Liturgický kalendář

Kontakty
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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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po Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Světový den modliteb za mír
út Sv. Basila Vel. a Řehoře Naz., b. a uč. c.
st Středa po oktávu Narození Páně
(Nejsvětějšího jména Ježíš)
čt Čtvrtek po oktávu Narození Páně
pá Pátek po oktávu Narození Páně
so Slavnost Zjevení Páně
ne Svátek Křtu Páně
po Pondělí 1. týdne v mezidobí
út Úterý 1. týdne v mezidobí
st Středa 1. týdne v mezidobí
čt Čtvrtek 1. týdne v mezidobí
pá Pátek 1. týdne v mezidobí
so (Sv. Hilaria, b. a uč. c.)
ne 2. neděle v mezidobí
po Pondělí 2. týdne v mezidobí
út Úterý 2. týdne v mezidobí
st Sv. Antonína, opata
čt Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Týden modliteb za jednotu kř. 18.-25. 1.
pá Pátek 2. týdne v mezidobí
so (Sv. Fabiána, pap. a muč.)
(Sv. Šebestiána, muč.)
ne 3. neděle v mezidobí
po Pondělí 3. týdne v mezidobí
(Sv. Vincence, jáh. a muč.)
út Úterý 3. týdne v mezidobí
st Sv. Františka Saleského, b. a uč. c.
čt Svátek Obrácení sv. Pavla, apošt.
pá Sv. Timoteje a Tita, b.
so (Sv. Anděly Mericiové, panny)
ne 4. neděle v mezidobí
po Pondělí 4. týdne v mezidobí
út Úterý 4. týdne v mezidobí
st Sv. Jana Boska, kn.

Pravidelné mše svaté
Sv. Jakub (Kunratice) Ne 8:00 a 9:30
(mše sv. v 9:30 je zvlášť pro rodiny s dětmi)
mimo advent: po, út, st, čt, pá 18:00; so většinou 8:00
Sv. Prokop (Hrnčíře) Ne 11:00

Pravidelný program farnosti

Program farnosti (i rozpis, kdo z kněží kdy zpovídá a
slaví mši svatou) můžete sledovat on-line v „google
kalendáři“ na farním webu.
Zkratky: VS = Vojtěch Smolka, SH = Stanislav Hrách
Příležitost ke svátosti smíření
Kromě út 30 minut přede mší sv. v kostele (VS) nebo
ve farní kanceláři (SH), po předchozí domluvě i jindy.
Návštěvy kněze a svátost nemocných
Nemocní mají možnost společné modlitby, udělení
svátosti smíření a svátosti nemocných i doma, na
základě domluvy s kněžími.
Eucharistická adorace
Svátostné požehnání je na první pátek po mši svaté,
adorace s modlitbou večerních chval breviáře je
každý čtvrtek po mši svaté.

Výuka náboženství dět (PSP = první sv. přijímání)
Výuka náboženství dětí probíhá každý týden:
A) Děti před PSP: pondělí 17:00, Ali Váchalová
B) Příprava na PSP: úterý 17:00, P. Vojtěch
C) Mladší děti po PSP: pondělí 17:00, Jana Vargová
D) Starší děti po PSP: úterý 17:00, Karel Macek
Více informací u P. Vojtěcha 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
Každé úterý v 19:00 v Nazaretě. Srdečně zveme také
dospělé, kteří uvažují přijetí svátosti 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 budou až v novém školním roce, 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.
Mše svaté v Alzheimer home Zátiší
Mše svaté v domě pro nemocné Alzheimerovou
chorobou v Zátiší (Urešova 1757) jsou většinou
první čtvrtky v měsíci v 15:00 (nyní 4. 1. a 1. 2.).
Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích. Neprodejné.

Setkání farnosti
Setkání v Kunraticích je většinou 1. nebo 2. středu
v měsíci v 19:00 v Nazaretě (nyní 3. 1. a 31. 1. (!)).
Setkání v Hrnčířích bývá 3. neděli v měsíci v 17:00
v Baráčnické rychtě (nyní 21. 1.).
Setkání pastorační a ekonomické rady
Mimořádné setkání bude 10. 1. v 19:00 v Nazaretě.
Příprava na biřmování
Setkání dle domluvy s biřmovanci v neděli v 17:00.

Další události (nejen) ve farnosti
PODĚKOVÁNÍ VŠEM DOBRODINCŮM
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podílí na životě
farnosti, a to nejen v souvislosti s vánočními svátky,
ale i během celého roku: kostelnicím, varhaníkům,
zpěvákům, ministrantům, čtenářům, katechetům, těm,
kteří zajišťují květiny a výzdobu v kostelích, těm, kteří
pomáhají s úklidem, účetnictvím, počítáním sbírek,
s Tříkrálovou sbírkou a vůbec všem, kteří se podílejí
pomocí i finančně. V neposlední řadě velmi děkujeme
těm, kteří se za farnost a kněze ve farnosti modlí.
Adopce na dálku
Děkujeme vám za dary pro Roshal Preethi Rodrigues,
kterou jsme podporovali v rámci Adopce na dálku®
za naši farnost. Dívka letos úspěšně dokončila studia.
Koncert v kostele sv. Jakuba 5. 1.
Dne 5.1. v 19:00 koncert ZUŠ Olešská. Vstup volný.
Slavnost Zjevení Páně a komorní sbor Libuše 6. 1.
Mši svatou ze slavnosti Zjevení Páně 6. 1. v 17:00
v kostele sv. Jakuba doprovodí komorní sbor Libuše
pod vedením paní Jany Kaněrové. Při mši sv. budou
požehnány tříkrálové dary. Srdečně zveme.
Farní oběd v Nazaretě 7. 1.
Srdečně zveme na povánoční farní oběd v neděli
7. 1. Abychom mohli oběd co nejlépe připravit,
prosím přihlaste se předem u P. Vojtěcha. Oběd je
příležitostí k vzájemnému setkání i prohloubení
vztahů v našem farním společenství. Využijme toho.

Tříkrálová sbírka 2018
Také letos se budeme podílet na Tříkrálové sbírce.
Koledníci budou koledovat ve dnech 2.-8. 1. Více
informací u paní Drahuše Krausové, 602 669 550.
Budeme vděční za dary i pomoc při koledování.
Narozeniny P. Stanislava 9. 1.
Dne 9. 1. slaví své narozeniny P. Stanislav, přejeme a
vyprošujeme hojnost Božího požehnání. Pamatujme
na P. Stanislava v modlitbě.
Týden modliteb za jednotu křesťanů 18.-25. 1.
Ve dnech 18.-25. 1. se zvlášť chceme modlit za
jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl.
Setkání s kněžími, kteří působili ve farnosti, 31. 1.
Srdečně zveme na setkání farnosti 31. 1., na něž
jsou zváni i kněží, kteří dříve působili v naší farnosti.
Jednání ohledně programu a majetku Nazareta
V prosinci proběhla jednání ohledně budoucího
směřování Nazareta, jak po stránce obsahové, tj.
programu, tak po stránce majetkové, tj. financování
provozu, oprav a investic. Problematika je značně
komplexní, v případě zájmu o podrobnější info je P.
Vojtěch a ekonomičtí radní farnosti rádi poskytnou.
Pokud byste se někdo chtěl více v otázce angažovat,
bude to velmi vítáno, ozvěte se P. Vojtěchovi.
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
Tematická víkendovka v Nazaretě 12. - 14. 1.
Srdečně zveme mladé 12-18 let na další víkendovku,
více na plakátcích a webu www.centrumnazaret.cz.
8. - 9. 1. Duchovní obnova AG, kvarta B
12. - 14. 1. Víkendovka „ZBoží“, pro mladé 12-18 let
19.-21. 1. Heliport, pro účastníky Runway campu
26.- 28. 1. LIFT, 3. víkend* (*jen pro přihlášené)

Informace ze života farnosti
–––––––––––––– leden 2018 ––––––––––––––

Kunratický betlém, foto P. Vojtěch Smolka

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. (…) 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.
(…) Moudře tvoříš a rozumně udržuješ, co jsi stvořil. Jsi
dobrý ve všem, co je vidět, a laskavý k těm, kdo v tebe
důvěřují. Milostivý a plný slitování, odpusť nám naše
hříchy a nepravosti, poklesky a nedbalosti!
Nepočítej hříchy svých služebníků a služebnic, nýbrž
nás očisť očistou své pravdy a veď naše kroky, abychom
žili v čistotě srdce a činili, co se líbí tobě (…). Hospodine,
ukaž nám svou tvář k dobrému pokoji. Ať nás tvá mocná
ruka střeží a tvé rameno ať nás ochrání před každým
hříchem i před těmi, kteří nás nespravedlivě nenávidí.
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.
Modlitba od sv. Klementa I., papeže, 1. stol.

