Liturgický kalendář červenec
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13. neděle v mezidobí
Pondělí 13. týdne v mezidobí
Svátek sv. Tomáše, apošt.
Památka sv. Prokopa, opata
Slavnost sv. Cyrila, mn., a Metoděje, b.,
patr. Evropy, hl. patr. Moravy
Pátek 13. týdne v mezidobí
(Sv. Marie Gorettiové, panny a muč.)
Sobota 13. týdne v mezidobí
14. neděle v mezidobí
Pondělí 14. týdne v mezidobí
(Sv. Augustina Žao Ronga, kn. a muč.)
Úterý 14. týdne v mezidobí
Svátek sv. Benedikta, opata
Čtvrtek 14. týdne v mezidobí
(Sv. Jindřicha)
(Bl. Hroznaty, muč. | sv. Kamila, kn.)
15. neděle v mezidobí
Pondělí 15. týdne v mezidobí
(Panny Marie Karmelské)
(Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kn.)
Středa 15. týdne v mezidobí
Čtvrtek 15. týdne v mezidobí
(Sv. Apolináře, b. a muč.)
(Sv. Vavřince z Brindisi, kn. a uč. c.)
16. neděle v mezidobí
Svátek sv. Brigity, řeh., patr. Evropy
Úterý 16. týdne v mezidobí
(Sv. Šarbela Machlúfa, kn.)
Svátek sv. Jakuba, apošt.
Sv. Jáchyma a Anny, rodičů P. Marie
(Sv. Gorazda a druhů)
Sobota 16. týdne v mezidobí
17. neděle v mezidobí
(Sv. Petra Chryzologa, b. a uč. c.)
Sv. Ignáce z Loyoly, kn.

Kontakty
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

Pravidelné mše svaté
Sv. Jakub (Kunratice) NEDĚLE 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) NEDĚLE 11:00

Pravidelný program farnosti

Program farnosti (i rozpis, kdo z kněží kdy zpovídá a slaví
mši sv.) lze sledovat v „google kalendáři“ na farním
webu. 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.
Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích. Neprodejné.

Liturgický kalendář srpen
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Sv. Alfonsa Marie z Liguori, b. a uč. c.
Čtvrtek 17. týdne v mezidobí
(Sv. Eusebia | sv. Petra Juiána Eymarda)
Pátek 17. týdne v mezidobí
Sv. Jana Marie Vianneye, kn.
18. neděle v mezidobí
Svátek Proměnění Páně
Úterý 18. týdne v mezidobí
(Sv. Sixta II., pap. a muč. | sv. Kajetána)
Sv. Dominika, kn.
Svátek Terezie Benedikty od Kříže,
panny a muč., patr. Evropy
Svátek sv. Vavřince, jáh. a muč.
Sv. Kláry, panny
19. neděle v mezidobí
Pondělí 19. týdne v mezidobí
(Sv. Ponciána, pap., a Hippolyta, kn., muč.)
Sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kn. a muč.
Slavnost Nenebevzetí Panny Marie
(Sv. Štěpána Uherského)
Pátek 19. týdne v mezidobí
Sobota 19. týdne v mezidobí
20. neděle v mezidobí
Sv. Bernarda, opata a uč. c.
Sv. Pia X., pap.
Panny Marie Královny
(Sv. Růženy z Limy, panny)
Svátek sv. Bartoloměje, apošt.
(Sv. Benedikta a druhů, františk. muč.)
(sv. Ludvíka | sv. Josefa Kalasanského, kn.)
21. neděle v mezidobí
Sv. Moniky
Sv. Augustina, b. a uč. c.
Umučení sv. Jana Křtitele
Čtvrtek 21. týdne v mezidobí
Pátek 21. týdne v mezidobí

Výuka náboženství dětí, setkání nad katechismem,
setkání katechumenů a nedávno pokřtěných, farní
pěvecký sbor, rytmická kapela a setkání farnosti
Tato setkání v červenci a srpnu nejsou. Již teď ale
zveme rodiče i děti k tomu, aby pamatovali při
plánování nového školního roku na náboženství.
Rozvrh bude k dispozici poslední srpnový týden.
Nedělní „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
Svatby v kostele sv. Jakuba
14. 7. v 9:00 Vo Van Bien a Tran Thi Phuong
18. 8. v 14:00 Veronika Šťovíčková a Petr Vošahlík
26. 8. ve 12:00 Josef a Marie Pařízkovi, konvalidace
Poutní mše sv. v Hrnčířích 1. 7.
Slavnostní mše sv. ke cti sv. Prokopa, patrona kostela
v Hrnčířích, bude v neděli 1. 7. v 11:00. Zveme.
Poutní mše sv. v Kunraticích 25. 7.
Slavnostní mše sv. ke cti sv. Jakuba, patrona kostela
v Kunraticích, bude ve středu 25. 7. v 18:00. Po mši
svaté srdečně zveme k přátelskému setkání.
Výlet za P. Martinem Janatou 28. 7. odpoledne
Zveme na farní výlet za P. Martinem Janatou, který
působil jako jáhen v naší farnosti. Kvůli organizaci
cesty auty se prosím nejpozději do 26. 7. ozvěte
buď P. Vojtěchovi, tel. 732 106 466, nebo paní Petře
Soukupové, tel. 604 546 207. Odjezd bude ve 13:00
od Nazareta, návrat k večeru podle počasí. V rámci
výletu budeme slavit i mši svatou.
Podněty pro pastorační aktivity
P. Vojtěch uvítá podněty pro pastoračních aktivity,
které bychom mohli realizovat ve farnosti příští rok.

Restaurování hlavního oltáře v Kunraticích
Během léta proběhnou konzervační a restaurátorské
práce na hl. oltáři v Kunraticích pod vedením ak. mal.
Tomáše Bergera. Restaurování spolufinancují granty
magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha-Kunratice.
Požehnání do nového školního roku 2. 9.
Při mši svaté 2. 9. v 9:30 budeme vyprošovat Boží
požehnání do nového školního roku pro všechny žáky,
studenty, pedagogy a další pedagogické pracovníky.
Bohoslovec Jaroslav Mrňa
Od 1. 7. je v naší farnosti ustanoven jako pastorační
asistent bohoslovec Jaroslav Mrňa, který dovršil své
studium na Katolické teologické fakultě a přípravu
ke kněžství v Arcibiskupském semináři. Jaroslava
přivítáme v neděli 1. 7. při mši sv. v 8:00 a v 9:30.
Jáhenské svěcení 8. 9.
Náš bohoslovec Jaroslav bude, dá-li Bůh, vysvěcen
k jáhenské službě v sobotu 8. 9. v 10:00 v katedrále
sv. Víta. Počítejme s tímto termínem, abychom se
mohli opravdu jako celá farnost slavnosti zúčastnit.
Farní setkání a přivítání jáhna 9. 9.
Při příležitosti jáhenského svěcení jáhna Jaroslava i při
příležitosti začátku školního roku 2018/19 bude farní
setkání, a to v neděli 9. 9. odpoledne od cca 15:00 na
farní zahradě a v Nazaretě. Budou připraveny soutěže
pro děti a také překvapení. Srdečně zveme.
Dary pro farnost
Velmi děkujeme za Vaše dary, které je možné
poslat na účet farnosti 76224369/0800 či předat
v hotovosti. Rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru
pro daňové účely.

Aktuality z ADCM a z Nazareta
Tábor Runway v Králíkách 12. - 18. 8.
- pro mladé od 15 let, viz www.runwaycamp.cz
LIFT Camp na Ktiši 28. 8. - 2. 9.
- pro účastníky kurzu LIFT, viz www.lift.mozello.com
Pamatujme na mladé během prázdnin v modlitbě.

Informace ze života farnosti
–––––––––– červenec a srpen 2018 –––––––––

Foto: Člověk a víra, Zbyněk Šišpera, Velehrad

Milí farníci, sestry a bratři,
dovolte mi, abych se s vámi podělil o jednu modlitbu,
kterou jsem před nedávnem četl v Arcidiecézních
informacích katechetům, a která mě oslovila (AIK,
č. 10, vyd. Arcibiskupství pražské, 6/2018):
„Máme před sebou dovolenou. Pane, pomoz nám
Ty sám, abychom dokázali dobře využít tohoto času
svého odpočinku. Rádi bychom stihli za několik dní
své dovolené všechno, co jsme nestačili udělat během
celého roku (…). Chtěli bychom toho stihnout mnoho.
Pane, pomoz nám nepodlehnout tomuto pokušení!
Potřebujeme ticho, abychom slyšeli Tvůj hlas. Pane,
ať dovedeme být vynalézaví, až budeme hledat ticho,
samotu a klid. Ať se dovedeme ztišit někde v zapadlém
koutě lesa, na rozkvetlé louce, v podvečer na břehu
rybníka, na vrcholu hor, v opuštěném kostelíku (…)
Ať dokážeme využít doby svého odpočinku k tomu,
abychom tváří v tvář Tobě samému, Pane, dovedli
zvážit a zhodnotit uplynulý školní rok, svůj život, práci,
jednání, vztahy k nejbližším, lásku k Tobě, sílu naší víry
a životnost naděje a důvěry, že Ty sám nám ukážeš
naše cesty.

Chtěl bych vám popřát, aby se slova této modlitby
opravdu naplnila a aby pro vás čas odpočinku byl
skutečně prozářen Božím světlem. Váš otec Vojtěch

