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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pá Sv. Justina, muč.
so Sobota 8. týdne v mezidobí
(Sv. Marcelina a Petra, muč.)
ne 9. neděle v mezidobí
po Pondělí 9. týdne v mezidobí
út Sv. Bonifáce, b. a muč.
st Středa 9. týdne v mezidobí
(Sv. Norberta, b.)
čt Čtvrtek 9. týdne v mezidobí
pá Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
so Neposkvrněného srdce Panny Marie
ne 10. neděle v mezidobí
po Sv. Barnabáše, apošt.
út Úterý 10. týdne v mezidobí
st Sv. Antonína z Padovy, kn. a uč. c.
čt Čtvrtek 10. týdne v mezidobí
pá Pátek 10. týdne v mezidobí
(Sv. Víta, muč.)
so Sobota 10. týdne v mezidobí
ne 11. neděle v mezidobí
po Pondělí 11. týdne v mezidobí
út (Sv. Jana Nepomuka Neumanna, b.)
(Sv. Romualda, opata)
st Středa 11. týdne v mezidobí
čt Sv. Aloise Gonzagy, řeh.
pá Pátek 11. týdne v mezidobí
(Sv. Paulína Nolánského, b.)
(Sv Jana Fischera, sv. Tomáše Mora)
so Sobota 11. týdne v mezidobí
ne Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
po Pondělí 12. týdne v mezidobí
út Úterý 12. týdne v mezidobí
st (Sv. Cyrila Alexandrijského, b. a uč. c.)
čt Sv. Ireneje, b. a muč.
pá Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
so Sobota 12. týdne v mezidobí

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
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 také 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
Výuka náboženství dětí skončí v tomto školním roce
v polovině června, přihlášky na náboženství na příští
rok budou k dispozici koncem srpna. Již teď zveme
všechny děti k tomu, aby na náboženství pamatovali
při plánování nového školního roku.
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, není-li řečeno jinak.
Srdečně zveme také dospělé, kteří uvažují o 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 kromě
prázdnin první čtvrtky v měsíci v 15:00 (nyní 7. 6.).
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 (červnové 13. 6.!!).
Setkání v Hrnčířích bývá 3. neděli v měsíci v 17:00
v Baráčnické rychtě (červnové 17.6. ve 12:00!!).
Setkávání pastorační a ekonomické rady
Setkání ekonomické rady 30. 5. v 19:00
Setkání pastorační rady 6. 6. v 19:00

Další události (nejen) ve farnosti
Křty dět v kostele sv. Jakuba
9. 6. v 10:00 Matyáš Kotrč
9. 6. v 11:00 Matias Martin Fiala
Svatby v kostele sv. Jakuba
2. 6. ve 12:00 Monika Bartošková a Martin Hadraba
9. 6. v 17:00 Duong Phung Ngo a Dinh Thi Pham
16. 6. v 11:00 Lucie Pätnická a Radek Mareš
23. 6. ve 13:30 Gabriela Procházková a Roman Rohlík
Pohřby v kostele sv. Jakuba
4. 6. v 10:00 Tomáš Záruba (beze mše sv.)
Pohřby v kostele sv. Prokopa
7. 6. v 11:00 Květa Kadeřábková (beze mše sv.)
Noc kostelů 25. 5. poděkování
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě letošní
Noci kostelů v naší farnosti. Pán Bůh odplať! Pokud
byste se chtěli kdokoliv další zapojit, jste vítáni.
Kanonická vizitace 1. 6.
První červnový den proběhne kanonická vizitace
naší farnosti. Náš okrskový vikář P. Josef Pecinovský
bude celebrovat mši sv. v 18:00 a po ní se s ním
budou moci setkat pastorační radní naší farnosti.
Česko-vietnamská mše svatá 3. 6.
Jako na konci minulého roku zveme na neděli 3. 6.
v 17:00 ke společnému slavení s našimi bratry a
sestrami Vietnamci. Po mši sv. bude následovat
setkání a občerstvení v Nazaretě a na zahradě.
Přijďme v hojném počtu a vytvářejme společně
opravdu živé farní společenství.

První svaté přijímání dět 10. 6.
Podpořme naše děti, které poprvé přijmou eucharistii
10. 6. při mši sv. v 9:30 v kunratickém kostele.
20. výročí kněžského svěcení P. Stanislava 13. 6.
Na den 13. 6. připadá 20. výročí kněžského svěcení
P. Stanislava. Bohu společně poděkujeme při mši sv.
v Hrnčířích v neděli 17. 6. v 11:00, po které bude
následovat setkání farnosti a občerstvení v prostoru
kolem kostela. Přijďme v hojném počtu a společně
děkujme Pánu za udělené dary a milosti.
Přímo v den výročí bude sloužit P. Stanislav mši sv.
v Kunraticích v 18:00, po ní je obvyklé farní setkání.
Požehnání sošky Panny Marie v Hrnčířích 17. 6.
Po mši sv. 17. 6. bude požehnána nová soška Panny Marie,
umístěná v nice nad vstupem do prostor kolem kostela.
Koncert žáků a učitelů ZUŠ Barrandov 17. 6.
Srdečně zveme na koncert žáků a učitelů do kostela
sv. Jakuba v neděli 17. 6. v 15:00.
5. výročí kněžského svěcení P. Vojtěcha 22. 6.
V pátek 22. 6. poděkujeme Bohu za 5 let kněžské
služby P. Vojtěcha při mši sv. v 18:00, po které bude
možné si vzít primiční obrázek. Po mši svaté bude
skromné přátelské setkání s grilováním. Jste zváni.
Kněžské svěcení 23. 6.
Zveme na kněžské svěcení do katedrál sv. Víta 23. 6.
v 10:00, ke kněžství bude vysvěcen jáhen Pavel Křížek.
Podněty pro pastorační aktivity na příšt školní rok
P. Vojtěch uvítá podněty pro pastoračních aktivity,
které bychom mohli realizovat ve farnosti příští rok.
Dary pro farnost
Velmi děkujeme za Vaše dary, které je možné
poslat na účet farnosti 76224369/0800 či předat
v hotovosti. Za finanční dary jsme velmi vděční.

Aktuality z ADCM a z Nazareta
1.-3. 6. Kurz hlavních vedoucích táborů
13.-14.6. Program pro děti ZŠ TGM Opava
15.-17. 6. Víkendovka v Nazaretě Veď mě dál

Informace ze života farnosti
–––––––––––––– červen 2018 –––––––––––––

Naděžda Smolková, Květina na skále

Nedávno mě oslovila slova jednoho z církevních otců, sv.
Cyrila Jeruzalémského, která píše ve svých „Katechezích“:
Voda, kterou mu já dám, stane se v něm pramenem vody
tryskající do života věčného. (Jan 4,14) Nový druh vody,
která je živá a tryská. Tryská na ty, kdo jsou toho hodni.
Proč však vyjádřil milost Ducha přirovnáním k vodě? To
proto, že na vodě všechno záleží, že z ní žijí rostliny i
živočichové, že jako déšť sestupuje z nebe, že prší stále
stejně a stále stejná, a přece má rozmanité účinky: jinak
působí na palmu a jinak na révu; a ve všem je vším. Je to
stále stejná voda a neexistuje žádná jiná; déšť se přece
sám nemění a nepadá pokaždé jiný. Přece však tím, že se
přizpůsobuje složení přijímajícího prostředí, působí všude
právě to, co je potřebné a náležité.
A stejně je tomu také u Ducha svatého. Ačkoli je jeden,
stále stejný a nedělitelný, přiděluje každému milost, jak
sám chce. (Srov 1Kor 12,11) A jako na vyschlém stromě,
když dostane vodu, vyrazí výhonky, tak i hříšná duše,
obdařená v pokání darem Ducha svatého, přináší ovoce
spravedlnosti. Je to vždycky jeden a týž Duch svatý, přece
však na Boží pokyn a v Kristově jménu působí nejrůznější
mocné činy.
Chtěl bych vám, milí bratři a sestry, popřát, aby v životě
opravdu každého z vás Boží Duch mocně působil svou
životodárnou milostí. P. Vojtěch

