Liturgický kalendář červenec

Kontakty

Liturgický kalendář srpen
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1. 8.

ne 18. neděle v mezidobí

2. 8.

5. 7.

po Slavnost sv. Cyrila, mnicha,
a Metoděje, b., hl. patronů Evropy
út (Sv. Marie Gorettiové, p. a muč.)
st Středa 14. týdne v mezidobí
čt Čtvrtek 14. týdne v mezidobí
pá (Sv. Augustina Žao Ronga, kn. a muč.)
so Sobota 14. týdne v mezidobí
ne 15. 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, farář, tel.: 732 106 466
email: smolka.vojtech@gmail.com
P. RNDr. Stanislav Hrách CSc.
kněz, výpomocný duchovní, tel.: 737 652 693
email: stanislav.hrach@knez.cz

8. 8.

po (Sv. Eusebia z Vercelli, b.)
(Sv. Petra Juliána Eymarda, kn.)
út Úterý 18. týdne v mezidobí
st Sv. Jana Marie Vianneye, kn.
čt (Posvěcení řím. baziliky Panny Marie)
pá Svátek Proměnění Páně
so (Sv. Sixta II., pap., a druhů, muč.)
(Sv. Kajetána, kn.)
ne 19. neděle v mezidobí
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15. 8.

ne Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
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23. 8.
24. 8.
25. 8.

26. 8.
27. 8.
28. 8.
29. 8.

po (Sv. Růženy z Limy, panny)
út Svátek sv. Bartoloměje, apošt.
st (Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka
a Kristina, muč. | sv. Ludvíka)
(Sv. Josefa Kalasanského, kn.)
čt Čtvrtek 21. týdne v mezidobí
pá Sv. Moniky
so Sv. Augustina, b. a uč. c.
ne 22. neděle v mezidobí

30. 8.
31. 8.

po Pondělí 22. týdne v mezidobí
út Úterý 22. týdne v mezidobí

6. 7.
7. 7.
8. 7.
9. 7.
10. 7.
11. 7.
12. 7.
13. 7.
14. 7.

Čtvrtek 13. týdne v mezidobí
Pátek 13. týdne v mezidobí
Svátek sv. Tomáše, apoštola
14. neděle v mezidobí
v Hrnčířích slavnost sv. Prokopa

15. 7.
16. 7.
17. 7.
18. 7.

po Pondělí 15. týdne v mezidobí
út (Sv. Jindřicha)
st (Bl. Hroznaty, muč.)
(Sv. Kamila de Lellis, kn.)
čt Sv. Bonaventury, b. a uč. c.
pá (Panny Marie Karmelské)
so (Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kn.)
ne 16. neděle v mezidobí
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Pondělí 16. týdne v mezidobí
(Sv. Apolináře, b. a muč.)
(Sv. Vavřince z Brindisi, kn. a uč. c.)
Svátek sv. Marie Magdalény
Svátek sv. Brigity, řeh., patronky Evropy
(Sv. Šarbela Machlúfa, kn.)
17. neděle v mezidobí
v Kunraticích slavnost sv. Jakuba St.
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28. 7.
29. 7.
30. 7.
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Sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
(Sv. Gorazda a druhů)
Středa 17. týdne v mezidobí
Sv. Marty
(Sv. Petra Chryzologa, b. a uč. c.)
Sv. Ignáce z Loyoly, kn.

Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích. Neprodejné.

Bohoslužby v červenci a srpnu
Podle aktuálních epidemických opatření již není
stanoven počet účastníků na bohoslužbě, ale platí
tyto tři podmínky: 1) věřící se chrání respirátorem,
2) při vstupu si dezinfikují ruce a 3) udržují odstup
alespoň 2 m, nejsou-li z jedné domácnosti.
NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ
- Kunratice neděle 8:00 a 10:00
- Hrnčíře neděle 11:00
VŠEDNODENNÍ MŠE SVATÉ
- Kunratice pondělí až pátek 18:00
Čas sobotní mše svaté, je-li, je upřesněn v ohláškách.
Na mše svaté již není třeba se předem přihlašovat.
V Kunraticích je otevřen kostel k modlitbě nebo
přijetí svátosti smíření alespoň půl hodiny přede
mší svatou, otec Vojtěch zpovídá v kostele (nebo
před kostelem), otec Stanislav v kanceláři. Kdo kdy
zpovídá, můžete zjistit z google kalendáře na webu
farnosti: VS = otec Vojtěch, SH = otec Stanislav.
Můžete také požádat o návštěvu kněze doma.
Aktuální program veškerého dění ve farnosti lze
sledovat v „google kalendáři“ na webu farnosti, kde
lze najít i aktuální nedělní ohlášky, které si můžete
také nechat zasílat emailem.

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

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
Svátek sv. Vavřince, jáh. a muč.
Sv. Kláry, panny
(Sv. Jany Františky de Chantal, řeh.)
(Sv. Ponciána, pap., a Hippolyta, muč)
Sv. Maxmiliána M. Kolbeho, kn a muč.
(Sv. Štěpána Uherského)
Úterý 20. týdne v mezidobí
Středa 20. týdne v mezidobí
(Sv. Jana Eudese, kn.)
Sv. Bernarda, opata a uč. c.
Sv. Pia X., pap.
21. neděle v mezidobí

Červenec a srpen v naší farnosti
NEDĚLNÍ MŠE SVATÁ V KUNRATICÍCH V 10:00
Po projednání se členy pastorační rady farnosti a po
diskusi s některými dalšími farníky dochází k úpravě
nedělního pořádku bohoslužeb. Od července budou
opět dvě mše svaté, a to v časy od 8:00 a od 10:00.
Čas 10:00 je zvolen s ohledem na rodiny s dětmi a
také proto, aby bylo možné před druhou mší svatou
zpovídat. Od 9:30 bude možné se modlit růženec.
Modleme se o dobrý výběr nového arcibiskupa
Chtěli bychom poprosit o modlitbu za všechny, kteří
se podílejí na výběru nového pražského arcibiskupa,
a především o modlitbu za jeho dobrou volbu.
Křty v kostele sv. Jakuba
7. 8. ve 14:00 Václav Procházka
21. 8. ve 14:00 Benedikt Vermach
28. 8. v 15:00 Noe Macek, se mší svatou
29. 8. čas bude ještě upřesněn, Filip Duchoň
Křest v kostele sv. Prokopa
18. 7. ve 13:00 Jáchym Gyüre
Svatby v kostele sv. Jakuba
17. 7. ve 12:30 Karel Malec a Iveta Švadlenová
28. 8. ve 12:00 Michal a Jiřina Michálkovi, konvalidace
Pohřby v kostele sv. Jakuba
10. 6. v 16:00 zádušní mše sv. za Jaroslava Šmída
Pastorační rada farnosti
Na setkání 18. 6. se hovořilo o časech bohoslužeb,
o plánu událostí ve farnosti na podzim a o organizaci
fondů a odvodů na Arcibiskupství pražské.
Setkávání, katecheze a společenství
Během letních prázdnin nejsou pravidelná setkání
ani katecheze, srdečně však zveme k neformálnímu
setkání u farní kávy po nedělní mši svaté v 10:00.
Poutní slavnost sv. Prokopa a sv. Jakuba
Poutní mše svatá ke cti sv. Prokopa bude v neděli
4. 7. v 11:00 v kostele sv. Prokopa v Hrnčířích, poutní
mše svaté ke cti sv. Jakuba budou v neděli 25. 7.
v 8:00 a v 10:00 v kostele sv. Jakuba v Kunraticích.

Letní soustředění farní kapely Jakoband
Soustředění kapely Jakoband proběhne o víkendu
6.-8. 8. Pokud byste se někdo chtěli připojit svým
zpěvem nebo hudbou na hudební nástroj, prosím
ozvěte se otci Vojtěchovi nebo Dominice Mackové,
email: mackova.domi@gmail.com.
Kapela pro děti a zpívání dětí
Od nového školního roku chceme zorganizovat také
zpívání dětí, více informací poskytnou otec Vojtěch
a Dominika Macková.
Přivítání bohoslovce Štěpána Syrovátky
Od září by v naší farnosti měl působit bohoslovec
Štěpán Syrovátka. Bohoslovce Štěpána přivítáme
v neděli 5. 9. při obou mších svatých v Kunraticích
a odpoledne od 15:00 při farním setkání. Srdečně
zveme, prosím počítejme s tímto termínem.
Hledáme kuchaře pro kurzy Invenio
Dovolí-li to covidová situace, od září 2021 chceme
pořádat větší počet kurzů Invenio. Hledáme proto
dalšího kuchaře na dohodu o provedení práce.
Zájemci se, prosím, přihlaste u otce Vojtěcha.
Prosba o dary pro farnost
Jsme velmi vděční jak za jednorázové, tak zejména
za pravidelné dary farnosti. Poskytnout finanční dar
můžete jak bezhotovostním převodem na farní účet
č. 76224369/0800, tak předáním v hotovosti otci
Vojtěchovi, který je statutárním zástupcem farnosti.
Rádi vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely.

Aktuality z ADCM a z Nazareta
4. 7. Soustředění kapely před Runway campem
17.-18. 7. Soustředění kapely před Taxiway campem
25.-30. 8. Taxiway camp pro mladé 12-15 let
1.-7. 8. Runway camp pro mladé 15-19 let
13.-15. 8. Soustředění kapely Václava a jeho přátel
22.-27. 8. LIFT CAMP (pro účastníky kurzu LIFT 19)
Přihlašování na nový běh kurzu LIFT 21
Na LIFT 21 se stále lze přihlásit na www.lift.adcm.cz.

Informace ze života farnosti
–––––––––– červenec a srpen 2021 –––––––––

Krajina a slunce, www.pixabay.com

Milí přátelé,
v době letního slunovratu slavíme každý rok slavnost
Narození svatého Jana Křtitele, předchůdce Páně.
Termín této slavnosti souvisí se slavností Narození
Páně v době zimního slunovratu: archanděl Gabriel
při zvěstování zmiňuje, že také Mariina příbuzná
svatá Alžběta porodí syna a je již v šestém měsíci.
Můžeme jistě přemýšlet nad tím, že Kristus je
pravým světlem, které přichází do tohoto světa,
a že s jeho narozením začíná ustupovat temnota
a přichází pravé, Boží světlo. Při pohledu na Jana
však můžeme přemýšlet i v jiné rovině. Svatý Jan na
chvíli zazářil, ale jeho záře začala slábnout, aby pak
plně mohl zazářit Kristus. On ukázal na Krista, vedl
ke Kristu, žil pro Krista, a ve svůj čas dovedl ustoupit
do pozadí. I my jsme pozváni, abychom byli v tomto
smyslu předchůdci Páně a naše záře v pravý čas
ustoupila světlu samotného Pána. Naše poslání
v rodině, ve farnosti, ve společnosti a kdekoliv jinde
je důležité, ale mělo by být vždy ve službě Kristu
a růstu jeho světla v tomto světě.
Kéž také postupně ustupující světlo během léta a
podzimu je pro nás připomínkou, že během života
jde právě o to, aby mohl v nás a kolem nás co nejvíce
zazářit Kristus, a my byli jako Jan jeho předchůdci.
Přeji vám všem požehnané léto! Váš otec Vojtěch

