Liturgický kalendář

Zpravodaj farnosti Nusle, červen 2019
Jedinou záchranou pro vás je, abyste si
odpočinul. Don Bosko s úsměvem odpověděl:
„Pane doktore, to je jediný lék, kterého
nemohu užívat. Mám tolik práce."
Vidíme tedy, že i světci obětovali kus svého
zdraví ve své práci pro věc Boží.

Mílí farníci,
je čas prázdnin a zároveň období hlavní
sezóny letošních dovolených. Víme, že i Ježíš
odpočíval a také i své učedníky k odpočinku
přímo vyzval. Bylo to tehdy, když se vrátil ze
své první cesty hlásání evangelia. Viděl, že
jsou plní dojmů, a že jsou také tímto pro ně
nečekaným úkolem unavení. Vybízí je slovy:
„Pojďte na osamělé místo a trochu si
odpočiňte." Říká se, že nutnost odpočinku je
dána i pátým Božím přikázáním „Nezabiješ".
Toto přikázání má chránit nejen život a zdraví
bližních, ale i zdraví nás samotných.
Vypravuje se o světci Janu Nepomuku
Neumannovi, že zemřel vysílen prací pro svou
diecézi. Zemřel 5. ledna 1860 na ulici, když se
vracel domů při plnění svých duchovních
povinností, ve věku 49 let.
Jiný, ještě známější světec, sv. Jan Bosko, se
zcela obětoval pro své salesiánské dílo, které
založil. Navštívil lékaře, aby ho poprosil o
radu, neboť se cítil velmi unaven. Ten, když
ho prohlédl, prohlásil: ,,Orgány máte zdravé,
ale jste zcela vysílen.

Přesto však zůstává pravdou, kterou
vyslovil i Ježíš, totiž, že Boží vůle je, aby si
člověk našel čas i na odpočinek, na
dovolenou. Vždyť slýcháme o různých
podnikatelích, kteří pro svůj podnik pracují
bez odpočinku. Pracuje se od rána do večera a
nezbývá čas na rodinu, na děti, na posezení
v rodinném kruhu nebo s přáteli. Když
budeme jenom pracovat a pracovat nic více
nebudeme mít. Rychleji zestárneme a
v padesáti letech budeme vypadat jako by
nám bylo sedmdesát.
Moji milí, jak velkým dobrodiním
může být pobyt u moře, v horách či při
poznávání různých nádherných uměleckých
děl, která vytvořila staletí.
Čerpejme nová povzbuzení z různých setkání
s lidmi jiných národů, či dokonce civilizací.
Ať nás to vše osvěží na těle i na duchu a vede
k větší vděčnosti Tvůrci veškeré krásy
a bohatství darů jeho lásky.
Přeji Vám hezké prázdniny
a příjemnou dovolenou.
Váš farář P. Zbigniew Ponichtera
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Pondělí 13. týdne v mezidobí
Úterý 13. týdne v mezidobí
Svátek sv. Tomáše, apoštola
Památka sv. Prokopa, opata
Slavnost Cyrila, mnicha
a Metoděje, biskupa
so Sobota 13. týdne v mezidobí

7. 7.
8. 7.
9. 7.
10. 7.
11. 7.
12. 7.
13. 7.

ne
po
út
st
čt
pá
so

1.
2.
3.
4.
5.

7.
7.
7.
7.
7.

po
út
st
čt
pá

14. neděle v mezidobí
Pondělí 14. týdne v mezidobí
Úterý 14. týdne v mezidobí
Středa 14. týdne v mezidobí
Svátek sv. Benedikta, opata
Pátek 14. týdne v mezidobí
Sobota 14. týdne v mezidobí

14. 7. ne 15. neděle v mezidobí
15. 7. po Památka sv Bonaventury, biskupa
a učitele církve
16. 7. út Památka Panny Marie Karmelské
17. 7. st Památka BI. česlava
a sv. Hyacinta, kněží.
18. 7. čt Čtvrtek 15. týdne v mezidobí
19. 7. pá Pátek 15. týdne v mezidobí
20. 7. so Památka sv. Apolináře, biskupa
21. 7. ne 16. neděle v mezidobí
22. 7. po Památka sv. Marie Magdalény
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Svátek sv. Brigity, řeholnice
Středa 16. týdne v mezidobí
Svátek sv. Jakuba, apoštola
Památka sv. Jáchyma a Anny
rodičů Panny Marie
27. 7. so Sobota 16. týdne v mezidobí
28. 7. ne 17. neděle v mezidobí

29. 7. po Památka sv. Marty
30. 7. út Památka sv. Petra Chryzologa,
biskupa a učitele církve
31. 7. st Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Mše svaté v červenci
Sv. Václav (Nusle)
Ne 11.00
út, čt, pá, so (s nedělní platností) 18. 00

Sv. Pankrác (Pankrác)
ul. Na Pankráci
Ne 9.00

Pravidelný program farnosti
o prázdninách
Neděle: kostel sv. Václava.
Famí kafe po Mši svaté ve farním
klubu ve 12. 00 hodin.

Plán vyučování náboženství
na školní rok 2019/2020
Pondělí

Události ve farnosti: křty a svatby

Dětský sbor (malé děti) v 16.00 hod ..

blahopřejeme a vyprošujeme dostatek
sil k dobré křesťanské výchově.

Úterý
- Náboženství - předškolní děti v 15.30
Náboženství - pro starší děti v 15. 00
Čtvrtek
- Náboženství - pro mladší děti v 15. 3 O

9. 7. v kostele sv. Pankráce byla
pokřtěna Ema Černá. Rodičům

Modlitba svatého růžence

9. 6. v kostele sv. Václava byla
pokřtěna Alice Kuberová. Rodičům

blahopřejeme a vyprošujeme dostatek
sil k dobré křesťanské výchově.

7.4. v kostele sv. Pankráce si slíbili
lásku, úctu a věrnost Jakub Pečený

Modlitba svatého růžence je vždy
půl hodiny před mší svatou. Srdečně
Vás zveme.

a Agáta Nekulová. Blahopřejeme!

Informace na měsíc srpen:

7.4. v kostele sv. Václava si slíbili
lásku, úctu a věrnost Ondřej Březina

Mše svaté budou jen v neděli!
kostel sv. Pankráce v 9.00 hod.
kostel sv. Václava v 11.00 hod.

a Daniela Veselá. Blahopřejeme!

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.

Svátost smíření - zpověď svátá.
Kněz je k dispozici vždy 30 minut
před začátkem mše svaté.
Neváhejte tuto službu využít. Na
požádání je možné navštívit nemocné
a doma a udělit také Svátost.

