
Liturgický kalendář
1. 6. so sv. Justina, mučedníka

2. 6. ne slavnost Nanebevstoupení Páně
3. 6. po sv.Karla Lwangy a druhů, mučedníků
4. 6. út úterý po 7. neděli velikonoční
5. 6. st sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
6. 6. čt čtvrtek po 7. neděli velikonoční
7. 6. pá pátek po 7. neděli velikonoční
8. 6. so sobota po 7. neděli velikonoční

9. 6. ne slavnost Seslání Ducha Svatého
1 O. 6. po památka Panny Marie, Matky církve
11. 6. út sv. Barnabáše, apoštola
12. 6. st středa 10. týdne v mezidobí
13. 6. čt čtvrtek Svátek Ježíše Krista,

nejvyššího a věčného kněze
14. 6. pá pátek 10. týdne v mezidobí
15. 6. so sobota 1 O. týdne v mezidobí

16. 6. ne slavnost Nejsvětější Trojice
17. 6. po pondělí 11. týdne v mezidobí
18. 6. út úterý 11. týdne v mezidobí
19. 6. st sv. Jana Nep. Neumanna, biskupa
20. 6. čt slavnost Těla a Krve Páně
21. 6. pá sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
22. 6. so sobota 11. týdne v mezidobí

23. 6. ne 12. neděle v mezidobí
24. 6. po slavnost Narození sv. Jana křtitele
25. 6. út úterý 12. týdne v mezidobí
26. 6. st středa 12. týdne v mezidobí
27. 6. čt čtvrtek 12. týdne v mezidobí
28. 6. pá slavnost Nejsvětějšího Srdce

Ježíšova
29. 6. so slavnost sv. Petra a Pavla,

apoštolů

30. 6. ne 12. neděle v mezidobí

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, st 18.00

Liturgie

Slavnost Nanebevstoupení Páně
neděle 2.6.

sv. Pankrác 9.00
sv. Václav 11.00

slavnost Seslání Ducha Svatého
Sobota 8.6.

Vigilie
sv. Václav 18.00

Neděle 9.6.
sv. Pankrác 9.00
sv. Václav 11.00

Slavnost Nejsvětější Trojice
neděle 16.6.

sv. Pankrác 9.00
sv. Václav 11.00

Slavnost Těla a Krve Páně
čtvrtek 20.6.

sv. Václav 18.00

Slavnost Narození Svatého Jana
Křtitele

pondělí 24. 6.
sv. Václav 18.00

Slavnost Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova

pátek 28.6.
sv. Václav 18.00

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
sobota 29.6.

sv. Václav 18.00

Události ve farnosti

14.4. v kostele sv. Václava byla
pokřtěna Mia Anna Majirošová.
Rodičům blahopřejeme a vyprošujeme
dostatek sil k dobré křesťanské
výchově.

27.4. v kostele sv. Václava
si slíbili lásku, úctu a věrnost
Martin Král a Veronika Levčíková.
Blahopřejeme!

10.6. koncert v kostele sv. Václava
Komorní smíšený pěvecký sbor
BIZANTION nás zve na koncert. Na
programu řecko-byzantská a slovenská
duchovní hudba východní Evropy.



Zpravodaj farnosti Nusle, červen 2019
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 20.00 hod ..
Setkání pastorační rady 25. 6 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 dospělé od 19 .15

Neděle
Farní kafe po Mši svaté.

Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Výstav NejsvětějšíSvátostí Oltářní je každý
čtvrtek v kostele sv. Václava po mši sv. do
19. 00 a také první pátek v měsíci po mši svaté

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

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 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.

Přijetí do katechumenátu
Kandidáti katechumenátu, jejichž křest se
předpokládá o Velikonocích r. 2020 (nebo
i později) budou přijati do katechumenátu
při bohoslužbě slova, která se bude konat
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
v sobotu 8. června 2019 v 16.30 hod .. Pokud
byl by někdo takový a měl zájem začít se
připravovat na křest, ať se přihlásí v zákristii.

Ježíšovy přísliby těm, kdo zbožně uctívají
jeho Srdce zjevené prostřednictvím

sv. Markéty Marie Alacoque
1. Dám jim milosti potřebné pro jejich stav.
2. Vnesu pokoj do jejich rodin.
3. Potěším je v jejich trápeních.
4. Stanu se jim v životě bezpečným.

útočištěm, ale zvlášť v hodině smrti.
5. Vleji hojnost požehnání na všechny jejich

aktivity.
6. Hříšníci najdou v mém Srdci zdroj milosti

a nekonečné moře milosrdenství.
7. Lhostejné duše se stanou horlivými.
8. Horlivé duše dosáhnou velké dokonalosti.
9. Požehnám také domům, kde bude vystaven

a uctíván obraz mého Nejsvětějšího Srdce.
10. Kněžím dám dar, že obrátí i nejzarytější

hříšníky.
11. Jména těch, kteří budou šířit tuto úctu,

budou zapsána v mém Srdci a nikdy
z Něj nebudou vymazána.

12. Všem, kteří přijmou svaté přijímání na
první pátek v měsíci nepřetržitě v
období devíti měsíců, slibuji milost pokání
při umírání; nezemřou v nemilosti ani bez
svátostí. Mé Srdce bude bezpečným
útočištěm v posledních chvílích života.


