
LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
Čt 1.9. Čtvrtek 22. týdne v mezidobí 

(den modliteb za stvoření) 
Pá 2.9. Pátek 22. týdne v mezidobí 
So 3.9. Sv. Řehoře Velikého, papeže a uč. církve 

NE 4.9. 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Po 5.9. Pondělí 23. týdne v mezidobí 
Út 6.9. Úterý 23. týdne v mezidobí 
St 7.9. Středa 23. týdne v mezidobí 

(Sv. Melichara Grodeckého, kněze a muč.)
Čt 8.9. Svátek Narození Panny Marie 
Pá 9.9. Pátek 23. týdne v mezidobí 

(Sv. Petra Klavera, kněze) 
So 10.9. Sobota 23. týdne v mezidobí 

(Bl. Karla Spinoly, kněze a muč) 

NE 11.9. 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Po 12.9. Pondělí 24. týdne v mezidobí 

(Jména Panny Marie) 
Út 13.9. Sv. Jana Zlatoústého, bisk. a uč. církve 
St 14.9. Svátek Povýšení svatého kříže 
Čt 15.9. Panny Marie Bolestné 
Pá 16.9. Sv. Ludmily, mučednice 
So 17.9. Sobota 24. týdne v mezidobí 

(Sv. Kornélia, pap., Cypriána, bisk., muč.)
(Sv. Roberta Bellarmina, bisk. a uč církve)

NE 18.9. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Po 19.9. Pondělní 25. týdne v mezidobí 

(Sv. Januária, bisk. a muč.) 
Út 20.9. Sv. Ondřeje Kim Tae Gǒna, kněze, 

Pavla Chong Ha-sanga a druhů, muč. 
St 21.9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evang. 
Čt 22.9. Čtvrtek 25. týdne v mezidobí 
Pá 23.9. Sv. Pia z Pietrelciny, kněze 
So 24.9. Sobota 25. týdne v mezidobí 

NE 25.9. 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Po 26.9. Pondělí 26. týdne v mezidobí 

(Sv. Kosmy a Damiána, muč.) 
Út 27.9. Sv. Vincence z Paula, kněze 
ST 28.9. SLAV. SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA 
Čt 29.9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela 
Pá 30.9. Sv. Jeronýma, kněze a uč. církve 

KONTAKTY 
Kostelní nám. 16, 148 00  Praha 4 - Kunratice 

web: www.farnostkunratice.cz 
email: farnost.kunratice@gmail.com 

prohlédněte si nový design webu farnosti,
s případnými nápady na vylepšení se ozvěte 

P. Vojtěch Smolka 
administrátor farnosti, tel.: 732 106 466 

email: smolka.vojtech@gmail.com 

P. RNDr. Stanislav Hrách CSc.
výpomocný duchovní, tel.: 271 730 126

email: stanislav.hrach  @  knez.cz 

prof. P. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.
výpomocný duchovní, tel. na vyžádání 

email: cpospisil@volny.cz 

PRAVIDELNÉ MŠE SVATÉ 
Sv. Jakub (Kunratice) Ne 8:00 a 9:30 (zvl. pro
rodiny s dětmi), po, út, st, čt, pá 18:00; so 8:00 

Sv. Prokop (Hrnčíře) Ne 11:00 

PRAVIDELNÝ PROGRAM FARNOSTI 

Příležitost ke svátosti smíření 
Vždy 30 minut přede mší sv. v kostele / farní

kanceláři, po předchozí domluvě i jindy. 
Návštěvy kněze a svátost nemocných 

Využijme možnost pozvat kněze k návštěvě
nemocného – společné modlitbě nebo udělení

svátosti smíření či svátosti nemocných. 
Eucharistická adorace 

Svátostné požehnání je na první pátek po mši
svaté, adorace každý čtvrtek po mši svaté. 

Výuka náboženství dětí 
Začne v týdnu od 19. září 2016 v Nazaretě 

      A) ml. děti před 1. sv. přijímáním po 17:00 
      B) příprava na 1. sv. přijímání út 17:00 
      C) ml. děti po 1. sv. přijímání po 17:00 
      D) st. děti a mladí 2. stupeň ZŠ st 17:00 

přihlášky ke stažení na webu farnosti 
informace u P. Vojtěcha a katechetů 

Karla Macka, Ali Váchalové a Jany Vargové. 

Pondělní setkání nad katechismem 
Každé pondělí ve farní kanceláři po mši sv. 

od cca 19:00 pod vedením P. Stanislava. 

Příprava katechumenů 
a setkávání s letos pokřtěnými 

Každé úterý od 19:00 po mši sv. v Nazaretě, na
setkání jste zváni i vy, kteří chcete prohloubit svou
víru a rozšířit si obzor v teorii i praxi křesťanství. 

První setkání po prázdninách bude 13.9. 

Prosíme ty, kteří uvažují o přijetí biřmování,
aby se přihlásili během září P. Vojtěchovi. 

KURZ ALFA 
Naše farnost bude od 29. září pořádat kurz Alfa,

určený pro každého, kdo hledá nebo chce
prohloubit svou duchovní cestu a seznámit se

více s křesťanstvím. Kurzy jsou určeny pro
hledající i pro ty, kteří se ve svém životě vzdálili

od víry a chtějí se k ní vrátit. Letos je kurz otevřen
i všem farníkům, kteří chtějí prohloubit svou víru. 

Pozvěme na kurz své přátele a známé, pro něž
si myslíme, že by kurz mohl být inspirativní. 

Info na webu farnosti a u Karla Halačky, 
email: halackak@gmail.com 

Farní pěvecký sbor 
Zkoušky jsou v úterý od 19:00 v Nazaretě, zveme

i další zpěváky, info u pana Tomáše Červinky, 
email: tomascervinka@centrum.cz 

Rytmická schola 
Zkoušky jsou v pátek od 17:00 v Nazaretě, zveme

i další zpěváky a hudebníky z řad dospělých,
mladých i dětí, info u Anežky Peregrinové, 

email: anezka.novakova@seznam.cz 

Manželské společenství 
V naší farnosti funguje manželské společenství,

také další zájemci z řad manželů jsou zváni, 
info u P. Vojtěcha nebo u manželů Vargových,

email: vargovajana@seznam.cz 

Vydává farnost u kostela sv. Jakuba Staršího
v Praze-Kunraticích. Neprodejné. 
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Setkání farnosti 
setkání v Kunraticích 1. či 2. středu v měsíci,

v září 7.9. od 19:00, po mši sv. za zářijové
oslavence je občerstvení a setkání v Nazaretě 

setkání v Hrnčířích 3. neděli v měsíci, 
v září 18.9. od 17:00 v Baráčnické rychtě. 

Farní káva 
Příležitost k setkání každou neděli po druhé mši

svaté v Kunraticích, tedy od cca 10:30 v Nazaretě.

Farní knihovna 
Během farní kávy je možné si vypůjčit knihy
z farní knihovny. Info u paní Klepetářové. 

Mše svaté v Alzheimer home Zátiší 
Mše sv. v domě pro nemocné Alzheimerovou
chorobou v Zátiší (Urešova 1757) jsou první

čtvrtky v měsíci v 15:00 (6.10., 3.11., 1.12.).  

Setkání pastorační a ekonomické rady 
setkání pastorační rady 14.9. v 19:30 v Nazaretě 

setkání ekonomické rady 21.9. v 19:30 v Nazaretě 

Telefonní číslo farnosti 
Dovolujeme si upozornit, že dosavadní telefonní
číslo pevné linky bylo zrušeno, v případě potřeby

kontaktujte přímo jednotlivé kněze, případně
využijte nazaretský mobil 733 161 614. 

DALŠÍ UDÁLOSTI (NEJEN) VE FARNOSTI 
Poděkování za pomoc 

Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do
koordinace pomoci Španělů v naší farnosti. 

P  oděkování za modlitby 
Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do modlitby
za mladé lidi během jejich prázdninových akcí. 

Křty v kostele sv. Jakuba 
9.7. v 12:00 Filip Krzysztof Fabrický 
3.9. v 10:00 Michal Drábík-Kolibáč 

4.9. v 15:00 Miriam Anežka Kačenová 
25.9. v 15:00 Tereza Křupková 

Svatby v kostele sv. Jakuba 
12.9. v 17:00 Hai Ng. Van a Huyen Trang Ng. Thi 

30.9. v 11:00 Jakub Reich a Petra Adamjáková 

Prosba 
Minulý týden byly v kostele opraveny poškozené
lavice. Prosím buďme šetrní k mobiliáři našeho
kostela a citlivě (!) upozorněme ty, kdo nejsou. 

Požehnání žákům a pedagogům 
Do nového školního/akademického roku budeme
vyprošovat požehnání všem žákům, studentům,

pedagogům i dalším pedagogickým pracovníkům
v neděli 4.9. při mši sv. od 9:30. 

Poutní mše sv. ve Zdiměřicích 
V neděli 11.9. v 11:00 bude mše sv. v kapličce ve
Zdiměřicích, ten den nebude mše sv. v Hrnčířích. 

Pobožnost u křížku v ul. Ke Hrádku 
Se uskuteční 14.9. v 15:00. Jste srdečně zváni. 

Setkání rodičů ohledně náboženství 
Srdečně zveme všechny rodiče dětí, které budou
chodit na náboženství, na setkání 14.9. od 17:00

v Nazaretě. Přijďte na toto důležité setkání. 

Požehnání sousoší kalvárie 
Pan kardinál Dominik Duka požehná nové sousoší
kalvárie u zastávky U Tří Svatých 15.9. v 16:00.

Velké poděkování patří městské části, která
vytvoření sousoší zajistila. Jste srdečně zváni. 

Svatováclavská pouť do Staré Boleslavi 
Také letos se uskuteční pouť do Staré Boleslavi
s možností pěšího putování. Více v ohláškách. 

Dary pro farnost 
Děkujeme za Vaše dary, které je možné poslat i na

účet farnosti: 76224369/0800 nebo předat
v hotovosti. Rádi Vám vystavíme potvrzení pro
daňové účely. Za vaše dary jsme velmi vděční. 

Posílání ohlášek emailem 
V rámci nového webu farnosti je možné si

přihlásit elektronický odběr ohlášek. Můžete
využít této možnosti, viz web farnosti. 

AKTUALITY Z     NAZARETA 

5.-9.9. Tmelící pobyt prim Arcibiskupského gym. 
16.-18.9. Víkend pro nezadané katolíky 
23.-25.9. Víkendovka adventistické mládeže 

INFORMACE ZE ŽIVOTA FARNOSTI 
září 2016 

  Milí farníci, bratři a sestry, 

  rád bych vás všechny touto cestou pozdravil na
začátku  nového  školního  roku.  Jistě  jste  během
prázdnin prožili mnoho pěkného, snad jste si také
alespoň trochu odpočinuli a načerpali nových sil, a
můžeme se tak společně postavit před výzvy, které
nám podzim přinese. 

  Jednou  z  velkých  výzev  je  vzdělání.  Náš  otec
arcibiskup stále znovu zdůrazňuje, jak je vzdělání,
a  především vzdělání  v  náboženských otázkách,
důležité. V naší farnosti bychom chtěli pokračovat
ve výuce náboženství dětí, využijte toho. 

  Kromě toho bychom chtěli  od konce září  začít
Alfa kurzy. Pozvěme na ně také své blízké, třeba i
z řad hledajících a nevěřících. A v neposlední řadě
využijme i úterní setkávání katechumenů, myslím,
že mohou být obohacující pro každého z nás.

  Nelitujte času ani námahy, které vzdělávání stojí,
vždyť právě tato investice se nám bohatě vyplatí a
může nám i dětem pomoci na cestě k Bohu. 

  Chtěl bych vám všem popřát, na přímluvu svaté
Ludmily i sv. Václava, opravdovou vytrvalost ve
vzdělávání i hojnost radosti z jeho ovoce. 

váš otec Vojtěch


