Liturgický kalendář
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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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čt Čtvrtek 4. týdne v mezidobí
pá Svátek Uvedení Páně do chrámu
so Sobota 4. týdne v mezidobí
(Sv. Blažeje, b. a muč.)
(Sv. Ansgara, b.)
ne 5. neděle v mezidobí
po Sv. Agáty, panny a muč.
út Sv. Pavla Mikiho a druhů, muč.
st Středa 5. týdne v mezidobí
čt Čtvrtek 5. týdne v mezidobí
(Sv. Jeronýma Emilianiho)
(Sv. Josefiny Bakhity, panny)
pá Pátek 5. týdne v mezidobí
so Sv. Scholastiky, panny
ne 6. neděle v mezidobí
po Pondělí 6. týdne v mezidobí
út Úterý 6. týdne v mezidobí
ST POPELEČNÍ STŘEDA
čt Čtvrtek po Popeleční středě
pá Pátek po Popeleční středě
so Sobota po Popeleční středě
ne 1. neděle postní
po Pondělí po 1. neděli postní
út Úterý po 1. neděli postní
st Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
čt Čtvrtek po 1. neděli postní
pá Pátek po 1. neděli postní
so Sobota po 1. neděli postní
ne 2. neděle v mezidobí
po Pondělí po 2. neděli postní
út Úterý po 2. neděli postní
st Středa po 2. neděli postní

Společná modlitba křížové cesty v postní době:
v Kunraticích pátek přede mší sv. (v 17:30)
v Hrnčířích v neděli přede mší sv. (v 10:30)

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 i
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 1. 2. a 1. 3. ).
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 (únorové již 31. 1. (!)).
Setkání v Hrnčířích bývá 3. neděli v měsíci v 17:00
v Baráčnické rychtě (únorové 18. 2.).
Setkání pastorační a ekonomické rady
Další mimořádné setkání ekonomické rady bylo
v pátek 26. 1. v Nazaretě. Na setkání byli pozváni
hosté P. Jan Balík a pastorační rada a tématem byla
práce na projasnění majetkové situace Nazareta.
Příprava na biřmování
Setkání dle domluvy s biřmovanci v neděli v 17:00.

Další události (nejen) ve farnosti
Zádušní mše sv. v kostele sv. Jakuba
3. 2. v 11:00 za Petra Klešťáka
Tříkrálová sbírka 2018
Naše farnost se i letos zapojila do Tříkrálové sbírky,
celkem bylo vybráno v naší farnosti 51.027,-Kč.
Děkujeme vám všem, kteří jste koledovali i přispěli,
a také paní Drahuši Krausové, která sbírku v naší
farnosti koordinovala. Pro srovnání v roce 2016
bylo vybráno 51.629,-Kč a minulý rok 36.308 Kč.
Vyhodnocení viz www.trikralovasbirka.cz/vysledky
Hromnice s požehnáním hromniček 2. 2.
Při příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu 2. 2.
budou při mši sv. v 18:00 žehnány svíčky hromničky.
Jsme odvážní? Setkání mladých a řeholníků 6. 2.
Zveme na třetí setkání mladých lidí s řeholníky
v úterý 6. 2. Po mši svaté u Panny Marie Sněžné
v 18:00 naváže připravený program pro mladé.
Udělování svátosti nemocných 10. 2.
Svátost pomazání nemocných bude možné přijmout
v sobotu 10.2. při mši svaté v 8:00. Svátost mohou
přijmout ti, kteří jsou vážněji nemocní a na které
již tíživě doléhá stáří. Je velmi vhodné v horizontu
několika dní před přijetím svátosti přijít i ke svaté
zpovědi a při mši svaté pak přijmout eucharistii.

Masopustní zastavení u Nazareta 10. 2.
Již tradiční kunratický masopustní průvod bude letos
v sobotu 10. 2. a jednou ze zastávek bude Nazaret.
Popeleční středa 14. 2.
Mše sv. s udělováním popelce bude 14. 2. v 18:00
v kostele sv. Jakuba. Připomínáme, že tento den,
Popeleční středa, je dnem přísného postu.
Přípravy snoubenců a přednášky o manželství
Od 21. 2. bude v Nazaretě probíhat druhý ročník
kurzu přípravy snoubenců. Na tematické přednášky,
které budou 21. 2., 28. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 11. 4.,
18. 4. a 25. 4., jsou srdečně zváni i všichni farníci.
Jmenování pražského pomocného biskupa
Dne 23. 1. jmenoval Svatý otec František novým
pražským pomocným biskupem dosavadního
generálního vikáře Mons. Zdenka Wasserbauera.
Jednání ohledně programu a majetku Nazareta
Dále probíhají jednání ohledně směřování Nazareta.
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, dejte prosím vědět 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
Další víkendovka v Nazaretě bude 9. - 11. 3.
Srdečně zveme mladé 12-18 let na víkendovku, více
bude na plakátcích a webu www.centrumnazaret.cz.
2. - 4. 2. Víkend zaměřený na kulinářské umění
9. - 11. 2. Setkání adventistické mládeže
12. - 13. 2. Duchovní obnova AG, kvarta C
16. - 18. 2. Animátorský kurz, 3. ročník, 3. víkend
17. 2. Celodenní setkání Alfa kurzu, farnost Lhotka
23. - 25. 2. Teologický kurz, 2. víkend

Informace ze života farnosti
–––––––––––––– únor 2018 –––––––––––––––

Hory, foto P. Vojtěch Smolka

Milí farníci, sestry a bratři,
musím se vám přiznat, že před několika dny mě
znovu oslovil úryvek z knihy Uvedení do zbožného
života od sv. Františka Saleského. Cituji (I, kap. 3):
Při stvoření nařídil Bůh rostlinám, aby nesly plody, každá
podle svého druhu. A tak přikazuje Bůh také křesťanům, živým
rostlinám své církve, aby přinášeli plody zbožnosti, každý podle
svých vlastností, stavu a povolání. (…)
Bylo by vhodné, aby biskup vyhledával samotu jako kartuziáni?
A manželé aby se nestarali o majetek o nic víc než kapucíni;
řemeslník aby zůstával celé dny v kostele jako řeholník, a naopak
řeholník byl stále zaneprázdněn všemožnými věcmi ve prospěch
bližního jako biskup? Nebyla by taková zbožnost směšná, vyšinutá
a nesnesitelná?
Přesto však velmi často dochází k takovému omylu a absurdnosti.
Je-li zbožnost pravá a upřímná, nic neničí, naopak zdokonaluje
a dovršuje všechno; a jestliže někdy odporuje a brání nějakému
řádnému povolání a stavu, je to nepochybně zbožnost falešná.
Je omylem a přímo bludem chtít zbožný život vyloučit z družiny
vojáků, z dílny řemeslníků, ze dvora knížat, z domácnosti
manželů. Je pravda, (…) že v těchto povoláních nelze pěstovat
zbožnost čistě kontemplativní, mnišskou a řeholní; ale kromě
těchto tří druhů zbožnosti je ještě mnoho jiných, vhodných
zdokonalovat ty, kdo žijí ve stavech světských.
Ať jsme tedy kdekoli, můžeme a máme usilovat o dokonalý život.

Přeji nám a vyprošuji, abychom stále dorůstali do té
zbožnosti, jakou od nás chce Pán. Váš otec Vojtěch

