
LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Čt 1.10. Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny 
a učitelky církve     
Pá 2.10. Svatých andělů strážných 
So 3.10. Sobota 26. týdne v mezidobí
NE 4. 10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Po 5.10. Pondělí 27. týdne v mezidobí
Út  6. 10. Úterý 27. týdne v mezidobí
St  7. 10. Panny Marie Růžencové
Čt  8.10. Čtvrtek 27. týdne v mezidobí
Pá 9. 10. Pátek 27. týdne v mezidobí
So 10. 10. Sobotní památka Panny Marie
NE 11. 10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Po 12. 10. Nez. pam. sv. Radima, biskupa
Út 13. 10. Úterý 28. týdne v mezidobí
St 14. 10. Sv. Kalista I., papeže a mučedníka 
Čt 15. 10. Sv. Terezie od Ježíše panny 
a učitelky církve
Pá 16. 10. Pátek 28. týdne v mezidobí
So 17. 10. Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa
a mučedníka
NE 18. 10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Po 19. 10. Sv. Jana de Brébeuf a Izáka
Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
Út 20. 10. Úterý 29. týdne v mezidobí
St 21. 10.  Bl. Karla Rakouského
Čt 22. 10. Sv. Jana Pavla II., papeže
Pá 23. 10. Sv. Jana Kapistránského, kněze
So 24. 10. Sv. Antonína M. Klareta, biskupa
NE 25. 10. 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Po 26. 10. Pondělí 30. týdne v mezidobí
Út 27. 10. Úterý 30. týdne v mezidobí
St 28. 10. Svátek sv. Šimona a Judy,
apoštolů 
Čt 29. 10. Čtvrtek 30. týdne v mezidobí
Pá 30. 10.  Pátek 30. týdne v mezidobí
So 31. 10.  Sobotní památka Panny Marie

PRAVIDELNÉ MŠE SV.

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 19.00 

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. 

Ministrantská setkání
Srdečně zveme všechny ministranty a zájemce 
o ministrování na pravidelná setkání, která se 
konají v sobotu v 15:00. Bližší informace se  
dozvíte u P. Piotra Adamczyka. 

Informace o nemocných
Pokud  víte  o  někom,  kdo  by  potřeboval 
návštěvu  kněze,  obraťte  se  na  P.  Piotra 
Adamczyka
             

Pastorační rada
Ve středu 4.11. se bude konat na faře od 19:00 
setkání pastorační a ekonomické rady.

 UDÁLOSTI VE FARNOSTI  

                            Pěší pouť
Pouť do Staré Boleslavi se vydařila. Kdo by 

měl zájem, P. Piotr Adamczyk bude opět 
konat další pouť. Zájemce prosíme již nyní, 
aby se hlásili v zákristii, aby bylo možné vše 
lépe naplánovat. Bližší informace získáte na 

stránkách naší farnosti 
http://www.farnostnusle.websnadno.cz/ 

Tentokráte bychom se v sobotu 7.11. vypravili 
na Svatou Horu u Příbrami. 

                 
Mikulášská besídka pro dětí ve farnosti 
V neděli 6.12. bude v kostele sv. Václava 
mikulášská besídka pro děti. Kdo bude mít 
zájem, nechť se přihlásí v zákristii kostela sv. 
Václava.

Posvícení
Po nedělní mši 25.10. se u sv. Pankráce bude 

konat posezení s pohoštěním. Cokoli na společný 
stůl je vítáno.

Výroba dárků na misijní neděli
V neděli 11.10. budou děti s rodiči vyrábět dárky 
v kostele sv. Václava. Budeme rádi za vaši pomoc. 
Bližší informace podá Eva Vyoralová  
     

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. 
       

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

http://m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/10_02.htm
http://www.farnostnusle.websnadno.cz/


PRAVIDELNÝ PROGRAM
VE FARNOSTI 

Farní klub - vstup vedle hlavního vchodu do 
kostela sv. Václava. 

Výuka náboženství, kostel sv. Václava 

Úterý 
Náboženství (děti 3 do 6 let)    v 16.00 
Jolana Bartošová  a  Anna Sochová

Náboženství (starší děti cca od 9 let)  v 16.00  
Jiřina Kozojedová

Čtvrtek 
Náboženství (děti 6 až 9 let)     v 15.30 
Lenka Baštová

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

Další aktivity farnosti

Úterý 

Hovory o víře                            v 19 .15 
Biblická hodina + breviář         v 20.00 

Středa 
Společenství chval                    od 20:00

Čtvrtek 

Výstav Nejsvětější Svátosti      od 18.30 
Katechizmus pro dospělé          od 19 .15 
(příprava ke svátostem)

Neděle 
Farní káva  vždy v neděli po Mši svaté 

DUCHOVNÍ SPRÁVA 

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. 

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
říjen 2020 

Říjen je měsícem růžence. V tomto měsíci  
slavíme svátek Panny Marie růžencové, který 
je stanoven na 7.10. Co je vlastně růženec? Je 
to niterná modlitba, volání po Mariině 
přímluvě a obsahuje rozjímání a přemítání o 
jejím životě, který byl naplněn Bohem. 
Poprvé se s Marií setkáváme v Novém 
zákoně, když k ní přichází archanděl Gabriel, 
aby jí zvěstoval, že se má stát matkou Božího 
Syna. Již zde můžeme vidět, že se nerozmýšlí 
a říká své ano na Boží volání. Ví, že to pro ni, 
v jejím židovském prostředí může být potupa, 
když je matkou bez svatby, ale přesto se 
nebojí a bere na sebe tento nelehký úkol. (Lk 
1,26-38) Panna Maria je také popisována jako 
skromná žena. Dále se Panna Maria projevuje 
jako starostlivá matka, která má hned strach o 
dítě, které se jí ztratilo, při cestě z Jeruzaléma, 
kde probíhaly velikonoční svátky. (Lk 2,41-
50) Když Ježíš vyrostl, tak se s Marií ocitáme 
na svatbě v Káni Galilejské, kterou nám 
popisuje evangelista svatý Jan. Zde se Maria 
představuje jako žena prosící a přimlouvající 
se za nás všechny. (J 2,1-12) Snažme se tedy 
prosit Pannu Marii nejen při růženci, ale žít 
jako ona. Pomáhejme si navzájem. 

Neprodejné!   Vydává ŘK farnost sv. Václava
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