"Veškerý život na zemi je jen odleskem života bez stínu smrti,
který má svůj pramen v Bohu a nikdy nekončí."
karmelitán Vojtěch Kodet

5. Prázdniny v Mnichově
Středeční bohoslužby na Velehradě nebudou od 24. července do 11. září.
Nedělní bohoslužby slavíme pravidelně i v létě.
Čtvrtek 15. srpna – Nanebevzetí Panny Marie bude slovenská bohoslužba.
Aktuální termíny najdete na našich stránkách

www.misie-nemecko.com

6. Naši přátelé v Ackermann-Gemeinde
Podivuhodné Čechy
pondělí 24. června

2/2019

Cyklus přednášek 2019, Prof. Dr. Stefan Samerski
Strakonice a význam poutních míst

Bürgersaal am Westkreuz, Friedrichshafenerstr. 17, 81243 München (S-Bahn 8)

pondělí 30. září
pondělí 25. listopadu

Pražské Jezulátko a jeho úcta ve světě
Kardinál Josef Beran

Občasník české farnosti mnichovské arcidiecéze
Léto roku 2019

Začátek vždy v 19 hodin. Sudetendeutsches Haus, Hochstr. 8, München

7. Aforismy Patricie Holečkové

1. Modlitba za naši Zemi

Aforismus je vtipná myšlenka, ale jen do chvíle, než ji pochopíme.
Můžeme jít správnou cestou, ale opačným směrem.
Vyhýbáme-li se něčemu, jdeme tomu vstříc delší cestou.
Lidství je to, co člověka přibližuje k Bohu.
Pro věřícího je Bůh prvním, ke komu se v nouzi obrací, pro nevěřícího - posledním.
Používejme cit s rozumem a rozum s citem.
Víra má přesahovat rozum, nikoli ho nahrazovat.
Nezapomínejme, že víra neznamená všemu věřit,
právě tak jako věda neznamená všechno vědět.
Jistota znamená stát velice pevně na něčem velice vratkém.
To, že nikdy není pozdě, se často chápe tak, že na všechno je vždycky dost času.
Štěstí se násobí dělením.
Skutečnost není nikdy tak zlá jak vypadá. Je vždy mnohem horší.
Kdo nepřemýšlí, přidělává druhým problémy; kdo přemýšlí, přidělává je sobě.
Když dosáhneme vrcholu, máme už polovinu cesty za sebou.

Všemohoucí Bože,
přítomný v celém vesmíru i v tom nejmenším ze svých tvorů,
ty zahrnuješ svojí něhou všechno, co existuje,
vlej nám sílu své lásky, abychom pečovali o život a krásu.
Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili.
Bože chudých,
pomáhej nám vysvobozovat opuštěné a zapomenuté této země,
kteří mají v tvých očích tak velkou hodnotu.
Uzdrav náš život,
abychom chránili svět a nedrancovali ho,
abychom rozsévali krásu a ne znečištění a zkázu.
Dotkni se srdcí těch, kdo hledají pouze výhody na úkor chudých země.
Nauč nás objevovat hodnotu každé věci, s úžasem kontemplovat a uznávat,
že jsme na své cestě k tvému nekonečnému světlu
hluboce sjednoceni se všemi tvory.
Děkujeme ti, že jsi s námi po všechny dny.
Prosíme tě, posiluj nás v našem úsilí o spravedlnost, lásku a mír.

8. Pravidelné bohoslužby v Mnichově
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
Velehrad v Dachauer Str. 23, 80335 München
ve středu v 18 00 hodin s malým programem (změny jsou na internetových stránkách)

papež František na závěr Encykliky "Laudato si"

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

2. Dvoje řeholní sliby

3. Slavnost Božího Těla v Mnichově

V neděli 28. dubna 2019 v bratislavském "Modrém kostele"prožili sestry
z Kongregace Nejsvětějšího Spasitele velkou slavnost.
Sestra Nicol Maria Vannayová (27) složila své první řeholní sliby.

Ve čtvrtek 20. června slavil Reinhard kardinál Marx spolu s mnoha kněžími
a věřícími slavnostní bohoslužbu na vyzdobeném Marienplatz.
Přítomni byli zástupci bavorské vlády, univerzity, studentské i řemeslnické
spolky, mnichovské farnosti, jinojazyčné misie a mnozí další.
Z kázání pana kardinála:
"Pán Ježíš se nejen sám proměnil v chleba a víno. Také říká: Vezměte a jezte!
Pohoštění navazující na bohoslužbu je velmi důležité. Společenství u stolu má
nezaměnitelnou cenu v rodině i všude jinde.
Kristus nás spojuje, jde s námi v našem životě."
Na bohoslužbu navazoval dlouhý eucharistický průvod, který vedl
z Marienplatz na Brienerstr., druhý oltář byl na Wittelsbacher Platz.
Průvod pokračoval na Königsplatz, kde zaznělo "Bože, chválíme tebe"
a dostali jsme závěrečné požehnání. Společným obědem slavnost vyvrcholila.

Před noviciátem vystudovala v Bratislavě taneční konzervatoř.
Dvouletý noviciát měla v mnichovském klášteře Herz Jesu,
při českých bohoslužbách pomáhala při rozdávání svatého přijímání,
občas nám na Velehradě i krásně zatančila.
Bude působit v komunitě sester ve Znojmě.

Ukončení noviciátu a první sliby v opatství Venio
V sobotu 11. května ukončila svůj dvouletý noviciát v Mnichově a během
modlitby nešpor složila své první řeholní sliby benediktinka sestra Marie
Magdalena Fuxová OSB. (38). Vrací se do kláštera na Bílou horu do Prahy.

Pochází z Frenštátu pod Radhoštěm, vystudovala konzervatoř a AMU v Praze.
Jako houslový virtuos je členkou Bayerisches Kammerorchester.
Učí na Hudební škole a gymnasiu hlavního města Prahy.
Loni doprovodila v Mnichově svou postní "Modlitbu umělkyně" překrásným
koncertem. Několikrát jsme se zúčastnili jejích sólových koncertů
ve Veniu i v kostele sv. Štěpána.

4. Pozvánky Duchovní služby

Přejeme oběma sestrám zdraví, radost i sílu do dalšího života.
Ať jim blízkost Pána Ježíše a klášterní život "září a voní!"

---------

sobota 6. července
odjezd
návrat
cena
neděle 14. července
neděle 29. září

47. Pouť do Ellwangen
v 6 45 hod. od kostela sv. Štěpána, jedeme autobusem
kolem 20. hodiny večer
jízdné 10 €, oběd + káva 20 €
Oslava sv. Cyrila a Metoděje v Mnichově
Svatováclavská pouť

