
Liturgický kalendář 
 
1. 2.   čt   čtvrtek 4. týdne v mezidobí 
2. 2    pá  svátek Uvedení Páně do chrámu 
3. 2.   so  sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 
4. 2.   ne  5. neděle v mezidobí 
  
  5. 2.   po  sv. Agáty, panny a mučednice  
  6. 2.   út   sv. Pavla Mikiho a druhů, muč. 
  7. 2.   st   středa 5. týdne v mezidobí 
  8. 2.   čt   čtvrtek 5. týdne v mezidobí 
  9. 2.   pá  pátek 5. týdne v mezidobí 
10. 2.   so  sv. Scholastiky, panny 
 
11. 2.   ne  6. neděle v mezidobí   
12. 2.   po  pondělí 6. týdne v mezidobí 
13. 2.   út   úterý 6. týdne v mezidobí 
14. 2.   st   Popeleční středa  
15. 2.   čt   čtvrtek po Popeleční středě 
16. 2.   pá  pátek po Popeleční středě 
17. 2.   so  sobota po Popeleční středě 
 
18. 2.   ne  1. neděle postní 
19. 2.   po  pondělí po 1. neděli postní 
20. 2.   út   úterý po 1. neděli postní 
21. 2.   st   středa po 1. neděli postní   
22. 2.   čt   svátek Stolce sv. Petra, apoštola 
23. 2.   pá  pátek po 1. neděli postní 
24. 2.   so  sobota po 1. neděli postní 
 
25. 2.   ne   2. neděle postní 
26. 2.   po   pondělí po 2. neděli postní 
27. 2.   út    úterý po 2. neděli postní 
28. 2.   st    středa po 2. neděli postní   
 
Společná modlitba křížové cesty          
v postní době: 
-  v Nuslích  v pátek  v 17.30 hod. 
-  u Pankráce ve středu  v 17.30 hod.  
 
 

 

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  

Popeleční středa 14.2. 
Mše svatá s udělováním popelce bude: 
- v kostele sv. Pankráce v 18.00 hod. 
- v kostele sv. Václava   v 19.00 hod. 

 
Den přísného postu 

Popeleční středa je dnem přísného půstu, tzn. 
půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ jen 
jednou za den úplné nasycení. Tento přísný 
půst jsou povinní zachovávat dospělí od 18. 
do 60. roku věku.  
Osoby od 14. do 18. roku a starší nad 60 let, 
dodržují jen zákaz masa, ale mohou se najíst 
dosyta vícekrát denně. 
 

Postní doba v kostele 
V liturgickém roce se blíží doba postní, doba 
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 modlitba Otče náš bude také bez 
varhanního doprovodu. 
 
 

UDÁLOSTI VE FARNOSTI 
 

Tříkrálová sbírka 2018 
Naše farnost se i letos zapojila do Tříkrálové 
sbírky, celkem bylo vybráno v naší farnosti 
12.722,- Kč. Děkujeme Vám všem, kteří jste 
koledovali i přispěli. 
 
Křest ve farnosti 
13. ledna v kostele sv. Václava byl pokřtěn 
malý Matyáš. Blahopřejeme a vyprošujeme 
rodičům hojnost Božího požehnání k dobré 
křesťanské výchově. 
 
Udělování svátosti nemocných 11.2. 
Svátost pomazání nemocných bude možné  
přijmout už v sobotu 10. 2.  při večerní mši 
svaté, a také při nedělních bohoslužbách 
v obou kostelích 11. února. 
Tuto svátost mohou přijmout: 
-  ti, kteří jsou vážněji nemocní,  
-  ti, jejichž síly jsou kvůli věku značně   
    oslabeny,  
-  ti, kteří jsou před chirurgickým zákrokem.   
Je třeba nejprve přistoupit k svátosti smíření. 
Prosíme ty, kdo by rádi tuto svátost přijali, 
aby se přihlásili včas u kněze v sakristii 
(nejpozději před mší svatou). 
 
Křížová cesta 
Křížová cesta, někdy podle jejího cíle 
nazývaná Kalvárie, je symbolická cesta 
sledující události spojené s ukřižováním 
Ježíše Krista. Zahrnuje dění kolem odsouzení 
Pilátem, nesení kříže a ukřižování na hoře 
Golgota (Kalvárie). Křížová cesta je rozdělená 
do čtrnácti zastavení, která odpovídají 
jednotlivým událostem spojených s pašijemi. 



 
Pravidelný program farnosti 
 
Farní klub – vstup vedle hlavního vchodu        
do kostela sv. Václava, zvoňte.  
 
Úterý  

- Dětský sbor (malé děti) v 16.00 hod. 
- Náboženství (starší děti) v 16.00 hod. 
- Příprava ke svátostem v 19.15 hod. 
- Biblická hodina ve 20.00 hod. 

Středa 
- Společenství chval v 19.30 hod. 

Čtvrtek 
- Náboženství (mladší děti) v 15.30 hod. 
- Farní schola v 16.00 hod. 
- Výstav Nejsvětější Svátosti od 18.30   
- Katechizmus pro dospělé od 19.15  

Neděle 
- Farní kafe po Mši svaté 
 

 

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. 

 
 
 

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,         

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. 
 

Katechismus katolické církve  
 
Chceš- li si připomenout zásady křesťanské 
víry, které jsou v Katechismu katolické 
církve, přijď ve čtvrtek od 19.15 hodin do 
farního klubu při kostele sv. Václava 
v Nuslích. V postní době budeme probírat 
přípravu na svátost smíření – zpověď. 

  
 
 

ZPRAVODAJ FARNOSTI NUSLE 
únor 2018  
 

 

 

 

 

Popelec                                                 
Na Popeleční středu se věřícím na čelo 
uděluje znamení kříže popelem = popelec s 
formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se 
obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se      
a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Přijetí popelce 
je znamením pomíjivosti člověka a 
odhodláním zříci se zlého jednání (hříchu). 
Tento symbol je převzatý z biblické tradice. 
Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, 
který vyznává před Bohem svůj mnohdy 
špatný život, své nepravosti, své zlé jednání 
(hřích) a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s 
nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol 
smrti a nicotnosti, se získává ze spálených 
palmových a olivových ratolestí ("kočiček" -  
v našich krajích) posvěcených v předešlém 
roce na Květnou neděli. Popele se dříve 
užívalo i jako čisticího prostředku. Toto 
znamení nás tedy vybízí, abychom vstoupili 
do postní doby vědomě a prožívali ji jako čas 
vnitřního očišťování. Máme zapotřebí 
důkladně pročistit všechno, co se za celý rok 
proplížilo do našeho srdce a poskvrnilo je.                 

Neprodejné!   Vydává ŘK farnost sv. Václava 


