Liturgický kalendář
1. 3. pá Pátek 7. týdne v mezidobí
2. 3. so Sobota 7. týdne v mezidobí
3. 3.
4. 3.
5. 3.
6. 3.
7. 3.
8. 3.
9. 3.
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8. neděle v mezidobí
Pondělí 8. týdne v mezidobí
Úterý 8. týdne v mezidobí
Popeleční středa
Čtvrtek po Popeleční středě
Pátek po Popeleční středě
Sobota po Popeleční středě

10. 3. ne
11. 3. po
12. 3. út
13. 3. st
14. 3. čt
15. 3. pá
16. 3. so

1. neděle postní
Pondělí po 1. neděli postní
Úterý po 1. neděli postní
Středa po 1. neděli postní
Čtvrtek po 1. neděli postní
Pátek po 1. neděli postní
Sobota po 1. neděli postní

17. 3 ne
18. 3 po
19. 3 ůt
20. 3 st
21. 3 čt
22. 3. pá
23. 3. so

2. neděle postní
Pondělí po 2. neděli postní
Úterý po 2. neděli postní
Středa po 2. neděli postní
Čtvrtek po 2. neděli postní
Pátek po 2. neděli postní
Sobota po 2. neděli postní

24. 3. ne
25. 3. po
26. 3. ůt
27. 3. st
28. 3 čt
29. 3 pá
30. 3 so
31. 3 ne

3. neděle postní
Pondělí po 3. neděli postní
Úterý po 3. neděli postní
Středa po 3. neděli postní
Čtvrtek po 3. neděli postní
Pátek po 3. neděli postní
Sobota po 3. neděli postní
4. neděle postní

Společná modlitba křížové cesty
v postní době:
- v Nuslích v pátek před mší svatou
(v 17.30)
- u Pankráce ve středu před mší svatou (v 17.30)

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, st 18.00

Liturgie
Popeleční středa 6.3
Mše svatá s udělováním popelce bude:
- v kostele sv. Pankráce v 18.00 hod.
- v kostele sv. Václava v 19.00 hod.

Doba postní v kostele
V liturgickém roce se přibližuje doba postní,
doba přípravy na velikonoční svátky. Od
Popeleční středy by se dle tradice mělo omezit
používání kadidla, nezpívá se Gloria (Sláva na
výsostech Bohu) a Aleluja se nahrazuje slovy:
Chvála tobě Kriste, králi věčné slávy. V době
postní v našem kostele recitujeme Credo
(Věřím) a modlitba Otče náš je také bez
varhanního doprovodu.

Křížová cesta
Křížová cesta, někdy podle jejího cíle
nazývaná Kalvárie, je symbolická cesta
sledující události spojené s ukřižováním
Ježíše Krista. Zahrnuje dění kolem odsouzení
Pilátem, nesení kříže a ukřižování na hoře
Golgota (Kalvárie). Křížova cesta je rozdělená
na čtrnáct zastavení, která odpovídají
jednotlivým událostem spojených s pašijemi.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI

Tříkrálová sbírka 2019
Naše farnost se i letos zapojila do Tříkrálové
sbírky, v naší farnosti bylo celkem vybráno
23.740,- Kč. Děkujeme Vám všem, kteří jste
koledovali nebo přispěli.

Velikonoční zpívání
Zveme všechny zájemce, aby se připojili ke
zpívání na Květnou neděli, Zelený čtvrtek,
Velký pátek a Bílou sobotu
Zkoušky pro ty, kdo již zpívali i nové zpěváky
pátky: 29.3, 5.4, 12.4 od 19.00 do 21.00 hod.
v kostele sv. Václava v Nuslích
Sraz na 1. zkoušce 29.3.2019 v 19.00 hodin.
Kontakt: Ilona Šatylovová tel. 724 113 785

Postní almužna
Almužna má být provázena modlitbou a
postem. Princip „Postní almužny“ je velmi
jednoduchý: V sakristii našich kostelů si
můžete vyzvednout papírové skládací kasičky.
Kdo se do této akce zapojí, ať si během postní
doby odkládá do kasičky vždy takovou částku
peněz, která nějak charakterizuje jeho
sebezápor.
Na Květnou neděli kasičky shromáždíme
v kostele a s obětními dary přineseme k oltáři.
Tyto postní peníze věnujeme
na rýži pro lidi ve vesnici Dila (Čad – Afrika).
Každý se ale může rozhodnout sám, jak tyto
uspořené prostředky využít a to i třeba
uvedením účelu na krabičce. Například pro
nemocné, sociálně slabé nebo bezdomovce.

Pravidelný program farnosti
Farní klub – vstup vedle hlavního vchodu
do kostela sv. Václava, zvoňte.
Ponděli
- Dětský sbor (malé děti) v 16.00 hod..
Úterý
-

Náboženství (mladší děti) v 15.00 hod
Náboženství (starší děti) v 15.00 hod..
Příprava ke svátostem v 19.15 hod..
Biblická hodina ve 20 hod..
Setkaní pastorační rady 26.3 ve 20 hod

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.
Farní knihovna

Středa
- Společenství chval v 19.30 hod..

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

Čtvrtek
- Náboženství (předškolní děti) v 15.30
- Náboženství (děti, třída 1-3) v 15.30
- Náboženství pro děti (starší) v 15.30
- Výstav Nejsvětější Svátosti od 18.30
- Katechizmus pro dospělé
od 19.15

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.

Neděle
- Farní kafe po Mši svaté.
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní je každý
čtvrtek v kostele sv. Václava po mši sv. do
19.00 a také v první pátek v měsíci po mši sv.
Svátost smíření – zpověď
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.

ZPRAVODAJ FARNOSTI NUSLE
březen 2019

Každý, kdo čte, víc ví. Čtení je nejlepší
učení.
Kurz přípravy na manželství
Rodinné centrum Praha pořádá kurz přípravy
na přijetí svatosti manželství. Prosíme
snoubence, kteří uvažují uzavřít svátost
manželství, aby využili tuto možnost přípravy.
Kurz začíná 8 dubna. Přihlašování je možné
zde: https://www.rodinnecentrum.cz/pripravyna-manzelstvi. Místo konání: Komunitní
centrum Matky Terezy.

Postní doba
Čím naplnit postní dobu?
Pomoci (ale ne cílem) nám mohou být
prastaré křesťanské postní praktiky.
Modlitba je cestou k přebývání s Otcem a
k přeorganizování našeho života podle Boha.
Spojuje nás s Bohem a skýtá možnost vše
důležité z našeho života přezkoumat před jeho
tváří.
Půst zdaleka není jen odepřením si jídla.
Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v našem
životě postradatelné, zbytečné nebo
překážející. Tím, čeho se zřekneme, můžeme
obohatit potřebného bližního.
Almužna, je to slovo dnes zastaralé. Ale
i dnes je nerovnost mezi lidmi. Nerovnost
ekonomická (nemocní, důchodci, lidé s nižším
vzděláním, rodiny s dětmi), nerovnost co do
pocitu štěstí, užitečnosti, lidských kontaktů.
Dávat tedy sebe, svůj čas, zájem, trpělivost
těm, kteří to potřebují to je také almužna.
Neprodejné! Vydává ŘK farnost sv. Václava

