Liturgický kalendář

Kontakty

Pravidelný program

1. 1.
2. 1.

so Slavnost Matky Boží, Panny Marie
ne Slavnost Zjevení Páně

3. 1.

8. 1.
9. 1.

po Pondělí po Zjevení Páně
(Nejsvětějšího Jména Ježíš)
út Úterý po Zjevení Páně
st Středa po Zjevení Páně
čt Čtvrtek po Zjevení Páně
pá Pátek po Zjevení Páně
(Sv. Rajmunda z Peñafortu, kn.)
so Sobota po Zjevení Páně
ne Svátek Křtu Páně

10. 1.
11. 1.
12. 1.
13. 1.

po
út
st
čt

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
Bc. Mgr. Jakub Haloda, PhD.
trvalý jáhen, tel.: 602 233 490
email: jakub.haloda@oxinst.com
Mgr. Štěpán Sirovátka, PhD.
bohoslovec, pastorační asistent, tel.: 720 340 507
email: stepan.sirovatka@seznam.cz

Modlitby matek s malými dětmi
Každé úterý v 10:00 v Nazaretě. Info u Markéty
Drábikové, email: marketka.drabikova@gmail.com.
Výuka náboženství dětí do cca 6. třídy
A) Děti před PSP: úterý 17:00, Ali Váchalová
C) Příprava na PSP: úterý 16:45, Štěpán Sirovátka
D) Mladší děti po PSP: pondělí 17:15, Jana Vargová
E) Starší děti po PSP: úterý 15:00, Marek Hyška
Více informací u P. Vojtěcha a katechetů, přihlášky
jsou k dispozici na webu farnosti.
Společenství mladých od cca 6. třídy
Každou středu od 19:00 do 20:30 v Nazaretě. Info
u Jáchyma Hobzy, email: borek.jachym@seznam.cz.
Příprava dospělých ke křtu
- distanční setkávání v neděli v 17:00
- prezenční setkávání ve čtvrtek v 17:00
Pokud byste se chtěli jako dospělí připravovat na
přijetí svátostí, prosím ozvěte se otci Vojtěchovi,
je možné se po domluvě přidat.
Rytmická kapela Jakoband
Obvykle každý pátek v 15:00 v Nazaretě, také noví
zpěváci nebo hudebníci jsou vítáni, info u Dominiky
Mackové, email: mackova.domi@gmail.com.
Manželské společenství
Dle domluvy cca 1x za měsíc. Další zájemci z řad
manželů jsou vítáni – lze založit i nové společenství,
otec Vojtěch rád poskytne radu a součinnost. Info
u Jany Vargové, email: vargova.jana777@seznam.cz.
Společenství seniorů
Některé středy od 16:00 dle aktuálních ohlášek. Info
u Zdeny Chalupové, email: zchalupova48@gmail.com.
Farní setkání a „farní káva“
Každou neděli po druhé mši sv. v Kunraticích, tj. od
cca 11:00 v Nazaretě. Zveme k přátelskému setkání.
Během kávy si lze půjčit také knihy z farní knihovny,
více informací a možnosti půjčení u Moniky Pokorné,
email: pokorna.moni77@seznam.cz.

4. 1.
5. 1.
6. 1.
7. 1.

14. 1.
15. 1.
16. 1.

Pondělí 1. týdne v mezidobí
Úterý 1. týdne v mezidobí
Středa 1. týdne v mezidobí
Čtvrtek 1. týdne v mezidobí
(Sv. Hilaria, b. a uč. c.)
pá Pátek 1. týdne v mezidobí
so Sobota 1. týdne v mezidobí
ne 2. neděle v mezidobí

17. 1.
18. 1.
19. 1.
20. 1.

po
út
st
čt

21. 1.
22. 1.
23. 1.

Sv. Antonína, opata
Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Středa 2. týdne v mezidobí
(Sv. Fabiána, pap. a muč.)
(Sv. Šebestiána, muč.)
pá Sv. Anežky, panny a muč.
so (Sv. Vincence, jáh. a muč.)
ne 3. neděle v mezidobí

24. 1.
25. 1.
26. 1.
27. 1.
28. 1.
29. 1.
30. 1.

po
út
st
čt
pá
so
ne

31. 1.

po Sv. Jana Boska, kn.

Sv. Františka Saleského, b. a uč. c.
Svátek Obrácení sv. Pavla, apošt.
Sv. Timoteje a Tita, b.
(Sv. Anděly Mericiové, panny)
Sv. Tomáše Akvinského, kn. a uč. c.
Sobota 3. týdne v mezidobí
4. neděle v mezidobí

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

Další události v naší farnosti
PODĚKOVÁNÍ VŠEM DOBRODINCŮM
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podílí na životě
farnosti, a to nejen v souvislosti s vánočními svátky,
ale i během celého roku: kostelnicím, varhaníkům,
zpěvákům, ministrantům, čtenářům, katechetům,
těm, kteří zajišťují květiny a výzdobu, těm, kteří
pomáhají s úklidem, zpracovávají účetnictví, počítají
sbírky, těm, kdo přijali službu ve farní ekonomické
a pastorační radě, těm, kteří pomáhají s Tříkrálovou
sbírkou a vůbec všem, kteří se podílejí pomocí i
finančně. V neposlední řadě velmi děkujeme těm,
kteří se za farnost a duchovní ve farnosti modlí.
Pohřby a zádušní mše svaté v kostele sv. Jakuba
21. 12. v 10:00 Jiří Vepřek, zádušní mše svatá
23. 12. v 11:30 Eva Baumová, pohřeb se mší svatou
27. 12. ve 14:00 Marie Zavadilová, zádušní mše svatá
30. 12. v 16:00 Vlasta Bútorová, zádušní mše svatá
Pastorační rada farnosti
Setkání, které se uskuteční v lednu, bude pastorační
rada věnovat synodálnímu procesu.
Zapojme se do synodálního procesu
Srdečně zveme také další farníky k tomu, aby se
zapojili, vytvořili skupinku a společně se modlili,
naslouchali a sdíleli nad danými okruhy. Využijme
tuto příležitost pro rozlišování, co Duch svatý praví
církvi a našemu společenství dnes a k čemu nás zve.
Více informací poskytnou členové pastorační rady.
Ekonomická rada farnosti
V souvislosti s přípravou adaptace Nazareta prosíme
farníky, aby na toto dobré dílo přispěli. Náklady nad
rámec grantů by měly být hrazeny v poměru plochy
staré fary (farnost – 26,16 %) a přístavby Nazareta
(arcibiskupství – 73,84 %); podíl, který připadne na
farnost, odhadujeme podle výše získaných grantů
na cca 3-5 mil. Kč. Připomínáme také, že v případě
daru vystavíme potvrzení o přijetí daru, které lze
uplatnit v daňovém přiznání k snížení základu daně.

Povánoční farní oběd 9. 1. letos nebude
Z důvodu nejisté situace s variantou omikron letos
nebude povánoční farní oběd. O to více se můžete
těšit na společné obědy v budoucnosti.
Kaple Jména Panny Marie ve Zdiměřicích
Dne 17. 12. byla podepsána darovací smlouva, dle
které Arcibiskupství pražské darovalo kapličku ve
Zdiměřicích a přilehlý pozemek naší farnosti.
Tříkrálová sbírka
Po roční přestávce by se letos měla opět konat tzv.
Tříkrálová sbírka standardní formou. Bude možné
přispět do k tomu určených kasiček v kostele, bude
také možné se zapojit do koledování. Více informací
rád poskytne Oliver Macháček, mobil 777 735 375,
který za naši farnost sbírku letos koordinuje.
Příprava snoubenců
Bude-li zájem, chtěli bychom jako v minulých letech
během jara nabídnout kurz přípravy na manželství
pro ty, kteří v dohledné době plánují svatbu. Zájemce
prosíme, aby se předběžně přihlásili u otce Vojtěcha,
abychom věděli, zda kurz uspořádat.
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
číslo 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
5.-7. 1. Invenio ZŠ Navis
12.-14. 1. Invenio Gymnázium sv. Augustina
14.-16. 1. Víkendovka pro mladé 11 - cca 15 let
17.-18. 1. Setkání zástupců center pro rodinu
19.-21. 1. Invenio Gymnázium sv. Augustina
21.-23. 1. Víkendovka pro mladé cca 15 - 19 let
23. 1. Setkání týmu SDM 22 | setkání týmu LIFT 21
26.-28. 1. Invenio SŠ Ječná

Informace ze života farnosti
–––––––––––––– leden 2022 ––––––––––––––

Foto www.pixabay.com

Milí farníci,
na začátku nového roku, který přijímáme jako Boží
milost a dar, si jistě klademe otázky, co nám tento
rok přinese. Již loni jsme do nového roku vstupovali
s nadějemi na konec pandemie a normalizaci života.
A letos se situace nejeví o mnoho optimističtější,
navíc se přidávají mnohé ekonomické problémy,
často i psychická trápení, celková skepse a únava.
Nezbývá než všechny svoje starosti, trápení, ale i
naděje a plány, svěřit tomu, kdo o sobě řekl: „Hle,
já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“
V letošním roce nás jako farnost čeká realizace
adaptace Nazareta. Svěřujme i tu do svých modliteb.
Vždyť když se modlíme za ochranu a úctu k rodině,
k handicapovaným, k seniorům, nemůžeme vynechat
právě mladé. Právě oni stojí „v první linii“, kdy jsou
ve škole, při startu kariéry, při výběru životního
partnera, zakládání rodiny nebo rozhodování
o zasvěceném životě vystaveni tolika těžkostem
a zmatkům dnešní doby. Naštěstí nad těmi všemi
problémy a výzvami je ten nejvyšší manager, náš Pán.
Jeho počínání je sice pro mnohé nepochopitelné,
ale my mu důvěřujeme. Bratři a sestry, kéž i tento
rok nad námi Pán rozjasní svou tvář a je nám
milostiv! Jana Steifová, členka pastorační rady

