www.misie-nemecko.com

sál Velehradu v Dachauer Str. 23, 80335 München
ve středu v 18 00 hodin s malým programem (změny jsou na internetových stránkách)

sv. Štěpán - St. Stephan, Thalkirchnerstr. 11, 80331 München
mše sv. je každou neděli v 9 45 hodin; česky nebo slovensky
česká mše svatá je každou 2. a 4. neděli v měsíci

10. Pravidelné bohoslužby v Mnichově

Farář se ptá na hodině náboženství dětí: "Kdo chce jít do nebe?"
Hlásí se všichni kromě Pepíčka. "Ty do nebe nechceš?"
"Maminka říkala, že mám jít ze školy rovnou domů!"

Přijde policajt do papírnictví.
„Co si budete přát?“ - „Jeden čtverečkovano-linkovaný sešit.“
Prodavačka: „Takový neexistuje. Buď si kupte čtverečkovaný nebo linkovaný.“
„Ne, já chci čtverečkovano-linkovaný.“
Chvíli se dohadují. Za chvíli přijde do obchodu druhý policajt.
Nešťastná prodavačka mu říká: „Vysvětlete vašemu kolegovi, že neexistuje žádný
čtverečkovano-linkovaný sešit!“
„Kamaráde, co nám tu děláš ostudu? Taková blbost.“
První policajt zarmouceně odchází, prodavačce se uleví a s úsměvem se ptá druhého:
„Děkuji, co si přejete?“ - „Jeden glóbus Prahy.“

Kostelník nalévá mešní víno, netrefí se a zakleje: "Sakra, zase vedle!"
Farář ho napomíná: "Kostelníku, neklej, Pánbůh tě potrestá!"
Ale je to zbytečné a když se zase netrefí, opět zakleje.
Když se to stane potřetí, zahřmí a farář padne mrtev. Shůry se ozve: "Sakra, zase vedle!"

9. Pár vtipů:

Osudové osmičky v českých dějinách
Cyklus přednášek 2018 - Prof. Dr. Stefan Samerski
pondělí 18. června
Rok 1618 - pražská defenestrace
pondělí 24. září
Rok 1918 - založení první republiky
pondělí 26. listopadu Rok 1968 - Pražské jaro
Sudetendeutsches Haus, Hochstr. 8, München - začátek vždy v 19 hodin.

8. Naši přátelé v Ackermann-Gemeinde

Aktuální termíny najdete na našich stránkách

Středeční bohoslužby na Velehradě nebudou od 25. července do 5. září.
Nedělní bohoslužby slavíme pravidelně i v létě.
Ve středu 15. srpna – Nanebevzetí Panny Marie bude slovenská bohoslužba.

7. Bohoslužby v Mnichově

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

Politik viděl v kostele modlit se velké množství lidí.
Řekl mnichovi, který stál poblíž: „Když se modlí, můžeme být klidní.“
Mnich mu ale odpověděl: „Ó, to ne!
Když se modlí, nemůžeme být v žádném případě klidní.
Když se modlí, přichází konec světa.
S modlitbou se všechno mění, není už nic a nikdo,
kdo by zůstal na svém místě.
Modlitba je nebezpečná, ba přímo rozvratná."

Politik a mnich

Misionář, který se vracel domů z návštěvy, byl přepaden a oloupen.
Večer se modlil:
„Na prvním místě ti chci poděkovat za to, že jsem dosud nikdy nebyl oloupen.
Na druhém místě za to, že mi sebrali jen peněženku,
ale nepřipravili mě o život.
Na třetím místě děkuji za to, že i když mi sebrali všechno, nebylo toho mnoho.
A také děkuji za to, že jsem byl tím, kdo byl oloupen, a ne tím, kdo loupil."

Chci poděkovat

1. Dva příběhy

Léto roku 2018

Občasník české farnosti mnichovské arcidiecéze

2/2018

"Potkávat lidi a nebo se s nimi setkávat není jedno a totéž:
k tomu druhému potřebujeme trochu času a vnímavé
srdce."
karmelitán Vojtěch Kodet

Výstava je do 4. listopadu 2018.

Otevřeno denně od 9 - 18 hodin.
Vstupné: dospělí 12 €.

Klášter Ettal
Kaiser - Ludwig Platz 1, 82488 Ettal

Informace:

Wald, Gebirg und Königstraum - Bayerische Landesausstellung 2018
Letos si stát Bavorsko připomíná 100 let od svého vzniku.
Bavorsko je však mnohem starší. To připomíná i vystavený prastarý strom
vylovený v jezeře Starnberger See. Na výstavě jsou i další zajímavosti z přírody.
Nechybí ani legendární König Ludwig II.
Místní benediktini přidali vlastní expozici o životě v klášteře.

3. Nenechte si ujít

Přijeďte se do Horažďovic podívat a navštivte hrob Otce Karla na Práchni.

Při procházce po zrekonstruovaném náměstí jsem vyfotil nejen název ulice,
ale i novou pamětní desku na domě, kde Otec Karel žil.

Na sv. Gorazda 27. července 2014 byla ulice slavnostně přejmenována.

Při pohřbu Otce Karla na Práchni u Horažďovic, řekl starosta města:
"Horažďovice mu mohou poděkovat za lásku, kterou zde zanechal."
Na zasedání rady města bylo schváleno přejmenování části ulice "Plzeňská"
na "Monsignora Fořta."

Horažďovice mají ulici Monsignora Fořta a pamětní desku

2. Pocta Otci Karlovi

další informace: www.richard-strauss-festival.de

V závěru festivalu hraje Brněnská filharmonie v klášteře Ettal (Open Air)
díla Richarda Strausse, Leoše Janáčka a dalších skladatelů:
pátek 29. června ve 20 hodin
sobota 30. června ve 20 hodin

Richard Strauss Festival v Garmisch-Partenkirchen 22. 6. - 1. 7. 2018

6. Generální konzulát v Mnichově spolupořádá

úterý 23. října
Jahresempfang des Katholikenrates München
Mše sv. v 17 hodin v Bürgersaalkirche, Empfang Altes Rathaus.

neděle 23. září
Gottesdienst der Nationen
Kardinál Reinhard Marx předsedá v 18 hodin bohoslužbě ve Frauenkirche,
následuje společné setkání v Karmelitensaal.
Gottesdienst der Nationen je každoroční bohoslužba všech cizojazyčných
misií mnichovské arcidiecéze.

sobota 22. září
Stadtwallfahrt nach Maria Eich bei Planegg
Pouť z Gräfelfing vychází ve 14 hodin, mše svatá v Maria Eich v 15 hodin.
Bohoslužbu vede světící biskup Rupert Graf zu Stolberg.

5. Termíny mnichovské arcidiecéze

pohoštění na Velehradě.

neděle 23. září
Svatováclavská pouť
kostel sv. Štěpána v 9 45 hodin
Slavnostní bohoslužba v kostele, krojovaní, Svatováclavský chorál,

sobota 21. července
Společná návštěva Ettalu
"Mythos Bayern - Wald, Gebirg und Königstraum."
Rádi bychom do Ettalu jeli společně auty. Přihlášky na misii v Mnichově.

neděle 8. července
Oslava sv. Cyrila a Metoděje v Mnichově
Slavnostní bohoslužba v kostele, pohoštění na Velehradě.

sobota 7. července
46. Pouť do Ellwangen
odjezd
v 6 45 hod. od kostela sv. Štěpána, jedeme autobusem
návrat
kolem 20. hodiny večer
cena
jízdné 10 €, oběd + káva 20 €
Ostatní informace v Hlasu sv. Cyrila a Metoda

4. Několik pozvánek a termínů Duchovní služby

