Tschechischsprachige Katholische Gemeinde – Česká duchovní služba
Centrum - kancelář, Klenzestr. 66, 80469 München ( (089) 2016 793
farář P. Bohuslav Švehla, otevřeno v pracovní dny 9 30 – 12 00 hod a po domluvě
Slowakischsprachige Katholische Gemeinde – Slovenská katolícká mísia
Mons. Rudolf Maslák, Landsberger str. 39, 80339 München ( (089) 500 3510

9. Najdete nás

Přijde Adam pozdě domů a Eva mu vyčítá: „Kde jsi zase byl, ty máš určitě ženskou!“
Adam ji utěšuje: „Ale vždyť víš, že jsi jediná žena na světě!“
Jdou spát a pozdě v noci probudí Adama šimrání na hrudi.
„Co to děláš?“ - „Počítám ti žebra!“

Při zpovědi:
„Otče, já se pomalu nemám z čeho zpovídat. Už osm let nepiji alkohol, nekouřím, drogy si
nepíchám, nechodím za ženami, dokonce nekradu ani barevné kovy, nikoho nepřepadám,
auta nevykrádám.“
„Já vím, synu, vím. Však tě už brzo pustí na svobodu.“

8. Humor

sál Velehradu - Dachauer Str. 23, 80335 München
každý čtvrtek v 18 00 hodin s malým programem
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 Křesť. akademií

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

7. Pravidelné bohoslužby v českém jazyce v Mnichově

Krajané v Mnichově promítají české filmy
16. Česko - německé kulturní dny: 30. 10. – 9. 11. 2013
Československý kulturní klub pro AV v Mnichově pořádá přehlídku českých filmů
v kulturním centru Pepper, Neuperlach – Zentrum (PEP),
Thomas Dehler Str. 12, 81737 München.
Program:
30. 10. Mravnost nade vše (1937)
7. 11. Brácha za všechny peníze (1978)
31. 10. Fantom Morrisvillu (1966)
8. 11. Vítr v kapse (1982)
2. 11. Rozmarné léto (1967)
9. 11. Slunce, seno, jahody (1983)
Ve středu 6. 11. hraje Munich Swing Orchestra skladby ze Zlaté Prahy
v Kulturhaus, Hanns-Seidl-Platz 1, Neuperlach, Mnichov
Začátky vždy v 19 30 hodin, bližší informace: (089) 6709 159.
Vstupné 6 €, při odběru 10 ks vstupenek pouze 5 € za vstupenku.

6. České filmy v Mnichově

9 45 HODIN

Požehnanou dobu podzimní i dušičkovou přeje všem Váš český farář

Prosím naše dobré ženy,
aby napekly slané dobroty
a přinesly je na Velehrad.

Po bohoslužbě pohoštění.
Posvícenské koláče.
Kroje vítány.

Kazatel: emeritní opat P. Emmeran Kränkl OSB.
z kláštera Schäftlarn

BUDE V NEDĚLI 29. ZÁŘÍ 2013 V
U SV. ŠTĚPÁNA V MNICHOVĚ.

(SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ)

SLAVNOSTNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ BOHOSLUŽBA

1. Svatý Václav v Mnichově

podzim roku 2013

Občasník české farnosti mnichovské arcidiecéze

3/ 2013

neděle 14. července: Oslava sv. Cyrila a Metoděje v Mnichově
„Bože, cos ráčil“ a další cyrilometodějské hity, spousta ministrantů, plný kostel.
Na slavnostní bohoslužbu u sv. Štěpána v kostele navazovalo divadlo
o sv. Cyrilu a Metodějovi v podání skupiny ze Zubčic u Českého Krumlova.
Na Velehradě nás čekala slunečnicová výzdoba a výborné pohoštění.
Setkání bylo velmi pěkné. Díky všem, co přiložili ruku k dílu.
Bylo to současně i rozloučení před dobou prázdnin a dovolených.
Fotografie dole nám slavnost i pohoštění připomenou.

pátek 14. června 2013: Setkání na generálním konzulátu v Mnichově
Generální konzul Mgr. Josef Hlobil pozval zástupce českých spolků, sdružení
a organizací v Bavorsku k přátelskému setkání na konzulát, Freiman.
Jednotliví zástupci spolků představovali své projekty.
Neformální setkání pokračovalo rozhovory a krásně připraveným pohoštěním.
Foto: generální konzulát, Libelenstr.; konzul, umělecký pařez v zahradě

2. Prožili jsme v Mnichově

pondělí 12. listopadu: Symposion
baletní mistr Ivan Liška a ostatní hosté; v budově
Bavorského baletu, Platzl
úterý 10. prosince: Adventně – vánoční večer, připravuje Eliška Cikl

úterý 8. října: Přednáška o broucích - Svatopluk Pokorný

úterý 10. září: Jak to napadne, jak se to zavede a jak to funguje
O internetovém projektu „mnichov.de“ mluví jeho autor David Schindler.

5. Program SVU – druhé úterý v měsíci na Velehradě

pátek 18. října: Jahresempfang des Katholikenrates München
v 17 hodin mše sv. v Bürgersaalkirche
v 18 30 hodin Empfang v sále Altes Rathaus

neděle 29. září v 18 hodin: Gottesdienst der Nationen - Frauenkirche
Hlavní celebrant a kazatel: kardinál Reinhard Marx.
Každoroční společná bohoslužba všech cizojazyčných misií v Mnichově.

neděle 22. září ve 15 hodin: Stadtwallfahrt nach Maria Eich
Pěší pouť vychází od stanice S 6 Gräfefing, mše sv. je plánována na 16 hodinu.
Procesí vede biskupský vikář Rupert Graf zu Stolberg.

4. Poznamenejme si také tyto německé termíny

neděle 1. prosince: 1. neděle adventní - slovensky

neděle 24. listopadu: Slavnost Ježíše Krista Krále - česky

neděle 10. listopadu: Otec Karel Fořt oslaví své * 92
kostel sv. Štěpána v 9 45 hodin, pohoštění na Velehradě

pátek 1. listopadu: Slavnost všech svatých, v 9 45 hodin – česky
Litanie ke všem svatým a modlitba za zemřelé.

neděle 27. října: 4. neděle v měsíci
Den vzniku samostatného Československa v 9 45 hodin - česky
Budeme se modlit za naše zemřelé. Přineste si lístky se jmény zemřelých.

7. – 11. října: Konference náboženského střediska Velehrad v Římě

neděle 29. září: Slavnost svatého Václava v Mnichově,
mše svatá u sv. Štěpána, pohoštění na Velehradě

3. Několik pozvánek a termínů duchovní služby

