7. Humor - dnes o muzikantech
Pan Procházka si stěžuje u domovníka:
"S nájemníky pode mnou něco udělejte! Včera ve tři v noci dělali takový kravál, že jsem
nemohl pracovat." - "Vy jste pracoval ve tři v noci?" - "Jo, cvičil jsem na trumpetu."

„Radost přítomného okamžiku
je připravena každý den na toho,
kdo se umí dívat a žasnout.“
karmelitán P. Vojtěch Kodet

"Tys prý začal denně šest hodin cvičit na klavír?"
"Člověk musí vědět, o co mu jde." - "A co si od toho slibuješ?"
"Chci získat sousedův byt!"
Už jste slyšeli o tom houslistovi, který nehrál falešně?
??? - Já také ne.
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Mladá studentka hraje doma na klavír. Zazvoní zvonek a u dveří stojí policista.
"Bylo nám nahlášeno, že v tomto bytě někdo týrá jakéhosi Dvořáka."
Hodina teorie hudby:
"Smyčcem se hraje na housle, může však být i nástrojem bicím."
"Můj manžel mě ještě po deseti letech dokáže vzít za ruce..."
"Doopravdy?" závidí kolegyně.
"Jo, vždycky když mu chci zahrát na klavír."
Malý Pepa se v noci vzbudí a vidí, jak zloděj mizí s plnými taškami.
Aby nevzbudil rodiče polohlasně na něj zavolá:
"Prosím vás, nemohl byste ukrást i moje housle?"
Violista v orchestru začne náhle křičet na kolegu sedícího před ním.
"Co se stalo, co vás tak rozzlobilo?"ptá se dirigent. - "Otočil mi kolíčkem!"
??? - "a nechce mi prozradit kterým!"
Na zábavě hraje kapela složená z hluchých a slepých.
Slepý se ptá hluchého: "Už lidi tancují?"
Hluchý na to: "Ne, proč se ptáš? - Copak my už hrajem?"

Občasník české farnosti mnichovské arcidiecéze
Podzim roku 2019

1. Svatý Václav

SLAVNOSTNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ BOHOSLUŽBA
(SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ)
BUDE V NEDĚLI 29. ZÁŘÍ 2019 V
U SV. ŠTĚPÁNA V MNICHOVĚ.

9 45 HODIN

Naším hostem bude P. Josef Jonáš ze Zdic.
svátost nemocných, novokněžské požehnání

8. Pravidelné bohoslužby v českém jazyce v Mnichově
sv. Štěpán - St. Stephan, Stephansplatz 2, 80337 München
mše sv. v české nebo slovenské řeči je každou neděli v 9 45 hodin
česká mše sv. je každou 2. a 4. neděli v měsíci
každou středu mše svatá na Velehradě v 18 00 hodin s malým programem

po bohoslužbě pohoštění
šumavské koláčky
kroje vítány

9. Najdete nás

Prosím naše dobré ženy,
aby napekly slané dobroty
a přinesly je na Velehrad.

Tschechische Katholische Gemeinde – Česká duchovní služba
Velehrad, Dachauerstr. 23, 80335 München
farář P. Bohuslav Švehla, otevřeno v pracovní dny 10 – 12 hod a po domluvě
Slowakische Katholische Gemeinde – Slovenská katolícká mísia
Mons. Rudolf Maslák, Landsberger Str. 39, 80339 München  (089) 500 3510

Požehnanou dobu podzimní i dušičkovou přeje všem Váš český farář

2. Stalo se
4. - 5. července - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje na moravském Velehradě
Na Moravě se konaly Dny lidí dobré vůle - oslavy sv. Cyrila a Metoděje.
Letos si připomínáme 1150 let od smrti sv. Cyrila a jmenování prvního
moravského arcibiskupa sv. Metoděje.
Druhým letošním tématem bylo výročí 30 let od svatořečení Anežky České.
A do třetice: ze Staré Boleslavi připutovalo na Moravu Paládium země české.
Poutní bohoslužbě předsedal papežský nuncius v České republice
Mons. Charles Daniel Balvo (68 let). Přestože je Američan, mluví velmi dobře
česky. Letošní Dny lidí dobré vůle na Velehradě navštívilo asi 40 tisíc lidí.
14. července - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje v Mnichově
Naše oslava byla mnohem skromnější, přesto také pěkná.
Slavnostní bohoslužba v kostele, setkání a oběd na Velehradě.
Milým překvapením byl koncert houslové virtuózky Sestry Magdaleny Marie
Fuxové, která si připravila "něco veselejšího na prázdniny."
Zažili jsme, že se na housle hraje nejen smyčcem, ale také brnká levou i pravou
rukou, smyčec umí klouzat i neuvěřitelně rychle skákat.
V jiné skladbě (Jindřich Ignác Biber) housle kvákaly, kokrhaly, zpívaly jako
slavík, dupaly vojenský pochod, ...
Bylo to veselé, krásné i povznášející.

4. Několik pozvánek a termínů duchovní služby
neděle 29. září: Slavnost svatého Václava v Mnichově
Naším hostem bude novokněz P. Josef Jonáš,
bude možnost přijmout svátost nemocných.
neděle 27. října: Bohoslužba za oběti okupace před 51 lety,
modlitba za vlast a země, kde je válka.
pátek 1. listopadu: Slavnost Všech svatých,
česká bohoslužba v kostele sv. Štěpána v 9 45 hodin
neděle 10. listopadu Svatá Anežka Česká
česká bohoslužba v kostele sv. Štěpána v 9 45 hodin
Poděkování za svobodu po Sametové revoluci.
10. - 15. listopadu: Národní pouť do Říma
Poděkování svaté Anežce za 30 let svobody v naší zemi.
Více informace najdete v Hlasu.
neděle 24. listopadu: Ježíše Krista Krále
bohoslužba v kostele sv. Štěpána v 9 45 hodin, pohoštění na Velehradě
sobota 7. prosince: Mikulášská pro děti ve 14 30 hodin
v prostorách Českého centra, Prinzregentenstr. 7, 80538 München
spolu s Českou školou bez hranic, Českým centrem, Sokolem a dalšími
neděle 8. prosince: 2. neděle adventní - česky
bohoslužba v kostele sv. Štěpána v 9 45 hodin

5. Klášter Venio zve na koncerty S. Magdaleny Marie Fuxové
Venio, Döllingerstr. 32, 80639 München

Velehrad 2019, Dny lidí dobré vůle - Mons. Balvo - sestra Magdalena na Velehradě

3. Z podzimního programu našich přátel
Ackermann-Gemeinde
Podivuhodné Čechy - Cyklus přednášek 2019 - Prof. Dr. Stefan Samerski
pondělí 30. září
Pražské Jezulátko a jeho úcta ve světě
pondělí 25. listopadu Kardinál Josef Beran
Sudetendeutsches Haus, Hochstr. 8, München - začátek vždy v 19 hodin.

neděle 15. září v 16 hodin - program: Vivaldi, Bertali, Bach
spolu s Helene Lerch, cembalo
neděle 17. listopadu v 10 30 hodin - matiné
spolu se S. Joanna Jimin Lee, klavír

6. Poznamenejme si také tyto podzimní německé termíny
sobota 21. září: Stadtwallfahrt nach Maria Eich bei Planegg,
ve 14 hodin vychází pouť z Gräfelfing, v 15 hodin je mše sv. v Maria Eich.
neděle 22. září: Gottesdienst der Nationen
Frauenkirche v 17 30 hodin, Reinhard kardinál Marx
Gottesdienst der Nationen je každoroční bohoslužba všech cizojazyčných
misií v mnichovské arcidiecézi - v rámci Interkulturelle Woche 2019.

