
LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
 

ST 1. 11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
Čt 2. 11. Vzpomínka na všech. věrné zemřelé 
Pá 3. 11. Sv. Martina de Porres, řeholníka 
So 4. 11. Sv. Karla Boromejského, biskupa 
NE 5. 11. 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Po 6. 11. Pondělí 31. týdne v mezidobí 
Út 7. 11. Úterý 31. týdne v mezidobí 
St 8. 11. Středa 31. týdne v mezidobí 
Čt 9. 11. SVÁTEK POSVĚCENÍ   
               LATERÁNSKÉ BAZILIKY 
Pá 10. 11. Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 

So 11. 11. Sv. Martina, biskupa 
NE 12. 11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Po 13. 11. Sv. Anežky České, panny 
Út 14. 11. Úterý 32. týdne v mezidobí 
St 15. 11. Sv. Alberta Velikého, biskupa a  
                učitele církve 
Čt 16. 11. Sv. Markéty Skotské 
Pá 17. 11. Sv. Alžběty Uherské, řeholnice 
So 18. 11. Posvěcení římských bazilik  
                 sv. Petra a Pavla 
NE 19. 11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Po 20. 11. Pondělí 33. týdne v mezidobí 
Út 21. 11. Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě 
St 22. 11. Sv. Cecilie, panny a mučednice 
Čt 23. 11. Sv. Klementa I., pap. a mučedníka 
Pá 24. 11. Sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů,  
                 mučedníků 
So 25. 11. Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny      
                  a mučednice 
NE 26. 11.  SLAVNOST  
                   JEŽIŠE KRISTA KRÁLE 
Po 27. 11. Pondělí 34. týdne v mezidobí 
Út 28. 11. Úterý 32. týdne v mezidobí 
St 29. 11. Středa 31. týdne v mezidobí 
Čt 30. 11. SVÁTEK sv. ONDŘEJE, APOŠTOLA                                        

 

PRAVIDELNÉ MŠE SVATÉ 
sv. Václav (Nusle) 

Ne 11.00  
út, čt, pá, so (s nedělní platností) 18.00 

sv. Pankrác (Pankrác, ul. Na Pankráci)  
Ne 9.00, stř. 18.00 

 
 

LITURGIE 
 

Středa 1. 11. 
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH  

Kostel sv. Pankráce mše sv. v 18 hodin 
 

 
Čtvrtek 2. 11. 

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY  
VĚRNÉ ZEMŘELÉ  

Kostel sv. Václava mše sv. v 18 hodin 
 

Úterý 7.11 
Mše svatá za dobrodince 

Jako vyjádření naší vděčnosti těm, kteří naši 
farnost hmotně či jinak podporovali a 
podporují, budeme slavit Mši svatou za 
dobrodince farnosti, živé i zemřelé.            

Kostel sv. Václava mše sv. v 18 hodin 
 

Růženec za zemřelé       
V měsíci listopadu se modlíme se za naše 
blízké zemřelé. Věnujme jim svůj čas 
i modlitbu svatého Růžence. Duše v očistci 
potřebují naší pomoc. 
 

 
Svátost smíření – zpověď 

Kněz je k  dispozici vždy 30 minut před 
začátkem mše svaté. Zpovědnice v kostele       
sv. Václava se nachází v sakristii, v  kostele 
sv. Pankráce u vchodu do kostela. Mimo tyto 
termíny, po domluvě s knězem, je možnost        
i duchovního pohovoru. 

 

Odpustky za naše zemřelé 
 

Ve středu a ve čtvrtek je možno při návštěvě 
kteréhokoli kostela získat plnomocné 
odpustky, přivlastnitelné pouze duším 
v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek 
(svátost smíření – zpověď, sv. přijímání, 
modlitba na úmysl Svatého otce) je 
podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela 
modlitbu Páně a vyznání víry.  
Od 1. do 8. listopadu je možno získat při 
splnění tří obvyklých podmínek denně plno-
mocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším 
v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí 
se tam třeba jen v duchu za zemřelé. 
  

 
UDÁLOSTI VE FARNOSTI 

   

Farní schola 
Každý, kdo by se chtěl nějak zapojit do 
zpívání při mši svaté, je srdečně zván. 
Zájemce zveme na nácvik vždy ve čtvrtek 
v 16.00 hodin do kostela sv. Václava.           
Scholu vede paní Kateřina Pulkrábková. 
Kontaktní adresa: kacapulk@qmail.com  
 

Příprava k svátostem 
Příprava probíhá vždy v úterý od 19 hodin  
(po mši sv.) ve farním klubu. Účastnit se 
mohou i ti, kteří by se rádi něco dozvěděli           
o křesťanské víře. (31. října se setkání konat 
nebude)  

 
Katechismus Katolické Církve  

Chceš si připomenout zásady křesťanské víry 
z  Katechismu Katolické Církve? Tak přijď 
ve čtvrtek v 19.45 hodin do farního klubu při 
 kostele sv. Václava v Nuslích. (2. listopadu 
se setkání nekoná)  
 
 



 

Farní knihovna 
 

Ve farním klubu je zpřístupněna knihovna, 
kde je možné si zdarma vypůjčit knihy.  
 

Kromě farní knihovny doporučujeme k čtení:  
- pro dospělé časopis Světlo, Monitor,         

Katolicky týdeník, Zpravodaj pražské 
arcidiecéze,  

- pro mladé: časopis Milujte se,  
- pro kluky: časopis Tarsicius,  

pro děti: časopis Nezbeda a Duha.  
 

Každý, kdo čte, víc ví. Čtení je nejlepší 
učení. 

 
Úklid kostela 

 

Příprava na advent a úklid  kostela                        
sv. Václava se bude konat v  sobotu 25.11.      
od 9 hodin. Je možné nabídnout pomoc                 
i jindy. 
 

 
Služby ve farnosti 

 

Uvítáme jakoukoli pomoc s otevíráním 
kostela (kostelnická služba), úklidem, 
přípravou květin, návštěvami nemocných 
nebo s péčí o zahradu kolem kostela              
sv. Pankráce. Děkujeme všem, bez jejichž 
nezištné služby by naše farnost nemohla 
fungovat. 

 
Křest ve farnosti 

 

7.10. v kostele sv. Václava byl pokřtěn malý 
Jonáš - Jan (Křtitel). Blahopřejeme a 
vyprošujeme rodičům hojnost Božího 
požehnání k dobré křesťanské výchově. 
 
 

PRAVIDELNÝ PROGRAM 
VE FARNOSTI 

 
Farní klub - vstup vedle hlavního vchodu         
                     do kostela sv. Václava, zvoňte.  
 
Úterý  

- Dětský sbor (malé děti) v 15.30 hod. 
- Náboženství (starší děti) v 16.00 hod. 
- Příprava ke svátostem v 19.00 hod. 
- Biblická hodina ve 20.00 hod. 
- Zasedání farní a ekonomické rady je     

poslední úterý v měsíci ve 20.00 hod.. 
 

Středa 
- Společenství chval v 19.30 hod. 

 
Čtvrtek 

- Setkávání maminek s dětmi v 10 hod. 
- Náboženství (mladší děti) v 15.30 hod. 
- Farní schola v 16.00 hod. 

 
Neděle 

- Farní kafe po Mši svaté 
 

 
 
 

DUCHOVNÍ  SPRÁVA 
 

Svatoslavova 7, Praha 4 - Nusle, 
www.farnostnusle.websnadno.cz 
e-mail: farnostnusle@gmail.com 

 

P. Zbigniew Ponichtera, farář 
tel: 605 52 40 71 

 
Číslo bankovního účtu: 4225211309/0800 
Děkujeme za Vaše dary, bez kterých naše 

farnost nemůže fungovat. 
 

ZPRAVODAJ FARNOSTI NUSLE 
listopad 2017 

Jak můžeme pomoci duším v očistci  
 

1. Hlavně mší svatou, kterou nemůže nic 
nahradit 

2. Smírné utrpení. Každé utrpení, ať tělesné 
nebo duševní, které za ně obětujeme, jim 
přináší velkou úlevu. 

3. Růženec je po mši svaté nejúčinnějším 
prostředkem. Touto modlitbou se denně 
vysvobozuje mnoho duší, které by jinak 
ještě dlouho musely trpět. 

4. Křížová cesta přináší duším velkou úlevu 
5. Nedocenitelné jsou odpustky. Těmi se jim 

přivlastňuje zadostiučinění, které 
nebeskému Otci nabídl Ježíš Kristus.    
Ten, kdo v životě často získával odpustky 
pro duše v očistci, dostane v hodině smrti 
milost odpustků dokonalejším způsobem. 

6. Obětování svatého přijímání 
7. Almužny a dary na dobré účely 
8. Půst 
9. Kropení svěcenou vodou hrobů, mírní 

duším bolesti a zapalování svící duším 
v očistci pomáhá, zvlášť, když jsou 
posvěceny. 

 

Neprodejné!   Vydává ŘK farnost sv. Václava 


