Liturgický kalendář květen

Kontakty

1. 5.

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

2. 5.
3. 5.
4. 5.
5. 5.

Středa po 2. neděli velikonoční
(Sv. Josefa dělníka)
čt Sv. Atanáše, b. a uč. c.
pá Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
so Sobota po 2. neděli velikonoční
ne 3. neděle velikonoční
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20. 5.
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(Sv. Jana Sarkandra, kn. a muč.)
Úterý po 3. neděli velikonoční
(Panny Marie, Prostřednice všech milostí)
Čtvrtek po 3. neděli velikonoční
Pátek po 3. neděli velikonoční
Sobota po 3. neděli velikonoční
4. neděle velikonoční

(Panny Marie Fatimské)
Svátek sv. Matěje, apoštola
Středa po 4. neděli velikonoční
Svátek sv. Jana Nepomuc., kn. a muč.
Pátek po 4. neděli velikonoční
Sobota po 4. neděli velikonoční
(Sv. Jana I., pap. a muč.)
ne 5. neděle velikonoční

26. 5.

po (Sv. Klementa Marie Hofbauera, kn)
(Sv. Bernardina Sienského, kn.)
út (Sv. Kryštofa Magallanese a druhů, muč.)
st (Sv. Rity z Cascie, řeh.)
čt Čtvrtek po 5. neděli velikonoční
pá Pátek po 5. neděli velikonoční
so (Sv. Bedy Ctihodného | sv. Řehoře VII.)
(Sv. Marie Magdalény deʼPazzi, panny)
ne 6. neděle velikonoční
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21. 5.
22. 5.
23. 5.
24. 5.
25. 5.

(Sv. Augustina z Canterbury, b.)
Úterý po 6. neděli velikonoční
Středa po 6. neděli velikonoční
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Svátek Navštívení Panny Marie

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 dle ohlášek
některé mše sv. (SH) mohou být 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.

Společenství maminek s dětmi a modlitby matek
První a třetí úterý v měsíci v 10:30, více info u Markéty
Drábikové, email: marketka.drabikova@gmail.com.
Výuka náboženství dětí
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
Více informací u P. Vojtěcha, jáhna Jaroslava, nebo
katechetů naší farnosti. (PSP = první sv. přijímání)
Děti od cca 6. třídy zveme na společenství mladých.
Společenství mladých ve farnosti
Druhá a čtvrtá středa v měsíci v 19:00, více info
u Jáchyma Hobzy, email: borek.jachym@seznam.cz.
Příprava dospělých ke křtu
Každé úterý v 19:00, není-li řečeno jinak. Zveme
také dospělé, kteří o přijetí svátosti křtu uvažují.
Manželské společenství
Dle domluvy cca 1x za měsíc, další zájemci z řad
manželů jsou vítáni. Více info u manželů Vargových,
email: vargovajana@seznam.cz.
Pondělní setkání nad katechismem
Každé pondělí v 19:00, resp. po mši svaté, ve farní
kanceláři pod vedením P. Stanislava.
Společenství seniorů ve farnosti
Druhá a čtvrtá středa v měsíci v 16:00, info u Zdeny
Chalupové, email: chalupova48@gmail.com.
Nedělní „farní káva“ a farní knihovna
Obvykle v neděli po druhé mši sv. v Kunraticích,
tedy od cca 10:30 v Nazaretě. Během farní kávy si
lze vypůjčit knihy, info u paní Boženy Klepetářové.
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 2. 5. a 6. 6.).
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 dětí v kostele sv. Jakuba
28. 4. v 17:00 Zuzana Procházková
4. 5. v 10:00 Kristýna Čiháková
5. 5. při mši sv. v 9:30 Anna a Marie Demovi
5. 5. v 15:00 Samuel a Filip Wolfovi
Instalace venkovního reproduktoru
V dubnu byl u bočního vchodu kostela sv. Jakuba
namontován venkovní reproduktor, díky němuž je
možné sledovat bohoslužbu také před kostelem. To
jistě ocení zvláště maminky nebo tatínkové s malými
dětmi. Je možné ho zapnout u bočních dveří kostela.
Májové pobožnosti
Po mších svatých během měsíce května se modlíme
k Panně Marii a prosíme ji o přímluvu při májových
pobožnostech.
Farní výlet do Vídně 1. 5.
Jednodenní farní výlet do Vídně koordinuje jáhen
Jaroslav, více informací rád poskytne. Farní setkání
v Kunraticích proto 1. 5. nebude.
Pouť za povolání na Svatou Horu 4. 5.
Srdečně zveme na již 18. ročník arcidiecézní pouti za
povolání na Svatou Horu, společná mše svatá bude
před bazilikou v 11:30. Mladé lidi zveme na noční
putování z Dobříše 3. 5., více na webu www.adcm.cz.
Pamatujme také v osobní modlitbě na nová povolání.
Mše sv. s biskupem Zdenkem Wasserbauerem 12. 5.
Při příležitosti zakončení kurzu LIFT zavítá do naší
farnosti otec biskup Zdenek Wasserbauer a bude
předsedat mši svaté 12. 5. v 9:30. Zveme k účasti.
Noc kostelů 24. 5.
Přijďte na Noc kostelů v pátek 24. 5. večer a pozvěte
také své známé, třeba i z řad nevěřících/hledajících.
Na program se můžete těšit v obou našich kostelích
a jako minulý rok také u kaple ve Zdiměřicích.
Mše svatá s májovou pobožností Zdiměřice 26. 5.
Srdečně zveme do Zdiměřic na neděli 26. 5. v 11:00,
mše sv. v Hrnčířích ten den nebude.

Arcidiecézní eucharistický kongres
Pan kardinál vyhlásil na letošní slavnost Těla a Krve
Páně arcidiecézní eucharistický kongres. Přípravou
na eucharistický kongres budou katecheze, které
zazní jednotlivé neděle kromě Letnic až do slavnosti
Těla a Krve Páně. Texty katechezí můžete průběžně
číst také na webových stránkách farnosti. Více info
na plakátcích nebo na webu farnosti.
Zapište si do diáře
- 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
- Podzimní farní oběd 20. 10. 2019 ve 12:30
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
3.-4. 5. Noční putování na Svatou Horu
8. 5. Výlet přípravného týmu tábora Runway
10.-12. 5. LIFT, 12. víkend* (*pro přihlášené účastníky)
15.-17. 5. Invenio ZŠ Navis, 7. r.
22.-24. 5. Invenio ZŠ Rakovského, 6. r.
Víkendovka pro mladé 12-18 let 31. 5. - 2. 6.
Srdečně zveme na poslední víkendovku v Nazaretě
tomto školním roce, která se uskuteční na samém
konci května.
Nový ročník kurzu LIFT a přihlašování
Na podzim 2019 začne nový ročník dvouletého
kurzu LIFT pro mladé od 16 let. Kurz zahrnuje každý
rok 6 víkendů a letní pětidenní pobyt mimo Prahu.
Přihlašování bylo otevřeno 13. 4., zveme k přihlášení.
Více na www.lift.mozello.com nebo www.adcm.cz.

Informace ze života farnosti
–––––––––––––– květen 2019 –––––––––––––

Foto: www.pixabay.com

Milí sestry a bratři,
před několika dny jsme prožili Velikonoce, svátky
našeho vykoupení. Během bohoslužeb jsme mohli
znovu rozjímat o událostech dějin spásy, ale také
jsme si mohli znovu uvědomit náš podíl na nich.
Již delší čas mě oslovuje příběh emauzských
učedníků. V den Velikonoc tito učedníci odcházejí
z Jeruzaléma, skleslí a smutní, protože nezakusili
moc zmrtvýchvstání. Ježíš se k nim, nepoznán,
připojuje a doprovází je. Rozmlouvá s nimi o tom
všem, co se na něj vztahuje v Písmu, vykládá jim
Písmo. Když dojdou do Emauz, chce jako poutník jít
dál, ale na naléhání učedníků vejde k nim do domu.
A při večeři láme chléb. V tom se jim otevřou oči a
poznají ho. Ten příběh známe. Bylo to Písmo svaté,
které dalo rozhořet učedníkům srdce, bylo to
lámání chleba, při kterém se jim otevřely oči.
Začal jsem tuto krátkou úvahu tím, že si můžeme
uvědomovat Ježíšovo dílo spásy a náš podíl na něm.
Ale nejsme přesto někdy jako ti emauzští učednici?
Chladní a slepí? Chtěl bych vás pozvat, abychom
společně naslouchali Ježíši v Písmu a společně slavili
eucharistii, často a opravdově, aby se i náš chlad a
naše slepota mohly prolomit a i my mohli zakusit,
třeba nově, moc zmrtvýchvstání. Váš otec Vojtěch

