Liturgický kalendář září
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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
PhDr. Mgr. Jaroslav Mrňa, Ph.D.
jáhen, tel.: 773 584 982
email: jarda.mrna@seznam.cz
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Sobota 21. týdne v mezidobí
22. neděle v mezidobí
Sv. Řehoře Velikého, pap. a uč. c.
Úterý 22. týdne v mezidobí
Středa 22. týdne v mezidobí
Čtvrtek 22. týdne v mezidobí
Pátek 22. týdne v mezidobí
(Sv. Melichara Grodeckého, kn. a muč.)
Svátek Narození Panny Marie
23. neděle v mezidobí
Pondělí 23. týdne v mezidobí
(Bl. Karla Spinoly, kn. a muč.)
Úterý 23. týdne v mezidobí
(Jména Panny Marie)
Sv. Jana Zlatoústého, b. a uč. c.
Svátek Povýšení svatého kříže
Panny Marie Bolestné
24. neděle v mezidobí
(Sv. Kornélia, pap., a Cypriána, b. a muč.)
(Sv. Roberta Bellarmina, b. a uč. c.)
Úterý 24. týdne v mezidobí
Středa 24. týdne v mezidobí
(Sv. Januária, b. a muč.)
Sv. Ondřeje Kim Tae-gǒna, kn.,
sv. Pavla Chǒng Ha-sanga a druhů, muč.
Svátek sv. Matouše, apošt. a evang.
Sobota 24. týdne v mezidobí
25. neděle v mezidobí
Pondělí 25. týdne v mezidobí
Úterý 25. týdne v mezidobí
(Sv. Kosmy a Damiána, muč.)
Sv. Vincence z Paula, kn.
Slavnost sv. Václava, muč.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů
26. neděle v mezidobí

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 webu naší
farnosti. Použité zkratky jsou: VS = Vojtěch Smolka,
SH = Stanislav Hrách, JM = Jaroslav Mrňa.
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 nešporami z breviáře je každý čtvrtek po
mši svaté, modlitba s adorací v úterý 21:00-22:00.

Výuka náboženství dět (PSP = první sv. přijímání)
Výuka náboženství dětí začne v týdnu od 17. 9.:
A) Děti před PSP: pondělí 17:00, Ali Váchalová
B) Příprava na PSP: úterý 17:00, Jaroslav Mrňa
C) Mladší děti po PSP: pondělí 17:00, Jana Vargová
D) Starší děti po PSP: úterý 17:00, Karel Macek
Více u P. Vojtěcha, jáhna Jaroslava, nebo katechetů
farnosti Ali Váchalové, Jany Vargové a Karla Macka.
Přihlášky jsou k dispozici na webu a v kostelích.
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
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.
Zveme ke spolupráci s organizací, 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 6. 9. a 4. 10.).
Setkání farnosti
Setkání v Kunraticích je 1./2. středu v měsíci v 19:00
v Nazaretě, není-li řečeno jinak, setkání v Hrnčířích
je 3. neděli v měsíci v 17:00 v Baráčnické rychtě.

Pastorační rada farnosti
Poslední setkání pastorační rady funkčního období
2013-2018 proběhne 12. 9. v 19:00 v Nazaretě.
Děkujeme všem pastoračním radním za jejich službu.
14. 10. proběhnou volby do nové pastorační rady,
členové farnosti starší 15 let mohou do 30. 9. písemně
navrhovat kandidáty, návrhy přijímá volební komise
(P. Vojtěch, Marie Krejbichová a Petra Soukupová).

Další události (nejen) ve farnosti
Křty v kostele sv. Jakuba
8. 9. v 16:00 Josefina Vermachová
15. 9. v 15:00 Claudia Fábry
23. 9. v 15:00 Alžběta Drábiková
Svatby v kostele sv. Jakuba
7. 9. ve 13:00 Alžběta Vraná a Martin Kocourek
Pohřby v kostele sv. Jakuba
20. 7. v 15:00 Zádušní mše sv. za Jiřího Klozara
23. 7. v 11:00 Pohřeb se mší sv. za Martu Henklovou
20. 8. ve 14:00 Pohřeb se mší sv. za Jiřinu Koblihovou
5. 9. v 15:00 Zádušní mše sv. za Františku Bajerovou
15. 9. v 10:00 Zádušní mše sv. za Helenu Burešovou
Restaurování hlavního oltáře v Kunraticích
Během léta proběhly konzervační a restaurátorské
práce na hl. oltáři v Kunraticích spolufinancované
granty magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha-Kunratice.
Třídní schůzka rodičů dět na náboženství 6. 9.
Zveme na setkání katechetů a rodičů dětí 6. 9. v 17:00.
Jáhenské svěcení 8. 9.
Bohoslovec Jaroslav Mrňa bude, dá-li Bůh, vysvěcen
k jáhenské službě v sobotu 8. 9. v 10:00 v katedrále
sv. Víta. Srdečně zveme, počítejme s tímto termínem.
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 také
soutěže pro děti a také překvapení. Srdečně zveme.

Modlitba s písněmi a adorací od 11. 9.
Letos chceme zaměřit svou pozornost zvlášť na
téma modlitby. To nejdůležitější je ne o modlitbě
mluvit, ale opravdu se modlit. Kromě obnovení
osobní modlitby, ke které bychom chtěli opravdu
povzbudit, je příležitost modlit se společně, a to
každé úterý v Kunraticích v kostele ve 21:00-22:00.
Samozřejmě můžete přijít i později a odejít dříve.
Pobožnost u křížku v ul. Ke Hrádku 14. 9.
Modlitba při příležitosti Povýšení sv. Kříže v 15:00.
Poutní mše sv. Zdiměřice 16. 9.
V neděli 16.9. bude mše sv. v 11:00 v kapličce ve
Zdiměřicích, tento den nebude mše sv. v Hrnčířích.
Procesí z křižovatky ze Zdiměřic vyjde již v 10:30.
Přednášky na zajímavá témata z historie od 26. 9.
Srdečně zveme na sérii 10 přednášek z historie,
které během podzimu povede náš jáhen Jaroslav.
Přednášky budou ve středy 26.9., 3.10., 10.10.,
24.10., 7.11., 21.11., 28.11., 5.12., 12.12., 19.12.
Zapište si do diáře
- Svatováclavská pouť 28. 9., jako každý rok i letos
v 10:00 mše svatá ve Staré Boleslavi na náměstí.
- Posvícení v Kunraticích 21. 10., farní oběd ve 12:30.
- Víkend pro rodiny 26.-28. 10. na Hrádku u Vlašimi.
- Hubertská mše sv. 24. 11. v Kunraticích v 10:00.
- Výroba adventních věnců 25. 11. v Nazaretě v 15:00.
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
Tematická víkendovka 21. - 23. 9. v Nazaretě
Zveme mladé ve věku 12-18 let, viz www.adcm.cz
Synoda o mládeži 3.-28.10. v Římě
Za ČR se synody zúčastní Mons. Tomáš Holub.
Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích. Neprodejné.

Informace ze života farnosti
–––––––––––––––– září 2018 ––––––––––––––

Foto: www.pixabay.com, volná licence

Milí farníci, sestry a bratři,
když jsme se na konci srpna s katechety zamýšleli
nad tím, na co během nového školního roku zvlášť
zaměřit pozornost, docela rychle jsme se shodli na
tématu modlitby. Rád bych vás proto pozval k tomu,
abychom v naší farnosti modlitbu, její důležitost
a krásu znovu objevili. O modlitbě bychom mohli
hodně přemýšlet, mohli bychom o ní i mnoho
mluvit, ale minuli bychom se podstatou modlitby,
pokud bychom se nezačali skutečně modlit.
Již v době, kdy jsem byl bohoslovcem, mě oslovil
jeden verš z knihy Exodus, který mě stále provází:
„Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když
někdo mluví se svým přítelem.“ (Ex 33,11) Mojžíš,
který vycházel během putování pouští do stánku
setkávání, rozmlouval s Bohem a sdílel s ním vše,
co prožíval. A Bůh ho v modlitbě proměňoval, vedl,
posiloval a uschopňoval ke všemu, k čemu ho poslal.
To, že modlitba je jedním ze základních pilířů
našeho duchovního života, je asi zkušenost mnoha
z nás. Zkusme letos toto vědomí oživit a prohloubit.
A zkusme o modlitbě nejen mluvit, ale především
se znovu a opravdověji modlit. Jsem přesvědčen,
že ovoce naší snahy na sebe nedá dlouho čekat.
Váš otec Vojtěch

