5. Bohoslužby v Mnichově
Čtvrteční bohoslužby nebudou 25. července – 26. září.
Nedělní bohoslužby slavíme pravidelně i v létě.
Ve čtvrtek 15. srpna – Nanebevzetí Panny Marie bude slovenská bohoslužba.

6. Humor – vtipy
Která je nejstarší profese na světě?
První se přihlásí doktor a praví: „Když Bůh tvořil Evu, vyňal Adamovi žebro.
To znamená, že ho operoval a to je lékařský zákrok.
Je to jasné, lékařská profese je nejstarší.“
Druhý je architekt: „Pane kolego jste na omylu. Před tím, než Bůh mohl stvořit
Adama a Evu, musel vybudovat svět z chaosu, který panoval. Budování,
to je práce pro architekty. Je to jasné, architekti jsou nejstarší profese.“
Politik, který je trpělivě poslouchal, se pousmál a pravil:
„A kdo vytvořil ten chaos?“
Když jsem byl dítě, celé noci jsem se modlil, aby mi Bůh seslal nové kolo.
Pak jsem pochopil, že takhle Bůh nepracuje.
Tak jsem kolo ukradl a požádal ho o odpuštění.
„Zajíčku, proč máš tak krátké uši?“ „Protože jsem romantik.“
„A kvůli tomu máš krátké uši?“ „Včera jsem zasněně poslouchal, jak krásně zpívá
skřivan a přeslechl jsem kombajn.“
Muž leží na smrtelné posteli, když tu ucítí lákavou vůni koblih. Z posledních sil se
doplazí do kuchyně a natáhne se po jedné koblize. V tom přiběhne manželka,
plácne ho přes ruce a křičí: „Necháš je, ty jsou na pohřeb!“
Chtěla bych být housenkou: Žereš - žereš - žereš - usneš - probudíš se - a jsi krásná!

7. Pravidelné bohoslužby v Mnichově
sv. Štěpán - St. Stephan, Thalkirchnerstr. 11, 80331 München
mše sv. v české nebo slovenské řeči je každou neděli v 9 45 hodin
mše sv. v české řeči je každou 2. a 4. neděli v měsíci
sál Velehradu v Dachauer Str. 23, 80335 München:
každý čtvrtek v 18 00 hodin s malým programem
Bohoslužby ve čtvrtek nejsou 25. července – 26. září.
další aktivity v sále Velehradu:
1. středa v měsíci: zpěvy našich žen; lidové i zbožné od 15 00 hodin
2. úterý v měsíci: program SVU, začátek v 19 30 hodin
Československá společnost pro vědu a umění ve spolupráci s Křesťanskou akademií
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1. Myšlenky o odpuštění na dobu volna a prázdnin
Bible vidí hřích jako usmrcující skutečnost. Odpuštění proti tomu jako
oživující čin.
Kde není odpuštění, vztah chřadne, nerozvíjí se, umírá.
Naopak odpuštění naše vztahy oživuje. Odpuštění dává vždy šanci k růstu
a rozvoji něčeho dobrého.
Zpovědi se také říká svátost smíření nebo svátost pokání. Není to pouhá
čistírna nebo pračka, jak tomuto obřadu někteří říkají.
Zpověď bychom mohli zařadit do kategorie obřadů uzdravení. Náš život
je proniknut vztahy. A stává se každému, že se mu ve vztazích něco nepovede.
Zpověď je svátost uzdravování naší lidské dušičky. Je to svátost, tedy viditelné
znamení neviditelné Boží moci. Podivuhodné setkání, při kterém Bohu
nepřinášíme nic pěkného, jen bahno, které si v sobě nosíme. Zajímavé, že?
Sami si od špíny nepomůžeme, ale Stvořitel je schopný s touto špínou
pracovat, proměnit ji a uzdravit naše rány i přesto, že se zdají neuzdravitelné.
Někdy je odpuštění pro člověka téměř tak těžké, jako kdyby měl křísit
mrtvého. Ale kdo sám odpuštění zažil či zažívá, má s jeho oživující silou
osobní zkušenost. Jedinou cestou, jak se uzdravovat je utéci se k Bohu.

Přeji všem krásné léto, dobu prázdnin a dovolených, ochranu Boží
doma i na všech cestách!
Váš český farář

2. Ze života mnichovské misie
Dvě fotografie z návštěvy Otce biskupa Václava Malého v Mnichově:

3. Několik pozvánek a termínů Duchovní služby
sobota 6. července
41. Pouť do Ellwangen
odjezd
v 6 45 hod ráno od kostela sv. Štěpána
návrat
kolem 20. hodiny večer
cena
jízdné 10 €, oběd 16 €, přihlášky na misii
Ostatní informace v Hlasu sv. Cyrila a Metoda
neděle 14. července

Pobyt mladých na Velehradě v St. Martin v jižním Tyrolsku
Dolomity a pastorační dům Velehrad nám opět odhalovaly svou nádheru.
Setkání s mnoha známými, společné modlitby a bohoslužby, celodenní horské
túry, nádherné výhledy i výborné jídlo.
Zúčastnili jsme se nedělní mše svaté pro hasiče v Prags, navštívili rodný dům
misionáře Číny sv. Josefa Freinademetze v Oies, Abtei Badia.
Po týdnech dešťů a bouřek jsme přivezli navíc pěkné počasí.
Dík patří P. Antonínovi, kuchařce Aničce a správci Petrovi.

Oslava sv. Cyrila a Metoděje v Mnichově

Bohoslužba a divadlo o sv. Cyrilu a Metodějovi v kostele sv. Štěpána
(skupina ze Zubčic u Českého Krumlova),
pohoštění na Velehradě.

4. Termíny po prázdninách
neděle 22. září
Stadtwallfahrt nach Maria Eich bei Planegg
Ve 14 hodin začíná pouť v Gräfelfing, v 15 hodin je bohoslužba v Maria Eich.
(viz obrázky z poutního místa dole)
neděle 29. září
Svatováclavská pouť
kostel sv. Štěpána v 9 45 hodin
Slavnostní bohoslužba, krojovaní, Svatováclavský chorál v kostele,
občerstvení na Velehradě.
neděle 29. září
Gottesdienst der Nationen – Frauenkirche v 18 hodin
Každoroční společná bohoslužba všech cizojazyčných misií s kardinálem
Reinhardem Marxem v Mnichově, setkání účastníků a pohoštění.
pátek 18. října
Jahresempfang des Katholikenrates München
v 17 hodin mše sv. v Bürgersaalkirche
v 18 30 hodin Empfang v sále Altes Rathaus

