Liturgický kalendář

Kontakty

1.9.

Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 - Kunratice
web: www.farnostkunratice.cz
email: farnost.kunratice@gmail.com
tel.: 733 161 614
Ohlášky emailem: aktuální ohlášky si lze nechat
zasílat mailem, nastavit si můžete na farním webu.
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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pá Pátek 21. týdne v mezidobí
Den modliteb za péči o stvoření
so Sobota 21. týdne v mezidobí
ne 22. neděle v mezidobí
po Pondělí 22. týdne v mezidobí
út Úterý 22. týdne v mezidobí
st Středa 22. týdne v mezidobí
čt Čtvrtek 22. týdne v mezidobí
(Sv. Melichara Grodeckého, kn. a muč.)
pá Svátek Narození Panny Marie
so Sobota 22. týdne v mezidobí
(Sv. Petra Klavera, kn.)
ne 23. neděle v mezidobí
po Pondělí 23. týdne v mezidobí
út Úterý 23. týdne v mezidobí
(Jména Panny Marie)
st Sv. Jana Zlatoústého, b. a uč.c.
čt Svátek Povýšení svatého kříže
pá Panny Marie Bolestné
so Sv. Ludmily, muč.
ne 24. neděle v mezidobí
po Pondělí 24. týdne v mezidobí
út Úterý 24. týdne v mezidobí
(Sv. Januária, b. a muč.)
st Sv. Ondřeje Kim Tae-gǒna, kn. a muč.
čt Svátek sv. Matouše, apošt. a ev.
pá Pátek 24. týdne v mezidobí
so Sv. Pia z Pietrelciny, kn.
ne 25. neděle v mezidobí
po Pondělí 25. týdne v mezidobí
út Úterý 25. týdne v mezidobí
(Sv. Kosmy a Damiána, muč.)
st Sv. Vincence z Paula, kn.
čt Slavnost sv. Václava, muč.,
pá Svátek sv. Michaela, Gabriela, Rafaela
so Sv. Jeronýma, kn. a uč.c.

Pravidelné mše svaté
Sv. Jakub (Kunratice) Ne 8:00 a 9:30 (zvlášť pro
rodiny s dětmi, od 4.9. jsou děti zvány k malování
obrázků), 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 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 dět (PSP = první sv. přijímání)
V týdnu od 18.9. opět začne výuka náboženství.
Letošní školní rok bude následující rozvrh:
A) Děti před PSP: pondělí 17:00, Ali Váchalová
B) Příprava na PSP: úterý 17:00, P. Vojtěch Smolka
C) Mladší děti po PSP: pondělí 17:00, Jana Vargová
D) Starší děti po PSP: úterý 17:00, Karel Macek
Přihlášky jsou ke stažení na farním webu nebo
k dispozici spolu s farními zprávami v kostelích.
Více informací u P. Vojtěch a katechetů farnosti
Ali Váchalové, Jany Vargové a Karla Macka.
Pondělní setkání nad katechismem
Každé pondělí v 19:00, resp. po mši svaté, ve farní
kanceláři pod vedením P. Stanislava.
Setkání katechumenů a nedávno pokřtěných
V úterý 19.9. po mši sv., tedy v 19:00, v Nazaretě se
domluví termín a forma setkávání. Srdečně zveme.
Srdečně zveme i všechny, kteří by třeba uvažovali
o přípravě ke křtu, aby se přihlásili P. Vojtěchovi.
Farní pěvecký sbor
Zkoušky jsou v úterý v 19:00 v Nazaretě, info u pana
Tomáše Červinky, email: tomascervinka@centrum.cz
Rytmická schola
Zkoušky začnou až během podzimu, 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
Nedělní „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.
Srdečně zveme ke spolupráci s organizací nedělní
„farní kávy“, info u P. Vojtěcha.
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 září 6.9., v říjnu 11.10.).
Setkání v Hrnčířích je 3. neděli v měsíci v 17:00
v Baráčnické rychtě (v září 17.9.).
Setkání pastorační rady
Setkání pastorační rady se uskuteční 20.9. v 19:00.
Pokud byste měli jakékoliv podněty, prosím ozvěte
se nejpozději týden před setkáním P. Vojtěchovi.
Setkání ekonomické rady
Termín setkání ekonomické rady bude domluven
po jejím jmenování v neděli 3.9.
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 září 7.9., v říjnu 5.10.).

Další události (nejen) ve farnosti
Křty dět v kostele sv. Jakuba
16.9. 10:00 Kristýna Zátopková
16.9. 11:00 Ema Marie Beilnerová
Svatby v kostele sv. Jakuba
5.8. 16:00 Jiřina Víchová a Václav Šilhavý
2.9. 11:00 Blanka Hottmarová a Paul Appleton
Pohřby v kostele sv. Jakuba
20.7. 11:00 Ludmila Krkavcová (se mší sv.)
29.8. 15:00 Marie Prokopová (beze mše sv.)
8.9. 11:00 Olga Pawlitová (zádušní mše sv.)
PŘÍPRAVA NA BÍŘMOVÁNÍ
Od podzimu do Letnic 2018 bude v naší farnosti
probíhat příprava na biřmování. Vás, kteří nejste
biřmováni, zveme. Přihlaste se u P. Vojtěcha.
Vikářská vizitace 30.8.
30.8. dopoledne řádná vikářská vizitace farnosti
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 sv. v 9:30 bude ustavena nová
ekonomická rada (dle čl. V. § 14 stanov). Dosavadní
členové, T. Červinková, Z. Chalupová a J. Maštalíř
z důvodu uplynutí svého tříletého mandátu podali
rezignaci. Děkujeme za službu v ekonomické radě.
Třídní schůzka náboženství 7.9.
Zveme všechny rodiče dětí, které budou chodit
na náboženství, na setkání 7.9. v 17:00 v Nazaretě.
Přijďte na toto důležité setkání.
Pobožnost u křížku v ul. Ke Hrádku 14.9.
Modlitba při příležitosti Povýšení sv. Kříže v 15:00
Poutní mše sv. Zdiměřice 17.9.
V neděli 17.9. bude mše sv. v 11:00 v kapličce ve
Zdiměřicích, tento den nebude mše sv. v Hrnčířích.
Svatováclavská pouť Stará Boleslav 28.9.
I letos se uskuteční Národní svatováclavská pouť do
Staré Boleslavi, mše sv. na náměstí bude v 10:00.
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
Víkendovka „Za horizont“ 29.9-1.10.
Srdečně zveme mladé 12-18 let na další víkendovku,
více na plakátcích a webu www.centrumnazaret.cz.
LIFT, nový animátorský kurz 2017-2019
Zveme mladé od 16 let k účasti na dvouletém kurzu
LIFT, který je nástupcem úspěšného animátorského
kurzu naší arcidiecéze. Více na plakátcích a webu
www.adcm.cz. Začátek o podzimních prázdninách.
Teologický kurz 2017-2018
Zveme mladé od cca 18 let k účasti na Teologickém
kurzu, který pořádá ADCM ve spolupráci s KTF UK.
Více u P. Vojtěch a na www.adcm.cz.
15.-17.9. Víkend pro nezadané katolíky

Informace ze života farnosti
––––––––––––––– září 2017 –––––––––––––––

Společenství, vzniklé při setkání Połaczenie, 26.8.2017

Milí farníci, sestry a bratři,
za několik málo dní začne nový školní rok. Děti se
vrátí do školních lavic a ve farnosti opět začnou, po
letní přestávce, nejrůznější pravidelná setkání.
Ve všech aktivitách a jisté všednodennosti nám
však hrozí jedno nebezpečí. Že si totiž najdeme „to
své“, přestaneme se dívat kolem sebe a začneme
zapomínat na to podstatné: vztahy k Bohu a lidem.
Jako křesťané jsme pozváni rozvíjet vztah k Bohu a
druhým lidem, a to stále, každý den, a konkrétně
tam, kde žijeme.
Před několika týdny při setkání katechetů se zrodila
myšlenka, že bychom mohli mít pro letošní rok pro
výuku náboženství jednotící téma: „společenství a
jednotu ve společenství“. Když jsme nad tímto
tématem přemýšleli, napadlo nás, že bychom si
téma mohli zvolit nejen pro náboženství, ale pro
celou farnost. A třeba si konkrétně vyprošovat dar
živého společenství a přičinit se o jeho růst.
Nenechme se pohltit všednodenností. Rozvíjejme
náš vztah k Bohu i vztahy k druhým, a zaměřme se
tento školní rok zvlášť na vztahy mezi námi v našem
farním společenství. A Bůh, když uvidí naši dobrou
vůli, věřím doplní to, na co sami nebudeme stačit.
Váš otec Vojtěch

