Liturgický kalendář

Kontakty

Pravidelný program

1. 6.
2. 6.

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 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
Výuka náboženství bude tento školní rok ukončena
v polovině června. Rozvrh na příští školní rok bude
k dispozici poslední srpnový týden.
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 kostele. Aktuálně se
hledá nový baskytarista. 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.
Z důvodu probíhající adaptace se koná setkání a farní
káva v prostoru před kostelem.

3. 6.
4. 6.
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Sv. Justina, muč.
Čtvrtek po 7. neděli velikonoční
(Sv. Marcelina a Petra, muč.)
pá Sv. Karla Lwangy a druhů, muč.
so Sobota po 7. neděli velikonoční
NE SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
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13. 6.
14. 6.
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po Sv. Antonína z Padovy, kn. a uč. c.
út Úterý 11. týdne v mezidobí
st Středa 11. týdne v mezidobí
(Sv. Víta, muč.)
čt Slavnost Těla a Krve Páně
pá Pátek 11. týdne v mezidobí
so Sobota 11. týdne v mezidobí
ne 12. neděle v mezidobí
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Panny Marie, Matky církve
Úterý 10. týdne v mezidobí
Středa 10. týdne v mezidobí
Svátek Ježíše Krista, nejvyš. a věč. kn.
Pátek 10. týdne v mezidobí
Sv. Barnabáše, apošt.
Slavnost Nejsvětější Trojice

po Pondělí 12. týdne v mezidobí
út Sv. Aloise Gonzagy, řeh.
st Středa 12. týdne v mezidobí
(Sv. Paulína Nolánského, b.)
(Sv. Jana Fishera a Tomáše Mora, muč.)
čt Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
pá Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
so Neposkvrněného srdce Panny Marie
ne 13. neděle v mezidobí
po Pondělí 13. týdne v mezidobí
(Sv. Cyrila Alexandrijského, b. a uč. c.)
út Sv. Ireneje, b. a muč.
st Slavnost sv. Petra a Pavla, apošt.
čt Čtvrtek 13. týdne 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 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
Svatby v kostele sv. Jakuba
11. 6. v 11:00 Zdeněk Bartůněk a Michaela Blatová
Přijetí do katechumenátu 4. 6. v katedrále
V předvečer Letnic budou do katechumenátu přijaty
katechumenky Kateřina Roubíčková a Soňa Takáčová.
Noc kostelů 10. 6.
Přijďte na Noc kostelů v pátek 10. 6. večer a pozvěte
také své známé, třeba i z řad nevěřících/hledajících.
Na program se můžete těšit v obou našich kostelích.
Slavnost Těla a Krve Páně 16. 6. v katedrále
Ve čtvrtek 16. 6. bude slavena slavnostní mše svatá ze
slavnosti Těla a Krve Páně v 17:00 v katedrále sv. Víta.
Po mši svaté bude následovat eucharistické procesí po
Hradčanském nám. Tomuto společnému slavení by se
měla dát přednost před bohoslužbami v jednotlivých
pražských farnostech (viz ACAP 2022/05).
Putování otců s dětmi 18. 6.
Srdečně zveme otce s dětmi na společné jednodenní
putování s cílem v Sázavě. Sraz v 8:00 na nádraží
Praha-Vršovice, odjezd vlaku v 8:26. Více informací
u Olivera Macháčka nebo u otce Vojtěcha. Srdečně
zveme. Maminky si mohou udělat volný den a před
prázdninami si také trochu odpočinout.
Duchovní růst matky 27. 6.
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. Před
námi je ještě poslední téma tohoto školního roku,
a to 27. 6.: Být manželkou. Dá-li Bůh, v programu
bychom chtěli pokračovat také v novém školním
roce, více informací bude k dispozici během září.
Uvedení nového arcibiskupa 2. 7. v katedrále
Papež František jmenoval dne 13. 5. novým pražským
arcibiskupem Mons. Jana Graubnera, do té doby
arcibiskupa olomlouckého. Kanonické uvedení do
úřadu proběhne 2. 7. od 10:00 v katedrále sv. Víta.

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 2,6 mil. Kč,
zbývá nám dát dohromady částku cca 1,9 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 začaly 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
Taxiway camp 24.-29. 7. 2022, viz www.adcm.cz.
Runway camp 31. 7. - 6. 8. 2022, viz www.adcm.cz.
Celostátní setkání mládeže Hradec 9.-14. 8. 2022.
LIFT CAMP 21.-26. 8. 2022

Informace ze života farnosti
–––––––––––––– červen 2022 –––––––––––––

Foto: Jakub Haloda, vitráž Ducha svatého, bazilika sv. Petra v Římě

Milí farníci,
nedávno jsem se setkal s jedním dobrým známým
a náš rozhovor se velmi brzy stočil na těžkosti dnešní
doby, zvláště na stoupající ceny energií a jak
neskončit po zimě finančně zruinován. A musím
konstatovat, že se s tímto tématem v okruhu svých
přátel, známých i farníků setkávám stále častěji a
častěji. Tato skutečnost jen odráží přirozené obavy
z nejistoty dnešní doby a starostí o zajištění sebe a
svých blízkých. Zkrátka a dobře, jsme doslova zavaleni
časnými starostmi a může se zdát, že na vše ostatní,
třeba i duchovní život, už nezbývá mnoho času.
První neděli tohoto měsíce společně oslavíme
slavnost Seslání Ducha svatého. A není asi lepší
příležitost, kdy přes všechny naše starosti ještě
naléhavěji volat: Přijď Duchu svatý! Protože je to
Duch svatý, který přináší pokoj lidské duši. Je to
Duch svatý, který je slovy evangelia podle Jana
naším Přímluvcem a naší Útěchou. Díky Duchu
svatému v nás pohlížíme na časné starosti z jiné,
mnohem příznivější perspektivy.
Přeji vám pokojné dny nadcházejícího léta a aby
Duch svatý přebýval ve vás a s vámi.
Jakub Haloda, jáhen

