
nedČle 27. listopadu: 1. nedČle adventní - þesky
bohoslužba v kostele sv. ŠtČpána v 9 45 hodin
zahájení nového církevního roku, žehnání adventních vČncĤ
sobota 3. prosince: Mikulášská pro dČti ve 14 30 hodin
v prostorách ýeského centra, Prinzregenstr. 7, 80538 München
spolu s ýeskou školou bez hranic, ýeským centrem, Sokolem a dalšími
sobota 10. prosince: AdventnČ vánoþní koncert - DČtský sbor Radost
v kostele sv. ŠtČpána v 17 hodin, vstupné dobrovolné
sbormistr Vladislav Souþek, Praha
spolu s ýeským centrem v MnichovČ

4. Poznamenejme si také tyto nČmecké termíny
sobota 24. záĜí ve 14 hodin: Stadtwallfahrt nach Maria Eich
PČší pouĢ vychází od stanice S 6 Gräfefing, mše sv. je plánována na 15 hodinu.
Procesí vede biskupský vikáĜ Rupert Graf zu Stolberg.
nedČle 2. Ĝíjna v 18 hodin: Gottesdienst der Nationen - Frauenkirche
spoleþná bohoslužba všech jinojazyþných misií mnichovské arcidiecéze
- v rámci Interkulturelle Woche 2016
úterý 4. Ĝíjna: Jahresempfang des Katholikenrates München
v 17 hodin mše sv. v Bürgersaalkirche
celebruje biskupský vikáĜ Rupert Graf zu Stolberg
v 18 30 hodin Empfang v sále Altes Rathaus

