Liturgický kalendář

Kontakty

1.5.

Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 - Kunratice
web: www.farnostkunratice.cz
email: farnost.kunratice@gmail.com
tel.: 733 161 614
Aktuální ohlášky je možné nechat zasílat mailem,
přihlášení odběru je na farním webu vpravo dole.

2.5.
3.5.
4.5.
5.5.
6.5.
7.5.
8.5.

po Pondělí po 3. neděli velikonoční
(Sv. Josefa dělníka)
út Sv. Atanáše, b. a uč. c.
st Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
čt Čtvrtek po 3. neděli velikonoční
pá Pátek po 3. neděli velikonoční
so (Sv. Jana Sarkandra, kn. a muč.)

9.5.
10.5.
11.5.
12.5.
13.5.

ne 4. neděle velikonoční
po Pondělí po 4. neděli velikonoční
(Panny Marie, Prostřed. všech milostí)
út Úterý po 4. neděli velikonoční
st Středa po 4. neděli velikonoční
čt Čtvrtek po 4. neděli velikonoční
pá Svátek posvěcení katedrály sv. Víta
so Panny Marie Fatimské

14.5.
15.5.
16.5.
17.5.
18.5.

ne
po
út
st
čt

19.5.
20.5.
21.5.
22.5.

5. neděle velikonoční
Pondělí po 5. neděli velikonoční
Svátek sv. Jana Nepomuc., kn. a muč.
Středa po 5. neděli velikonoční
Čtvrtek po 5. neděli velikonoční
(sv. Jana I., pap. a muč.)
pá Pátek po 5. neděli velikonoční
so (sv. Klementa Marie Hofbauera, kn.)
(sv. Bernardina Sienského, kn.)

23.5.
24.5.
25.5.
26.5.
27.5.

ne 6. neděle velikonoční
po Pondělí po 6. neděli velikonoční
(sv. Rity z Cascie, řeh.)
út Úterý po 6. neděli velikonoční
st Středa po 6. neděli velikonoční
čt Slavnost Nanebevstoupení Páně
pá Sv. Filipa Neriho, kn.
so (Sv. Augustina z Canterbury, b.)

28.5.
29.5.
30.5.
31.5.

ne
po
út
st

7. neděle velikonoční
Pondělí po 7. neděli velikonoční
Svátek sv. Zdislavy
Svátek Navštívení Panny Marie

P. Vojtěch Smolka
administrátor farnosti, tel.: 732 106 466
email: smolka.vojtech@gmail.com
P. RNDr. Stanislav Hrách CSc.
výpomocný duchovní, tel.: 271 730 126
email: stanislav.hrach@knez.cz
prof. P. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.
výpomocný duchovní, tel. na vyžádání
email: cpospisil@volny.cz

Pravidelné mše svaté
Sv. Jakub (Kunratice) Ne 8:00 a 9:30 (zvlášť pro
rodiny s dětmi), po, út, st, čt, pá 18:00; so 8:00
Sv. Prokop (Hrnčíře) Ne 11:00
Aktuální program lze sledovat z google kalendáře
farnosti na farním webu.

Pravidelný program farnosti
Příležitost ke svátosti smíření
Kromě úterý 30 minut přede mší sv. v kostele nebo
ve farní kanceláři, po předchozí domluvě i jindy.
Návštěvy kněze a svátost nemocných
Využijme možnost pozvat kněze k návštěvě
nemocného: společné modlitbě nebo udělení
svátosti smíření či svátosti nemocných.
Eucharistická adorace
Svátostné požehnání je na první pátek po mši svaté,
adorace s modlitbou večerních chval breviáře je
také každý čtvrtek po mši svaté.

Výuka náboženství dětí
probíhá dle rozvrhu, je možné se přidat i během
roku. Rozvrh hodin je následující:
A) mladší děti před 1. sv. přijímáním po v 17:00
B) příprava na 1. sv. přijímání út v 17:00
C) mladší děti po 1. sv. přijímání po v 17:15
D) starší děti a mladí 2. stupeň ZŠ st v 17:00
Přihlášky jsou ke stažení na webu farnosti nebo
u P. Vojtěcha, info u P. Vojtěcha a katechetů
Karla Macka, Ali Váchalové a Jany Vargové.
Pondělní setkání nad katechismem
Každé pondělí ve farní kanceláři po mši sv.
v cca 19:00 pod vedením P. Stanislava.
Příprava katechumenů a přednášky o víře
Každé úterý v cca 19:00 po mši sv. v Nazaretě, neníli v ohláškách řečeno jinak. Srdečné pozvání patří
vám všem, kteří jste třeba již pokřtění a chtěli byste
prohloubit svou víru.
Farní pěvecký sbor
Zkoušky jsou v úterý v 19:00 v Nazaretě, zveme
také další zpěváky, info u pana Tomáše Červinky,
email: tomascervinka@centrum.cz
Rytmická schola
Zkoušky jsou v pátky v 17:00 v Nazaretě, po volných
víkendech opět od 12.5. Zveme také další zpěváky a
hudebníky z řad dětí i dospělých. Info u paní Terezy
Blichové, email: tereza.blichova@seznam.cz
Manželské společenství
V naší farnosti se schází manželské společenství,
také další zájemci z řad manželů jsou vítáni,
info u P. Vojtěcha nebo u manželů Vargových,
email: vargovajana@seznam.cz
Farní káva a farní knihovna
Příležitost k setkání každou neděli po druhé mši sv.
v Kunraticích, tedy od cca 10:30 v Nazaretě.
Během farní kávy je možné si vypůjčit knihy z farní
knihovny. Info u paní Boženy Klepetářové.
Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích. Neprodejné.

Setkání farnosti
Setkání v Kunraticích je 1. nebo 2. středu v měsíci
v 19:00 v Nazaretě (v květnu 3.5., v červnu 7.6.).
Setkání v Hrnčířích je 3. neděli v měsíci v 17:00
v Baráčnické rychtě (v květnu 21.5.).
Setkání pastorační rady
Setkání pastorační rady se uskuteční 17.5. v 19:00.
Mše svaté v Alzheimer home Zátiší
Mše svaté v domě pro nemocné Alzheimerovou
chorobou v Zátiší (Urešova 1757) jsou první čtvrtky
v měsíci v 15:00 (v květnu bude mše svatá 4.5.).

Další události (nejen) ve farnosti
Křty dětí v kostele sv. Jakuba
7.5. 9:30 Adina Laňková (při nedělní mši sv.)
14.5. 14:00 Anežka Macháčková
21.5. 16:00 Albert Pokorný
27.5. 10:30 Šimon Hrnčiřík
27.5. 11:00 Miroslav Trpišovský
Pohřby v kostele sv. Jakuba
3.5. 16:00 Jaroslava Jiráková, uložení urny Hrnčíře
Pobožnosti se zpěvem litanií k Panně Marii
V měsíci květnu, pokud není řečeno jinak, se po
mších sv. modlíme „májovou“, litanie k Panně Marii.
Přípravy snoubenců a přednášky o manželství
Od 15.2. probíhá v Nazaretě příprava snoubenců,
na přednášky (15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4.,
10.5., 24.5.), jste i jako farníci srdečně zváni.
Setkání farnosti se zamyšlením o Fatimě
Srdečně zveme na přednášku, která bude v rámci
farního setkání 3.5., hostem bude P. Pavel Dokládal,
který bude mluvit o mariánském zjevení ve Fatimě.
Mše svatá s farníky z Vlašimi a z Velíše u Vlašimi
V sobotu 6.5. navštíví Kunratice farníci z Vlašimska,
na mši sv. v 9:15 a následné setkání jste zváni i vy.
Víkendovka naHoru 12.-14.5.
Srdečně zveme mladé 12-18 let na další víkendovku,
více na plakátcích a webu www.centrumnazaret.cz.

Arcidiecézní pouť za povolání na Svatou Horu
Srdečně zveme na 16. arcidiecézní pouť za duchovní
povolání na Svatou Horu 13.5. Pojedeme společně
objednaným autobusem, odjezd od Nazareta v 8:00,
návrat odpoledne. Přihlaste se k účasti P. Vojtěchovi.
Požehnání obnovené sochy sv. Jana Nepomuckého
V den svátku sv. Jana 16.5. požehná zrestaurovanou
sochu tohoto světce na Kostelním nám. otec biskup
Karel Herbst. Mše sv. bude v 18:00, požehnání sochy
cca v 18:45, pak občerstvení v Nazaretě. Zveme.
Zakončení animátorského kurzu
Mši svatou v neděli 21.5. v 9:30 bude s animátory
slavit otec kardinál Dominik Duka. Na mši sv. naváže
jeho setkání s animátory, farní káva tedy nebude.
Brigáda „Ukliďme Nazaret“
Prosíme ochotné farníky, aby podpořili mladé lidi,
kteří přijedou uklízet v Nazaretě, a to v sobotu 27.5.,
celodenní brigáda začne po mši sv. a snídani a pro
pomocníky bude večer připraveno grilováni.
Mše svatá s májovou u kapličky ve Zdiměřicích
V neděli 28.5. bude v 11:00 mše sv. ve Zdiměřicích,
bohoslužba v Hrnčířích proto nebude.
Koncert Rend Collective a konf. modliteb a chval
Srdečně zveme na koncert Rend Collective 2.6. a
na následnou konferenci modliteb a chval, více na
webu www.worshippraha.cz nebo farním webu.
Svatodušní vigilie na Letnice
Předběžně zveme na svatodušní vigilii v sobotu 3.6.
Dary pro farnost
Velmi děkujeme za Vaše dary, které je možné
poslat na účet farnosti 76224369/0800 či předat
v hotovosti. Rádi Vám vystavíme potvrzení pro
daňové účely. Za finanční dary jsme velmi vděční.

Aktuality z Nazareta

30.4-1.5. Lídrovský kurz, zakončení*
12.-14.5. Tematická víkendovka 12-18 let naHoru
19.-21.5. Animátorský kurz III/4* (*pro přihlášené)
26.-28.5. Adventisté. Brigáda „Ukliďme Nazaret“

Informace ze života farnosti
––––––––––––– květen 2017 ––––––––––––––

Socha sv. Jana Nepomuckého, upravil P. Vojtěch Smolka

Milí farníci,
dovolte mi dnes připomenout světce, jehož svátek
oslavíme 16. května. Kněz a mučedník svatý Jan
Nepomucký je pro nás velkým svědectvím člověka
pevného charakteru, který se nenechal zastrašit ani
pohnout ke kompromisu se zlem, ale hájil hodnoty,
o kterých byl přesvědčený.
Liturgie přirovnává Jana Nepomuckého k Janu Křtiteli:
„tys z něho (Bože) učinil druhého Jana Křtitele; jeden
i druhý statečně hlásali před mocnými tvůj zákon:
jeden nahlas odsoudil královu nešlechetnost, druhý
i tím, že mlčel; jeden káral porušení manželské
věrnosti, druhý hájil neporušitelnost zpovědního
tajemství; jeden mučednickou korunou dovršil církev
starozákonní, druhý církev Zákona nového ozdobil
novou svatozáří. Jak slavné je toto společenství
jména, zápasu i vítězství, jak podivuhodná je tvá moc
ve tvých svatých, jak veliké jejich svědectví o Kristu.“
Jak je to s námi? Svědčíme svým slovem, mlčením,
ale i pevností charakteru s odvahou o Kristu? Hájíme
své hodnoty, anebo nás kdejaká okolnost svede ke
kompromisu? Přeji nám všem, abychom si majíce
svatého Jana na očích stále připomínali tuto velikou
výzvu, kterou Bůh svěřuje i každému z nás.
otec Vojtěch

