
LITURGICKÝ KALENDÁŘ 

Út 1.11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 

St 2.11. VZPOMÍNKA NA 
VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

Čt 3.11. Čtvrtek 31. týdne v mezidobí 
(Sv. Martina de Porres, řeholníka) 

Pá 4.11. Sv. Karla Boromejského, biskupa 
So 5.11. Sobota 31. týdne v mezidobí 

NE 6.11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Po 7.11. Pondělí 32. týdne v mezidobí 
Út 8.11. Úterý 32. týdne v mezidobí 
St 9.11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
Čt 10.11. Sv. Lva Velikého, papeže a uč. církve 
Pá 11.11. Sv. Martina, biskupa 
So 12.11. Sv. Josafata, biskupa a mučedníka 

NE 13.11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Po 14.11. Pondělí 33. týdne v mezidobí 
Út 15.11. Úterý 33.týdne v mezidobí 

(Sv. Alberta Velikého, bisk. a uč. církve) 
St 16.11. Středa 33. týdne v mezidobí 

(Sv. Markéty Skotské)
(Sv. Gertrudy, panny) 

Čt 17.11. Sv. Alžběty Uherské, řeholnice 
Pá 18.11. Pátek 33. týdne v mezidobí

(Posvěcení řím. bazilik sv. Petra a Pavla) 
So 19.11. Sobota 33. týdne v mezidobí

NE 20.11. SLAV. JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
Po 21.11. Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
Út 22.11. Sv. Cecílie, panny a mučednice 
St 23.11. Středa 34. týdne v mezidobí

(Sv. Klementa I., papeže a mučedníka) 
Čt 24.11. Sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů 
Pá 25.11. Pátek 34. týdne v mezidobí
            (Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a muč.)
So 26.11. Sobota 34. týdne v mezidobí 

NE 27.11. 1.NĚDĚLE ADVENTNÍ 
Po 28.11. Pondělí po 1. neděli adventní 
Út 29.11. Úterý po 1. neděli adventní 
St 30.11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola 

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 
Kromě úterý 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 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 přednášky o víře 
Každé úterý od 19:00 po mši sv. v Nazaretě.

Srdečné pozvání patří i vám všem, kteří jste třeba
již pokřtění, ale chcete prohloubit svou víru. 

Kurz Alfa 
Kurzy Alfa jsou ve čtvrtek po mši sv. od 19:00
v Nazaretě. Info na webu 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 se schází manželské společenství,

také další zájemci z řad manželů jsou vítáni, 
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
sv. v Kunraticích, tedy od cca 10:30 v Nazaretě.

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

Setkání farnosti 
setkání v Kunraticích 1. či 2. středu v měsíci, 
v listopadu setkání 2.11. v 19:00 v Nazaretě,
mše sv. bude sloužena za zemřelé, intence za

listopadové oslavence bude sloužena jiný den. 
Setkání v Hrnčířích 3. neděli v měsíci, 

v listopadu 20.10. v 17:00 v Baráčnické rychtě. 

Setkání pastorační a ekonomické rady 
ekonomická rada 30.11. v 18:00 v Nazaretě 

pastorační rada 30.11.v 19:00 v Nazaretě 
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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 - 3.11. již ve 14:00!! 

DOBROVOLNÍCI V CENTRU NAZARET 
Jak jste si jistě všimli, v centru Nazaret působí

nyní čtyři dobrovolníci: Karel Halačka, Barbora
Špačková, Klaudia Čavajdová a Barbora

Morongová. Pamatujme na ně v modlitbě. 

DALŠÍ UDÁLOSTI (NEJEN) VE FARNOSTI 
Křty v kostele sv. Jakuba 

30.10. v 15:00 Miriam Strojvusová 
6.11. v 15:00 Anežka Klára Vítová (se mší sv.)

Dušičkové pobožnosti na hřbitově 
Společná modlitba za naše zemřelé bude 
1. a 2.11. v 17:00 na kunratickém hřbitově 

6.11. ve 12:15 na hrnčířském hřbitově 

Odpustky pro duše v očistci 1.-8.11. 
Od 1. do 8. 11. je možné získat po splnění tří
obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté

přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně
plnomocné odpustky, přivlastnitelné duším

v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se
tam třeba jen v duchu za zemřelé, v ostatních

dnech lze takto získat odpustky částečné. 

Brigáda hrabání listí 9.11. 
Ve středu 9.11.v 16:00 bude brigáda na hrabání

listí kolem kostela, prosíme přijďte pomoci. 

Arcidiecézní ples mládeže 11.11. 
Srdečně zveme (nejen) mladé na Arcidiecézní
ples mládeže, který se uskuteční v pátek 11.11.

v kulturním centru Novodvorská 
(Novodvorská 1013/151, Praha 4 – Lhotka). 

Hubertská mše svatá 12.11. 
Naše farnost a další spoluorganizátoři srdečně
zvou na hubertskou mši svatou, kterou bude
v sobotu 12.11. v 10:00 sloužit apoštolský

nuncius Mons. Giuseppe Leanza. 
Vydává farnost u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích.

Neprodejné. 

Farní putování 13.11. 
V neděli 13.11. plánujeme další farní putování. 

GodZone tour 19.11. 
Srdečně zveme mladé 15-25 let k účasti na

GodZone tour, která se uskuteční i v Praze ve
sportovní hale Královka (Nad Královskou

oborou 1080/51, Praha 7 – Bubeneč). 

Adventní charitativní bazar Habrovka 27.11. 
V neděli 27.11. bude na Habrovce (U Habrovky 2,

Praha 4) charitativní bazar. Věci lze darovat
v sobotu 26.11. od 13:00 v prostorách Habrovky,
nakoupit v neděli od 9:00 do 15:00 tamtéž. Info

u Lucie Kirschové, email: lucie.kirsch@volny.cz 

Požehnání adventních věnců 27.11. 
V neděli 27.11. začíná doba adventní, při mších

svatých budou požehnány adventní věnce.
Můžete si přinést také věnce ze svých domovů. 

Rorátní mše svaté v adventní době 
již teď se můžete těšit na rorátní mše svaté 

v kostele sv. Jakuba v Kunraticích 
úterý, středa a sobota v 6:30, v kostele
sv. Prokopa v Hrnčířích čtvrtek v 6:00 

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 vděční. 

AKTUALITY Z     NAZARETA 

28.-30.10. Maďarští studenti, Ambassadors 
4.-6.11. Animátorský kurz II/1* (*pro přihlášené) 
11.-13.11. TEC, Slovenské společenství Ascension
18.-20.11. Víkendovka pro mladé 12-18 let 
23.-24.11. Zasedání Sekce pro mládež 
25.-27.11. Oáza modlitby pro mladé 
28.-30.11. Duchovní obnovy žáci ZŠ sv. Voršily 

INFORMACE ZE ŽIVOTA FARNOSTI 
listopad 2016 

Pohled na kříž a hroby hřbitova v Praze-Kunraticích 

    Milí farníci, sestry a bratři, 

    začátek měsíce  listopadu je  v  naší  křesťanské
tradici neodmyslitelně spojený se Slavností všech
svatých a Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé.

    Pohled  na  veliký  zástup  svatých,  kteří  prožili
svůj pozemský život tak, že se nyní radují v nebi
ve společenství s Bohem, může být pro každého
z nás  obrovským povzbuzením.  Může  nám totiž
připomínat, jaký je cíl našeho pozemského života,
že to není nic menšího než nebe, které Bůh touží
dát každému z nás. Máme před očima tento cíl? A
jednáme tak, abychom k němu stále směřovali? 

    Ruku na srdce, mnohdy úplně ne. Jsme slabí a
hříšní a ke svatosti máme daleko. 

    Možná podobně to měli ti, kteří nás již předešli
na věčnost. Modleme se proto v tyto dny zvlášť za
ně, aby Bůh ve své dobrotě doplnil, co jim do plné
svatosti ještě zbývá. Oni se pak budou přimlouvat
za nás a vyprošovat zase nám, abychom také my
na cestě ke svatosti dostali potřebnou pomoc. 

váš otec Vojtěch
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