
LITURGICKÝ KALENDÁŘ

NE 1. 12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Po 2. 12. Pondělí po 1. neděli adventní
Út 3. 12. Sv. Františka Xaverského, kněze
St 4. 12. Sv. Jana Damašského, kněze
Čt 5. 12. Čtvrtek po 1. neděli adventní
Pá 6. 12 Sv. Mikuláše, biskupa
So 7. 12. Sv. Ambrože, biskupa
NE 8. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Po 9. 12. SLAVNOST PANNY MARIE,

POČATÉ BEZ POSKVRNY
PRVOTNÍHO HŘÍCHU

Út 10. 12. Úterý po 2. neděli adventní
St 11. 12. Sv. Damasa I., papeže
Čt 12. 12. Panny Marie Guadalupské
Pá 13. 12. Sv. Lucie, panny a mučednice
So 14. 12. Sv. Jana od Kříže, kn. a uč. církve
NE 15. 12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Po 16. 12. Pondělí po 3. neděli adventní
Út 17. 12. Úterý po 3. neděli adventní
St 18. 12. Středa po 3. neděli adventní
Čt 19. 12. Čtvrtek po 3. neděli adventní
Pá 20. 12. Pátek po 3. neděli adventní
So 21. 12. Sobota po 3. neděli adventní
NE 22. 12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Po 23. 12. Pondělí po 4. neděli adventní
Út 24. 12. Úterý po 4. neděli adventní
ST 25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
ČT 26. 12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA,

PRVOMUČEDNÍKA
Pá 27. 12. SVÁTEK SV. JANA,

APOŠTOLA A EVANGELISTY
So 28. 12. SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK,

MUČEDNÍKŮ
NE 29.12. SVÁTEK SV. RODINY

JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
Pá 30.12. Šestý den v oktávu Narození Páně
Út 31.12. Sedmy den v oktávu Narození Páně

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, stř 18.00

LITURGIE
Pondělí 9. 12.

SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ
BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
kostel sv. Václava mše svatá v 18.00 hodin

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY:

Út 24. 12. Vigilie slavnosti Narození Páně
(Štědrý den)

Sv. Pankrác 15.00 (s koledami)
Sv. Václav 16.00, 24.00 (s koledami)
St 25. 12. Slavnost Narození Páně

(Hod Boží vánoční)
Sv. Pankrác 9.00 (s koledami)
Sv. Václav 11.00 (s koledami)
Čt 26. 12. Svátek sv. Štěpána
Sv. Pankrác 9.00 (s koledami)
Sv. Václav 11.00 (s koledami)
Ne 29. 12. Svátek sv. Rodiny

(obnova manželských slibů)
Sv. Pankrác 9.00 (s koledami)
Sv. Václav 11.00 (s koledami)
St 1. 1. Slavnost Matky Boží, P. Marie
Sv. Pankrác 9.00 (s koledami)
Sv. Václav 11.00 (s koledami)
Po 6. 1. Slavnost Zievení Páně (Tří králů)

(žehnání vody, křídy a kadidla)
Sv. Václav 18.00

UDÁLOSTI VE FARNOSTI

Svátost smíření - svatá 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.

Mikulášská besídka

Mikulášská besídka pro děti se bude konat
8. prosince v kostele sv. Václava po mši svaté.
Balíčky připravíme. Budeme rádi, když na
besídku přinesete něco malého k občerstvení.

Otevřené kostely 25. a 26.12.2019

O vánočních svátcích můžeme využít
příležitosti otevřeného kostela, poklonit se
narozenému Ježíškovi v Betlémě a setrvat
v tiché modlitbě.
kostel sv. Václava 14.00- 16.00 hodin
kostel sv. Pankráce 8.30- 11.00 hodin

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,

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.



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)
Náboženství (starší děti)
Příprava ke svátostem
Biblická hodina

Neděle
Farní kafe po Mši svaté.

v 15.30
v 15.30
v 19.15
v 20.00

Středa
Společenství chval

Čtvrtek
Náboženství (děti 6 až 9 let) v 15.30
Výstav Nejsvětější Svátosti od 18.30
Katechizmus pro dospělé od 19 .15

v 19.30

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.

Vánoční čas
My, křesťané se na Štědrý večer scházíme,
abychom si připomněli okamžik, kdy to
všechno začalo. Před 2000 lety se v Betlémě
narodilo Dítě. Chudí rodiče nemohli sehnat
nocleh, a tak museli vzít zavděk prostým
chlévem. A náhle se nad tímto zcela všedním
místem rozzáří světlo, zní nebeský zpěv,
spěchají k němu pastýři a za nimi mudrci
(králové) z východních krajin. Jaký je důvod
zvláštních úkazů kolem chudé stáje, kam se
v nouzi uchýlili dva unavení poutníci?

Podle dávného příslibu Bůh obdarovává
lidstvo, dává mu svého syna, aby se stal
světlem k osvícení pohanů a k slávě lidu
izraelského. Obdarovává lidstvo sám sebou a
v zastoupení všech lidí přicházejí k nově
narozenému Božímu dítěti se svými dary
chudí pastýři, následováni později dárci
vznešenějšími, kteří ale přistupují k němu se
stejnou úctou a pokorou.

Není důležité vědět, od které doby trvá
zvyk o vánočních svátcích se vzájemně
obdarovávat a napodobovat tak věčného
Dárce. Podstatné je následovat i smysl toho
prvního obdarování. Darovat ne
z vypočítavosti, ale z lásky, proto, že chci
někomu, koho mám rád, dát radost, že mám
pro něho otevřené své srdce.

Cena daru z lásky se nedá ocenit penězi, ale
má mnohem větší hodnotu, protože dává
radost a pokoj do lidského srdce.
Po cely rok máme mnoho příležitostí ukázat,
že naše srdce je otevřené pro potřeby druhých,
že naše schopnost a ochota dát radost není
omezené jen na jeden den či týden v roce.

ZPRAVODAJ FARNOSTI NUSLE 
prosinec 2019

Adventní čas
S milostí Boží začínáme opět nový církevní

rok. Advent začíná napomenutím, abychom
vedli život v bdělosti, neoddávali se spánku,
máme žít život jako ve dne a vést jej počestně.
Advent skrývá tajemství radosti z očekávání.

Adventní doba začíná vždy s poukázáním
na druhý příchod našeho Pána, na paruzii,
konec světa, konec našeho života. My dnes už
víme, že náš Pán sestoupil poprvé na tento
svět. Nevíme, kdy přijde podruhé. Pán nás
nechává v tomto napětí. Chce udělat z našeho
života jedno pozorné očekávání, jeden trvalý
Advent, a proto říká, že o tom dni nevědí ani
andělé, jenom Bůh Otec.

Proč tomu tak je? Touto nejistotou Pán
obrací náš pohled do budoucna a učí nás dívat
se před sebe dopředu a nahoru k nebi.
A jediný způsob, jak si v této nejistotě
zachováme pokoj, je dbát o stálou připravenost
protože nevíme, kdy umřeme. Buď přijde On
k nám, nebo my k Němu, když si nás povolá.
A to je důvod naší připravenosti. Proto není
nutné vědět, kdy k tomuto setkání dojde.
Důležitá je příprava, aby naše setkání bylo
dobré.
Požehnaný adventní čas!


