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po Pondělí 22. týdne v mezidobí
út Sv. Řehoře Velikého, papeže
st Středa 22. týdne v mezidobí
čt čtvrtek 22. týdne v mezidobí
pá Pátek 22. týdne v mezidobí
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21. 9.

Pondělí 23. týdne v mezidobí
BI. Karla Spinoly, kněze, mučedníka
Sředa 23. týdne v mezidobí
čtvrtek 23. týdne v mezidobí
Sv. Jana Zlatoústého, biskupa
Svátek Povýšení svatého kříže

Sv. Ludmily, mučednice
úterý 24. týdne v mezidobí
Sředa 24. týdne v mezidobí
Sv. Januária, biskupa a mučedníka
Sv, Ondřeje Kim, Tae-góna, kněze,
Pavla Ch'ong Ha-sanga a druhů,
Mučedníků
so Svátek sv. Matouše apoštola
a evangelisty

22. 9.

ne 25. neděle v mezidobí

23.
24.
25.
26.
27.

po Sv. Pia z Pietrelciny, kněze
út Úterý 25. týdne v mezidobí
st Sředa 24. týdne v mezidobí
čt Sv. Kosmy a Damiana, mučedníků
pá Sv. Vincence z Paula, kněze

9.
9.
9.
9.
9.

28.9 so Slavnost Sv. Václava, mučedníka,
Hlavního patrona českého národa

29. 9.

ne 26. neděle v mezidobí

30. 9.

po

Sv. Jeronýma, kněze

Program ve Staré Boleslavi
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
Sobota 28. 9.
POUTNÍ SLAVNOST SV.VÁCLAVA
v 18.00 hodin
Neděle 29. 9.
VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
SV. VÁCLAVA
Mše svatá v 11.00 hodin v Nuslích
(následuje společná oslava ve farním klubu)

Národní svatováclavská pouť 2019
ve Staré Boleslavi
Ve dnech 27. a 28. září se uskuteční
tradiční Národní svatováclavská
pouť, jejíž program začne v Praze
putováním Palladia země České.
Do Brandýsa nad Labem bude
převezena relikvie sv. Václava a na
místním náměstí bude odhalena
busta papeže Benedikta XVI.
Hlavní program vyvrcholí v sobotu
poutní mší svatou, jejímž hlavním
celebrantem a kazatelem bude
apoštolský nuncius Mons. Charles
Daniel Balvo.

PÁTEK 27. ZÁŘÍ
13.00 Putování Prahou s Palladiem země
České, zakončené svatováclavským
duchovním zastavením v 17.00 na Václavském
náměstí
19.00 Přivítání relikvie sv. Václava pod zámkem
v Brandýse nad Labem
a koncert v kostele Obrácení sv. Pavla
20.30 Odhalení busty papeže Benedikta XVI.
na náměstí sv. Václava
SOBOTA 28. ZÁŘÍ
7.00 Mše svatá na hrobě sv. Václava v katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha
a v děkanské zahradě ve Staré Boleslavi
8.30 Mše svatá v kryptě sv. Kosmy a Damiána
v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi
10.00 POUTNÍ MŠE SVATÁ
na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi
(hlavní celebrant a kazatel: Mans. Charles Daniel
Balvo, apoštolský nuncius v ČR)
14.00 Modlitba za národ u Palladia země
České v děkanské zahradě ve Staré Boleslavi
17.00 Rozloučení s relikvií sv. Václava u kostela
sv. Klementa ve Staré Boleslavi
18.00 Mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha

PRAVODAJ
září 2019

FARNOSTI

NUSLE

Duchovní správa
Svatoslavova 7, Praha 4 - Nusle,
www.farnostnusle.websnadno.cz
e-mail: farnostnusle@gmail.com

Sv. Václave, patrone náš, oroduj za nás!
Byl vnukem Bořivoje a Ludmily. Ta, jako
matka jeho otce Vratislava I., mu pro život
dala cennější výbavu než jeho vlastní matka
Drahomíra. Babička Ludmila ho naučila
křesťanským zásadám, ctnostem, základům
moudrosti i rozvaze. Václav dospěl
v panovníka, který ochránil český národ před
podmaněním od nepřátel, usiloval o mravní
i kulturní povznesení Čech a dal důkaz naší
rovnocennosti s ostatními zeměmi Evropy.
Mezi jeho významné ctnosti patřila silná vůle,
hluboká zbožnost a mírumilovnost. Svým
příkladem vedl lid z vlivů pohanství ke
křesťanskému životu. Zaplatil za to životem
u dveří kostela ve Staré Boleslavi a stal se
hlavním patronem naší země.
Mnich Kristián o něm napsal: "Byl dokonalý
ve víře, neboť všem chudým činil dobře, nahé
odíval a hladové sytil. Měl rád chudé i bohaté,
služebníkům Božím přisluhoval a zdobil
mnohé kostely." (viz legenda z 10. stol.)
Je světcem, kolem kterého se ve vážných
dobách a významných situacích shromažďuje
český národ. Václav je vzorem křesťanského
panovníka a svatosti. Jeho život i smrt svědčí
o tom, že zdravý život národa spočívá
ve vzdělanosti a mravnosti se živým vztahem
k Bohu.

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 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.
Návštěvy kněze a svátost nemocných
Nemocní mají možnost společné modlitby,
udělení svátosti smíření a svátosti nemocných,
i doma, na základě domluvy s kněžími.
Příprava na svátost biřmovaní
Vždy v úterý po mši svaté bude probíhat
příprava na svátost biřmování pro ty, kteří
tuto svátost ještě nepřijali a mají o ni zájem.
První setkáni se uskuteční 1. října v kostele
sv. Václava v Nuslích.

Pravidelný program farnosti
Farní klub - vstup vedle hlavního vchodu
do kostela sv. Václava, zvoňte.
Výuka náboženství ve školním roce 2019/2020
1. října v 15.30 v kostele sv. Václava v Nuslích
Pondělí
Dětský sbor (malé děti) v 16.00 hod ..
Úterý
Náboženství (děti 3 do 6 let) v 15.30
Náboženství (starší děti)
v 15.30
Příprava ke svátostem
v 19.15
Biblická hodina
v 20.00
Středa
Společenství chval

v 19.30

Čtvrtek
Náboženství (děti 6 až 9 let) v
Náboženství pro děti (starší) v
Výstav Nejsvětější Svátosti od
Katechizmus pro dospělé
od

15.30
15.30
18.30
19.15

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 první pátek v měsíci po mši svaté.
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 i doma
a udělit také Svátost pomazání nemocných.

