7. Humor
Tatínek pozoruje už delší dobu, že jeho papoušek mluví sprostě. Naštve se a dá
papouška na týden do mrazáku. Po týdnu ho vyndá a ptá se: „Tak co, už
nebudeš mluvit sprostě?" „Nebudu a můžu se na něco zeptat? Co udělalo to
kuře?"
Paní Nováková chce žehlit, ale s překvapením zjistí, že je prádelní koš úplně
prázdný. Obrátí se tedy na manžela: „Kam zmizelo všechno prádlo?”
„To opravdu netuším,” pokrčí rameny pan Novák a dodá: „Ale teď si
vzpomínám, že jsi mi ráno říkala, abych ho sundal ze šňůry a hodil do koše.
No a pak jsi chtěla, abych vynesl koš.”
Pepíček říká tatínkovi: „Tati, dnes jsem se jako jediný hlásil! „No, to je pěkné? A na co se paní učitelka ptala?“ „Kdo nemá domácí úkol?“
Pepíček se ve škole chlubí učitelce, že jeho sestra má žloutenku. Učitelka ho
pošle domů, aby to děti nedostaly. Za týden ho potká a ptá se:
„Tak co, Pepíčku, jak se daří sestře?“
„Jó, to já nevím, paní učitelko. To víte, než sem dojde z Austrálie další dopis,
tak to chvíli potrvá!“

8. Velehrad v Londýně – „Loučení a nový začátek?“
České domy a náboženská střediska byly za totality nazvány Velehrad.
Existuje Velehrad v Římě, v Mnichově, v St. Martin i na jiných místech.
Prvním z nich je Velehrad v Londýně, založený Otcem Janem Langem v roce
1964. Bylo to náboženské a kulturní středisko pro česky a slovensky mluvící
krajany v Londýně. Otec Lang byl motorem, správcem i hlavou domu. Od jeho
smrti v r. 2007 vede dům správní rada, kterou tvoří Josef Czernin, Antonín
Staně a Marta Tomský.
Dům byl původně postaven jako rodinný dům, pro naše potřeby mu schází sál
a další zázemí.
Posledních 20 let byl Velehrad využíván jako „hostel“ – pro ubytování
návštěvníků z Československa. Stále stoupaly náklady na provoz a opravy
domu, náročnější jsou i současné bezpečnostní, požární a hygienické podmínky.
Proto se v r. 2012 správní rada rozhodla Velehrad prodat a za získané
prostředky koupit jiný dům. Našel se zájemce a v dubnu 2013 bude dům předán
novému majiteli. Pak budou k dispozici peníze na novou budovu. Protože bude
jistě třeba nový dům Velehrad upravit pro potřeby krajanských aktivit, správní
rada zajistí dočasné prostory, aby krajanský život mohl pokračovat.

„Bohu nesmírně záleží na tom, abychom žili v plnosti.
Pro tento cíl je schopen doslova všeho.“
P. Vojtěch Kodet
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1. Kardinál Jorge Mario Bergoglio – jeho výroky z minulých let
„Vztahuje-li se církev sama k sobě, je to projev choroby.“
„Ježíš zemřel za mne! Za každého jednoho z vás!“
„... Obnova pastorace a katecheze nebude záviset na velkých programech
a strukturách, ale na nových mužích a ženách, kteří ztělesňují tuto tradici
a novost, jako učedníci Ježíše Krista a misionáři jeho království.
... Je vždy dobré připomenout, že děti, mládež i dospělí, které nám Bůh posílá,
abychom je doprovázeli, nejsou sklenicí, jejíž obsah máme naplnit, nebo je
získat... Pán už přebývá v jejich srdci vzhledem k tomu, že On nás vždy
předchází.“
„Naším úkolem bude jednoduše pomoci jim odhalit, aby poznali přítomnost
toho, který je již přítomen a má moc naplnit každý život.“
„Normálně církev existuje jako misijní společenství. Musíme proto vycházet
ze sebe a přinášet poselství Krista druhým. Proto hledáme kontakt s rodinami,
které nenavštěvují kostel. Místo abychom byli jenom církví, která, byť s
otevřenou náručí, čeká a přijímá ty, kdo přicházejí; my se snažíme být církví,
která vychází ze sebe, jde k lidem, kteří s ní nemají kontakt, neznají ji nebo z ní
odešli a je jim lhostejná.“
Dobré prožití zbytku postní doby a radostné Velikonoce!
Přejí farář P. Bohuslav Švehla a duchovní správce P. Pavel Kučera.

5. Scházíme se – české bohoslužby v Zirndorfu
ZIRNDORF, Hl. Josef der Arbeiter (Unterkirche) Bergstr. 20,
90513 Zirndorf (blízko vlakového nádraží)
neděle 31. března v 15 00 hodin – Boží hod velikonoční

2. Poděkování od nás k vám
Děkuji všem, kteří na Českou misii v Mnichově přispěli darem.
Od Vánoc do konce února 2013 přišlo z oblasti Norimberk na náš účet 932 €,
veliké díky všem!
Dárci (jména jsou uváděna bez titulů a podle abecedy):
Antoš, Batěk, Burdych, Cordier, Dostálek, Fialka, Gaab, Gerlich, Kalenda,
Kameníček, Klarissenkloster, Kodl H., Kodl – Kaspar, Krasa, Krebs, Krivacek,
Kučera, Leipner, Lexmann, Malkrab, Nzirorera, Pazdera, Peska, Picka, Polacek,
Rykl, Sefr, Šejstal, Šejstalová, Wouterson, Zachar.
Díky také všem, kteří přispěli na Misii jinou cestou.
Pokud jsem někomu počeštil nebo poněmčil jméno, prosím o prominutí.

3. Duchovní obnova na Svaté Hoře
Třetí víkend v březnu jsme na Svaté Hoře u Příbrami prožili velmi krásnou
duchovní obnovu. Nejen přednášky, modlitby a kázání, setkání se
známými krajany z různých míst Německa, Čech a Moravy, ale celé uspořádání
programu a samotné poutní místo nás opět „nabudilo, povzbudilo a potěšilo.“
Slunce svítilo v sobotu i v neděli, a tím přispělo k pozitivní náladě nás všech.
Velikou událostí i radostí byla sobotní návštěva z Prahy: Otec Pavel Kučera,
Majka Hanáková a Petr Kodl.
Při výborných česnekových jednohubkách a dalších dobrotách, svatohorském
vínu a lidových písničkách jsme strávili krásný sobotní večer.

4. Kontakty
P. Bohuslav Švehla, Velehrad - kancelář, Klenzestr. 66, 80469 München
 (089) 2016 793, fax (089) 18959 715, email: misie@misie-nemecko.com
P. Pavel Kučera, Sluneční náměstí 1, 158 00 Praha 5, Stodůlky

neděle 28. dubna v 15 00 hodin – velikonoční bohoslužba
neděle 26. května v 15 00 hodin – s májovou pobožností
neděle 23. června v 15 00 hodin – s adorací
neděle 28. července v 15 00 hodin – letní bohoslužba

6. Modlitba umělkyně 2013 (zazněla v Mnichově, Stuttgartu a Zirndorfu)
„Pro Tebe, můj Bože, tančím.“
„Ježíši, pomoz mi jít vždycky dál,
tančit stále výš a milovat stále silněji.
Dej mi v mém cvičení odvahu a vytrvalost.
Zaplav mi duši neviditelným světlem své eucharistie.
Dal jsi mi tělo pro tanec a já Ti nabízím svou práci.
Zachovej nás ve svém pokoji.
Panno Maria, Paní Krásy,
chraň nás a dej našemu umění zářit pod svým světlem,
uprostřed našeho poraněného světa,
aby nás krása a láska přenesly přes nenávist a válku ke slávě Tvého jména.
Amen.“
Mireille Nēgre - tanečnice, spisovatelka a klavíristka.
Narozena 1943 v Paříži, Francie.
Stala se první tanečnicí v pařížské opeře. Na vrcholu své slávy, ve svých 28 letech, se
rozhodla nechat divadla a vstoupila do kláštera karmelitek. Po 10 letech ale z kláštera
odešla, stále cítila povolání k tanci. Chtěla Boha oslavovat celou svou bytostí.
Vedla taneční akademie v Paříži.
Při svém pobytu na Karmelu složila modlitbu „Pro Tebe, můj Bože, tančím.“
Byla určená děvčatům, která se připravovala na kariéru vrcholových tanečnic.
Je to modlitba, kterou se mohou modlit nejen tanečníci, ale i hudebníci a další umělci.
Stačí vyměnit pár slov...

