6. Scházíme se v Mnichově - pravidelné bohoslužby
Kostel sv. Štěpána - St. Stephan, Thalkirchnerstr. 11, 80337 München
mše sv. je každou neděli v 9 45 hodin; česky nebo slovensky
česká mše svatá je každou 2. a 4. neděli v měsíci

Z programu Ackermann-Gemeinde v Mnichově:
České šlechtické rody z evropského pohledu
Cyklus přednášek 2017 - Prof. Dr. Stefan Samerski
pondělí 3. dubna
Waldstein - Wallenstein
sál Maximilianeum
pondělí 26. června
Schwarzenberg
sál Hochstr. 8
pondělí 18. září
Lobkowicz
sál Hochstr. 8
pondělí 20. listopadu Lichtenstein
sál Hochstr. 8
Sudetendeutsches Haus, Hochstr. 8, München - začátek vždy v 19 hodin.
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Velikonoce a jaro roku 2017

1. Velikonoce v Mnichově
7. Humor
Meditace pro ty, kteří si myslí, že budou věčně mladí …
Roh ulice je dvakrát dál, než býval.
A přidali tam stoupání, kterého jsem si dřív nevšiml.
Musel jsem přestat dobíhat autobusy,
protože teď vyjíždějí ze zastávky mnohem rychleji než dřív.
Jsem přesvědčený,
že jednotlivé stupně na schodišti
se teď dělají mnohem vyšší.
A všimli jste si,
jak malými písmenky teď tisknou noviny?
Prosit lidi, aby mluvili zřetelněji, není k ničemu.
Všichni mluví tak potichu, že jim není skoro rozumět.
I oblečení se vyrábí tak těsné, hlavně v pase a na stehnech,
je to hrozně nepříjemné.
Mladí se změnili. Jsou mnohem mladší, než když jsem byl v jejich věku.
A na druhé straně lidé mého věku jsou mnohem starší než já.
Tuhle jsem potkal jednu starou známou,
tak strašně zestárla, vůbec mě nepoznávala.
O tomhle všem jsem přemýšlel, když jsem se ráno myl.
Dneska už se nedělají ani tak dobrá zrcadla jako před šedesáti lety!

9. dubna - Květná neděle, St. Stephan v 9 45 hodin, česky
Při bohoslužbě se světí ratolesti a čtou pašije.
13. dubna - 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.
14. dubna - Velký pátek, Křížová cesta národů v 10 00 hodin
Procesí vychází z kostela St. Michael a jde pěší zónou na Marienplatz.
Letos je české 5. zastavení.
Velký pátek je dnem postu.
15. dubna - Obřady vigilie, Zmrtvýchvstání
St. Stephan ve 20 30 hodin, slovensky
Žehnání ohně, posvěcení velikonoční svíce a křestní vody.
16. dubna - Boží hod velikonoční, St. Stephan v 9 45 hodin, česky
Požehnání pokrmů, pomlázka.
17. dubna - Pondělí velikonoční, St. Stephan v 9 45 hodin, slovensky
23. dubna - Neděle Božího milosrdenství, St. Stephan v 9 45 hodin, česky

V Mnichově i jinde doma přeji všem radostné Velikonoce!
Váš český farář

2. Několik ohlédnutí ze života mnichovské misie

4. Pozvánky a termíny Duchovní služby

neděle 8. ledna: Rozloučení s Vánocemi
neděle 12. března: Popelec umělců

neděle 14. května

17. – 19. března: Postní duchovní obnova ve Štěkni u Strakonic
Obnovu vedli: Mons. Josef Žák, jáhen Josef Jonáš a P. Bohuslav Švehla.

Svátek matek + bohoslužba za živé i zemřelé členy
Rádia Svobodná Evropa – 66 let od začátku vysílání
Do Mnichova přijede Otec biskup Václav Malý!
Bohoslužba v 10,30 hodin v kostele,
pohoštění ve farním sále naproti kostelu.

3. Modlitba umělkyně 2017

úterý 16. května

Oslava sv. Jana Nepomuckého, Asamkirche v 17 hod.

Petra Lavička, rozená Dvořáková (* 1973), pochází ze Žďáru nad Sázavou.
Vyrůstala v hudební rodině, zpívala ve sborech i jiných hudebních tělesech.

pondělí 5. června

Bohoslužba pro sportovce v tyrolském Oetzu

čtvrtek 15. června

Slavnost Těla a Krve Páně v Mnichově
bohoslužba na Marienplatz v 9 hodin

Účastnila se mistrovských kurzů ‚Olmík‘ Konzervatoře Evangelické akademie
pod vedením Hany Kostelecké, u které se stále zdokonaluje ve zpěvu.
Učila na základní umělecké škole v Polné (zpěv a sborový zpěv),
11 let působila jako hlasový pedagog ve folklorním souboru Kamínek
ve Žďáru nad Sázavou.
Své sólové projekty - chorály Hildegardy z Bingenu - představila v roce 2015 a 2016
v rámci projektu ‚Klášterní noc‘ ve Žďáru nad Sázavou.
V listopadu roku 2016 zpívala v Bruselu v projektu ‚Rusalka‘ roli třetí lesní žínky.

sobota 1. července Pouť do Ellwangen
přihlášky na Misii (jedeme autobusem)
neděle 9. července Oslava sv. Cyrila a Metoděje v Mnichově
bohoslužba v kostele, pohoštění na Velehradě

Uvěřila až v dospělosti, v roce 2014 byla pokřtěná.

5. Několik jmen - zemřelí v roce 2016 (výběr z Popelce umělců)

V současné době žije v Mnichově se svým manželem Lubošem,
kterého následovala do Německa v srpnu 2016.

13. února: Bořek Šípek, sklář, výtvarník, architekt a designér světového jména, 66 let
16. února: Miloslav Pojsl, církevní historik a pedagog, 70 let
21. února: Zdeněk Marat, hudební skladatel, složil na 400 písní a muzikálů, 85 let
25. února: Zdeněk Smetana, malíř, režisér, tvůrce večerníčků, 90 let
2. března: Květoslava Neradová, redaktorka, psala do Katolických novin, 83 let
20. března: Otto Pick, diplomat, od r. 1983 ředitel Rádia Svobodná Evropa, 91 let
2. dubna: Boris Hybner, mimický herec, 74 let
7. května: František Pelikán, výtvarník, designer pražského metra a pedagog, 67 let
22. května: Adolf Born, malíř a karikaturista, nedožitých 86 let
9. června: Radomír Čihák, lékař a profesor anatomie, 88 let
25. června: Josef Opěla, dirigent, ředitel Bavorského rozhlasu v Mnichově, 81 let
12. července: Antonín Rükl, astronom, autor Atlasu Měsíce, 83 let
13. července: Jaromír Klempíř, hudebník, skladatel, 72 let
30. srpna: Věra Čáslavská, gymnastka, mistryně světa, olympijská vítězka, 74 let
12. září: Josef Špak, v letech 1994 - 2001 patriarcha Církve českoslov. husitské, 87 let
18. září: Jiří Havel, básník a spisovatel dětských knih, 92 let
26. září: Karel Růžička, legendární jazzový klavírista, pedagog a skladatel, 76 let
9. listopadu: Jiří Všetečka, fotograf Prahy, 79 let
14. prosince: Daisy Mrázková, spisovatelka knížek pro děti, výtvarnice, 93 let
23. prosince: Luba Skořepová, herečka, spisovatelka, dlouholetá členka ND, 93 let

Jejím krédem se stal citát Hildegardy z Bingenu:
"Duše vzešla z nebeské harmonie a cosi z té hudby má v sobě skryto."
Chvála Pane,
Živote svěží, nejušlechtilejší,
zakořeněný ve slunci,
jasný a čistý.
Ty záříš v oblasti,
která je nad veškerou dokonalost.
Jsi sevřen v objetí božského řádu.
Rdíš se jak rozbřesk
a záříš jak pramen sluneční.
z díla: „Moudrost Hildegardy z Bingenu“
sv. Hildegarda z Bingenu (1098 - 1179)
skladatelka, básnířka, vizionářka a řeholnice

Odpočinutí věčné, dej jim ó Pane, ...

