Liturgický kalendář

Kontakty

Pravidelný program

1. 4.
2. 4.
3. 4.

pá Pátek po 4. neděli postní
so Sobota po 4. neděli postní
ne 5. neděle postní

4. 4.
5. 4.
6. 4.
7. 4.
8. 4.
9. 4.
10. 4.
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NE

Pondělí po 5. neděli postní
Úterý po 5. neděli postní
Středa po 5. neděli postní
Čtvrtek po 5. neděli postní
Pátek po 5. neděli postní
Sobota po 5. neděli postní
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

11. 4.
12. 4.
13. 4.
14. 4.
15. 4.
16. 4.

po
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SO

Pondělí Svatého týdne
Úterý Svatého týdne
Středa Svatého týdne
ZELENÝ ČTVRTEK
VELKÝ PÁTEK
BÍLÁ SOBOTA

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

17. 4.

NE SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

18. 4.
19. 4.
20. 4.
21. 4.
22. 4.
23. 4.
24. 4.
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25. 4.
26. 4.
27. 4.
28. 4.
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Modlitby matek s malými dětmi
Každé úterý v 9:30 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
Setkávání dospělých, kteří přemýšlejí o přijetí křtu,
a těch, kteří chtějí prohloubit svou víru, bývá ve
čtvrtek v 17:00 v Nazaretě. Pokud byste se chtěli
jako dospělí připravovat na přijetí svátostí, prosím
ozvěte se otci Vojtěchovi, po domluvě se lze 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.

29. 4.
30. 4.

Pondělí v oktávu velikonočním
Úterý v oktávu velikonočním
Středa v oktávu velikonočním
Čtvrtek v oktávu velikonočním
Pátek v oktávu velikonočním
Sobota v oktávu velikonočním
2. neděle velikonoční

Svátek sv. Marka, evangelisty
Úterý po 2. neděli velikonoční
Středa po 2. neděli velikonoční
Čtvrtek po 2. neděli velikonoční
(Sv. Petra Chanela, kn. a muč.)
(Sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montf.)
pá Svátek sv. Kateřiny Sienské,
panny a uč. c., patronky Evropy
so (Sv. Zikmunda, muč. | sv. Pia V., pap.)

Společná modlitba křížové cesty v postní době
Kunratice v pátek v 17:30, Hrnčíře v neděli v 10:30.

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
Přijetí iniciačních svátostí v kostele sv. Jakuba
Při Velikonoční vigilii 16. 4. přijmou křest, biřmování
a první svaté přijímání Klára Fusková a Radek Duchoň.
Biřmována bude krom toho také Tereza Duchoňová.
Provázejme, prosím, naše katechumeny v modlitbě
a podpořme je modlitbou i osobní účastí.
Pohřby v kostele sv. Jakuba
26. 3. ve 14:00 zádušní mše sv. za + Josefa Reichrta
Pastorační rada farnosti
Setkání pastorační rady farnosti se uskuteční 5. 4.
ve 20:15, s případnými podněty se, prosím, obracejte
k otci Vojtěchovi nebo členům pastorační rady.
VELIKONOCE 2022
Rozpis bohoslužeb je v příloze těchto farních zpráv
a na webu farnosti. Srdečně zveme ke společnému
slavení nejdůležitějších a nejkrásnějších svátků!
Duchovní růst matky
V únoru začala setkávání nazvaná Duchovní růst
matky, která se konají jednou za měsíc od 19:00
v Nazaretě a jsou určena pro matky v jakémkoliv
věku. Nechybí přednáška hosta, osobní ztišení ani
přátelské setkání s drobným občerstvením.
Témata večerů, které jsou ještě před námi:
- 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.
Duchovní obnova ve farnosti
Letošní postní duchovní obnovou 9. 4. dopoledne
nás provede náš bohoslovec Štěpán. Začneme mší
sv. v 8:00, poté snídaně a vlastní program obnovy.
Povelikonoční či svatovojtěšský farní oběd
Srdečně zveme na farní oběd 24. 4. ve 12:30. Aby
bylo možné oběd dobře připravit, prosím přihlaste
se předem u otce Vojtěcha.

ADAPTACE NAZARETA
Cílem adaptace je vytvořit zázemí, připravené pro
setkávání farníků i širšího společenství lidí z Kunratic,
které by mohl život farnosti a vzájemná setkávání
oslovit a obohatit, a zároveň připravit prostor pro
programy centra mládeže o víkendech i ve všední
dny. Přínosem pro farnost bude to, že farnost získá
kompletně opravené a vybavené prostory fary.
Projekt by měl být spolufinancován Evropskou unií.
Celkové náklady nyní odhadujeme na cca 30 mil. Kč,
granty by měly pokrýt cca 12,8 mil. Kč, náklady nad
rámec grantů by měly být rozděleny mezi farnost a
Arcibiskupství pražské podle poměru podlahové
plochy staré fary a centra mládeže, tedy v poměru
cca 26% a 74%. Na farnost tedy připadá celkem cca
4,5 mil. Kč. Farnosti přispěla MČ Praha-Libuš částkou
2x 100 tis. Kč a MČ Praha-Kunratice 400 tis. Kč. Po
započítání těchto příspěvků a vlastních finančních
prostředků farnosti je nyní pokryto cca 2,5 mil. Kč,
zbývá nám dát dohromady částku cca 2 mil Kč.
Prosíme, v rámci vašich možností a s vědomím, že
jsou i další bohulibé účely, o modlitbu a také finanční
podporu. Poskytnout dar můžete bezhotovostním
převodem na farní účet číslo 76224369/0800 nebo
předáním v hotovosti otci Vojtěchovi, statutárnímu
zástupci farnosti. Rádi vystavíme potvrzení o daru
a sepíšeme darovací smlouvu.
Byla uzavřena smlouva o dílo s vysoutěženou firmou
HEKO Group, s.r.o., a začaly práce na staré faře,
která by měla být dokončena na podzim. Během
léta začnou práce také v nové části budovy, bude
přistavěn malý přístěnek a upravena zahrada. Celé
dílo by mělo být dokončeno na jaře 2023.

Aktuality z ADCM a z Nazareta
1.-3. 4. Víkend LIFT 21 (5)
6.-8. 4. Invenio Křesťanské gymnázium
11.-13. 4. Invenio škola Vlašim
27.-29. 4. Invenio ZŠ Strossmayerovo náměstí

Informace ze života farnosti
–––––––––––––– duben 2022 –––––––––––––

Foto: Lucie Horníková, www.clovekavira.cz

Milé farnice, milí farníci,
za nedlouho nás čekají Velikonoce, na které se
v postní době většina z nás připravuje svým vlastním
způsobem – intenzivnější modlitbou, odříkáním si
a vědomým nepohodlím. Mnoho lidí je také v této
době vystaveno zkouškám, útrapám a obavám.
Málokoho nechává situace na Ukrajině chladným,
stejně tak jako se většiny z nás týká všudypřítomné
zdražování. Ale tato nelehká doba nám umožňuje si
uvědomit, co je v našich životech opravdu podstatné,
modlit se za to a vážit si toho. A vědomí, že ve víře
nalezneme sílu, nám může pomoci překonat mnoho
strastí.
Pro mne osobně události minulých týdnů byly
ve znamení zloby vůči agresorům na Ukrajině, ale
zároveň radosti z obrovské vlny solidarity od běžných
lidí a bezprecedentní soudržnosti státníků valné
většiny vyspělého světa. A to nám může dávat naději,
že duše lidí jsou stále nastavené na lásku a dobro.
A právě s tímto poselstvím můžeme vyhlížet blížící
se Velikou noc…
Oliver Macháček, člen pastorační rady farnosti

