Liturgický kalendář
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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
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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
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3. neděle postní
Pondělí po 3. neděli postní
Úterý po 3. neděli postní
Středa po 3. neděli postní
Slavnost sv. Josefa
Pátek po 3. neděli postní
Sobota po 3. neděli postní
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4. neděle postní
Pondělí po 4. neděli postní
Úterý po 4. neděli postní
Slavnost Zvěstování Páně
Čtvrtek po 4. neděli postní
Pátek po 4. neděli postní
Sobota po 4. neděli postní

29. 3 ne 5. neděle postní
30. 3 po Pondělí po 5. neděli postní
31. 3 út Úterý po 5. neděli postní
Společná modlitba křížové cesty
v postní době:
- v Nuslích v pátek před mší sv.
(v 17.30)
- u Pankráce ve středu před mší sv. (v 17.30)

PRAVIDELNÉ MŠE SV.
UDÁLOSTI VE FARNOSTI
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
Čtvrtek 19.3.2020

Slavnost sv. Josefa
kostel sv. Václava, mše svatá v 18.00 hodin
Středa 25.3.2020

Slavnost Zvěstování Páně
kostel sv. Pankráce, mše svatá v 18.00 hod.

Doba postní v kostele
V liturgickém roce se postní období považuje
za dobu 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 modlitbu Otče náš.

Křížová cesta
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.
Většinou se křížovou cestu modlíme společně.
Křížovou cestu je možné pojmout i jako
osobní modlitbu, v níž chceme na své vlastní
životní cestě nově potkat Krista.

Tříkrálová sbírka 2020
Naše farnost se i letos zapojila do Tříkrálové
sbírky, celkem bylo vybráno v naší farnosti
24.911,- Kč. Děkujeme Vám všem, kteří jste
koledovali a přispěli.

Pastorační a farní rada
Zasedání pastorační a ekonomické rady se
uskuteční v úterý 3. března ve 20.00 hod..

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 budou v kostele
sv. Václava v Nuslích. Termín první zkoušky
bude uveden ve farních ohláškách.

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 podobně jak
v minulém roce na rýži pro lidi ve vesnici
Dila (Čad - Afrika)

PRAVIDELNÝ PROGRAM
VE FARNOSTI
Farní klub - vstup vedle hlavního vchodu
do kostela sv. Václava, zvoňte.
Výuka náboženství, kostel sv. Václava
Pondělí
Dětský sbor (malé děti)

v 16.00

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 15.30
Výstav Nejsvětější Svátosti od 18.30
Katechizmus pro dospělé
od 19 .15
Neděle
Farní káva po Mši svaté

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 sbírky a dary.

Duchovní správa

ZPRAVODAJ FARNOSTI NUSLE
březen 2020

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 sbírky a dary.

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,
Katolický 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.

Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
Výstav NejsvětějšíSvátosti 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.

Postní doba
Postní doba je novou šancí pro každého.
Ptejme se upřímně s očima upřenýma na
Ježíše: "Pane, co mám dělat v postní době?"
Možná to bude znamenat změnit své plány
a uspořádat svůj čas, aby se do každého dne
vešlo to podstatné. Odstranit překážky
ve vztahu k druhým, nejlépe odpuštěním
a skutky lásky. Zkusit se obléknout do
trpělivosti, dobroty a vlídnosti. Nechat se
osvobozovat od toho, na čem lpíme, co nás
spoutává. Pokusit se obrátit. Obrácení není
odvrácení od skutečností a jeho popření.
Obrácení je vědomí, že i já jsem obyčejný
člověk s chybami a hříchy. Když nebudu mít
oporu v Bohu, mohu zahynout. Jak? Nejspíš
v beznaději, falešném soucitu, v nelaskavém
posuzování druhých, angažovaností někde
úplně jinde než ve svých stavovských
povinnostech. Obrácení každý den znovu.
Alespoň se pokus v postní době - ráno
předsevzetí, večer kontrola svědomí.
Neprodejné!

Vydává ŘK farnost sv. Václava

