
Liturgický kalendář 
1.10. ne 26. neděle v mezidobí 
2.10. po Svatých andělů strážných 
3.10. út Úterý 26. týdne v mezidobí 
4.10. st Sv. Fratniška z Assisi 
5.10. čt Čtvrtek 26. týdne v mezidobí 
6.10. pá (Sv. Bruna, kněze) 
7.10. so Panny Marie Růžencové 
8.10. ne 27. neděle v mezidobí 
9.10. po (Sv. Dionýsia, b., a druhů, muč.) 

(Sv. Jana Leonardiho, kn.) 
10.10. út Úterý 27. týdne v mezidobí 
11.10. st (Sv. Jana XXIII., pap.) 
12.10. čt (Sv. Radima, b.) 
13.10. pá Pátek 27. týdne v mezidobí 
14.10. so (Sv. Kalista I., pap. a muč.) 
15.10. ne 28. neděle v mezidobí 
16.10. po (Sv. Hedviky, řeh.) 

(Sv. Markéty Marie Alacoque, panny) 
17.10. út Sv. Ignáce Antiochijského, b. a muč. 
18.10. st Svátek sv. Lukáše, evang. 
19.10. čt Čtvrtek 28. týdne v mezidobí

(Sv. Jana de Brébeufa a Izáka Joguese) 
20.10. pá (Sv. Pavla od Kříže, kn.) 
21.10. so (Bl. Karla Rakouského) 
22.10. ne 29. neděle v mezidobí

v Kunraticích výročí posvěcení kostela
den modliteb za misie 

23.10. po (Sv. Jana Kapistránského, kn.) 
24.10. út (Sv. Antonína Marie Klareta, b.) 
25.10. st Středa 29. týdne v mezidobí 
26.10. čt Čtvrtek 29. týdne v mezidobí 
27.10. pá Pátek 29. týdne v mezidobí 
28.10. so Svátek sv. Šimona a Judy, apošt. 
29.10. ne 30. neděle v mezidobí 
30.10. po Pondělí 30. týdne v mezidobí 
31.10. út (sv. Wolfganga, b.) 

Kontakty 
Kostelní nám. 16, 148 00  Praha 4 - Kunratice 
web: www.farnostkunratice.cz 
email: farnost.kunratice@gmail.com 
tel.: 733 161 614 
Ohlášky emailem: aktuální ohlášky si lze nechat 
zasílat mailem, nastavit si můžete na farním webu. 
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, od 4.9. jsou děti zvány k malování 
obrázků), po, út, st, čt, pá 18:00; so 8:00 
Sv. Prokop (Hrnčíře) Ne 11:00 
Aktuální program včetně různých setkání můžete 
sledovat z google kalendáře na farním webu. 

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 
každý čtvrtek po mši svaté. 

Výuka náboženství dět (PSP = první sv. přijímání) 
Výuka náboženství dětí probíhá každý týden: 
  A) Děti před PSP:  pondělí 17:00, Ali Váchalová 
  B) Příprava na PSP: úterý 17:00, P. Vojtěch 
  C) Mladší děti po PSP: pondělí 17:00, Jana Vargová
  D) Starší děti po PSP: úterý 17:00, Karel Macek 
Více informací u P. Vojtěcha a katechetů farnosti 
Ali Váchalové, Jany Vargové a Karla Macka. 
Pondělní setkání nad katechismem 
Každé pondělí v 19:00, resp. po mši svaté, ve farní 
kanceláři pod vedením P. Stanislava. 
Setkání katechumenů a nedávno pokřtěných 
Každé úterý v 19:00 v Nazaretě. Srdečně zveme. 
Srdečně zveme i dospělé, kteří by třeba uvažovali 
o přípravě ke křtu, aby se přihlásili P. Vojtěchovi. 
Farní pěvecký sbor 
Zkoušky jsou v úterý v 19:00 v Nazaretě, info u pana
Tomáše Červinky, email: tomascervinka@centrum.cz 
Rytmická schola 
Zkoušky začnou až během podzimu, info u paní 
Terezy Blichové, email: tereza.blichova@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 
Nedělní „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. 
Srdečně zveme ke spolupráci s organizací nedělní 
„farní kávy“, info u P. Vojtěcha. 
Mše svaté v Alzheimer home Zátiší 
Mše svaté v domě pro nemocné Alzheimerovou 
chorobou v Zátiší (Urešova 1757) jsou první čtvrtky 
v měsíci v 15:00 (v říjnu 5.10., v listopadu 2.11.). 
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 říjnu 11.10., v listopadu 1.11.).
Setkání v Hrnčířích bývá 3. neděli v měsíci v 17:00 
v Baráčnické rychtě (v říjnu 15.10.). 
Setkání pastorační rady 
Setkání pastorační rady proběhlo 20.9. v 19:00. 
Setkání ekonomické rady 
Nová ekonomická rada (P. Vojtěch Smolka, Tereza 
Červinková, Jiří Steif a Tomáš Tarcala) se nyní schází 
v domluvených termínech i vícekrát za měsíc, jejím 
hlavním tématem je nyní promýšlení ekonomického 
fungování Nazareta. 

Další události (nejen) ve farnosti 
Křty dět v kostele sv. Jakuba 
23.9. 13:00 Maxmilián Alchus 
Svatby v kostele sv. Jakuba 
20.9. 16:00 Stanislav Jákl a Priska E. E. Suhendar 
Pohřby v kostele sv. Jakuba 
7.9. 11:00 Leopold Kasák (se mší sv.)
8.9. 10:00 Alena Černá (uložení do hrobu, Hrnčíře) 
16.9. 13:00 Gizela Vasilová (beze mše sv.) 
PŘÍPRAVA NA BÍŘMOVÁNÍ 
Od podzimu do Letnic 2018 bude v naší farnosti 
probíhat příprava na biřmování. Vás, kteří nejste 
biřmováni, zveme. Přihlaste se ještě u P. Vojtěcha. 
Poutní mše sv. Zdiměřice 17.9. 
Děkujeme vám, kteří jste se přičinili o úklid kapličky 
a přípravu poutní mše svaté ve Zdiměřicích. 
Brigáda „Ukliďme Nazaret“ 21.10. 
Prosíme vás, zda byste se mohli zapojit při uklízecí 
brigádě v Nazaretě. Chceme společnými silami opět 
přispět tomu, aby Nazaret byl připraveným zázemím
pro farní setkávání i pro aktivity adcm. Začneme mší 
sv. v 8:00, bude následovat skromná snídaně a pak 
celodenní práce. Je samozřejmě také možné přijít 
jen na část dne, podle vašich možností. 

Výročí posvěcení kostela a farní oběd 22.10. 
Slavnost výročí posvěcení kostela v Kunraticích (tzv. 
posvícení) letos oslavíme v neděli 22.10. Ve 13:00 
jste srdečně zvání na společný oběd v Nazaretě. Pro 
lepší odhad počtu porcí prosíme, zda byste mohli 
dát svou účast vědět alespoň pár dní předem P. 
Vojtěchovi. Pokud budete chtít, můžete na oběd 
přispět libovolnou částkou podle svého rozhodnutí 
do kasičky u vchodu do Nazareta (náklady spojené 
s přípravou oběda činí cca 100 Kč/os). 
Každodenní modlitba růžence 
Během října se opět zaměříme na modlitbu růžence
přede mší svatou. Srdečně zveme k hojné účasti. 
Dary pro farnost 
Velmi děkujeme za Vaše dary, které je možné 
poslat na účet farnosti 76224369/0800 či předat 
v hotovosti. Rádi Vám vystavíme potvrzení pro 
daňové účely. Za finanční dary jsme velmi vděční. 

Aktuality z adcm a z Nazareta 
LIFT, nový animátorský kurz 2017-2019 
O podzimních prázdninách začne LIFT, nová verze 
animátorského kurzu. Kapacita tohoto kurzu je již 
zcela naplněna, ale v případě zájmu je možné se 
zaregistrovat a mezi prvními získat přihlášku na 
příští běh kurzu. Více na webu www.adcm.cz. 
Teologický kurz 2017-2018 
Zveme mladé od cca 18 let k účasti na Teologickém 
kurzu, který pořádá ADCM ve spolupráci s KTF UK. 
Více u P. Vojtěcha a na www.adcm.cz. 
Tematická víkendovka v Nazaretě 3.-5.11. 
Srdečně zveme mladé 12-18 let na další víkendovku,
více na plakátcích a webu www.centrumnazaret.cz. 

29.9-1.10. Tematická víkendovka „Za horizont“ 
6.-8.10. Animátorský kurz, 3. ročník, 1. víkend* 
13.-15.10. Teologický kurz, 1. víkend* 
21.10. Celodenní brigáda „Ukliďme Nazaret“ 
26.-29.10. LIFT, 1. víkend* (*jen pro přihlášené) 

Informace ze života farnosti
––––––––––––––– říjen 2017 ––––––––––––––

Růženec a text z Písma v portugalštině  
 

  Milí farníci, sestry a bratři, 
  asi všichni dobře víme, že si letos připomínáme sté 
výročí zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě. 
  Tři děti z vesničky Aljustrel (sourozenci Francisco a 
Jacinta Marto a jejich sestřenice Lucie) viděly dne 13.
května 1917 v údolí zvaném Cova d'Iria (Údolí míru) 
zjevení Panny Marie. Zjevení se opakovala každý 
měsíc až do 13. října, kdy je završil sluneční zázrak. 
  A asi dobře víme i to, že Lucie na pokyn biskupa 
sepsala zprávu o událostech z roku 1917. Dvě ze tří 
tzv. fatimských tajemství byla zveřejněna roku 1941 
a třetí papežem sv. Janem Pavlem II. v roce 2000. 
  Když se díváme zpět na události minulého století, 
musíme konstatovat, že slova Panny Marie byla jako 
varování, která jsme nevzali vážně. Mohli bychom 
nad tím pokrčit rameny a říci: co se dá dělat. Ale 
pokud bychom to udělali, zdá se mi, že bychom 
promarnili další příležitost. My si můžeme říci něco 
úplně jiného: co můžeme udělat my, tady a teď? 
Poselství Fatimy je stále aktuální, a nemůže tomu být 
jinak: připomíná a aktualizuje samotné evangelium, 
vyzývající k obrácení, pokání a modlitbě. 
  Vezměme tato slova vážně. Nejen jako neurčité 
předsevzetí do postní doby, která je zatím někde 
v nedohlednu, ale právě dnes.         Váš otec Vojtěch  
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