
Liturgický kalendář PRAVIDELNÉ MŠE SV.
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po Pondělí po 4. neděli postní
út Úterý po 4. neděli postní
st Středa po 4. neděli postní
čt Čtvrtek po 4. neděli postní
pá Pátek po 4. neděli postní
so Sobota po 4. neděli postní

ne 5. neděle postní
po Pondělí po 5. neděli postní
út Úterý po 5. neděli postní
st Středa po 5. neděli postní
čt Čtvrtek po 5. neděli postní
pá Pátek po 5. neděli postní
so Sobota po 5. neděli postní

14. 4 ne Květná (pašijová) neděle
15. 4 po Pondělí Svatého týdne
16. 4 út Úterý Svatého týdne
17. 4 st Středa Svatého týdne
18. 4 čt Zelený čtvrtek
19. 4 pá Velký pátek
20. 4 so Bílá sobota
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24.4
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26.4
27.4

28.4

29.4

30.4

ne Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
po Velikonoční pondělí
út Úterý v oktávu velikonočním
st Středa v oktávu velikonočním
čt Čtvrtek v oktávu velikonočním
pá Pátek v oktávu velikonočním
so Sobota v oktávu velikonočním

ne 2. neděle velikonoční
(Svátek Božího milosrdenství)

po Svátek sv. Kateřiny Sienské
Panny a učitelky církve

út Úterý po 2. neděli velikonoční

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

Velikonoční liturgie

Zelený čtvrtek v 18.00 hodin
Židovská velikonoční večeře - p a s c h a
(při které Ježíš ustanovil památku na své
utrpení a smrt) se slaví ve večerních
židovských rodinách dodnes. Je připomínkou
mocného Božího činu záchrany před smrti
v Egyptě pro ty, jejichž domy byly označeny
krví obětovaného beránka. Obětovány
beránek, jehož krví jsme chráněni před
definitivní smrtí my křesťane, je beránek
Boží, Ježíš Kristus. Ujištění o naší ochraně
beránkovou krví můžeme prožívat v každé
eucharistii.
Obsahem večerní liturgie jsou dvě události:
- Ježíšova večeře na rozloučenou při niž
ustanovuje tajemství eucharistie a myje
apoštolům nohy.
- Ježíšova modlitba v Getsemanské záhradě
a jeho zajetí.

Velký pátek v 18.00 hodin
Obsahem velkopátečních obřadů je
zpřítomnění spásonosného Kristova utrpení
a smrti. Obřady jsou oslavou velikonočního
tajemství, skrze které Kristova smrt dochází
smyslu ve zmrtvýchvstání. Skrze toto
tajemství zlomil moc hříchu, pekla a smrti.

Bílá sobota ve 21.00 hodin
Na Bílou sobotu církev trvá na modlitbách
u Kristova hrobu a uvažuje o jeho umučení,
smrti a o jeho sestoupení mezi mrtvé.
V modlitbě a postu očekává jeho vzkříšení.

Oslava velikonoční vigilie, která má začínat
po západu slunce v noci ze soboty na neděli,
je přehledně členěná:
- část první: Obřad světla, při kterém je
požehnán oheň; připraven a požehnán nový
paškál a zpívá se velikonoční chvalozpěv
- část druhá: Bohoslužba slova, která ukazuje
Boha v jeho mocných a podivuhodných
činech. Uslyšíme sedm čtení ze Starého
zákona: o stvoření světa, o Abrahámovi
a obětování jediného syna Izáka, o přechodu
Izraelitů Rudým mořem, o novém Jeruzalémě,
o spáse všem zdarma nabídnuté, o pramení
moudrosti a o Boží lásce.
- část třetí: Křestní bohoslužba; požehnání
křestní vody a obnova křestních závazků.
Křest nás sjednocuje se zmrtvýchvstalým
Kristem.
- část čtvrtá: Slavení eucharistie

Neděle Zmrtvýchvstání v 11.00 hodin
Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního
dne v týdnu", nebo „prvního dne po sobotě"
(sobota byla podle židovského kalendáře
posledním dnem týdne). Svým
zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a
vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento
den začali pravidelně scházet k eucharistickému
„lámání chleba" a tento den nazvali „dnem
Páně". Kazda neděle v roce je tedy „oslavou
Velikonoc".



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

Středa
Společenství chval v 19.30 hod ..

Čtvrtek
- Náboženství (předškolní děti) v 15.30
- Náboženství (děti, třída 1-3) v 15.30
- Náboženství pro děti (starší) v 15. 3 O

Výstav NejsvětějšíSvátostí od 18.30
Katechizmus pro dospěle od 19 .15

Neděle
Farní kafe po Mší svaté.

Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Výstav NejsvětějšíSvátostí Oltářníkaždý
čtvrtek v kostele sv. Václava po mši sv. do
19.00 a také v první pátek v měsíci po mši sv.

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
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 zdarma si vypůjčit knihy.

Kromě farní knihovny doporučujeme k čtení :
pro dospěle časopis Světlo, Monitor,
Katolicky týdeník, Zpravodaj pražské
arcidiecéze,
pro mladé: časopis Milujte se,
pro kluky: časopis Tarsicius,
pro dětí: časopis Nezbeda a Ducha.

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

Kurz přípravy na manželství

Rodinné centrum Praha pořádá kurz přípravy
na přijetí svatostí manželství. Prosíme
snoubence kteří uvažuji uzavřít svatost
manželství aby využili tuto možnost přípravy.
Kurz začíná 8 dubna. Přihlašování je možné
zde: https://www.rodinnecentrum.cz/priprayy
na-manzelstvi. Místo konání: Komunitní
centrum Matky Terezy.
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Velikonoce jsou pro křesťany největší
slavností v církevním roce, které zaujímají
v životě každého to nejdůležitější místo.
Jednotlivými dny Svatého týdne začínajíc
Květnou nedělí a končící Zmrtvýchvstání
Páně si připomínáme řadu klíčových událostí.
Vrcholem a středem křesťanské liturgie je
slavnost „tři velikonočních dnů: utrpení, smrti
a zmrtvýchvstání Páně", jež začínají večerní
eucharistickou bohoslužbou na Zelený čtvrtek
a končí nešporami o velikonoční neděli.
Velikonoční tajemství smrti a zmrtvýchvstání
Ježíše Krista je ústřední pravdou naší víry.
Tvoři základ křesťanské teologie i bohoslužby
Kristus smazal náš dluh, osvobodil nás od
hříchu a otevřel nám cestu k novému životu.

Přeji Vám aby vítězství Zmrtvýchvstalého
Pána Vám bylo zdrojem Vaší nepřemožitelné
naděje. P. Zbigniew


