
LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
So 1.10. Sv. Terezie od Dítěte Ježíše 
NE 2.10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Po 3.10. Pondělí 27. týdne v mezidobí 
Út 4.10. Sv. František z Asissi 
St 5.10. Středa 27. týdne v mezidobí 
Čt 6.10. Čtvrtek 27. týdne v mezidobí 

(Sv. Bruna, kněze)
Pá 7.10. Panny Marie Růžencové
So 8.10. Sobota 27. týdne v mezidobí 
NE 9.10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Po 10.10. Pondělí 28. týdne v mezidobí  
Út 11.10. Úterý 28.týdne v mezidobí

(Sv. Jana XXIII., papeže) 
St 12.10. Středa 28. Týdne v mezidobí 

(Sv. Radima) 
Čt 13.10.Čtvrtek 28.týdne v mezidobí 
Pá 14.10. pátek 28.týdne v mezidobí

(Sv. Kalista I., papeže a mučedníka)
So 15.10. Sv. Terezie od Ježíše, učitelky církve 
NE 16.10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Po 17.10. Sv.Ignáce Antiochijského,biskup a muč. 
Út 18.10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty 
St 19.10. Středa 29.týdne v mezidobí

(Sv. Jana de Brébeuf, sv. Pavla od Kříže)
Čt 20.10. Čtvrtek 29. týdne v mezidobí 
Pá 21.10. Pátek 29.týdne v mezidobí

(Bl. Karla Rakouského) 
So 22.10. Sobota 29. týdne v mezidobí

(Sv. Jana Pavla II., papeže) 
NE 23.10. 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Po 24.10. Pondělí 30. týdne v mezidobí 

(Sv. Antonína Marie Klareta,biskupa) 
Út 25.10. Úterý 30.týdne v mezidobí
St 26.10. Středa 30.týdne v mezidobí
Čt 27.10. Čtvrtek 30.týdne v mezidobí
Pá 28.10. Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
So 29.10. Sobota 30.týdne v mezidobí
NE 30.10. 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Slavnost Výročí posvěcení kostela 
31.10. Pondělí 31.týdne v mezidobí 

(Sv. Wolfganga, biskupa) 

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

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

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 
aktuální program vždy v google kalendáři
farnosti na farních webových stránkách 

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 
probíhá dle rozvrhu, je stále možné se přidat 

      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 17:15 
      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. 

Přijďte i vy a pozvěte své blízké. 

Kurz Alfa 
Naše farnost pořádá první ročník kurzu Alfa, 
který je 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. 

Stále je možné se připojit, pozvěte své přátele a
známé, pro něž 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 

Farní káva a farní knihovna 
Příležitost k setkání každou neděli po druhé mši

svaté v Kunraticích, tedy od cca 10:30 v Nazaretě.
Během farní kávy je možné si vypůjčit knihy
z farní knihovny. Info u paní Klepetářové. 
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Setkání farnosti 
setkání v Kunraticích 1. či 2. středu v měsíci,

v řijnu 5.10. od 19:00, po mši sv. za říjnové
oslavence je občerstvení a setkání v Nazaretě 

setkání v Hrnčířích 3. neděli v měsíci, 
v září 16.10. od 17:00 v Baráčnické rychtě. 

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 
ekonomická rada 19.10. ve 20:30 v Nazaretě 

Telefonní číslo farnosti 
Dovolujeme si znovu připomenout, že dosavadní
telefonní číslo pevné linky je zrušené, 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 pomoci

v souvislosti s požehnáním sousoší kalvárie,
poděkování patří ještě jednou MČ Praha 
Kunratice za realizaci celého projektu. 

Poděkování za modlitby 
Děkujeme za modlitby všem, kteří pamatují na

naši farnost a na mladé lidi nejen v naší farnosti. 

Křty v kostele sv. Jakuba 
1.10. v 10:30 Marie Anna Klára Červinková 

2.10. v 15:00 Madlen Antónie Kirschová 
9.10. v 16:00 Patrik Povýšil 

23.10. v 15:00 Josef Václav Mucha 

Křty v kostele sv. Prokopa 
18.9. při mši sv. v 11:00 Jiří Ventura

Požehnání kunratického pivovaru 
Srdečně zveme na program v kunratickém

pivovaru v ul. Vídeňská 405, který se uskuteční
16. října. Během programu bude také od 15:00

komentovaná prohlídka a požehnání. 

Přednáška o islámu 
Ve středu 19. října se uskuteční v Nazaretě

přednáška o islámu v podání prof. P. Ctirada
Václava Pospíšila, Th.D. Téma vztahu křesťanství

a islámu je velmi aktuální, využijme proto této
možnosti nad daným tématem přemýšlet. 

Jste srdečně zváni. 

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. Připravujeme revitalizaci topení na

staré faře a plánujeme na tyto účely sbírku.
Kromě toho promýšlíme možnosti úpravy

podlahy v presbytáři farního kostela a úpravu
zahrady. Za vaše finanční dary budeme

opravdu 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 

7.-9.10. víkendovka v Nazaretě pro mladé 12-18.
14.-16.10. Škola modlitby* (*pro přihlášené) 
21.-23.10. Animátorský kurz III/1* 
21.-23.10. Pobyt maďarského sboru 

Srdečně zveme (nejen) mladé na Arcidiecézní
ples mládeže, který se uskuteční v pátek 11. 11.

2016 v kulturním centru Novodvorská, 
Novodvorská 1013/151, Praha 4 - Lhotka 

Evangelizační projekt GodZone srdečně zve
mladé ve věku cca 15-25 let na GodZone tour

v sobotu 19. 11. 2016 v Praze ve sportovní hale
Královka, Nad Královskou oborou 1080/51, Praha

7 - Bubeneč. Jde asi o dvouhodinový program,
jehož součástí bude hudební, taneční, světelná a

dramatická produkce, modlitba chval a příležitost
k přímluvné modlitbě a svátosti smíření. 

Vydává farnost u kostela sv. Jakuba Staršího
v Praze-Kunraticích. Neprodejné. 

INFORMACE ZE ŽIVOTA FARNOSTI 
říjen 2016 

Mistr Theodorik, Svatý Lukáš Evangelista, 14. stol. 

    Milí farníci, bratři a sestry, 

    zdravím vás při  čtení  říjnových farních zpráv.
Zářijové zmatky jsou zažehnány a naše povinnosti
dostaly svůj pravidelný řád a rytmus. Měsíc říjen
nám snad nabídne určité mezidobí před dušičkami
a hektickou adventní dobou. 

    Určitým nebezpečím však může být stereotyp.
Nenechme  se  pohltit  únavou  z  každodennosti  a
buďme věrni v maličkostech. S velkou důvěrou se
obracejme  k  Panně  Marii  Růžencové,  kterou  si
připomínáme tento měsíc,  a to třeba každodenní
modlitbou růžence. 

    Při této příležitosti bych chtěl povbzudit nejen
děti, ale nás všechny, abychom se připravovali i na
slavení nedělní mše svaté. Jak jste si určitě všimli,
děti mohou doma namalovat obrázek s tematikou
nedělního  evangelia,  který  potom v kostele  mají
možnost  představit.  To  není  samoúčelné.  Jde  o
konkrétní možnost, jak se připravit na mši svatou
a uschopnit se naslouchání Božímu slovu. Kéž i
nám jsou v tom děti příkladem. 

váš otec Vojtěch


