LITURGICKÝ KALENDÁŘ

PRAVIDELNÉ MŠE SV.

Út 1.9. Úterý 22. týdne v mezidobí
St 2.9. Středa 22. týdne v mezidobí
Čt 3.9. Sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele
církve
Pá 4. 9 . Pátek 22. týdne v mezidobí
So 5. 9. Sobotní památka Panny Marie
NE 6. 9. 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Po 7.9. Sv. Melichara Grodeckého, kněze a
mučedníka
Út 8. 9. Narození Panny Marie
St 9. 9. Sv. Petra Klavera, kněze
Čt 10.9. Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
Pá 11. 9. Pátek 23. týdne v mezidobí
So 12. 9. Památka Jména Panny Marie
NE 13. 9. 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Po 14. 9. Povýšení svatého kříže
Út 15. 9. Panny Marie Bolestné
St 16. 9. Sv. Ludmily, mučednice
Čt 17. 9. Sv. Kornélia, papeže, a Cypriána,
biskupa, mučedníků
Pá 18. 9. Pátek 24. týdne v mezidobí
So 19. 9. Sv. Januária, biskupa a mučedníka
NE 20. 9. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Po 21. 9. Sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Út 22. 9. Úterý 25. týdne v mezidobí
St 23. 9. Sv. Pia z Pietrelciny
Čt 24. 9. Čtvrtek 25. týdne v mezidobí
Pá 25. 9. Pátek 25. týdne v mezidobí
So 26. 9. Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
NE 27. 9. Sv. Vincence z Paula kněze
Po 28. 9. Sv. Václava, mučedníka, hlavního
patrona českého národa
Út 29. 9. Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů
St 30. 9. Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Sv. Václav (Nusle)
Ne 11.00 (s homilií pro děti)
út, čt, pá, so (s nedělní platností) 18.00
Sv. Pankrác (Pankrác, ul. Na Pankráci)
Ne 9.00, Stř 18.00
LITURGIE
Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní ve čtvrtek
v kostele sv. Václava po mši sv. do 19.30
a také první pátek v měsíci
Svátost smíření – Zpověď
Kněz je k dispozici vždy 30 minut před
začátkem mše sv. Neváhejte tuto službu
využít.
Modlitba růžence
Srdečně vás zveme ke společné modlitbě
Růžence, která je vždy 30 minut před
začátkem každé mše svaté.
Poutní mše
V pondělí 28.9.2020 se bude konat poutní mše
v kostele sv. Václava od 11:00. Hlavním
celebrantem bude ThDr. Pavel Fryvaldský.
Ministrantská setkání
Srdečně zveme všechny ministranty a zájemce
o ministrování na pravidelná setkání, která se
ještě upřesní. První setkání se koná v sobotu
5.9.2020 v 15:00
Informace o nemocných
Pokud víte o někom, kdo by potřeboval
návštěvu kněze, obraťte se na P. Piotra
Adamczyka

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Pěší pouť
Kdo by měl zájem, P. Piotr H. Adamczyk
bude opět konat poutě. Bližší informace
získáte na stránkách naší farnosti
http://www.farnostnusle.websnadno.cz/
Tentokráte bychom se v sobotu 19.9. vypravili
do Staré Boleslavi, kde bude otec v kostele
Nanebevzetí Panny Marie sloužit Mši svatou.
První přijímání dětí ve farnosti
V neděli 27.9. bude v kostele sv. Václava
první přijímání dětí Jiřího Vyorala a Karla
Toniky. Rodičům blahopřejeme a vyprošuje me dostatek sil k dobré křesťanské výchově.
Posvícení
Po nedělní mši se bude konat posezení s
pohoštěním. Cokoli na společný stůl je vítáno.

Brigáda v kostele sv. Václava
V sobotu 12.9. se koná brigáda-úklid v kostele
sv. Václava. Budeme rádi za vaši pomoc.
Služby v kostele sv. Václava
Květinová výzdoba v kostele. Moc prosíme!
Bylo by potřeba, kdyby se zapojili i další
zvláště mladší lidé, kterým jistě půjde práce
lépe od ruky. Informace u Mgr. Jiřiny
Kozojedové. Předem moc děkujeme.
Setkání pastorační rady
Setkání farní a ekonomické rady se koná v úterý
22.9.2020 od 20 hodin.

KRONIKA
Drazí přátelé, je vedena kronika našeho kostela.
Budeme rádi, za informace, fotografie, kterými
můžete přispěti. Obracejte se na Pavla Štulu.

PRAVIDELNÝ PROGRAM
VE FARNOSTI
Farní klub - vstup vedle hlavního vchodu do
kostela sv. Václava, zvoňte.
Výuka náboženství, kostel sv. Václava
Úterý
Náboženství (děti 3 do 6 let) v 15.30
Jolana Bartošová a Anna Sochová
Náboženství (starší děti)
Jiřina Kozojedová
Čtvrtek
Náboženství (děti 6 až 9 let)
Lenka Baštová

v 15.30

v 15.30

Další aktivity farnosti
Úterý

Středa
Společenství chval

v 19 .15
v 20.00
od 20:00

Čtvrtek
Setkávání maminek
Výstav Nejsvětější Svátosti
Katechizmus pro dospělé
(příprava ke svátostem)

Svatoslavova 7, Praha 4 - Nusle,
www.farnostnusle.websnadno.cz
e-mail: farnostnusle@gmail.com
e-mail: Adamczykpiotr58@gmail.com

P. Piotr Henryk Adamczyk
administrátor
tel: 775 098 678
Číslo bankovního účtu: 4225211309/0800
Děkujeme za Vaše sbírky a dary.

Katedrální sbor – Farní schola
Pondělí
Dětský sbor (malé děti)
v 16.00
Kateřina Pulkrábková

Hovory o víře
Biblická hodina + breviář

DUCHOVNÍ SPRÁVA

od 10 :00
od 18.30
od 19 .15

Neděle
Farní káva vždy v neděli po Mši svaté

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 Nejsvětější Svátosti Oltářní je
v kostele sv. Václava vždy ve čtvrtek
po mši svaté do 19.00 hod.
a také první pátek v měsíci po mši svaté.
Svátost smíření – zpověď
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.

ZPRAVODAJ FARNOSTI NUSLE
září 2020
Jistě jste si všimli, že v létě odešel z naší farnosti otec
Zbigniew Ponichtera a přišel nový kněz otec Piotr
Adamczyk. A tak jsem jej požádal, aby nám něco o
sobě napsal.

Milí farnici, bratři a sestry
-dovolte abych vás všechny
-pozdravil a něco o sobě řekl.
-Narodil jsem se 17.4.1981 v
-jiho-výhodním Polsku v městě
-Ustrzyki Dolne v
-podkarpatském kraji. Patřím do
-velké farnosti sv. Josefa, která
vznikla koncem osmdesátých let kdy byl postaven
navzdory komunistům velký moderní kostel.
Absolvoval jsem gymnasium a pak jsem nastoupil
do kněžského semináře ve městě Przemsl, pro
zajímavost staré rakouské pevností. V roce 2002
náš seminář navštívil kardinál Vlk a nabídl pobyt
v České republice, rozhodl jsem se, že to zkusím a
přijel jsem do Prahy. Otec kardinál mne poslal do
farnosti Kolín abych se naučil česky a pak jsem
pokračoval ve studiu na teologické fakultě v
Praze. V roce 2007 jsem studium ukončil a v září
téhož roku jsem byl vysvěcen na jáhna v katedrále
sv. Víta v Praze a poslán do farnosti Český Brod.
V roce 2008 se konalo moje kněžské svěceni a šel
jsem sloužit do farností Vlašim. Po třech letech
působení v této farnosti mne otec kardinál Duka
poslal do farnosti Votice. Sloužil jsem v této
farnosti celkem devět let. Třicátého dubna 2020
jsem se dozvěděl že budu mít změnu působiště.
Jak již víte 25. června jsem byl představen zde v
Nuslích. Doufám, že budeme společně putovat
jako farní rodina do nebeského království pod
ochranou panny Marie a našich patronů sv.
Václava a sv. Pankráce.

Váš P. Piotr Adamczyk
Neprodejné! Vydává ŘK farnost sv. Václava

