Liturgický kalendář

Kontakty

Pravidelný program
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Sv. Atanáše, b. a uč. c.
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apošt.
Středa po 3. neděli velikonoční
Čtvrtek po 3. neděli velikonoční
(Sv. Jana Sarkandra, kn. a muč.)
Sobota po 3. neděli velikonoční
4. neděle velikonoční
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Pondělí po 4. neděli velikonoční
(Sv. Jana z Avily, kn. a uč. c.)
Středa po 4. neděli velikonoční
Svátek Výročí posvěcení katedrály
(Panny Marie Fatimské)
Svátek sv. Matěje, apošt.

15. 5.

ne 5. neděle velikonoční

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

16. 5.

po Svátek sv. Jana Napomuc., kn. a muč.
hlavního patrona Čech
út Úterý po 5. neděli velikonoční
st (Sv. Jana I., pap. a muč.)
čt Čtvrtek po 5. neděli velikonoční
pá (Sv. Klementa Marie Hofbauera, kn.)
(Sv. Bernardina Sienského, kn.)
so (Sv. Kryštofa Magallanese, kn. a muč.)
ne 6. neděle velikonoční

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.

17. 5.
18. 5.
19. 5.
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21. 5.
22. 5.
23. 5.
24. 5.
25. 5.

26. 5.
27. 5.
28. 5.
29. 5.

po Pondělí po 6. neděli velikonoční
út Úterý po 6. neděli velikonoční
st (Sv. Bedy Ctihodného, kn. a uč. c.)
(Sv. Řehoře VII., pap.)
(Sv. Marie Magdalény de’Pazzi, panny)
čt Slavnost Nanebevstoupení Páně
pá (Sv. Augustina z Canterbury, b.)
so Sobota po 6. neděli velikonoční
ne 7. neděle velikonoční

30. 5.
31. 5.

po Sv. Zdislavy
út Svátek Navštívení Panny Marie

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.

Události (nejen) v naší farnosti
Křty v kostele sv. Jakuba
15. 5. v 16:00 Šárka Vítová
22. 5. v 16:00 Dominik Púš
Pohřby v kostele sv. Jakuba
12. 4. v 11:00 Eva Minářová, pohřeb se mší svatou
Májové pobožnosti
Během měsíce května po každé mši svaté, není-li
řečeno jinak, následuje májová pobožnost. Srdečně
zveme k účasti na mších svatých i na této tradiční
mariánské modlitbě.
Pouť za duchovní povolání na Svatou Horu 7. 5.
Vrcholem pouti za duchovní povolání bude mše
svatá před svatohorskou bazilikou v 11:30. Přijďme
se modlit za duchovní povolání v naší arcidiecézi.
Víkend pro rodiny z farnosti 20.-22. 5.
O víkendu 20.-22. 5. se uskuteční víkend pro rodiny
naší farnosti, více informací získáte u Jany Vargové,
email: vargova.jana777@seznam.cz.
Mše svatá u kapličky ve Zdiměřicích 29. 5.
Poslední neděli v květnu bude mše svatá u kapličky
ve Zdiměřicích v 11:00 a májová pobožnost. Zveme.
Mše svatá 29. 5. v 11:00 v Hrnčířích nebude.
První svaté přijímání dětí 29. 5.
První svaté přijímání dětí naší farnosti bude při mši
svaté v neděli 29. 5. v 10:00 v Kunraticích. Zveme.
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:
- 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.

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. Koncem
jara 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
4.-6. 5. Invenio ZŠ Strossmayerovo náměstí
6.-8. 5. Víkend společenství GIF
11.-13. 5. Invenio ZŠ Strossmayerovo náměstí
13.-15. 5. Víkend LIFT (6)

Informace ze života farnosti
–––––––––––––– květen 2022 –––––––––––––

Foto: Jáchym Hobza, kniha Otázka viny

Milí farníci,
letos je to již 76 let od chvíle, kdy v poválečném
Německu vyšla kniha od filosofa Karla Jasperse
„Otázka viny“. Tato kniha rozebírá různé roviny
viny a bohužel jsem si na ni ve světle posledních
světových události opět vzpomněl.
Kromě viny, určené prokazatelným překročením
zákona, a morální viny za činy jednotlivce, upozorňuje
Jaspers i na další roviny vin. Píše o zodpovědnosti
za činy svého státu. Veřejní představitelé sice konají
vlastní rozhodnutí, ale nelze popřít, že je konají i za
nás a v našem jménu. Tomu odpovídá i naše vina.
Přitom nutno dodat, že poslušnost není omluvou,
ale alibismem popírajícím lidskou svobodu.
Další druh viny vyplývá ze solidarity mezi lidmi,
v jejímž důsledku je každý spoluzodpovědný za
všechno bezpráví a všechnu nespravedlnost na
světě. Jsou to slova tvrdá, ale pravdivá. Zeptejme
se sami sebe: Komu platíme za ropu, na kterou
jezdíme? Jakým plynem si topíme, aby nám nebyla
zima, zatímco sledujeme hrůzné zprávy z války?
Jak říká Jaspers: „Jestliže jsem neučinil všechno,
co jsem mohl, abych zabránil zločinům, jsem
spoluvinen.“ Jáchym Hobza, člen pastorační rady

