Liturgický kalendář prosinec

Kontakty

1. 12.
2. 12.

so Sobota 34. týdne v mezidobí
ne 1. neděle adventní (cyklus čtení C)

3. 12.
4. 12.

po Sv. Františka Xaverského, kn.
út Úterý po 1. neděli adventní
(Sv. Jana Damašského, kn. a uč. c.)
st Středa po 1. neděli adventní
čt (Sv. Mikuláše, b.)
pá Sv. Ambrože, b. a uč. c.
so Slavnost Panny Marie,
počaté bez poskvrny prvotního hříchu
ne 2 .neděle adventní

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

5. 12.
6. 12.
7. 12.
8. 12.
9. 12.

10. 12. po Pondělí po 2. neděli adventní
11. 12. út Úterý po 2. neděli adventní
(Sv. Damasa I., pap.)
12. 12. st (Panny Marie Guadalupské)
13. 12. čt Sv. Lucie, panny a muč.
14. 12. pá Sv. Jana od Kříže, kn. a uč. c.
15. 12. so Sobota po 2. neděli adventní
16. 12. ne 3. neděle adventní
17. 12.
18. 12.
19. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.

po
út
st
čt
pá
so
ne

Pondělí předvánočního týdne
Úterý předvánočního týdne
Středa předvánočního týdne
Čtvrtek předvánočního týdne
Pátek předvánočního týdne
Sobota předvánočního týdne
4. neděle adventní

24. 12. po Štědrý den
večerní mše sv. z následující slavnosti
25. 12. út Slavnost Narození Páně
26. 12. st Svátek sv. Štěpána, prvomuč.
27. 12. čt Svátek sv. Jana, apošt a ev.
28. 12. pá Svátek sv. Mláďátek, muč.
29. 12. so Pátý den v oktávu Narození Páně
30. 12. ne Svát. Sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa
31. 12. po Sedmý den v oktávu Narození Páně
večerní mše sv. na poděkování

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
v adventě: po 18:00, út, st 6:00, čt, pá 18:00, so 7:00
Sv. Prokop (Hrnčíře) Ne 11:00 v adventě: čt 6:00

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 kněží u nemocných
Rádi navštívíme nemocné s modlitbou, svátostí
smíření a svátostí nemocných, a to dle domluvy.
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 dětí (PSP = první sv. přijímání)
Výuka probíhá, po domluvě je možné se připojit.
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.
Pondělní setkání nad katechismem
Každé pondělí v 19:00, resp. po mši svaté, ve farní
kanceláři pod vedením P. Stanislava.
Příprava dospělých ke svátosti křtu
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, nebo se
i nezávazně přišli podívat na některé setkání. Zveme
i všechny zájemce o prohloubení křesťanské víry.
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 ve 14:00 (nyní 6. 12. a 3. 1.).
Setkání farnosti
Není-li řečeno jinak, setkání v Kunraticích je 1. středu
v měsíci v 19:00 v Nazaretě, setkání v Hrnčířích je
3. neděli v měsíci v 17:00 v Baráčnické rychtě.

Další události (nejen) ve farnosti
Křty v kostele sv. Jakuba
17. 11. v 10:30 Dominik a Daniel Zajícovi
8. 12. v 11:00 Kryštof Šrámek
16. 12. při mši sv. v 9:30 Ronja Valtová
Pohřby a zádušní mše sv. v kostele sv. Jakuba
1. 12. ve 14:00 Henrieta Haasová, zádušní mši sv.
Rozsvěcení vánočních stromů 1. a 2. 12.
Z iniciativy MČ Praha Kunratice, Libuš a Šeberov se
uskuteční rozsvícení vánočního stromu s duchovním
slovem 1. 12. v 16:00 v Hrnčířích a v 17:00 na Libuši,
2. 12. v 16:00 v Kunraticích a 17:00 v Písnici.
Mikulášská besídka s nadílkou 2. 12.
V neděli 2. 12. po mši sv. v 9:30 (tedy v cca 10:50)
bude v Nazaretě mikulášská besídka s nadílkou a
divadelním představením. Zveme především děti.
Požehnání adventních věnců 2. 12.
Při všech mších sv. první neděle adventní 2. 12.
budou požehnány přinesené adventní věnce.
ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY - RORÁTY
Zveme na rorátní mše sv. při svíčkách, které budou
v době adventní v Kunraticích v úterý a ve středy
v 6:00 a v soboty v 7:00, v Hrnčířích ve čtvrtky v 6:00.
V Kunraticích následně zveme na skromnou snídani.
Mariánská pouť na Svatou Horu 8. 12.
Pan kardinál srdečně zve na arcidiecézní mariánskou
pouť na Svatou Horu, hlavní mše sv. bude v 11:00.
Adventní duchovní obnova ve farnosti 15. 12.
Letošní adventní duchovní obnovu povede náš jáhen
Jaroslav, začneme mší sv. v 7:00, bude následovat
snídaně a program obnovy během dopoledne.
Adventní koncert 15. 12.
Zveme na adventní koncert pořádaný ve spolupráci
s MČ Praha-Kunratice v kostele sv. Jakuba v 15:00.
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
Přehled bohoslužeb o Vánocích, rozpis zpovídání a
časy otevřeného kostela jsou na zvláštním listě.
Pozvěte do kostela i své hledající přátele a známé.

Koncert cimbálové hudby 30. 12.
Již tradiční koncert cimbálové hudby bude letos
v neděli 30. 12. v 15:00 v kostele sv. Jakuba.
Mše svatá s vietnamskou komunitou 31. 12.
Srdečně zveme na společnou mši sv. s vietnamskou
komunitou v pondělí 31. 12. v 17:00. Mše sv. bude
česko-vietnamsky, po ní bude agapé v Nazaretě, na
které zve české farníky vietnamská komunita.
Farní oběd v Nazaretě 6. 1.
Srdečně zveme na tříkrálový farní oběd, který bude
6. 1. 2019 ve 12:30 v Nazaretě. Prosím přihlašujte
se u P. Vojtěcha. Další oběd bude, dá-li Bůh, 28. 4.
Modlitba s písněmi a adorací
Kromě osobní modlitby je příležitost modlit se
společně každé úterý v Kunraticích v kostele ve
21:00-22:00. Můžete přijít i později a odejít dříve.
Přednášky na zajímavá témata z historie
Zveme na 3 přednášky z historie, které povede náš
jáhen Jaroslav: 5.12., 12.12., 19.12 vždy v 19:00.
Mešní intence za zemřelé dobrodince
Dominik kardinál Duka vydal 21. 8. 2018 Generální
dekret ohledně závazků mší sv. mešních fundací,
zřízených před nástupem komunismu. Dle dekretu,
který je účinný od 1. neděle adventní 2018, má být
za každý církevní subjekt odslouženo 10 mešních
intencí za duše zemřelých dárců, a to pokud možno
o hlavních církevních svátcích s povinnou účastí
lidu. I v naší farnosti budou tyto mše svaté slouženy.
Dary pro farnost
Velmi děkujeme za Vaše dary farnosti. Dary lze
poslat na účet farnosti č. 76224369/0800 či předat
v hotovosti. Na požádání rádi vystavíme potvrzení
o přijetí daru pro daňové účely.

Aktuality z ADCM a z Nazareta
30.11.-2.12. Setkání adventistické mládeže
3.-5. 12. Kurz INVENIO, Gymnázium Sladkovského
10.-11. 12. Duchovní obnova AG, kvarta B
Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích. Neprodejné.

Informace ze života farnosti
––––––––––––– prosinec 2018 –––––––––––––

Foto: P. Vojtěch Smolka

Milí farníci, sestry a bratři,
stojíme na začátku adventu a náš pohled je víc než
jindy obrácen vstříc přicházejícímu Pánu. Je to on,
který jako Bůh přichází nám lidem vstříc. Už slovo
advent znamená příchod. Ano, očekáváme druhý
příchod Páně ve slávě a chceme se připravit na
oslavu příchodu prvního, kdy se pro nás Bůh stal
člověkem a narodil se v Betlémě.
Dovolte mi při této příležitosti připomenout krásná
slova sv. Bernarda z Clairvaux († 1153):
Známe trojí příchod Páně. Ten třetí je uprostřed. Ony
dva totiž jsou zjevné, tenhle však nikoliv. Při prvním
bylo ho vidět na zemi a stýkal se s lidmi, když - jak sám
dosvědčuje - ho viděli a nenáviděli (srov. Jan 15,24). Při
onom posledním pak každý člověk uzří Boží spásu (Lk
3,6) a budou hledět na toho, kterého probodli (srov.
Jan 19,37, Zj 1,7, Zach 12,10). Prostřední je skrytý; při
něm jej vidí ve svém nitru jenom vyvolení a jejich duše
docházejí spásy. Při prvním tedy přichází v těle a
bezmocnosti, při prostředním v duchu a moci (1Kor
2,4), při posledním v slávě a velebnosti (Mt 24,30).

Chtěl bych vám všem popřát, aby letošní advent byl
pro vás prostorem pro to, aby Pán znovu přišel a
bohatě nás proměnil a obdaroval. Váš otec Vojtěch

