Liturgický kalendář únor

Kontakty

1. 2.
2. 2.

pá Pátek 3. týdne v mezidobí
so Svátek Uvedení Páně do chrámu

3. 2.
4. 2.
5. 2.
6. 2.
7. 2.
8. 2.

ne
po
út
st
čt
pá

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

9. 2.
10. 2.
11. 2.

4. neděle v mezidobí
Pondělí 4. týdne v mezidobí
Sv. Agáty, panny a muč.
Sv. Pavla Mikiho a druhů, muč.
Čtvrtek 4. týdne v mezidobí
Pátek 4. týdne v mezidobí
(Sv. Jeronýma Emilianiho)
(Sv. Josefiny Bakhity, panny)
so Sobota 4. týdne v mezidobí

16. 2.

ne 5. neděle v mezidobí
po Panny Marie Lurdské
(světový den modliteb za nemocné)
út Úterý 5. týdne v mezidobí
st Středa 5. týdne v mezidobí
čt Čtvrtek 5. týdne v mezidobí
pá Pátek 5. týdne v mezidobí
(Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, muč.)
so Sobota 5. týdne v mezidobí

17. 2.
18. 2.
19. 2.
20. 2.
21. 2.

ne
po
út
st
čt

12. 2.
13. 2.
14. 2.
15. 2.

22. 2.
23. 2.

6. neděle v mezidobí
Pondělí 6. týdne v mezidobí
Úterý 6. týdne v mezidobí
Středa 6. týdne v mezidobí
Čtvrtek 6. týdne v mezidobí
(Sv. Petra Damianiho, b. a uč. c.)
pá Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
so Sv. Polykarpa, b. a muč.

24. 2. ne 7. neděle v mezidobí
25. 2. po Pondělí 7. týdne v mezidobí
26. 2. út Úterý 7. týdne v mezidobí
27. 2. st Středa 7. týdne v mezidobí
28. 2. čt Čtvrtek 7. týdne v mezidobí
Popeleční středa letos připadne na 6. 3.
Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích. Neprodejné.

Pravidelné mše svaté
Kostel sv. Jakuba 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
některé mše sv. (SH) jsou místo v kostele v kapli na faře
Kostel sv. Prokopa 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 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 20:00-21:00.

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 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 7. 2. a 7. 3.).
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
P. Stanislav v nemocnici
V druhé půlce ledna byl P. Stanislav hospitalizován
do Vinohradské nemocnice, odkud byl následně
převezen Pod Petřín. Pamatujme na něj v modlitbě.
Tříkrálová sbírka v roce 2019 v Kunraticích
Děkujeme všem, kteří se podíleli na Tříkrálové
sbírce, zvláště paní Drahuši Krausové, která sbírku
koordinovala. Letos se vybralo za naši farnost
58.696 Kč, tj o 7.669 Kč více než loni. Výtěžek byl
předán Arcidiecézní charitě.
Setkání ekonomické rady farnosti
Setkání se uskutečnilo 24. 1. a hlavním tématem byla
diskuse ohledně financování adaptace Nazareta, výše
nájmu pro Arcidiecézní centrum mládeže a dalších
skutečností souvisejících s novou nájemní smlouvou.
Křty v kostele sv. Jakuba
3. 2. v 15:00 Daniel Wohl
9. 2. v 10:00 Samuel Gabriel Zygula
Zádušní mše svaté v kostel sv. Jakuba
19. 1. v 10:30 za + pana Antonína Zápotockého
Hromnice s požehnáním hromniček 2. 2.
Při příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu 2. 2.
budou při mši sv. v 8:00 žehnány svíčky hromničky.
Setkání s kněžími, kteří působili ve farnosti, 6. 2.
Předběžně zveme na setkání farnosti 6. 2., na něž
jsou zváni i kněží, kteří dříve působili v naší farnosti.
Příprava na manželství od 7. 2.
Od 7. 2. bude v Nazaretě probíhat kurz přípravy na
manželství, přihlašování je na farním webu. Pokud
znáte nějaké snoubence, můžete je na kurz pozvat.
Světový den nemocných 11. 2.
Svátost pomazání nemocných bude možné přijmout
v pondělí 11. 2. při mši sv. v 18:00. Svátost mohou
přijmout ti, kteří jsou vážněji nemocní a na které
již tíživěji doléhá stáří. Je velmi vhodné v horizontu
několika dní před přijetím svátosti přijít i ke svaté
zpovědi a při mši svaté pak přijmout eucharistii.

Přednášky na zajímavá témata z historie
Zveme na přednášky z historie pod vedením jáhna
Jaroslava: 16. 1., 23. 1., 30. 1., 13. 2., 20. 2., 27. 2.,
13. 3., 20. 3., 27. 3., 10. 4., vždy v 19:00 v Nazaretě.
Zapište si do diáře
- Popeleční středa 6. 3. 18:00 v kostele
- Velikonoce 18.-21. 4., zveme k společnému slavení
- Noc v Nazaretě 27.-28. 4., pro děti z farnosti
- Povelikonoční farní oběd 28. 4. v Nazaretě
- Farní výlet do Vídně 1. 5., provází jáhen Jaroslav
- Pouť za povolání 4. 5. Svatá Hora, mše sv. v 11:00
- Noc kostelů 24. 5. večer v našich kostelích
- Mše svatá ve Zdiměřicích 26. 5. u kapličky
- Letnice a první svaté přijímání dětí 9. 6. v kostele
- Víkend rodin 14.-16. 6. Rokytnice nad Jizerou
- Slavnost Těla a Krve Páně 20. 6. 17:00 katedrála
- Kněžské svěcení Jaroslav 22. 6. 10:00 katedrála
- Rozloučení s Jaroslavem 23. 6., mše sv. a setkání
- Primice Jaroslav 29. 6. 14:00 Velké Meziříčí
Modlitba s písněmi a adorací
Příležitost modlit se společně je v úterý v kostele
v Kunraticích, a to v čase 20:00-21:00. Zveme.
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
1.-3. 2. Skupina psychoterapeutického výcviku SUR
4.-5. 2. Setkání nad tématem Synoda o mládeži
14.-19. 2. Seminář Otcovo srdce
22.-24. 2. LIFT, 10. víkend* (*jen pro přihlášené)
1.-3. 3. Heliport, setkání v návaznosti na Runway
Zapište si do diáře
- Víkendovky pro mladé 12-18 8.-10. 3. a 31. 5.-2. 6.
- Víkend mladých s řeholníky 15.-17. 3. v Nazaretě
- Arcidiecézní setkání mládeže (SDM) 13. 4.

Informace ze života farnosti
–––––––––––––– únor 2019 ––––––––––––––

Z víkendu rodin, foto: Oliver Macháček

Milí farníci, sestry a bratři,
při návštěvě jedné mladé rodiny, kde rodiče upřímně
a otevřeně prožívají radost z patření na sebe i z daru
nového života, který s láskou přijali, jsem si mohl
znovu uvědomit důležitost rodiny pro zdravý růst
jakéhokoliv společenství – státu, farnosti … Právě
rodina je prostředím našeho prvního kontaktu se
společenstvím, s vytvářením vztahů, místem pro první
základy víry, prožívání lásky a sdílení naděje. Pokud
něco z toho chybí, mívá to následky pro náš osobní i
společenský život. Z vyprávění mé babičky si pamatuji,
jak pro ni i předchozí generace bylo velmi důležité
vzájemné setkávání, sdílení se. Právě zimní období,
kdy práce na poli či louce ustaly, bylo příležitostí
k častějšímu setkání u jednoho stolu, kde se scházela
nejbližší rodina, sousedé i přátelé. Nechme se
inspirovat našimi předky a nenechme si tyto chvíle
vzájemného setkávání vzít. Jednou z podob rodiny je
také farnost, kde můžeme tvořit společenství víry,
naděje a lásky v Tom, který nás sjednocuje, vede a
posiluje. Farní rodina žijící v Kristu a z Krista tak může
být příležitostí k doplnění či znovunalezení toho, co
nám mnohdy nejbližší rodina nemohla dát. Přeji sobě
i vám, abychom v tomto mrazivém čase znovu pocítili
teplo „rodinného krbu“ v kruhu svých nejbližších,
přátel i farníků shromážděných kolem jednoho stolu
Páně.
Váš jáhen Jaroslav

