„Pes roztrhal slepice tak, že už nebyly ani na polívku.“

„SvČdka nehody jsem mČl, ale když jsem ho požádal o svČdectví v mĤj prospČch,
Ĝekl pouze, že má svých starostí dost a že už jednou sedČl.”

Hlášení klienta: „Stál jsem na kĜižovatce a dával pĜednost vozidlĤm na hlavní
silnici. Najednou, kde se vzalo, tu se vzalo, pĜijelo neviditelné auto, narazilo
do mého vozidla a zase zmizelo."

Tatínek chtČl pĜedvést v hotelovém areálu synovi, jak zdolat prolézaþku. Bohužel
se v ní zaklínil tak nešĢastnČ, že nakonec museli pĜijet místní hasiþi, aby ho
vyprostili.

Rodina si na stole v obývacím pokoji dČlala þokoládové fondue, jejich pes zavadil
o stĤl tak nešĢastnČ, že na sebe pĜevrhl lihový ohĜívaþ, zaþal hoĜet a pobíháním
po bytČ postupnČ zapálil záclonu, koberec a sedací soupravu.
Pes byl uhašen bundou, naštČstí se mu nic vážného nestalo.

Za stČraþem auta nabouraného na parkovišti byla cedulka a na ní zpráva: „Jak tohle
píšu, sleduje mČ nČkolik lidí, kteĜí si myslí, že sem píšu svoje jméno, adresu a þíslo
pojištČní. Ale není to tak!”

„Paní pĜi snaze zaparkovat nabourala jeden i druhý vĤz. Když pochopila, že se
na místo nevejde, snažila se zaparkovat vedle mého vozu. PĜitom nacouvala
do tĜetího auta. Vystoupil jsem z vozu a chtČl paní navést, jenže ona si spletla
rychlosti a pĜimáþkla mČ k vozu. PĜi vystupování z auta mČ pak udeĜila dveĜmi
do hlavy. Víc už si nepamatuji.”

7. Humor - Hlášení pĜípadĤ na pojišĢovnu

Pokud jsem nČkomu poþeštil nebo ponČmþil jméno, prosím o prominutí.

DČkuji všem, kteĜí na ýeskou misii v MnichovČ pĜispČli darem.
Od února 2013 do konce února 2014 pĜišlo na náš úþet z Mnichova a okolí 4 940 €.
Dárci: (jména jsou uvádČna bez titulĤ a Ĝazena podle abecedy)
BeþváĜ, Beneš, Billy, Bogdanovic, Bradatsch, Brei, Brož, Buchmayer, DanČk,
von Deym, Drážćanská, Drska, Duahova, Eisner, Farmer, Filip, FoĜt, GötzovaKumpf, Graber, Greger, Groundstroem, Gruber, Hacker, Hamouz, Hanáþek,
Hardenberg, Hofman, Holoubek, Hrubisko, Hucl, Hušek, Janoutová, Jirousek,
Kašpárek, Koenig, Kollinger, Konupþík, Koutecký, Krack, Krejþí, Krumnikl,
KuchaĜ, Kutílek, Kysucan, Müller, Myska, Neumaier, Omocík, Pallier, Pallinger,
Pavlík, Pazdera, Peuker–Schulz, Plucinsky, Pospíšil, Prenzlow, Protsch, Puschner,
Pyskata, Richter, Ruby, Ruppelt, Schimm, Schindler, Sikora, Sink, Šnevajs,
Steiger, von Sternberg, Šílený, Tutschka, Vendulák, Verner, Vilsmaier, Vlk,
Vogel, Vojta, VojtČchovský, von Moisy, Wertfein.
Díky také všem, kteĜí pĜispČli na Misii jinou cestou.

6. PodČkování od nás k vám

V MnichovČ i jinde doma pĜeji všem dobré prožití zbytku postní doby
a radostné Velikonoce!
Váš þeský faráĜ

13. dubna - KvČtná nedČle, St. Stephan v 9 45 hodin, þesky
PĜi bohoslužbČ se svČtí ratolesti a þtou pašije.
17. dubna - Zelený þtvrtek, sál Velehradu v 18 00 hodin, obĜady a agapé
Agapé je spoleþné jídlo, pĜipomínka Poslední veþeĜe Ježíše Krista:
chleba a sýry, zelené saláty, þervené víno.
18. dubna - Velký pátek, KĜížová cesta národĤ v 10 00 hodin
Procesí vychází z kostela St. Michael a jde pČší zónou na Marienplatz,
cizojazyþné misie vedou jednotlivá zastavení.
ýeská misie má letos 5. zastavení. Velký pátek je dnem postu.
19. dubna - ObĜady vigilie, Zmrtvýchvstání
St. Stephan ve 20 30 hodin, slovensky
Žehnání ohnČ, posvČcení velikonoþní svíce a kĜestní vody.
20. dubna - Boží hod velikonoþní, St. Stephan v 9 45 hodin, þesky
NezapomeĖte si pĜinést pokrmy (beránka) na posvČcení!
21. dubna - PondČlí velikonoþní, St. Stephan v 9 45 hodin, slovensky
27. dubna - NedČle Božího milosrdenství, St. Stephan v 9 45 hodin, þesky

1. Velikonoce v MnichovČ

Zbytek doby postní a Velikonoce
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Slávka Janotová Kodl - Kaspar (Fürth u Norimberka)

Otec Švehla mČ povolal k napsání "modlitby umČlce."
Jsem malíĜka a dát slovy na papír "stav duše" není pro mne snadné.
Díky za dar hledání a nacházení.
Za kopretinu, ve které jsem kdysi rázem jako bleskem u Damašku uvidČla celou
dokonalost - smysl stvoĜení - v pokoĜe. Byl to zaþátek cesty.
Díky za potenciál dokonalosti, který jsi nám dal na cestu z ráje, znovu TČ najít.
Díky za to, že mĤžeme postupnČ uvidČt svou nahotu pýchy a svou malost.
Dej, aĢ neniþíme sebe a kopretiny. AĢ dokážeme i bolest, kdy ani morfium
nepomáhá, obČtovat za to, co už znovu udČlat lépe není možné,
za ménČ bolesti všude kolem.
Dej, aĢ spolu s "malou Tereziþkou" i Hanou Karas a ostatními sestrami a bratry
dokážeme Ĝíct: “NejkrásnČjší den života je den smrti.
Opustit svĤj dĤm, aby se duše spojila se svým ženichem.
Opustit všechno radostnČ, bez lítosti, abys mu tak dokázala svou lásku.“
Nerozumím a nevím, jen to vím, že Ty víš všechno.
To je moje jistota a síla. VČĜím, že mi dopĜeješ najít mĤj stĜed
už ne v sobČ, ale mimo sebe - v TobČ.
Miluješ mČ i v mé nedokonalosti,
dej, aĢ dokážu ty ostatní, svou nedokonalou rodinu, mít ráda.
Dáváš mi na to ještČ þas, dej aĢ ho naplním ne mou, ale Tvou vĤlí.

3. Modlitba umČlkynČ 2014 - zkráceno

14. – 16. bĜezna: Postní duchovní obnova na Svaté HoĜe u PĜíbrami
Obnovu vedli: Mons. Josef Žák, Josef Jonáš a P. Bohuslav Švehla.
sobota 22. bĜezna: Postní duchovní obnova na VelehradČ v MnichovČ
Obnovu vedl jezuita a student filozofie JiĜí Hebron.

nedČle 12. ledna: Rozlouþení s Vánocemi + zpívání koled u kostela
nedČle 9. února: Volby do misijní rady
Nová misijní rada: Marie Nevímová (starostka), Jaroslav Verner (zástupce),
Vendula Bílková, Marie Popeláková, Marie Smolková, Jan Šnevajs,
Marie TalíĜová, Svatava Tutschka, P. Bohuslav Švehla
nedČle 9. bĜezna: Popelec umČlcĤ + modlitba umČlkynČ

2. NČkolik ohlédnutí ze života mnichovské misie

Oslava sv. Jana Nepomuckého, Asamkirche
BohoslužbČ bude pĜedsedat emeritní biskup Franz Dietl.
PohoštČní na VelehradČ.

Svátek matek + bohoslužba za þleny
Rádia Svobodná Evropa – 63 let od zaþátku vysílání
PohoštČní na VelehradČ.

Bohoslužba pro sportovce v tyrolském Oetzu
Slavnost TČla a Krve PánČ v MnichovČ
Bohoslužba na námČstí v 8 hodin. Jdeme v krojích.

Odpoþinutí vČþné, dej jim ó Pane, ...

2. ledna ve vČku 75 let zemĜel filmový historik a publicista Karel ýáslavský.
7. ledna ve vČku 81 let zemĜela hereþka JiĜina Jirásková.
5. února ve vČku nedožitých 68 let zemĜel zpČvák JindĜich ŠĢáhlavský.
8. února ve vČku 70 let zemĜel kameraman a dokumentarista ýT Václav Filip.
23. února ve vČku 83 let v MnichovČ zemĜel Antonín Hinšt, pedagog a malíĜ.
26. února ve vČku 65 let zemĜel Bob Friedl, brnČnský zpČvák a kytarista.
1. dubna ve vČku 87 let zemĜel Bohumil Švarc, herec a hlasatel.
4. dubna ve vČku 81 let zemĜel televizní režisér Ivo Paukert.
20. kvČtna ve vČku 87 let zemĜel jihoþeský básník a spisovatel VČroslav Mertl.
5. þervna ve vČku 93 let zemĜela hereþka Eva Gerová.
9. þervna ve vČku 92 let zemĜel JiĜí Rotrekl, katolický básník a spisovatel.
21. þervence ve vČku 81 let zemĜel malíĜ a ilustrátor Karel Kupka.
31. srpna ve vČku 77 let zemĜel kameraman František Uldrich.
7. záĜí ve vČku 90 let zemĜel skladatel a klavírní virtuóz Ilja Hurník.
23. záĜí ve vČku 84 let zemĜel herec Milan Vágner.
2. Ĝíjna ve vČku 69 let zemĜel textaĜ, hudebník a skladatel ZdenČk RytíĜ.
20. listopadu ve vČku 76 let zemĜel zpČvák a skladatel Pavel Bobek.

5. NČkolik jmen - zemĜelí v roce 2013 (výbČr z Popelce umČlcĤ)

sobota 5. þervence PouĢ do Ellwangen po dvaaþtyĜicáté!
PĜihlášky na Misii (jedeme autobusem)
nedČle 13. þervence Oslava sv. Cyrila a MetodČje v MnichovČ
PohoštČní na VelehradČ.

pondČlí 9. þervna
þtvrtek 19. þervna

týden 31. 5. - 7. 6. Pobyt mladých v St. Martin, Jižní Tyrolsko
spoleþné prožívání víry, horské túry

pátek 16. kvČtna

nedČle 11. kvČtna

4. Pozvánky a termíny Duchovní služby

