
LITURGICKÝ KALENDÁŘ

NE 1. 11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Po 2.11. Vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé
Út  3. 11. Sv. Martina de Porres, řeholníka
St  4. 11. Sv. Karla Boromejského, biskupa
Čt  5.11. Čtvrtek 31. týdne v mezidobí
Pá 6. 11. Pátek 31. týdne v mezidobí
So 7. 11. Sobota 31. týdne v mezidobí
NE 8. 11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Po 9. 11. Posvěcení lateránské baziliky
Út 10. 11. Sv. Lva Velikého, papeže a učitele 
církve
St 11. 11. Sv. Martina, biskupa
Čt 12. 11. Sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Pá 13. 11. Sv. Anežky České
So 14. 11. Sobota 32. týdne v mezidobí
NE 15. 11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Po 16. 11. Sv. Markéty Skotské
Út 17. 11. Sv. Alžběty Uherské, řeholnice
St 18. 11.  Posvěcení římských bazilik sv. 
Petra a Pavla
Čt 19. 11. Čtvrtek 33. týdne v mezidobí
Pá 20. 11. Pátek 33. týdne v mezidobí
So 21. 11. Zasvěcení Panny Marie v 
Jeruzalémě
NE 22. 11. JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Po 23. 11. Pondělí 34. týdne v mezidobí
Út 24. 11. Sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů
St 25. 11. Sv. Kateřiny
Čt 26. 11. Čtvrtek 34. týdne v mezidobí
Pá 27. 11.  Pátek 34. týdne v mezidobí
So 28. 11.  Sobota 34. týdne v mezidobí
NE 29.11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Po 30.11. Sv. Ondřeje, apoštola 

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

Lockdown 
Po dobu lockdownu budou všechny aktivity 

zrušeny. 

LITURGIE

Výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní  v kostele 
sv. Václava za ukončení pandemie.

Svátost smíření – Zpověď
Kněz je k dispozici vždy od 17:30 do 18:00 
Neváhejte tuto službu využít.  

    
Modlitba růžence

Srdečně vás zveme ke společné modlitbě 
Růžence, která je vždy od 17:30 do 18:00. 

Kostel otevřen
Srdečně zveme všechny, k individuální 

modlitbě.  Nezapomeňte dodržovat všechna 
nařízení. Tedy roušky a dezinfekci rukou. 
Dezinfekce je hned u vstupu na stolečku.

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

 UDÁLOSTI VE FARNOSTI  
                 

Modlitba růžence za ukončení pandemie 
I v době, kdy nejdete do kostela, můžete se 
modlit růženec za ukončení pandemie, za 
všechny nemocné a trpící, kteří potřebují naše 
přímluvy. 

Příprava na biřmování
Kdo by chtěl přijmout svátost biřmování, 

přihlaste se u otce Piotra Adamczyka, který 
vám sdělí podrobnosti.  

Prosba o finanční dary
Všichni jistě víte, že v této náročné době, kdy 

jsou kostely zavřené, není příjem, který by 
pokrýval náklady spojené s provozem naší 

farnosti. Proto prosíme všechny, kdo mohou 
přispěti i tím nejmenším darem naší farnosti, 
aby přispěli třeba na konto. Číslo bankovního 

účtu: 4225211309/0800 . Všem moc 
děkujeme za 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. 
       

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. 

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

listopad 2020 

Bratři a sestry měsíc listopad je tradičně 
spojen s modlitbou za naše věrné zemřelé.  
Dovolte, abych se zamyslel spolu s vámi na 
téma věčnosti .Každý se v tomto měsíci 
snažíme navštívit hroby našich blízkých a 
uvědomujeme si, že modlitba  za ně je 
důležitější, než výzdoba hrobu. Ano 
připravujeme , uklízíme a zapalujeme svíci,ale 
je třeba si připomenout, že oni už jsou na 
věčnosti a my se k nim v určitém čase  
přidáme. Nevíme  kdy a za jakých okolností. 
Měsíc listopad je v tom pro nás nápomocný. 
Příroda jakoby odumírá, ale jen na první 
pohled. My však víme, že přichází její 
obnova. Bůh je láska to znamená pro nás život 
věčný. Sv. Augustýn vychází ze slov, Bůh je 
láska a navrhuje, aby se tato slova, přestože se 
vztahují na Trojici jako celek, chápala i jako 
výraz výjimečné charakteristiky Ducha 
Svatého. Augustin se ptá. Je zárukou trvalostí 
daru láska,anebo Duch? A dochází k tomuto 
závěru. Duch Svatý způsobuje, že přebýváme 
v Bohu a Bůh v nás. Příčinou toho je láska. 
Tam kde je čistá láska, je Bůh a to je otázka 
naší věčnosti, toho kam putujeme. Milovaní,  
doba pandemie, kterou prožíváme je opravdu 
těžká. Zkusme se navzájem povzbuzovat,  
především v modlitbě, dobrém slovu a pokud 
se nebojíme, návštěvě našich kostelu. Vice na 
internetových stránkách. Co je  věčnost?  
Hospodin je věčný a my pokud věříme jsme v 
něm.
     
Neprodejné!   Vydává ŘK farnost sv. Václava
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