6. Poděkování od nás k vám
Děkuji všem, kteří na Českou misii v Mnichově přispěli darem.
Od Vánoc do konce února 2013 přišlo na náš účet 4333 €, veliké díky všem!
Dárci: (jména jsou uváděna bez titulů a řazena podle abecedy)
Bečvář, Beneš Josef, Beneš Vladimír, Billy, Bogdanovic, Bradatsch, Brei, Brož,
Březina, Buchmayer, Cikl, Daněk, von Deym, Drážďanská, Egerer, Farmer, Filip,
Fořt, Graber, Greger, Groundstroem, Gruber, Hacker, Hamouz, Hanáček, Hanzl,
Hardenberg, Hegr, Heissig, Hucl, Hušek, Insel, Janoutová, Jirousek, Kalivoda,
Kašpárek, Kinzl, Knechtel, Koenig, Koller, Kollinger, Kollmer, Konupčík,
Koutecký, Kružliak, Kuchař, Kutílek, Kysucan, Masarik, Mejstrik, Motlík, Mráz,
Myska, Neumaier, Ocelak, Omelka, Omocík, Pallier, Pallinger, Pavelka, Pavlik,
Pazdera, Pekárek, Peleska, Peuker – Schulz, Planeta, Podubecky, Pospíšil,
Prenzlow, Protsch, Puschner, Richter, Ruby, Rydvan, Šedivy, Schmidt G.,
Schmidt M., Sikora, Sink, Slapeta, Šnevajs, Steiger, von Sternberg, Šílený, Tlučák,
Tutschka, Ulrich, Unger, Vendulák, Verner, Vilsmaier, Vlk, Vodenicarov, Vogel,
Vojtěchovský, Wertfein, Zemek, Žlutický.
Díky také všem, kteří přispěli na Misii jinou cestou.
Pokud jsem někomu počeštil nebo poněmčil jméno, prosím o prominutí.

7. Humor
Tatínek pozoruje už delší dobu, že jeho papoušek mluví sprostě. Naštve se a dá
papouška na týden do mrazáku. Po týdnu ho vyndá a ptá se: „Tak co, už nebudeš
mluvit sprostě?" „Nebudu a můžu se na něco zeptat? Co tam udělalo to kuře?"
Paní Nováková chce žehlit, ale s překvapením zjistí, že je prádelní koš úplně
prázdný. Obrátí se tedy na manžela: „Kam zmizelo všechno prádlo?”
„To opravdu netuším,” pokrčí rameny pan Novák a dodá: „Ale teď si vzpomínám,
že jsi mi ráno říkala, abych ho sundal ze šňůry a hodil do koše. No a pak jsi chtěla,
abych vynesl koš.”
Pepíček říká tatínkovi: „Tati, dnes jsem se jako jediný hlásil! „No, to je pěkné? A na co se paní učitelka ptala?“ „Kdo nemá domácí úkol?“
Pepíček se ve škole chlubí učitelce, že jeho sestra má žloutenku. Učitelka ho pošle
domů, aby to děti nedostaly. Za týden ho potká a ptá se:
„Tak co, Pepíčku, jak se daří sestře?“
„Jó, to já nevím, paní učitelko. To víte, než sem dojde z Austrálie další dopis,
tak to chvíli potrvá!“
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1. Velikonoce v Mnichově
24. března - Květná neděle, St. Stephan v 9 45 hodin v české řeči
Při bohoslužbě se světí ratolesti a čtou pašije.
28. 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.
29. března - Velký pátek, Křížová cesta národů v 10 00 hodin
Procesí vedené kardinálem R. Marxem, vychází z kostela St. Michael
a jde pěší zónou na Marienplatz, cizojazyčné misie vedou
jednotlivá zastavení.
Velký pátek je dnem postu.

30. března - Obřady vigilie, Zmrtvýchvstání
St. Stephan ve 20 30 hodin ve slovenské řeči
Žehnání ohně, posvěcení velikonoční svíce a křestní vody.
31. března - Boží hod velikonoční, St. Stephan v 9 45 hodin v české řeči
Nezapomeňte si přinést pokrmy (beránka) na posvěcení!
1. dubna - Pondělí velikonoční, St. Stephan v 9 45 hodin ve slovenské řeči
7. dubna - Neděle Božího milosrdenství, St. Stephan v 9 45 hodin, slovensky

V Mnichově i jinde doma přeji všem dobré prožití zbytku postní doby
a radostné Velikonoce!
Váš český farář

2. Několik ohlédnutí ze života mnichovské misie

4. Pozvánky a termíny Duchovní služby

středa 16. ledna: Mons. Johann Tasler - oslava 80. narozenin na Velehradě
neděle 24. února: Popelec umělců + modlitba umělkyně Mireille Nēgre

neděle 12. května Svátek matek + bohoslužba za členy
Rádia Svobodná Evropa – 62 let od začátku vysílání
Biřmování v Mnichově
Pozvání přijal světící biskup z Prahy Mons. Václav Malý.
Následuje pohoštění a setkání s Otcem biskupem.
Pokud by ještě někdo měl o tuto svátost zájem,
přihlašte se co nejdříve na Misii.
čtvrtek 16. května Oslava sv. Jana Nepomuckého Asamkirche 17 00 hodin
Bohoslužbě bude předsedat emeritní biskup Franz Dietl.
Pohoštění na Velehradě.

sobota 2. března: Rozloučení s Mgr. Antonínem Hinštem
Zádušní mše svatá v kostele a pohoštění na Velehradě.
sobota 9. března: Postní duchovní obnova na Velehradě v Mnichově
Obnovu velmi pěkně vedl student a jezuita Jiří Hebroň.
15. – 17. března: Postní duchovní obnova na Svaté Hoře u Příbrami
Obnovu vedli: Mons. Josef Žák, Josef Jonáš a P. Bohuslav Švehla.
Velmi krásné bylo setkání s Otcem Pavlem Kučerou a jeho doprovodem.

3. Modlitba umělkyně 2013 (zazněla v Mnichově, Stuttgartu a Zirndorfu)
„Pro Tebe, můj Bože, tančím.“
„Ježíši, pomoz mi jít vždycky dál, tančit stále výš a milovat stále silněji.
Dej mi v mém cvičení odvahu a vytrvalost.
Zaplav mi duši neviditelným světlem své eucharistie.
Dal jsi mi tělo pro tanec a já Ti nabízím svou práci.
Zachovej nás ve svém pokoji.
Panno Maria, Paní Krásy,
chraň nás a dej našemu umění zářit pod svým světlem,
uprostřed našeho poraněného světa,
aby nás krása a láska přenesly přes nenávist a válku ke slávě Tvého jména.
Amen.“
Mireille Nēgre - tanečnice, spisovatelka a klavíristka.
Narozena 1943 v Paříži, Francie.
Stala se první tanečnicí v pařížské opeře, byla velmi úspěšná.
Na vrcholu své slávy, ve svých 28 letech, se rozhodla nechat divadla
a vstoupila do kláštera karmelitek.
Po 10 letech ale z kláštera odešla, stále cítila povolání k tanci.
Chtěla Boha oslavovat celou svou bytostí.
Vedla taneční akademie v Paříži.
Při svém pobytu na Karmelu složila modlitbu „Pro Tebe, můj Bože, tančím.“
Byla určená děvčatům, která se připravovala na kariéru vrcholových tanečnic.
Je to modlitba, kterou se mohou modlit nejen tanečníci, ale i hudebníci a další umělci.
Stačí vyměnit pár slov...

pondělí 20. května Bohoslužba pro sportovce v tyrolském Oetzu
čtvrtek 30. května Slavnost Těla a Krve Páně v Mnichově
Bohoslužba na náměstí v 8 hodin.
Jdeme v krojích. Následuje pohoštění na Velehradě.
1. - 8. června
Pobyt mladých v tyrolském St. Martin
4. – 5. července Česká národní pouť na moravský Velehrad
sobota 6. července Pouť do Ellwangen po jednačtyřicáté!
Přihlášky na Misii (jedeme autobusem)
neděle 14. července Oslava sv. Cyrila a Metoděje v Mnichově
Pohoštění na Velehradě.
Německé termíny:
3. 5. Stadtmaiandacht am Marienplatz v 19 00 hodin – Reinhard kard. Marx
16. 6. Bennofest
Přednášková řada „Poutní místa v Čechách“
pondělí 22. dubna: Hradčany v Praze
pondělí 24. června: Svatá Hora u Příbrami
Prof. Dr. Stefan Samerski, Sudetendeutsches Haus; vždy v 18 hodin

5. Další termíny
sál Velehradu, Dachauer Str. 23, 80335 München:
2. úterý v měsíci: program SVU začátek v 19 30 hodin
program: úterý 9. dubna: Agneša Kalinová o své knize „Mojich 7 životov.“
úterý 14. května: Dr. Rud. Vévoda, Ústav pro zachování dějin národa
18. dubna, 23. května a 6. června nebudou bohoslužby ve čtvrtek na Velehradě.

