Tschechischsprachige Katholische Mission – ýeská duchovní služba
Centrum - kanceláĜ, Klenzestr. 66, 80469 München
(089) 2016 793
faráĜ P. Bohuslav Švehla, otevĜeno v pracovní dny 9 30 – 12 00 hod a po domluvČ
Slowakischsprachige Katholische Mission – Slovenská katolícká mísia
Mons. Rudolf Maslák, Landsberger str. 39, 80339 München
(089) 500 3510

9. Najdete nás

U výslechu: Policajt: „Kde jsi schoval peníze?“ Tlumoþník: „Kde jste schoval peníze?“
ZlodČj: „NeĜeknu.“ Tlumoþník: „NeĜekne.“
Policajt: „Když neĜekneš, zavĜeme tČ na deset let.“ Tlumoþník: „Když neĜeknete, zavĜou
vás na deset let.“ ZlodČj: „NeĜeknu.“ Tlumoþník: „NeĜekne.“
Policajt: „Když neĜekneš, zastĜelíme tČ.“ Tlumoþník: „Když neĜeknete, zastĜelí vás.“
ZlodČj: „Zakopal jsem je v kuchyni.“ Tlumoþník: „Že to stejnČ nepoví.“
V mateĜské školce:
DČti v mateĜské školce malují. Uþitelka se prochází a sleduje jejich výtvory. Jedno dČvþe
je urputnČ zabráno do své práce. „Co to maluješ?“ zajímá se uþitelka. „Maluji Boha.“ „Ale vždyĢ nikdo neví, jak BĤh vypadá,“ namítá uþitelka. – „Tak poþkejte minutku.“

8. Humor

sv. ŠtČpán - St. Stephan, Thalkirchnerstr. 11, 80331 München
mše sv. v þeské nebo slovenské Ĝeþi je každou nedČli v 9 45 hodin
mše sv. v þeské Ĝeþi je každou 2. a 4. nedČli v mČsíci
sál Velehradu - Dachauer Str. 23, 80335 München
každý þtvrtek v 18 00 hodin s malým programem - video, zpČvy, Stammtisch
Další aktivity v sále Velehradu
1. stĜeda v mČsíci: zpČvy našich žen; lidové i zbožné od 15 00 hodin
2. úterý v mČsíci: program SVU, zaþátek v 19 30 hodin
ýeskoslovenská spoleþnost pro vČdu a umČní, ve spolupráci s KĜesĢ. akademií

7. Pravidelné bohoslužby v þeském jazyce v MnichovČ

Zaþátky vždy v 19 30 hodin, bližší informace: (089) 6709 159.
Vstupné 6 €, pĜi odbČru 10 ks vstupenek pouze 5 € za vstupenku.

Program (vždy þtvrtek + pátek + sobota)
25. 10. Život je pes (1933)
1. 11. MĤj brácha má prima bráchu (1975)
26. 10. Ženu ani kvČtinou neuhodíš (1966) 2. 11. Láska z pasáže (1984)
27. 10. Flirt se sleþnou StĜíbrnou (1969)
3. 11. Kopytem sem, kopytem tam (1988)

15. ýesko - nČmecké kulturní dny: 25. 10. – 3. 11. 2012
ýeskoslovenský kulturní klub pro AV v MnichovČ poĜádá pĜehlídku þeských filmĤ
v kulturním centru Pepper,
Neuperlach – Zentrum (PEP), Thomas Dehler Str. 12, 81737 München.

Krajané v MnichovČ promítají þeské filmy

6. ýeské filmy v MnichovČ

9 45 HODIN

Požehnanou dobu podzimní i dušiþkovou pĜeje všem Váš þeský faráĜ

Prosím naše dobré ženy,
aby napekly slané dobroty
a pĜinesly je na bohoslužbu.

Po bohoslužbČ pohoštČní.
Posvícenské koláþe.
Kroje vítány.

BUDE V NEDċLI 30. ZÁěÍ 2012 V
U SV. ŠTċPÁNA V MNICHOVċ.

(SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ)

SLAVNOSTNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ BOHOSLUŽBA

1. Svatý Václav v MnichovČ

podzim roku 2012

Obþasník þeské farnosti mnichovské arcidiecéze

3/ 2012

nedČle 8. þervence: oslava sv. Cyrila a MetodČje v MnichovČ
Spoleþná slavnostní bohoslužba u sv. ŠtČpána, sluneþnicová výzdoba, pohoštČní
na VelehradČ. Je to souþasnČ i rozlouþení pĜed dobou prázdnin a dovolených.
Setkání bylo velmi pČkné. Díky všem, co pĜiložili ruku k dílu.
Fotografie dole nám slavnost pĜipomenou.

sobota 30. þervna: prezentace na Odeonsplatzu
Svátek patrona mČsta sv. Benna je už tradiþnČ spojen s prezentací aktivit
katolické církve. KromČ Charity a Ĝeholních spoleþenství se každý rok
prezentace úþastní také misie: letos to byla polská, slovinská a ukrajinská.
(první Ĝada fotografií – s Ackermann Gemeinde)

pátek 15. þervna 2012: setkání na generálním konzulátu
Generální konzul Mgr. Josef Hlobil pozval zástupce þeských spolkĤ, sdružení a
organizací v Bavorsku k pĜátelskému setkání na konzulát do Freimanu.
Po pĜivítání pĜedstavil nového konzula Dr. Vladimíra KrĖávka.
Jednotliví zástupci spolkĤ mluvili o své þinnosti. Neformální setkání
pokraþovalo rozhovory a krásnČ pĜipraveným pohoštČním.

2. Prožili jsme v MnichovČ

úterý 11. záĜí: Jak se toþí divadlo, z Prahy pĜijede šéfdramaturg O. Šrámek
úterý 16. Ĝíjna: PĜekvapení
Pozor – zmČna termínu!
pondČlí 13. listopadu: Symposion ýeský balet ve svČtČ
Program bude v hudební akademii (Musikhochschule) v Arcisstr. 12;
Prof. Dr. Mastnak, baletní mistr Ivan Liška a ostatní
úterý 4. prosince: AdventnČ – vánoþní veþer, pĜipravuje paní Eliška Cikl
Pozor – zmČna termínu!

5. Program SVU – druhé úterý v mČsíci na VelehradČ

nedČle 30. záĜí v 18 hodin: Gottesdienst der Nationen - Frauenkirche
Hlavní celebrant a kazatel: Kardinál Reinhard Marx.
Každoroþní spoleþná bohoslužba všech cizojazyþných misií v MnichovČ.

Toto poutní místo na okraji Mnichova letos v létČ oslavilo 300 let od svého
vzniku. Kardinál Reinhard Marx zde 15. srpna 2012 celebroval slavnostní
bohoslužbu
Podle povČsti zde dva synové Franz a Kasper kováĜe Thallmayra vložili sošku
Panny Marie do dutiny stromu. Následovalo mnohé vyslyšení modliteb..

sobota 22. záĜí ve 14 hodin: Stadtwallfahrt nach Maria Eich
PČší pouĢ vychází od stanice S-Bahn 6, mše sv. je plánována na 15 hodinu.
Procesí již tradiþnČ vede svČtící biskup Engelbert Siebler.

4. Poznamenejme si také tyto nČmecké termíny

nedČle 2. prosince: 1. nedČle adventní - slovensky

nedČle 25. listopadu: Slavnost Ježíše Krista Krále - þesky

nedČle 11. listopadu: Otec Karel FoĜt bude mít * 91
kostel sv. ŠtČpána v 9 45 hodin, pohoštČní na VelehradČ

þtvrtek 1. listopadu: Slavnost všech svatých, v 9 45 hodin – þesky

nedČle 28. Ĝíjna: 4. nedČle v mČsíci, Den vzniku samostatného ýeskoslovenska,
v 9 45 hodin - þesky
Budeme se modlit za naše zemĜelé. PĜineste si lístky se jmény zemĜelých.

8. – 12. Ĝíjna: Konference náboženského stĜediska Velehrad v ěímČ

Od Ĝíjna jsou opČt þtvrteþní bohoslužby v 18 hodin na VelehradČ.
Ve þtvrtek 11. Ĝíjna bohoslužba nebude.

nedČle 30. záĜí: Slavnost svatého Václava v MnichovČ,
mše svatá u sv. ŠtČpána, pohoštČní na VelehradČ

3. NČkolik pozvánek a termínĤ duchovní služby

