
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      P eji všem krásné léto, dobu prázdnin a dovolených,  
      ochranu Boží doma i na všech cestách!  
                                           Váš eský fará  P. Bohuslav Švehla 

1. Fará  a motorka 
 

O fará ích se traduje, že jsou to lidé ušlechtilí a zbožní, p emýšlející stále 

o tajemstvích Božího království, lidé trávící as na modlitbách a v rozjímání. 
 

Jeden kn z na vsi se vracel z nákupu a všiml si, že na kraji chodníku p ed kostelem 

stojí velká erná motorka. Nad ní se bezradn  sklán l dlouhovlasý mladík v kožené 

bund , s tetováním na obou p edloktích.  

„Copak, nejde nastartovat?“ trochu jízliv  oslovil mladíka.  

„Nejde, pane fará i,“ odpov d l pokorn  mladík. "Už jsem to n kolikrát rozebral 

a zase smontoval, po ád nic. Je to jako za arovaný.“   

Najednou se mladík v obli ej rozjasnil a s o ima plnýma nad je ekl: "Nemohl 

byste se prosím za tu motorku pomodlit?“  

Fará  znejist l, ale pak ho napadlo, že tím neuškodí.  

P ikro il tedy k motorce, rozpa it  na ni položil ruku a ekl: „Pane Bože, je-li to 

tvá v le, sprav tuto motorku. Amen.“ Rychle se s mladíkem rozlou il a šel dom .  

Mladík zkusil nastartovat - a vzáp tí se ulicí rozezn l zvuk b žícího motoru. 

Nasedl a s vd ností odjel.   

Fará  zavíral dve e, kroutil nev ícn  hlavou a polohlasn  si brumlal: 

„To snad není možný!“   

     pro eský rozhlas p ipravil Pavel Hošek 

Ob asník eské farnosti mnichovské arcidiecéze 
                             

                               Léto roku 2016

2/2016

"Drobné konflikty nemusí hned znamenat nep átelství. 
Opravdový vztah unese skute nost, že druhý je jiný než já."   

P. Vojt ch Kodet6. Bohoslužby v Mnichov  
 

St ede ní bohoslužby na Velehrad  nebudou od 27. ervence do 31. srpna. 
Ned lní bohoslužby slavíme pravideln  i v lét . 

V pond lí 15. srpna – Nanebevzetí Panny Marie bude slovenská bohoslužba. 
 

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

7. Naši p átelé v Ackermann-Gemeinde 
 

esko kolem roku 1800 - pr se ík evropských kulturních d jin 

cyklus p ednášek 2016 - Prof. Dr. Stefan Samerski 
 

pond lí 27. ervna  Giacomo Casanova 

pond lí 19. zá í  Clemens Fürst von Metternich 

pond lí 21. listopadu  Ludwig van Beethoven 
 

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

Primi ní bohoslužba: 
sobota 9. ervence v 17 hodin, Asamkirche, novokn z H. Phillipp Werner, 
p edseda Nadace Ackermann Gemeinde 
 

8. Humor – vtipy 
 

Pro  se blondýnka roz iluje v zahradnictví? - Nemají semínka bramborového salátu. 
 

Pane Novák, faktura za vaši lé bu se mi vrátila neproplacena.“  

„Promi te, pane doktore, ale mn  se ty bolesti taky vrátily!“ 
 

Rodi e si p ijdou pro dít  do školky.  

Slunce svítí, d ti sedí v pískovišti a u itelka pospává na lavi ce.  

„Paní u itelko, nebojíte se, že se vám n jaké dít  ztratí?“  

„Ne, kam by chodily, signál wi-fi je jenom na pískovišti.“ 
 

Bill Gates se modlí: „Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Enter.“ 

9. Pravidelné bohoslužby v Mnichov  
 

sv. Št pán - St. Stephan, Thalkirchnerstr. 11, 80331 München 

mše sv. je každou ned li v 9 45 hodin; esky nebo slovensky 

eská mše svatá je každou 2. a 4. ned li v m síci 
 

sál Velehradu v Dachauer Str. 23, 80335 München  
každou st edu v 18 00 hodin s malým programem  
 

    další aktivity v sále Velehradu: 
1. st eda v m síci: zp vy našich žen; lidové i zbožné od 15 00 hodin 

2. úterý v m síci: program SVU, za átek v 19 30 hodin 

eskoslovenská spole nost pro v du a um ní ve spolupráci s K es anskou akademií 



 

4. N kolik pozvánek a termín  Duchovní služby 
 

sobota 2. ervence  44. Pou  do Ellwangen  

   odjezd    v 6 45 hod. od kostela sv. Št pána, jedeme autobusem 
   návrat   kolem 20. hodiny ve er 
   cena   jízdné 10 €, ob d 17 €, p ihlášky na misii do 24. 6. 
 

Ostatní informace v Hlasu sv. Cyrila a Metoda 
  

ned le 10. ervence  Oslava sv. Cyrila a Metod je v Mnichov  
 

Slavnostní bohoslužba v kostele, pohošt ní na Velehrad . 
 

ned le 25. zá í  Svatováclavská pou   

kostel sv. Št pána v 9 45 hodin 
Slavnostní bohoslužba v kostele, krojovaní, Svatováclavský chorál, 
pohošt ní na Velehrad . 

5. Termíny mnichovské arcidiecéze 
 

Bennofest: 
    Sv. Benno žil v letech 1010 - 1106. P sobil jako biskup v Míšni u Dráž an.  

    P i nástupu luteránství v Sasku se katolíci obávali o jeho ostatky, a proto je v novali 

    v roce 1576 vévodovi Albrechtu V. Bavorskému, který je p enesl do Mnichova.       

    Jsou uchovány v levé bo ní kapli katedrály Frauenkirche. 

    Benno nikdy v Mnichov  nežil, p esto se stal hlavním patronem m sta. 
 

ned le 19. ervna  

      v 10 hodin - slavnostní bohoslužba v mnichovské katedrále - Frauenkirche 
      v 17 hodin - zpívané nešpory, procesí s relikviemi sv. Benna 
 

sobota 25. ervna - Odeonsplatz 12 - 18 hodin 

 p edstavení laických aktivit, sdružení, eholních spole enství, 
 informa ní stánky, tanec, hudební vystoupení, folklor 
 

sobota 24. zá í  Stadtwallfahrt nach Maria Eich bei Planegg 

Ve 14 hodin za íná pou  v Gräfelfing, v 15 hodin je bohoslužba v Maria Eich. 
Bohoslužbu vede biskupský viká  Robert Graf zu Stolberg. 
 

ned le 25. zá í   Gottesdienst der Nationen – Frauenkirche v 18 hodin 
Každoro ní spole ná bohoslužba všech cizojazy ných misií. 
 

úterý 4. íjna   Jahresempfang des Katholikenrates München  
Mše sv. v 17 hodin v Bürgersaalkirche, Empfang Altes Rathaus. 
    

 
 

3. Nenechte si ujít 
 

Výstava o Karlu IV.  
 Praha, Valdštejnská jízdárna (15. 5. - 25. 9. 2016) 
     Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum (20. 10. 2016 - 5. 3. 2017) 
 

esko-bavorská zemská výstava Císa  Karel IV. 1316 – 2016, po ádaná  
p i p íležitosti 700. výro í narození tohoto výjime ného panovníka,  
p edstavuje v Praze i v Norimberku výb r památek kultury a um ní jeho doby. 
Cílem výstavy je ukázat portrét Karla IV. a nabídnout ve ejnosti plastickou 
podobiznu historické osobnosti s jejími pozitivními i stinnými stránkami. 
Exponáty jsou vyp j eny z více než stovky nejprestižn jších evropských  
a amerických muzeí, církevních i soukromých sbírek. 

2. St ípky ze života mnichovské církve 
 

Slavnost Božího T la je jedním ze svátk  vnit ního života Nejsv t jší Trojice. 
V Mnichov  bohoslužb  p edsedal kardinál Reinhard Marx, emeritní kardinál
Friedrich Wetter stál po jeho boku.  
Bohoslužba na Marienplatz - kázání na téma: "Zadarmo jste dostali, zadarmo

dávejte"- eucharistický pr vod k Ludwigskirche (asi 3 km).  
Sv. Jan Nepomucký eskou skupinku už tradi n  doprovázel. 


