Liturgický kalendář červenec

Kontakty

Liturgický kalendář srpen

1.7.
2.7.

Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 - Kunratice
web: www.farnostkunratice.cz
email: farnost.kunratice@gmail.com
tel.: 733 161 614
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
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so Sobota 12. týdne v mezidobí
ne 13. neděle v mezidobí
v Hrnčířích slavnost sv. Prokopa
po Svátek sv. Tomáše, apošt.
út Sv. Prokopa, opata
st Slav. sv. Cyrila, mn., a Metodějě, b.
čt Čtvrtek 13. týdne v mezidobí
(Sv. Marie Gorettiové, panny a muč.)
pá Pátek 13. týdne v mezidobí
so Sobota 13. týdne v mezidobí
ne 14. neděle v mezidobí
po Pondělí 14. týdne v mezidobí
út Svátek sv. Benedikta, opata
st Středa 14. týdne v mezidobí
čt (Sv. Jindřicha)
pá (Bl. Hroznaty, muč.)
(Sv. Kamila de Lellis, kn.)
so Sv. Bonaventury, b. a uč.c.
ne 15. neděle v mezidobí
po (Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kn.)
út Úterý 15. týdne v mezidobí
st Středa 15. týdne v mezidobí
čt Čtvrtek 15. týdne v mezidobí
(Sv. Apolináře, b. a muč.)
pá (Sv. Vavřince z Brindisi, kn. a uč.c.)
so Svátek sv. Marie Magdalény
ne 16. neděle v mezidobí
v Kunraticích slav. sv. Jakuba, apošt.
po (Sv. Šarbela Machlúfa, kn.)
út Svátek sv. Jakuba, apoštola
st Sv. Jáchyma a Anny, rodičů P. Marie
čt (Sv. Gorazda a druhů)
pá Pátek 16. týdne v mezidobí
so Sv. Marty
ne 17. neděle v mezidobí
po Sv. Ignáce z Loyoly, kn.

Pravidelné mše svaté
Sv. Jakub (Kunratice) Ne 8:00 a 9:30 (zvlášť pro
rodiny s dětmi - malování obrázků během července
a srpna není), po, út, st, čt, pá 18:00; so 8:00
Sv. Prokop (Hrnčíře) Ne 11:00
Aktuální program včetně různých setkání můžete
sledovat z google kalendáře na farním webu.

Pravidelný program o prázdninách
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.
Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích. Neprodejné.
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út Sv. Alfonsa Marie z Liguori, b. a uč.c.
st Středa 17. týdne v mezidobí
(Sv. Eusebia z Vercelli, b.)
(Sv. Petra Juliána Eymarda, kn.)
čt Čtvrtek 17. týdne v mezidobí
pá Sv. Jana Marie Vianneye, kn.
so (Posvěcení řím. baziliky P. Marie)
ne Svátek Proměnění Páně
po (Sv. Sixta II., pap., a druhů, muč.)
(Sv. Kajetána, kn.)
út Sv. Dominika, kn.
st Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
čt Svátek sv. Vavřince, jáh. a muč.
pá Sv. Kláry, panny
so (Sv. Jany Františky de Chantal, řeh.)
ne 19. neděle v mezidobí
po Sv. Maxmiliána M. Kolbeho, kn. a muč.
út Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
st (Sv. Štěpána Uherského)
čt Čtvrtek 19. týdne v mezidobí
pá Pátek 19. týdne v mezidobí
so (Sv. Jana Eudese, kn.)
ne 20. neděle v mezidobí
po Sv. Pia X., pap.
út Panny Marie Královny
st (Sv. Růženy z Limy, panny)
čt Svátek sv. Bartoloměje, apošt.
pá (Sv. Benedikta, Jana, Matouše …, muč.)
(Sv. Ludvíka)
(Sv. Josefa Kalasanského, kn.)
so Sobota 20. týdne v mezidobí
ne 21. neděle v mezidobí
po Sv. Augustina, b. a uč.c.
út Umučení sv. Jana Křtitele
st Středa 21. týdne v mezidobí
čt Čtvrtek 21. týdne v mezidobí

Výuka náboženství dětí, setkání nad katechismem,
setkání katechumenů a nedávno pokřtěných, farní
pěvecký sbor, rytmická schola a setkání farnosti
Tato setkání v červenci a srpnu nejsou, začnou opět
během září. Podrobnější info o rozvrhu náboženství
dětí bude k dispozici poslední srpnový týden.
Farní káva
Příležitost k setkání každou neděli po druhé mši sv.
v Kunraticích, tedy od cca 10:30 v Nazaretě.
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 červenci a srpnu mše sv. nejsou).

Další události nejen ve farnosti
Křty dětí v kostele sv. Jakuba
9.7. 9:30 Bartoloměj Koubek (při mši sv.)
27.8. 15:00 Václav Vodička
Pohřby v kostele sv. Jakuba
9.6. 14:00 Bohumír Chrpa (se mší sv.)
1.7. 14:00 Vladislav Běhal (se mší sv.)
Poděkování za pomoc v rámci Noci kostelů 9.6.
Děkujeme vám všem, kteří jste se aktivně zapojili
do přípravy a průběhu Noci kostelů, letošní ročník
byl mimořádně vydařený.
Poutní mše sv. v Hrnčířích 2.7.
Slavnostní mše sv. ke cti sv. Prokopa, patrona kostela
v Hrnčířích, bude v neděli 2.7. v 11:00. Zveme.
Poutní mše sv. v Kunraticích 23.7.
Slavnostní mše sv. ke cti sv. Jakuba, patrona kostela
v Kunraticích, budou v neděli 23.7. v 8:00 a 9:30.
V den slavnosti sv. Jakuba dne 25.7. v 18:00 zavítá
do naší farnosti jako host nigerijský kněz P. Vincent
May Ogunsoro, farář u kostela Svatého Kříže v Apo
na předměstí Aguja. Pronese anglicky poutní kázání
(které bude překládáno do češtiny) a při mši svaté
se pomodlí modlitbu Otčenáš v africkém jazyce
jorubština. Srdečně zveme.

Přístřešek na farní zahradě
Během prázdnin bychom měli pokročit na stavbě
přístřešku na farní zahradě. Pokud byste někdo chtěl
přiložit ruku k dílu, obraťte se na P. Vojtěcha.
Požehnání do nového školního roku 3.9.
Při mši svaté 3.9. v 9:30 budeme prosit o požehnání
Boží do nového školního roku pro všechny žáky,
studenty, pedagogy a další pedagogické pracovníky.
Ustavení nové ekonomické rady 3.9.
Tentýž den při mši svaté v 9:30 proběhne ustavení
nové ekonomické rady naší farnosti (dle čl. V. § 14
stanov). Dosavadní členové z důvodu uplynutí svého
tříletého mandátu podali rezignaci. Velmi děkujeme
za jejich práci a službu v ekonomické radě.
PŘÍPRAVA NA BÍŘMOVÁNÍ
Příští rok bude v naší farnosti možnost připravovat
se k přijetí svátosti biřmování (od podzimu 2017 do
Letnic 2018). Vás, kteří nejste biřmováni, srdečně
zveme k přijetí této svátosti. Info u P. Vojtěcha.
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 adcm a z Nazareta
Letní tábor Runway 30.7.-5.8.
Zveme všechny mladé od 15 let na duchovní letní
tábor Runway, který se uskuteční v prvním týdnu
v srpnu v Králíkách. Je několik posledních volných
míst, více a přihlášky na www.runwaycamp.cz.
Celostátní setkání mládeže v Olomouci 15.-20.8.
Zveme i na Celostátní setkání mládeže v Olomouci.
Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit
společenství svých vrstevníků, společenství církve.
Více a přihlášky na www.olomouc2017.signaly.cz.
24.-28.8. Program pro Poláky, připravený animátory

Informace ze života farnosti
–––––––––– červenec a srpen 2017 –––––––––

foto ak. mal. Naděžda Smolková, Křížová cesta nedaleko Hradce nad Moravicí

Prosíme tě, Hospodine, buď naším pomocníkem a
ochráncem. Přispěj těm z nás, kteří jsou v soužení,
nad poníženými se slituj, sklíčené pozdvihni, ukaž
se prosícím, nemocné uzdrav. Ty v tvém lidu, kteří
bloudí, uveď na správnou cestu. Nasyť lačné,
vysvoboď naše vězně, posilni bezmocné, utěš
bázlivé. Ať poznají všechny národy, že ty jediný jsi
Bůh, Ježíš Kristus že je tvůj služebník a my tvůj lid,
ovce tvé pastvy.
Na poznatelných účincích jsi ukázal neměnný řád
světa. Ty, Pane, jsi stvořil okrsek země, jsi věrný po
všechna pokolení, spravedlivý v soudech,
obdivuhodný v síle a velebnosti. Moudře tvoříš a
rozumně udržuješ, co jsi stvořil. Jsi dobrý ve všem,
co je vidět, a laskavý k těm, kdo v tebe důvěřují.
(…) Dej svornost a pokoj nám i všem obyvatelům
země, jako jsi dal našim otcům, když k tobě volali ve
víře a v pravdě. Ty jediný nám můžeš prokázat tato i
ještě větší dobrodiní. Tebe velebíme skrze velekněze
a ochránce našich duší Ježíše Krista, skrze něhož
buď tobě sláva a moc nyní i po všechna pokolení
až na věky. Amen.
(z listu sv. Klementa I., papeže, Korinťanům)

