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

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

PRAVIDELNÉ MŠE SV.
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
Čtvrtek 1. 11.
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
kostel sv. Václava mše sv. v 18 hodin
Pátek 2. 11.
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ
kostel sv. Václava mše sv. v 18 hodin
Úterý 6.11
Mše svatá za dobrodince
Jako vyjádření naší vděčnosti těm, kteří naši
farnost hmotně či jinak podporovali a
podporují, budeme slavit Mši svatou za živé i
zemřelé dobrodince.
kostel sv. Václava mše sv. v 18 hodin
Růženec za zemřelé
V měsíci listopadu se modlíme za naše blízké
zemřelé. Věnujme jim svůj čas i modlitbu
svatého Růžence. Duše v očistci potřebují
naši pomoc.
Svátost smíření – zpověď
Kněz je k dispozici vždy 30 minut před
začátkem mše svaté. Zpovědnice se v kostele
sv. Václava nachází v sakristii, v kostele
sv. Pankráce je zpovědnice u vchodu do
kostela. Mimo tyto termíny je možnost, po
domluvě s knězem, i duchovního pohovoru.

Odpustky pro duše v očistci
1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po
celý den je možné při návštěvě kteréhokoli
kostela
získat
plnomocné
odpustky,
přivlastnitelné pouze duším v očistci.
Kromě tří obvyklých podmínek:
- svátost smíření
- svaté přijímání
- modlitba na úmysl svatého Otce
je podmínkou pomodlit se při návštěvě
kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možné získat po
splnění tří obvyklých podmínek denně
plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze
duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a
pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé;
v ostatních dnech lze takto získat odpustky.
Kdo trpí v očistci?
Trpí tam duše nejdražší našim srdcím,
rodiče, příbuzní, tolik našich přátel,
známých.
Tato muka vyplývají ze spravedlnosti Boží,
od Boha, Plného Dobra, od Otce, Plného
Lásky pro tyto duše, které za spáchané
hříchy, křivdy, zlo na zemi musí nést trest od
spravedlnosti Boží. Duše v očistci, které trpí
muka, nemohou se samy z nich osvobodit.
Jenom my, žijící ještě na zemi, můžeme a
měli bychom tyto duše zachraňovat. Duše
v očistci sama sobě ani též jedna druhé
nejsou schopny si pomoci. Mohou jen tiše a
vroucně prosit o pomoc, o záchranu. I proto,
drazí bratři a sestry, je velkou zásluhou
pomoci zemřelým.

Pravidelný program farnosti
Farní klub – vstup vedle hlavního vchodu
do kostela sv. Václava, zvoňte.
Pondělí
Dětský sbor (malé děti) v 16.00 hod..
Úterý
Náboženství (starší děti) v 14.00
hod..
Příprava ke svátostem v 19.00 hod..
Biblická hodina ve 20 hod., kromě 13.11.
Zasedání farní a ekonomické rady
v úterý 13. listopadu ve 20.00 hod..
Středa
Společenství chval v 19.30 hod..
Příprava ke svátostem v 19.00 hod..
Čtvrtek
-

Náboženství (předškoláci, 1.- 3. třída,
starší) v 15.30 hod..
Výstav Nejsvětější Svátosti od 18.30
do 19.00 hod..

Neděle
-

Farní káva po Mši svaté.

Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní je
v kostele sv. Václava každý čtvrtek po mši
svaté do 19.00 hod. a také vždy první pátek
v měsíci, též po mši svaté.
Svátost smíření – zpověď svátá.
Kněz je k dispozici vždy 30 minut před
začátkem mše sv. Neváhejte tuto službu
využít. Na požádání je možné navštívit
nemocné i doma a udělit také Svátost
pomazání nemocných.

Duchovní správa

listopad 2018

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.
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,
Katolický 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.
Katechismus Katolické Církve
Chceš-li si společně s námi připomenout
zásady křesťanské víry, které jsou obsaženy
v Katechismu katolické církve, přijď
ve čtvrtek od 19.15 hodin do farního klubu
v kostele sv. Václava v Nuslích.
Osmého a patnáctého listopadu si
připomeneme, jaké jsou poslední čtyři věci
člověka: smrt, soud, nebe nebo peklo.
ZPRAVODAJ FARNOSTI NUSLE

Dušičky
Každý z nás má někoho se svých blízkých,
kdo zemřel a spočívá na hřbitově. V těchto
dnech častěji navštěvujeme naše hřbitovy a
pamatujeme na zemřelé. Večer před
památkou Dušiček se rozsvěcují světla na
hrobech. Tím navenek projevujeme svou
prosbu, aby Pán Bůh duším zemřelých
rozsvítil světlo věčné radosti v nebi. Hroby
zdobíme květinami, neboť přejeme duším,
aby jim bylo jako v nejkrásnější zahradě.
Tou zahradou pro ně bude nejkrásnější
zahrada Boží – Nebe. Na zemřelé nás
upomínají také pomníky. Kříže připomínají
víru zemřelého v Ježíše Krista, jenž i za
zemřelé trpěl, umřel, ale vstal z mrtvých.
Také my zemřeme, ale i my budeme
vzkříšeni z mrtvých v den posledního soudu.
Duše zemřelých nemohou mít ovšem
žádného užitku jen z ozdobeného hrobu.
Nejvíce jim pomáhají modlitby, mše svatá,
různé dobré skutky a utrpení, jež jim
věnujeme.

