Liturgický kalendář září

Kontakty
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9. 9.

po Pondělí 23. týdne v mezidobí
(Sv. Petra Klavera, kn.)
út (Bl. Karla Spinoly, kn. a muč.)
st Středa 23. týdne v mezidobí
čt (Jména Panny Marie)
pá Sv. Jana Zlatoústého, b. a uč. c.
so Svátek Povýšení Svatého Kříže
ne 24. neděle v mezidobí

Kostelní nám. 16, 148 00 Praha 4 - Kunratice
web: www.farnostkunratice.cz
email: farnost.kunratice@gmail.com
tel.: 733 161 614
P. Vojtěch Smolka
kněz, administrátor farnosti, tel.: 732 106 466
email: smolka.vojtech@gmail.com
P. RNDr. Stanislav Hrách CSc.
kněz, výpomocný duchovní, tel.: 271 730 126
email: stanislav.hrach@knez.cz
Mgr. Miroslav Auxt
od 7. 9. jáhen, tel.: 608 181 358
email: miroslav.auxt@gmail.com

10. 9.
11. 9.
12. 9.
13. 9.
14. 9.
15. 9.
16. 9.
17. 9.

Pondělí 22. týdne v mezidobí
Sv. Řehoře Velikého, pap. a uč. c.
Středa 22. týdne v mezidobí
Čtvrtek 22. týdne v mezidobí
Pátek 22. týdne v mezidobí
(Sv. Melichara Grodeckého, kn. a muč.)
23. neděle v mezidobí

21. 9.
22. 9.

po Sv. Ludmily, muč.
út (Sv. Kornélia, pap., a Cypriána, b., muč.)
(Sv. Roberta Bellarmina, b. a uč. c.)
st Středa 24. týdne v mezidobí
čt (Sv. Januária, b. a muč.)
pá Sv. Ondřeje Kom Tae-gǒna, kn.,
a Pavla Chǒng Ha-sanga a druhů, muč.
so Svátek sv. Matouše, apošt. a evang.
ne 25. neděle v mezidobí

23. 9.
24. 9.
25. 9.
26. 9.
27. 9.
28. 9.
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18. 9.
19. 9.
20. 9.

29. 9.

Sv. Pia z Pietrelciny, kn.
Úterý 25. týdne v mezidobí
Středa 25. týdne v mezidobí
(Sv. Kosmy a Damiána, muč.)
Sv. Vincence z Paula, kn.
Slavnost sv. Václava, muč.,
hlavního patrona českého národa
ne 26. neděle v mezidobí

30. 9.

po Sv. Jeronýma, kn. a uč. c.

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 zpovídá) lze
sledovat v „google kalendáři“ na webu naší farnosti.
Zkratky: VS = Vojtěch Smolka, SH = Stanislav Hrách,
MA = Miroslav Auxt, JN = Josef Dat Tan Nguyen.
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 ve čtvrtek po mši
svaté, modlitba s adorací v úterý 20:00-21:00.

Společenství maminek s malými dětmi
První a třetí úterý v měsíci v 10:30, info u Markéty
Drábikové, email: marketka.drabikova@gmail.com.
Výuka náboženství dětí do 5. třídy
Přihlášky jsou na webu farnosti, výuka začne 23. 9.
A) Děti před PSP: pondělí 17:00, Ali Váchalová
B) Příprava na PSP: úterý 17:00, Miroslav Auxt
C) Mladší děti po PSP: pondělí 17:00, Jana Vargová
V případě zájmu rádi poradíme s výběrem skupiny.
Více info u P. Vojtěcha, u jáhna Miroslava nebo
u katechetů farnosti. PSP = první sv. přijímání.
Společenství mladých od 6. třídy
Druhou a čtvrtou středu v měsíci v 19:00, více info
u Jáchyma Hobzy, email: borek.jachym@seznam.cz.
První setkání bude 25. 9.
Příprava dospělých ke křtu
Každé úterý v 19:00. Zveme také dospělé, kteří
o přijetí křtu teprve uvažují. Více info u P. Vojtěcha.
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
Druhou a čtvrtou středu v měsíci v 16:00, více info
u Zdeny Chalupové, email: zchalupova48@gmail.com.
Nedělní „farní káva“ a farní knihovna
Každou neděli po druhé mši sv. v Kunraticích, tedy
od cca 10:30 v Nazaretě. Během farní kávy si můžete
vypůjčit knihy, více info u paní Boženy Klepetářové.
Mše svaté v Alzheimer home Zátiší
První čtvrtek v měsíci ve 14:00. Zveme také věřící
z řad farníků. Mše svaté jsou v Alzheimer home
Zátiší, Urešova 1757, Praha-Kunratice.
Setkání farnosti
První středu v měsíci v 19:00 v Kunraticích a třetí
neděli v měsíci v 17:00 v Baráč. rychtě v Hrnčířích.

Další události (nejen) ve farnosti
Křty dětí v kostele sv. Jakuba v Kunraticích
3. 8. Kristýna Čiháková | 4. 8. Dominik Hadraba
21. 9. ve 14:00 Jiří Bělohlávek
21. 9. v 15:30 Chloé Liška
Křty dětí v kostele sv. Prokopa v Hrnčířích
14. 9. v 10:00 Sebastián Výbošťok
Pohřby v kostele sv. Jakuba v Kunraticích
12. 7. ve 14:00 Pavel Komárek, se mší svatou
5. 8. v 11:00 Sylvie Znojemská, beze mše svaté
Požehnání do nového školního roku 1. 9.
Požehnání do nového školního roku pro všechny
žáky, studenty, pedagogy a další pedagogické
pracovníky budeme vyprošovat při mši sv. v 9:30.
Třídní schůzka rodičů dětí na náboženství 3. 9.
Zveme k setkání katechetů a rodičů dětí v 17:00.
Mše svatá v 18:00 bude obětována jako prosba
o požehnání pro letošní výuku náboženství.
Jáhenské svěcení 7. 9.
Náš bohoslovec Miroslav bude, dá-li Bůh, vysvěcen
k jáhenské službě v sobotu 7. 9. v 10:00 v katedrále
sv. Víta. Podpořme jej modlitbou i účastí.
Farní setkání a přivítání jáhna 8. 9.
Při příležitosti jáhenského svěcení jáhna Miroslava
i začátku školního 2019/20 roku bude v Nazaretě
od cca 15:00 farní setkání. Srdečně zveme.
Mše sv. k 600. výročí úmrtí Václava IV. 13. 9.
Při příležitosti letošního 600. výročí úmrtí Václava IV.
přijal pozvání do naší farnosti Dominik kardinál Duka.
Srdečně zveme na mši sv. v 18:00 i následné setkání.
Pobožnost u křížku v ulici Ke Hrádku 14. 9.
Modlitba při příležitosti Povýšení sv. Kříže v 15:00.
Poutní mše sv. u kaple ve Zdiměřicích 15. 9.
Mše sv. ke cti Jména Panny Marie začne v 11:00.
Tento den mše sv. v Hrnčířích nebude.
Koncert Kodex o Václavu IV. 15. 9.
Zveme na tematický koncert pořádaný ve spolupráci
s MČ Praha-Kunratice v kostele sv. Jakuba v 17:00.

Setkání o ekonomické situaci v arcidiecézi 25. 9.
Na setkání s vedením diecéze jsou zváni faráři, resp.
administrátoři, a zástupci ekonomických rad farností.
Biblické hodiny
Srdečně zveme na cyklus 10 přednášek (biblických
hodin), které během podzimu povede náš farník
Jakub Haloda. První čtyři termíny: 11. 9., 25. 9.,
9. 10. a 16. 10., vždy v 19:00 v Nazaretě.
Zapište si do diáře
- Farní obědy budou 20. 10., 5. 1. 2020 a 19. 4.,
Noci v Nazaretě pro děti budou tytéž víkendy.
- Víkend rodin v Bozkově 11.-13. 10.
- Hubertská mše sv. 16. 11. v 10:00.
- Mikulášská besídka s nadílkou 1. 12.
- Adventní farní duchovní obnova 21. 12.
Jak sloužit? Třeba úklid kostela nebo čtení …
Prosíme přihlaste se k těmto službám P. Vojtěchovi.
Dary pro farnost a hospodaření farnosti
Velmi děkujeme za Vaše dary farnosti. Dary můžete
poslat na účet farnosti č. 76224369/0800 či předat
v hotovosti. Výsledky hospodaření naší farnosti za
rok 2018 jsou k nahlédnutí u P. Vojtěcha.

Aktuality z ADCM a z Nazareta
4. - 6. 9. Invenio ZŠ Strossmayerovo nám., 6. r.
11. - 13. 9. a 16. - 18. 9. Invenio SOŠ Ječná, 2x 1. r.
20. - 22. 9. Víkendovka pro mladé 15-19 v Nazaretě
23. - 25. 9. a 25. - 27. 9. Invenio SOŠ Ječná, 2x 1. r.
30. 9. - 2. 10. Invenio ZŠ Strossmayerovo nám., 6. r.
Kurz LIFT 2019+ pro mladé od 16 let
Srdečně zveme na nový ročník dvouletého kurzu
LIFT, který začne podzimními prázdninami 25.-30. 10.
Více info na www.lift.mozello.com a www.adcm.cz.
Nově budou víkendovky pro mladé již od 11 let!
Víkendovky pro mladé od 11 do cca 15 let
4.-6.10., 6-8.12., 28.2.-1.3.2020, 24.-26.4., 12.-14.6.
Víkendovky pro mladé od cca 15 do 19 let
20.-22.9., 1.-3.11., 24.-26.1.2020, 6.-8.3., 15.-17.5.

Informace ze života farnosti
––––––––––––––– září 2019 –––––––––––––––

Foto: www.pixabay.com

Milí přátelé, sestry a bratři,
jak jistě víte, první zářijový den není jen začátkem
nového školního roku, ale je také Světovým dnem
modliteb za péči o stvoření. Při té příležitosti bych
rád připomněl slova modlitby papeže Františka ze
samého závěru jeho encykliky Laudato si (s 154):
Všemohoucí Bože, přítomný v celém vesmíru i v tom
nejmenším ze svých tvorů, ty zahrnuješ svojí něhou
všechno, co existuje. Vlej nám sílu svojí lásky, abychom
pečovali o život a krásu. Zaplav nás pokojem, abychom
žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili.
Bože chudých, pomáhej nám vysvobozovat opuštěné
a zapomenuté této země, kteří mají v tvých očích tak
velkou hodnotu. Uzdrav náš život, abychom chránili
svět a nedrancovali ho, abychom rozsévali krásu a ne
znečištění a zkázu. Dotkni se srdcí těch, kdo hledají
pouze výhody na úkor chudých země. Nauč nás
objevovat hodnotu každé věci, s úžasem kontemplovat
a uznávat, že jsme na naší cestě k tvému nekonečnému
světlu hluboce sjednoceni se všemi tvory. Děkujeme
ti, že jsi s námi po všechny dny. Prosíme tě, posiluj nás
v našem úsilí o spravedlnost, lásku a mír.
Je určitě nezbytné se modlit. Ale pokud by zůstalo
pouze u toho, bylo by to málo. Kéž je tato modlitba
pro nás povzbuzení, abychom s novou odpovědností
přistoupili ke všemu, co nám Bůh svěřil. P. Vojtěch

