
Liturgický kalendář 
1.12. čt Čtvrtek po 1. neděli adventní 

(Sv. Edmunda kampiána, kn. a muč.) 
2.12. pá Pátek po 1. neděli adventní 
3.12. so Památka sv. Fratniška Xaverského, kn.
4.12. ne 2. nedělě adventní
5.12. po Pondělí po 2. neděli adventní
6.12. út Úterý po 2. neděli adventní

(Sv. Mikuláše, bisk.) 
7.12. st Památka sv. Ambrože, bisk. a uč.c.
8.12. čt Slavnost Panny Marie, počaté

bez poskvrny prvotního hříchu 
9.12. pá Pátek po 2. neděli adventní

(Jana Didaka Cuauhtlatoatzina) 
10.12. so Sobota po 2. neděli adventní 
11.12. ne 3. neděle adventní
12.12. po Pondělí po 3. neděli adventní

(Panny Marie Guadalupské)
13.12. út Památka sv. Lucie, panny a muč.
14.12. st Památka sv. Jana od Kříže, kn. a uč.c.
15.12. čt Čtvrtek po 3. neděli adventní
16.12. pá Pátek po 3. neděli adventní
17.12. so Sobota předvánočního týdne 
18.12. ne 4. neděle adventní
19.12. po Pondělí předvánočního týdne 
20.12. út Úterý předvánočního týdne 
21.12. st Středa předvánočního týdne 
22.12. čt Čtvrtek předvánočního týdne 
23.12. pá Pátek předvánočního týdne 
24.12. so Sobotapředvánočního týdne 
25.12. ne Slavnost Narození Páně
26.12. po Svátek sv. Štěpána, prvomuč. 
27.12. út Svátek sv. Jana, apoštola a evang. 
28.12. st Svátek svatých Mláďátek, muč. 
29.12. čt Pátý den v oktávu Narození Páně 
30.12. pá Svát. Sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
31.12. so Sedmý den v oktávu Narození Páně 

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 (zvlášť pro 
rodiny s dětmi), po, út, st, čt, pá 18:00; so 8:00 
Sv. Prokop (Hrnčíře) Ne 11:00 
Aktuální program lze sledovat z google kalendáře 
farnosti na farních webových stránkách. 

Pravidelný program farnosti 
Příležitost ke svátosti smíření 
Kromě úterý 30 minut přede mší sv. v kostele nebo 
ve 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 s modlitbou večerních chval breviáře je 
také každý čtvrtek po mši svaté. 

Výuka náboženství dět 
probíhá dle rozvrhu, je stále možné se přidat. 
Rozvrh hodin je následující: 
   A) mladší děti před 1. sv. přijímáním po v 17:00 
   B) příprava na 1. sv. přijímání út v 17:00 
   C) mladší děti po 1. sv. přijímání po v 17:15 
   D) starší děti a mladí 2. stupeň ZŠ st v 17:00 
Přihlášky jsou ke stažení na webu farnosti, info 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. 
Farní pěvecký sbor 
Zkoušky jsou v úterý od 19:00 v Nazaretě, zveme 
také další zpěváky, info u pana Tomáše Červinky, 
email: tomascervinka@centrum.cz 
Rytmická schola 
Zkoušky jsou v pátek od 17:00 v Nazaretě, zveme 
také další zpěváky a hudebníky z řad dospělých, 
mladých i dětí. Máme radost, že schola již začíná 
doprovázet mše sv. Info u paní 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 Boženy Klepetářové. 

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

http://www.farnostkunratice.cz/
mailto:farnost.kunratice@gmail.com


Setkání farnosti 
Setkání v Kunraticích je 1. nebo 2. středu v měsíci 
v 19:00 v Nazaretě: v prosinci to bude 7.12., mše sv. 
za prosincové oslavence bude ráno v rámci rorátů. 
Setkání v Hrnčířích je 3. neděli v měsíci od 17:00 
v Baráčnické rychtě, v prosinci to bude 18.12. 

Setkání pastorační a ekonomické rady 
ekonomická rada 30.11. v 18:00 v Nazaretě 
pastorační rada 30.11.v 19:00 v Nazaretě 

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 – v prosinci bude mše sv. 1.12. 

Další události (nejen) ve farnosti 
Křty v kostele sv. Jakuba 
2.12. v 15:00 Johana Vyležichová 
Svatby v kostele sv. Jakuba 
25.11. v 19:00 Hoang Vu Ngoc a Ha Nguy. Thi Ngoc 
Pohřby v kostele sv. Jakuba 
17.11. v 10:00 Daniela Paterová (se mší sv.) 
18.11. v 9:00 Marie Kubišová (beze mše sv.) 
19.11. v 10:00 Marie Bernatová (se mší sv.)
Rorátní mše svaté 
Srdečně zveme k účasti na rorátních mších svatých 
v naší farnosti, které budou během celého adventu 
úterý, středy a soboty od 6:30 v kostele sv. Jakuba 
v Kunraticích – po mši sv. jste zváni na snídani, a ve 
čtvrtky od 6:00 v kostele sv. Prokopa v Hrnčířích. 
Prožijme adventní dobu duchovně a pozvěme 
k tomu i své blízké. Lucerničky si vezmětě s sebou. 

Předvánoční zpovídání 
Využijme před svátky rozšířenou příležitost k přijetí 
svátosti smíření 21. a 22.12. od 17:00 do 21:00. 

Mikulášská besídka pro děti 
Srdečně zveme všechny děti na mši sv. 4.12. v 9:30 
a na následnou mikulášskou besídku s nadílkou. 

Duchovní obnova ve farnosti 
Srdečně zveme na duchovní obnovu v naší farnosti, 
kterou nás provede P. Martin Sklenář. Obnova bude 
v sobotu 10.12., začne rorátní mší svatou a skončí 
před obědem. 

Koncert dět ZŠ Kunratice pro rodiče 
20.12. v 16:00 se uskuteční ve farním kostele 
koncert dětí ZŠ Kunratice.

Návštěvy skupin dět MŠ a ZŠ v kostele 
Během doby adventní navštíví náš farní kostel 
několik tříd dětí, aby se seznámili s křesťanským 
chápáním Vánoc. Pamatujme na ně v modlitbě. 

Rozpis vánočních bohoslužeb a otevření kostela 
Podrobný rozpis mší svatých najdete v příloze, 
pozvěte zvlášť na půlnoční i své přátele a známé. 

Dary pro farnost 
Velmi děkujeme za Vaše dary, které je možné 
poslat také 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. 

Posílání ohlášek emailem 
V rámci nového webu farnosti je možné si přihlásit 
elektronický odběr nedělních ohlášek. Chcete-li, 
můžete využít této možnosti, viz web farnosti. 

Aktuality z Nazareta 
25.-27.11. Oáza modlitby pro mladé 
28.-30.11. Duchovní obnovy žáci ZŠ sv. Voršily 
2.-4. 12. Animátorský kurz III/2* (*pro přihlášené) 
6.-7.12. Duchovní obnovy žáci ZŠ sv. Voršily 
12.-13.12. Duchovní obnovy žáci ZŠ sv. Voršily 
14.-15.12. Školení v rámci časopisu IN! 
31.12.-1.1. Silvestr v Nazaretě (?) 

Informace ze života farnosti
––––––––––––– prosinec 2016 –––––––––––––

Na textu spolupracoval farník Jakub Haloda, autorem fotky je dobrovolník Karel Halačka

Milí bratři a sestry,
začátek adventu a s ním i nového liturgického roku 
nám všem dává příležitost opět toužebně a s radostí
očekávat příchod našeho Pána. 
Advent je obdobím příprav na Vánoční svátky a 
k adventu v našem prostředí neodmyslitelně patří i 
ranní rorátní mše svaté. Roráty, kdy v temnotě noci 
za svitu svící můžeme v modlitbě rozjímat nad 
tajemstvím vtělení a zvěstí anděla Panně Marii o 
příchodu toho, kterého očekávali a zvěstovali 
proroci a králové. Malého, bezbranného dítěte, 
které přišlo na svět mezi nejmenší a nejnepatrnější 
z nás v Betlémském chlévě. Toho, který je světlem, 
jenž nás uvádí do Otcovy náruče. Plameny našich 
svící a naší zbožnosti v temnotách končící noci a 
začátku nového dne mohou být pro nás i naše blízké
připomínkou Světla, které zazářilo v temnotách. 
Z temnot vzejde veliké světlo, světlo pro všechen lid 
a všechny národy. Tak hovoří o naději v příchod 
Spasitele prorok Izajáš. I my můžeme v tomto čase 
očekávání a přicházející radosti svojí láskou a 
pozorností povzbuzovat ty, kteří naši lásku nejvíce 
potřebují, a dávat naději těm, kteří ji hledají. 

Váš otec Vojtěch    
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