Liturgický kalendář

Kontakty

Pravidelný program
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Úterý 8. týdne v mezidobí
POPELEČNÍ STŘEDA
Čtvrtek po Popeleční středě
Pátek po Popeleční středě
Sobota po Popeleční středě
1. neděle postní
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8. 3.
9. 3.
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Pondělí po 1. neděli postní
Úterý po 1. neděli postní
Středa po 1. neděli postní
Čtvrtek po 1. neděli postní
Pátek po 1. neděli postní
Sobota po 1. neděli postní
2. neděle postní
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18. 3.
19. 3.
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Pondělí po 2. neděli postní
Úterý po 2. neděli postní
Středa po 2. neděli postní
Čtvrtek po 2. neděli postní
Pátek po 2. neděli postní
Slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie
3. neděle postní

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
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Pondělí po 3. neděli postní
Úterý po 3. neděli postní
Středa po 3. neděli postní
Čtvrtek po 3. neděli postní
Slavnost Zvěstování Páně
Sobota po 3. neděli postní
4. neděle postní
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31. 3.

po
út
st
čt

Pondělí po 4. neděli postní
Úterý po 4. neděli postní
Středa po 4. neděli postní
Čtvrtek po 4. neděli postní

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: pondělí 16:30, 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.

Společná modlitba křížové cesty v postní době
Kunratice v pátek v 17:30, Hrnčíře v neděli v 10:30.
Zveme ty, kteří by se chtěli podílet na vedení modlitby,
aby se přihlásili otci Vojtěchovi nebo kostelnicím.

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 sakristii. 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
Křty v kostele sv. Jakuba
4. 3. v 16:30 Robert Kopecký
Pohřby v kostele sv. Jakuba
15. 2. ve 14:00 Václav Jelínek
Popeleční středa 2. 3.
Dobu přípravy na Velikonoce začneme Popeleční
středou dne 2. 3., mše svatá s udílením popelce bude
v 18:00. Popeleční středa je dnem přísného postu.
Den modliteb a postu za mír
Připojme se také v naší farnosti k iniciativě papeže
Františka v modlitbě a postu za mír: „Vyzývám
všechny, aby nadcházející 2. březen, Popeleční
středu, učinili dnem půstu za mír. Věřící povzbuzuji
obzvláště, aby se v tento den intenzivně věnovali
modlitbě a půstu. Kéž Královna míru ochrání svět
před šílenstvím války,“ řekl papež 23. února.
Duchovní růst matky
Chtěli bychom pozvat všechny matky na nová
setkání, nazvaná Duchovní růst matky. Setkání se
uskuteční jednou za měsíc ve večerních hodinách
v Nazaretě, většinou poslední pondělí v měsíci.
Jsou určena pro matky jak v mladším, tak středním
nebo i starším věku. Setkání začnou neformálním
setkáním od 19:00, bude následovat přednáška na
vybrané téma, na něj bude pozván host, poté bude
následovat chvíle osobního ztišení. Po přestávce
bude prostor pro moderovanou diskusi ve
skupinkách.
Témata jednotlivých večerů:
- 28. 2. Být dcerou
- 28. 3. Tělo = chrám Ducha svatého
- 25. 4. Být matkou
- 30. 5. Poslušnost, autorita, svoboda
- 27. 6. Být manželkou
Přihlásit se můžete na webu farnosti, kde najdete
odkaz na přihlašovací formulář, pomocí QR kódu
na plakátku nebo u otce Vojtěcha.

Exodus 40 pro muže
Zveme všechny muže, aby se připojili k asketické
iniciativě Exodus 40 a prožili tak intenzivněji postní
dobu a lépe se připravili na Velikonoce. Zvláště
v současné době války na Ukrajině je jistě za co se
modlit a obětovat. Více informací u farníka Karla
Macka, email: kaja.macek@gmail.com.
Dvě slavnosti v postní době
Letošní postní doba je přerušena dvěma slavnostmi,
a to Slavností sv. Josefa 19. 3. a Slavností Zvěstování
Páně 25. 3. V tyto dny je určitě na místě se účastnit
slavení eucharistie – mše svaté budou v 18:00.
Realizace adaptace Nazareta
Dá-li Bůh, během března by měla začít vlastní
adaptace Nazareta: v první fázi bude rekonstruována
stará fara, během jara začnou také přípravné práce
v Nazaretě, a poté bude adaptace pokračovat v nové
části budovy. Prosme o modlitbu za zdárný průběh.
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.

Aktuality z ADCM a z Nazareta
2.-4. 3. Invenio Gymnázium sv. Augustina
4.-6. 3. Víkend LIFT 21 (4)
16.-18. 3. Invenio Gymnázium sv. Augustina
18.-20. 3. Víkendovka pro mladé 11 - cca 15 let
23.-25. 3. Invenio SŠ Ječná
25.-27. 3. Víkendovka pro mladé cca 15 - 19 let
Taxiway camp 24.-29. 7. 2022
Týdenní tábor pro mladé ve věku 12-16 let na Hoře
Matky Boží v Králíkách. Více na www.adcm.cz.
Celostátní setkání mládeže 9.-14. 8. 2022
Setkání pro mladé ve věku 14-26 let v Hradci Králové,
více na www.celostatnisetkanimladeze.cz.

Informace ze života farnosti
–––––––––––––– březen 2022 –––––––––––––

Foto: Poušť v Izraeli, www.pixabay.com

Milé farnice, milí farníci,
minulý rok jsme strávili Velikonoce v době trvající
pandemie, kdy jsme byli zváni k ohleduplnosti,
zdrženlivosti a starosti o své blízké a rodinu. Nyní se
ale otevírá možnost se veřejně zastat utlačovaných,
jít na pomoc potřebným a pomáhat i těm, které
neznáme.
Začátek doby postní letos připadá na 2. března.
A právě na toto datum vyhlásil papež František den
modlitby a půstu za Ukrajinu. Má to pro nás být
symbolika, ale také motivace k tomu jednat. Doba
postní nám připomíná, že se máme modlit nejen
myšlenkou a slovem, ale i činy.
Využijme dobu postní k tomu, abychom konali
dobré skutky a starali se o druhé. I když to může
znamenat nepohodlí, a někdy to dokonce vyžaduje
překonat strach z neznámého.
„Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za
to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci milují ty,
kdo je milují.” Lk 6,33
Markéta Drábiková, členka pastorační rady

