6. Humor - ze zahrady
"Jestli nebudete chodit dČlat na zahradu," hrozí rodinČ matka, "tak ji mĤžeme vyhodit!"
Zlobí se zahrádkáĜ na syna:
"Když jsem ti Ĝíkal, že máš natrhat Ĝedkviþky, nemyslel jsem, abys je trhal na kousky!"

„MČlké koryto nepojme mnoho vody.
MČjme odvahu vytváĜet ve svém životČ prostor
pro vodu života.“
karmelitán P. VojtČch Kodet

Chlubí se tĜi zahrádkáĜi:
"Já jsem vypČstoval takové jablko, že když jsem ho položil na židli, tak židle praskla."
"Já jsem jednou vypČstoval jablko, že když jsem ho dal na stĤl, tak praskl."
"To já mČl jednou jablko, že jsem ho naložil na vĤz..."
"NeĜíkej, že praskl vĤz?"
"To ne, ale vylezl þerv a sežral mi konČ."
"Jak ti chutnaly ty švestky, co jsem ti poslednČ dal?" zajímá se dČda zahrádkáĜ.
"Byly moc dobré," hodnotí vnouþek z mČsta.
"Jenom ty pecky byly hroznČ tvrdé - tatínek je nakonec musel rozbít kladivem,
abychom je mohli aspoĖ trochu rozkousat!"
Ptá se soused pana Nováka:
"Tak jsem upravoval zahradu a zbylo mi asi šest kubíkĤ zemČ. Co bych s ní mČl dČlat?"
"Vykopejte velkou jámu a nahrĖte ji tam!"
Pan Janda se louþil ve vrátkách se svými pĜáteli,
kteĜí ho v hojném poþtu pĜijeli navštívit na jeho novou chatu:
"Tyhle bĜízky pĜed chatou jsou ještČ malounké a slabounké, ale doufám,
že až pĜíštČ pĜijedete, budou z nich už poĜádní velikáni."
ZahrádkáĜ radí sousedovi:
"Na kvČtiny je nejlepší smíchat tĜetinu uleženého kompostu, tĜetinu rašeliny,
tĜetinu písku a tĜetinu ornice."
"To jsou ale þtyĜi tĜetiny!"
"No a? Tak si vezmi vČtší kvČtináþ."

7. Pravidelné bohoslužby v þeském jazyce v MnichovČ
sv. ŠtČpán - St. Stephan, Stephansplatz 2, 80337 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

8. 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 23. ZÁěÍ 2018 V
U SV. ŠTċPÁNA V MNICHOVċ.

9 45 HODIN

Naším hostem a kazatelem
bude ThDr. 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. Stalo se
19. þervna - setkání krajanĤ na ýeském konzulátu
Již po nČkolikáté pozval generální konzulát þeské krajany na neformální
setkání. Po úvodním slovu konzulky ing. Kristiny Larischové byl prostor
k neformálnímu setkání. NechybČlo dobré pohoštČní.
Je krásné, že se na konzulátu nesetkávají pouze mnichovští, ale pĜijíždČjí i ýeši
z Regensburgu, Augsburgu, ale i ze vzdáleného Stuttgartu nebo ze Schönsee
(Centrum Bavaria - Bohemia).

4. NČkolik pozvánek a termínĤ duchovní služby
nedČle 23. záĜí: Slavnost svatého Václava v MnichovČ
mše svatá u sv. ŠtČpána, pohoštČní na VelehradČ
sobota 29. záĜí - sobota 6. Ĝíjna
Pobyt mladých v St. Martin, Jižní Tyrolsko
spoleþné prožívání víry, horské túry
nedČle 28. Ĝíjna: Bohoslužba za obČti okupace pĜed 50 lety,
a souþasnČ si pĜipomeneme 100 let od vzniku ýeskoslovenska.
Chceme podČkovat Spolkové republice NČmecko i církvi
za otevĜenou náruþ pro ty, kteĜí pĜed pĤl stoletím emigrovali z vlasti.
þtvrtek 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.

8. þervence - Slavnost sv. Cyrila a MetodČje v MnichovČ
Oslava sv. Cyrila a MetodČje v MnichovČ je jedna z posledních akcí ýeské misie
pĜed prázdninami. Slavnostní bohoslužba v kostele, spoleþný obČd na VelehradČ.
Modlitba a setkání, podČkování slovanským "apoštolĤm" za dar víry.

3. Nahlédnutí do podzimních programĤ našich pĜátel
Adalbert Stifter Verein

stĜeda 17. Ĝíjna ve 20 hodin, Erlöserkirche, Ungererstr. 15, München
Der Ackermann und der Tod - scénické þtení

þtvrtek 22. listopadu v 19 hodin, Sudetendeutsches Haus, Hochstr. 8, München
Prag im Herbst 1918 - beseda a film
þtvrtek 29. listopadu v 19 hodin, ýeské centrum, Prinzregentenstr. 7, München
Danke, liebe Landsleute! - pĜednáška Lídy Rakušanové
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ackermann-Gemeinde
Osudové osmiþky v þeských dČjinách
Cyklus pĜednášek 2018 - Prof. Dr. Stefan Samerski
pondČlí 24. záĜí
Rok 1918 - založení první republiky
pondČlí 26. listopadu Rok 1968 - Pražské jaro
Sudetendeutsches Haus, Hochstr. 8, München - zaþátek vždy v 19 hodin.

5. - 10. listopadu: Možnost osobní pouti do ěíma
v rámci zasedání náboženského stĜediska Velehrad,
viz informace v Hlasu.
nedČle 11. listopadu: Svatá Anežka ýeská
bohoslužba v kostele sv. ŠtČpána v 9 45 hodin
PodČkování za svobodu po Sametové revoluci.
sobota 1. 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 2. prosince: 1. nedČle adventní - slovensky
bohoslužba v kostele sv. ŠtČpána v 9 45 hodin
zahájení nového církevního roku, žehnání adventních vČncĤ

5. Poznamenejme si také tyto podzimní nČmecké termíny
sobota 22. záĜí: Stadtwallfahrt nach Maria Eich bei Planegg
Ve 14 hodin zaþíná pouĢ v Gräfelfing - Bahnhof,
v 15 hodin je bohoslužba v Maria Eich.
Bohoslužbu vede svČtící biskup Robert Graf zu Stolberg.
nedČle 23. záĜí: Gottesdienst der Nationen
Frauenkirche v 17 30 hodin, Reinhard kardinál Marx
Gottesdienst der Nationen je každoroþní bohoslužba všech cizojazyþných
misií v mnichovské arcidiecézi - v rámci Interkulturelle Woche 2018.

