Počítačový správce se přijde podívat na PC sekretářky a kouká na monitor,
kde je nalepen křížek z izolepy. Správce se ptá: "Co je tohle za smetí?"
Sekretářka mu s klidem odpoví:
"Víte, jsou tam dvě ikony na spouštění Wordu a tahle jedna nefunguje,
tak jsme si ji zalepila, abych na ni neklikala."
Potká starší paní na ulici plačícího chlapečka: "Co se ti stalo?" ptá se ho.
"Já jsem se ztratil."
"No to nic," chlácholí ho. "A znáš svoji adresu?"
"Znám. Franta Novák zavináč seznam tečka cé zet."
Vytýká farář zahradníkovi, že bere jméno Boží nadarmo, když kleje.
"Podívejte se na mne," povídá mu, "krouží mi kolem nosu moucha.
Ale já ji takhle klidně plácnu - a krucifix, to byla vosa!"
Žena si objedná do bytu montovanou skříň. Montéři přijedou, skříň smontují a odjedou.
Najednou projede pod okny tramvaj, dům se otřese a skříň spadne. Co teď?
Manžel není doma, tak skočí pro souseda, ať jí pomůže. Soused znovu smontuje skříň,
postaví ji ke zdi a odejde. Když projede tramvaj, skříň se znovu poroučí k zemi.
Žena dojde opět pro souseda a soused říká:
„Víte co, já to zase utáhnu, vlezu do skříně, kouknu, který vrut povoluje první a místo něho
pak dám větší.“
Žena souhlasí, a že půjde zatím postavit na kávu.
Vtom se vrátí manžel, vidí na stole prostřeno pro kávu a novou skříň. Otevře ji, tam soused.
Zařve: „Co tu děláte, sousede?“
Soused se zamyslí a pak povídá:
„Víte co, dejte mi rovnou přes hubu, protože když vám řeknu, že tu čekám na tramvaj,
tak mi stejně neuvěříte.“

7. Humor

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

Česko kolem roku 1800 - průsečík evropských kulturních dějin
cyklus přednášek 2016 - Prof. Dr. Stefan Samerski
pondělí 18. dubna
Johann Wolfgang von Goethe
pondělí 27. června
Giacomo Casanova
pondělí 19. září
Clemens Fürst von Metternich
pondělí 21. listopadu Ludwig van Beethoven

Z programu Ackermann-Gemeinde v Mnichově:

mše sv. je každou neděli v 9 45 hodin; česky nebo slovensky
česká mše svatá je každou 2. a 4. neděli v měsíci

Kostel sv. Štěpána - St. Stephan
Thalkirchnerstr. 11, 80337 München

6. Scházíme se v Mnichově - pravidelné bohoslužby

V Mnichově i jinde doma přeji všem radostné Velikonoce!
Váš český farář

20. března - Květná neděle, St. Stephan v 9 45 hodin, slovensky
Při bohoslužbě se světí ratolesti a čtou pašije.
24. března - Zelený čtvrtek, sál Velehradu v 18 00 hodin, obřady a agapé
Agapé je společné jídlo, připomínka Poslední večeře Ježíše Krista:
chleba a sýry, zelené saláty, červené víno.
25. března - Velký pátek, Křížová cesta národů v 10 00 hodin
Procesí vychází z kostela St. Michael a jde pěší zónou na Marienplatz,
cizojazyčné misie vedou jednotlivá zastavení.
Velký pátek je dnem postu.
26. března - Obřady vigilie, Zmrtvýchvstání
St. Stephan ve 20 30 hodin, slovensky
Žehnání ohně, posvěcení velikonoční svíce a křestní vody.
27. března - Boží hod velikonoční, St. Stephan v 9 45 hodin, česky
Požehnání pokrmů, pomlázka.
28. března - Pondělí velikonoční, St. Stephan v 9 45 hodin, slovensky
3. dubna - Neděle Božího milosrdenství, St. Stephan v 9 45 hodin, slovensky

1. Velikonoce v Mnichově

Velikonoce a jaro roku 2016

Občasník české farnosti mnichovské arcidiecéze

1/2016

„Modlím se, abychom všichni zažili takové osobní setkání s Bohem,
které změní náš život!“

Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou,
půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud.
Půjdeš-li ohněm, neshoříš,
plamen tě nespálí.

Neboj se, já jsem Tě vykoupil
a povolal tě jménem tvým –
patříš mi!

Teď ale toto praví Hospodin,
ten, kdo tě stvořil, Jákobe,
ten, kdo tě, Izraeli, zformoval:

Neboj se, já jsem s Tebou

Andy se s námi v letošní „modlitbě umělkyně“ podělila o zážitek, na který
často vzpomíná. Před lety se jí jeho prostřednictvím zpřítomnělo Boží slovo
a stalo se pravdou nejen jejího rozumu, ale i srdce.
Tehdy šlo konkrétně o tento text z Písma svatého (Izaiáš 43, 1-2 ):

Andrea Vernerová roz. Fabiánová (*1964), se narodila v Praze.
Ve svých deseti letech začala v Anglii, kam se maminka provdala, chodit
do kostela anglikánské církve. Později se obě vrátily zpátky do Prahy.
Deset let pracovala na britské ambasádě a přitom se starala o těžce nemocnou
babičku, pak i maminku.
V současné době je administrativní pracovnicí Britské obchodní komory.
V roce 2014 se provdala za Jaroslava Vernera,
místostarostu České misijní rady, a proto ji vídáme v Mnichově celkem často.

3. Modlitba umělkyně 2016

19. – 21. března: Postní duchovní obnova ve Štěkni u Strakonic
Obnovu vedli: Mons. Josef Žák, jáhen Josef Jonáš a P. Bohuslav Švehla.

neděle 10. ledna: Rozloučení s Vánocemi
spojeno s oslavou 60. narozenin P. Bohuslava Švehly
neděle 14. února: Popelec umělců + modlitba

2. Několik ohlédnutí ze života mnichovské misie

Oslava sv. Jana Nepomuckého, Asamkirche v 17 hod.

čtvrtek 12. května

Slavnost Těla a Krve Páně v Mnichově
bohoslužba na Marienplatz v 9 hodin

Odpočinutí věčné, dej jim ó Pane, ...

8. ledna: Eva Jiroušková, herečka a dabérka, 84 let
2. února: Karel Malina, rozhlasový sportovní reportér, 84 let
Pavel Medek, překladatel, mj. přeložil Harry Pottera do češtiny, 63 let
28. března: Miroslav Ondříček, kameraman, spolupracovník M. Formana, 81 let
16. dubna: Stanislav Gross, politik a bývalý premiér, 46 let
17. dubna: Jaroslav Holík, hokejový reprezentant na Mistrovství světa, 73 let
6. června: Ludvík Vaculík, spisovatel, autor "Dva tisíce slov," 89 let
29. června: Josef Masopust, fotbalista, 84 let
11. července: Ota Petřina, kytarista, skladatel, textař, zpěvák a kapelník, 66 let
27. července: Ivan Moravec, pianista, hudební pedagog, 85 let
28. červenec: Josef Vlček, katolický aktivista, vězeň a vydavatel, 95 let
30. července: Ája Vrzáňová, krasobruslařka, MS 1949-50, 84 let
10. srpna: Mons. Josef Šach, dlouholetý český misionář v Kanadě, 96 let
11. srpna: P. Karel Dachovský, spisovatel a vydavatel duchovních knih, 66 let
1. září: Jiří Louda, heraldik, autor českého státního znaku, 95 let
10. září: Radim Palouš, rektor Karlovy university, pedagog, 90 let
17. září: Ivan Cikl, ředitel Rádia svobodná Evropa, dlouholetý předseda SVU, 86 let
2. října: Lubomír Lipský, herec "děda Potůček, Hlustvisihák, děda Cibulka," 92 let
20. listopadu: Miroslav Fiedler, matematik světového významu, 89 let
11. prosince: Mons. Jiří Paďour, emeritní českobudějovický biskup, 72 let

5. Několik jmen - zemřelí v roce 2015 (výběr z Popelce umělců)

sobota 2. července Pouť do Ellwangen
přihlášky na Misii (jedeme autobusem)
neděle 10. července Oslava sv. Cyrila a Metoděje v Mnichově
bohoslužba v kostele, pohoštění na Velehradě

týden 28. 5. - 4. 6. Pobyt mladých v St. Martin, Jižní Tyrolsko
společné prožívání víry, horské túry

čtvrtek 26. května

pondělí 16. května Bohoslužba pro sportovce v tyrolském Oetzu

Svátek matek + bohoslužba za živé i zemřelé členy
Rádia Svobodná Evropa – 65 let od začátku vysílání
bohoslužba v kostele, pohoštění na Velehradě.

neděle 8. května

4. Pozvánky a termíny Duchovní služby

