5. Humor
"Všiml jsem si, že tvĤj otec má opuchlé líce. To je od zubĤ?"
"Ne, od modlitby."
"Prosím tČ, jak je to možný?"
"Vþera jsme se celá rodina modlili Otþenáš a když jsme Ĝíkali ´zbav nás od zlého,´
táta se podíval na mámu a ona si toho všimla."

„Bez obþasného zamyšlení a usebrání
þlovČk snadno ztrácí nadhled a smysl
pro to podstatné.“
karmelitán P. VojtČch Kodet

"Pane doktore, mám problémy se zrakem."
"To máte pravdu, my jsme stánek s hranolkama."
"Pane, nevidČl jste tu dva policajty?" - "Ne, ne, tady nešla živá duše."
"Tak mi dejte kufĜík, hodinky a penČženku!"
První: "Kam jdeš?" - Druhý: "Ale nikam."
První: "Tak bČž tudy, to je blíž."
V obchodČ s textilem: "PĜejete si, pane?" - "NČjaký svetr."
"Jakou velikost?" - "To je jedno. Žena si ho stejnČ pĜijde tĜikrát vymČnit."
Malý kluk nadšenČ volá tátovi: "Ahoj, dneska jsem dal v zápase dva góly!"
"No, to jo super a kolik to skonþilo?" - "1:1!"
"Haló!" - "PromiĖte, je to þíslo pČt, tĜi, þtyĜi, dva, sedm, sedm, osm, osm, pČt?"
"Ne, ano, ne, ne, ano, ano, ne, ano, ne."
Nejkratší rybáĜská povídka: "Mám – Ohromný – Utekl!"

6. Pravidelné bohoslužby v þeském jazyce v MnichovČ
sv. ŠtČpán - St. Stephan, Thalkirchner Str. 11, 80331 München
mše sv. v þeské nebo slovenské Ĝeþi je každou nedČli v 9 45 hodin
þeská mše sv. 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 hod a po domluvČ
Slowakische Katholische Gemeinde – Slovenská katolícká mísia
Mons. Rudolf Maslák, Landsberger Str. 39, 80339 München
(089) 500 3510
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1. Svatý Václav

SLAVNOSTNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ BOHOSLUŽBA
(SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ)
BUDE V NEDċLI 24. ZÁěÍ 2017 V
U SV. ŠTċPÁNA V MNICHOVċ.

9 45 HODIN

Naším hostem a kazatelem
bude ThDr. P. Emil Valášek.
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
(v sále Velehradu - obvykle druhé úterý v mČsíci)

nedČle 24. záĜí: Slavnost svatého Václava v MnichovČ
mše svatá u sv. ŠtČpána, pohoštČní na VelehradČ

úterý 12. záĜí v 19 30 hodin
MVDr. Lydie Bartková: "Rozumiete reþi Vášho štvornohého priateĐa?"
(Komunikácia psa a maþky s okolím)

sobota 30. záĜí - sobota 7. Ĝíjna
Pobyt mladých v St. Martin, Jižní Tyrolsko
spoleþné prožívání víry, horské túry

úterý 10. Ĝíjna v 18 hodin - volební valná hromada

stĜeda 1. listopadu
Slavnost Všech svatých, spojená s modlitbami za zemĜelé
þeská bohoslužba v kostele sv. ŠtČpána v 9 45 hodin
Litanie ke všem svatým a modlitba za zemĜelé.
Je možné pĜinést na bohoslužbu lístek se jmény zemĜelých.

Listopadový program bude upĜesnČn.
úterý 12. prosince v 19 30 hodin
AdventnČ – vánoþní program SVU, texty a hudba s pĜedchutí Vánoc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ackermann-Gemeinde
ýeské šlechtické rody z evropského pohledu
cyklus pĜednášek 2017 - Prof. Dr. Stefan Samerski
pondČlí 18. záĜí
Lobkowicz
pondČlí 20. listopadu Lichtenstein
Sudetendeutsches Haus, Hochstr. 8, München - zaþátek vždy v 19 hodin.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ýeské centrum Mnichov
13. záĜí - 3. listopadu: Charta 77
Výstava „Charta 77 - Evropané za Železnou oponou,“
40. výroþí od jejího vzniku.
Jak Charta 77 vnesla do þeského intelektuálního podvČdomí sudetonČmecké téma.
Vernisáž výstavy uvede její autor Ing. Jan Šícha v úterý 12. záĜí v 19 hodin.

þtvrtek 28. záĜí: PĜemysl Pitter - vzor humanismu a tolerance

ýtení, promítání filmu a beseda s nČmeckou spisovatelkou Sabine Dittrich.
Autorka novČ vydala autobiografii PĜemysla Pittera "Unter dem Rad der Geschichte."
PĜemysl Pitter byl pedagog, evangelický kazatel, spisovatel a humanista,
který v dobČ nacistické okupace a po válce prostĜednictvím svých dČtských domovĤ
zachránil život stovkám dČtí bez ohledu na jejich národnost þi vyznání.
Bývá proto nazýván þeský Albert Schweitzer.

pátek 27. Ĝíjna v 19 hodin: Jaroslav TĤma
Varhanní koncert v rámci programu "Zur langen Luthernacht."
ev. luth. Himmelfahrtskirche Sendling, Kidlerstr. 15 (blízko U3/U6 Implerstr.)
Na programu jsou skladby J. S. Bacha a varhanní improvizace.
Jaroslav TĤma (*1956) je docent na pražské AMU, popularizátor hudby
a uznávaný varhaník ve vlasti i v zahraniþí.

6. - 11. listopadu: možnost osobní pouti do ěíma
- v rámci zasedání náboženského stĜediska Velehrad
- viz informace v Hlasu str. 4
nedČle 12. listopadu: Svatá Anežka ýeská
bohoslužba v kostele sv. ŠtČpána v 9 45 hodin
PodČkování za svobodu po Sametové revoluci.
sobota 2. prosince: Mikulášská pro dČti ve 14 30 hodin
v prostorách ýeského centra, Prinzregentenstr. 7, 80538 München
spolu s ýeskou školou bez hranic, ýeským centrem, Sokolem a dalšími
nedČle 3. prosince: 1. nedČle adventní - slovensky
bohoslužba v kostele sv. ŠtČpána v 9 45 hodin
zahájení nového církevního roku, žehnání adventních vČncĤ

4. Poznamenejme si také tyto nČmecké termíny
sobota 23. záĜí
Stadtwallfahrt nach Maria Eich bei Planegg
Ve 14 hodin zaþíná pouĢ v Gräfelfing, v 15 hodin je bohoslužba v Maria Eich.
Bohoslužbu vede svČtící biskup Robert Graf zu Stolberg.
nedČle 24. záĜí
Gottesdienst der Nationen, Frauenkirche v 17 30 hodin
Gottesdienst der Nationen je každoroþní bohoslužba všech cizojazyþných misií
v mnichovské arcidiecézi - v rámci Interkulturelle Woche 2017.
24. a 25. listopadu
Großes Korbiniansfest - Freising, Dóm
pátek 24. listopadu v 18 30 hodin: procesí s relikvií sv. Korbiniána, nešpory
sobota 25. listopadu:
v 10 hodin: slavnostní bohoslužba s kardinálem Reinhardem Marxem
ve 12 hodin: "Fest der Begegnung"
v 15 hodin: zpívané nešpory, na které navazuje závČreþný koncert

