
Liturgický kalendář 
1.1. ne Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
2.1. po Památka sv. Basila a Řehoře, b. a uč.c. 
3.1. út Úterý po oktávu Narození Páně 

(Nejsvětějšího jména Ježíš) 
4.1. st Středa po oktávu Narození Páně 
5.1. čt Čtvrtek po oktávu Narození Páně 
6.1. pá Slavnost Zjevení Páně 
7.1. so Sobota po Zjevení Páně

(Sv. Rajmunda z Peňafortu, kn.) 
8.1. ne Svátek Křtu Páně 
9.1. po Pondělí 1. týdne v mezidobí 
10.1. út Útevý 1. týdne v mezidobí 
11.1. st Středa 1. týdne v mezidobí 
12.1. čt Čtvrtek 1. týdne v mezidobí 
13.1. pá Pátek 1. týdne v mezidobí 

(Sv. Hilaria, b. a uč.c.) 
14.1. so Sobota 1. týdne v mezidobí 
15.1. ne 2. neděle v mezidobí 
16.1. po Pondělí 2. týdne v mezidobí 
17.1. út Památka sv. Antonína, opata 
18.1. st Památka P. Marie, Matky jednoty kř. 
19.1. čt Čtvrtek 2. týdne v mezidobí 
20.1. pá Pátek 2. týdne v mezidobí

(Sv. Fabiána a Šebestiána, muč.) 
21.1. so Památka sv. Anežky, panny a muč. 
22.1. ne 3. neděle v mezidobí 
23.1. po Pondělí 3. týdne v mezidobí 
24.1. út Památka sv. Františka Sales., b. a uč.c. 
25.1. st Svátek obrácení sv. Pavla, apoštola 
26.1. čt Památka sv. Timoteje a Tita, b. 
27.1. pá Pátek 3. týdne v mezidobí 

(Sv. Anděly Mericiové, panny) 
28.1. so Památka sv. Tomáše Akv., kn. a uč.c. 
29.1. ne 4. neděle v mezidobí 
30.1. po Pondělí 4. týdne v mezidobí 
31.1. út Památka sv. Jana Boska, kn. 

Kontakty 
Kostelní nám. 16, 148 00  Praha 4 - Kunratice 
web: www.farnostkunratice.cz 
email: farnost.kunratice@gmail.com 
podněty k webu dejte prosíme vědět P. Vojtěchovi 

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 
(ve všední dny od po do čt většinou v kapli na faře) 
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 možné se přidat i během 
roku. 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 nebo 
u P. Vojtěcha, 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 a chtěli byste 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. 
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Setkání farnosti 
Setkání v Kunraticích je 1. nebo 2. středu v měsíci 
v 19:00 v Nazaretě: v lednu to bude 4.1. po mši sv. 
za lednové oslavence, v únoru 1.2. 
Setkání v Hrnčířích je 3. neděli v měsíci od 17:00 
v Baráčnické rychtě, v lednu to bude 15.1. 
Setkání pastorační a ekonomické rady 
Další setkání ekonomické rady se uskutečnilo 
13.12. v 18:00 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 lednu bude mše sv. 5.1. 

Další události (nejen) ve farnosti 
Křty v kostele sv. Jakuba 
4.12. v 15:00 Barbora Badíková 
Pohřby v kostele sv. Jakuba 
5.12. v 10:00 Lucie Suchá (se mší sv.) 
16.12. v 10:00 Pavel Sup (se mší sv.)
Poděkování za dary na misie 
Děkujeme za podporu Papežského misijního díla 
dětí zakoupením koláčů, svícínků a hvězdiček. 
Získaná částka 6.312,- Kč byla odeslána na účet 
Papežského misijního díla. Poděkování patří také 
paní Ali Váchalové za koordinaci akce. 
Ohlédnut se za Mikulášskou besídkou pro děti 
Na mikulášskou besídku s nadílkou 4.12. přišlo do 
Nazareta 87 dětí s jejich nejbližšími a 5 dětí z DDÚ 
v doprovodu své vychovatelky. Mikuláš každému 
z nich nadělil dárek. Krásný zážitek si odnesly 
také z pohádky O zapomnětlivém andělíčkovi. 
Koncerty v kostele sv. Jakuba 
8.1. koncert cimbálové hudby. Vstup volný. 
22.1. koncert komorní hudby. Vstup volný. 
Narozeniny P. Stanislava 
Po mši sv. v pondělí 9.1. popřejeme P. Stanislavovi 
k jeho narozeninám. Srdečně zveme. 

Tříkrálová sbírka 
Jako v minulých letech se i letos zapojí naše farnost 
do Tříkrálové sbírky, od 2. -8.1. Předem děkujeme.
Mše svatá s naším okrskovým vikářem 
Srdečně zveme na mši sv. 8.1. v 11:00 do Hrnčíř, 
zavítá mezi nás okrskový vikář P. Josef Pecinovský. 
Setkání s kněžími, kteří působili v naší farnosti 
Srdečně zveme na setkání farnosti 1.2., na něž jsou 
pozváni i kněží, kteří dříve působili v naší farnosti. 
Rozhodnut o zrušení adcm jako právnické osoby 
Informujeme, že 12.12. otec arcibiskup rozhodl, že 
s  účinností od 1.1.2017 bude zrušeno adcm jako 
samostatná právnická osoba, právním nástupcem 
bude Arcibiskupství pražské. Centrum pro mládež 
tak bude zařazeno do organizační struktury AP. 
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. 
Objednávání tiskovin a časopisů 
Vzhledem k tomu, že pravidelně zbývala většina 
objednaných časopisů, prosíme vás, kteří je čtete, 
abyste si je objednali samostatně. 
Posílání ohlášek emailem 
V rámci nového webu farnosti je možné nastavit 
zasílání ohlášek mailem, viz web farnosti. 

Aktuality z Nazareta 
9.-10.1. Duchovní obnova žáci ZŠ sv. Voršily, 6.B 
13.-15.1. Víkendovka 12-18 let „Po čem touží“ 
16.-17.1. Duchovní obnova studenti AG, tercie 
20.-22.1. Heliport (v návaznosti na tábor Runway) 
27.-29. 1. Nezadaní, taneční víkend 

Informace ze života farnosti
–––––––––––––– leden 2017 ––––––––––––––

Milé sestry a milí bratři, 
prožili jsme vánoční svátky a vstoupili do nového 
kalendářního roku, který je takřka celý před námi. 
Začínající rok bývá často příležitostí pro nejrůznější 
předsevzetí. A přestože se někdy říká, že „cesta do 
pekla je dlážděná právě mnoha dobrými (ale také 
nesplněnými) předsevzetími“, a přestože nás možná 
zkušenost našich vlastních předsevzetí, která se nám
nedařilo naplnit, od těch dalších odrazuje, myslím, 
že jako lidé nová předsevzetí a nové výzvy prostě 
potřebujeme, abychom nezůstali stát na místě. 
Chtěl bych vás pozvat k tomu, abychom si nějaké to 
předsevzetí skutečně vybrali (něco třeba drobného, 
ale konkrétního a splnitelného, jak se říká) a s Boží 
pomocí se o jeho naplnění ve svém životě pokusili. 
Oblastí, ve kterých můžeme růst, je samozřejmě 
mnoho. Vztah k Bohu, vztahy s těmi nejbližšími ve 
vlastní rodině, odpovědný přístup k práci a vlastním 
povinnostem, sebevzdělávání, a to i v rovině víry, 
využívání času, který nám Bůh jako veliký dar dává, 
vztahy ve farnosti, život ve společenství církve atd., 
to je jen pár námětů pro inspiraci. 
Přeji vám a vyprošuji do vaší snahy hojnost Božího 
požehnání. Kéž vám i celé naší farnosti Bůh hojně 
žehná.           otec Vojtěch 
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