
Liturgický kalendář 
1. 11. st Slavnost Všech svatých

týden modliteb za zemřelé 1. - 8. 11. 
2. 11. čt Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
3. 11. pá Pátek 30. týdne v mezidobí 

(Sv. Martina de Porres, řeh.) 
4. 11. so Sv. Karla Boromejského, b. 
5. 11. ne 31. neděle v mezidobí 
6. 11. po Pondělí 31. týdne v mezidobí 
7. 11. út Úterý 31. týdne v mezidobí 
8. 11. st Středa 31. týdne v mezidobí 
9. 11. čt Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
10. 11. pá Sv. Lva Velikého, pap. a uč.c. 
11. 11. so Sv. Martina, b. 
12. 11. ne 32. neděle v mezidobí 
13. 11. po Sv. Anežky České, panny 
14. 11. út Úterý 32. týdne v mezidobí 
15. 11. st Středa 32. týdne v mezidobí 

(Sv. Alberta Velikého, b. a uč.c.) 
16. 11. čt (Sv. Markéty Skotské) 

(Sv. Gertrudy, panny) 
17. 11. pá Sv. Alžběty Uherské, řeh. 
18. 11. so (Posvěcení řím. bazilik sv. Petra a Pavla)
19. 11. ne 33. neděle v mezidobí 
20. 11. po Pondělí 33. týdne v mezidobí 
21. 11. út Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
22. 11. st Sv. Cecílie, panny a muč. 
23. 11. čt Čtvrtek 33. týdne v mezidobí 

(Sv. Klementa I., pap.)
(Sv. Kolumbána, opata) 

24. 11. pá Sv. Ondřeje Dũng Lạca a druhů, muč.
25. 11. so (Sv. Kateřiny Alexandrijské, p. a muč.)
26. 11. ne Slavnost Ježíše Krista Krále 
27. 11. po Pondělí 34. týdne v mezidobí 
28. 11. út Úterý 34. týdne v mezidobí 
29. 11. st Středa 34. týdne v mezidobí 
30. 11. čt Svátek sv. Ondřeje, apoštola 

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 (viz farní web). 
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 (většinou) 8:00 
Sv. Prokop (Hrnčíře) Ne 11:00 
Aktuální program včetně různých setkání můžete 
sledovat v „google kalendáři“ na farním webu. 

Pravidelný program farnosti 
Příležitost ke svátosti smíření 
30 minut přede mší sv. v kostele nebo ve farní 
kanceláři (kromě úterý), po předchozí domluvě i jindy. 
Návštěvy kněze a svátost nemocných 
Nemocní mají možnost společné modlitby, udělení 
svátosti smíření a svátosti nemocných i doma, na 
základě domluvy s kněžími. 
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 také
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 asi 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 většinou 
první čtvrtky v měsíci v 15:00 (2. 11. a 30. 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 většinou 1. nebo 2. středu 
v měsíci v 19:00 v Nazaretě (letos 1. 11. a 29. 11. (!)).
Setkání v Hrnčířích bývá 3. neděli v měsíci v 17:00 
v Baráčnické rychtě (v listopadu 19. 11.). 
Setkání ekonomické rady 
Ekonomická rada se nyní schází v domluvených 
termínech i vícekrát za měsíc, hlavním tématem je 
jednání s arcibiskupstvím ohledně ekonomického 
fungování Nazareta a vztahu farnosti a centra. 
Příprava na biřmování 
V naší farnosti probíhá příprava na biřmování. 
Setkání jsou podle domluvy v neděli v 17:00. 

Další události (nejen) ve farnosti 
Křty dět v kostele sv. Jakuba 
14. 10. 10:00 Filip Šmerák
18. 11. 14:30 Gabriela Horányi 
Přístřešek a brigáda „Ukliďme Nazaret“ 
Děkujeme všem, kteří pomohli při říjnové brigádě 
v Nazaretě i při stavbě přístřešku na farní zahradě. 
Přístřešek jsme požehnali po farním obědě 22. 10. 
Farní obědy v Nazaretě 
V neděli 22. 10. jsme měli společný oběd farnosti, 
děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho přípravě. 
Další obědy budou, dá-li Bůh, 7. 1. a 22. 4. 2018. 
Dušičkové pobožnosti na hřbitově 
Ve středu 1. 11. a ve čtvrtek 2. 11. v 17:00 bude na 
kunratickém hřbitově společná modlitba za zemřelé.
V Hrnčířích bude modlitba za zemřelé v neděli 5. 11.
po mši sv. v 11:00 (tedy po 12:00). 
Mše sv. za zemřelé dne 2. 11. 
Dne 2. 11. budou mše sv. v 8:00 v hrobce, v 15:00 
v Alzheimer home a v 18:00 v kostele sv. Jakuba. 
Plnomocné odpustky pro naše zemřelé 
V týdnu od 1. do 8. 11. je možné získat při splnění 
stanovených podmínek plnomocné odpustky pro 
naše zemřelé. Využijme této možnosti. 

Hubertská mše sv. 18. 11. 
V sobotu 18. 11. v 10:00 bude hubertská mše sv. 
v kostele sv. Jakuba, hlavním celebrantem bude 
P. Konstantin Mikolajek, farář z Říčan. 
Výroba a požehnání adventních věnců 
Zveme na výrobu adventních věnců v neděli 26. 11. 
v 15:00 v Nazaretě pod vedením paní Hedviky 
Borženské. Vyrobené věnce si můžete odnést domů.
Požehnání věnců bude první neděli adventní 3. 12. 
Mikulášská besídka s nadílkou 3. 12. 
V neděli 3. 12. po mši sv. v 9:30 (tedy v cca 10:50) 
bude v Nazaretě mikulášská besídka s nadílkou 
a představením „Tučňáci na Arše“ v provedení herce 
Jana Horáka. Srdečně zveme především děti. 
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 
Tematická víkendovka v Nazaretě 3. - 5. 11. 
Srdečně zveme mladé 12-18 let na další víkendovku,
více na plakátcích a webu www.centrumnazaret.cz. 
Godzone tour v Praze 18. 11. 
V sobotu 18. 11. zveme k účasti na Godzone tour 
do Sportovní haly Královka v Praze - Bubenči na cca 
dvouhodinový program s hudební, taneční, světelnou 
a dramatickou produkcí, modlitbou chval a možností
přímluvné modlitby a svátosti smíření. 
Arcidiecézní ples mládeže 1. 12. 
bude 1. 12. v KC Novodvorská od 19:00. Jste zváni. 

3. - 5. 11. Tematická víkendovka „Do nebe volající“ 
10. - 12. 11. Animátorský kurz, 3. ročník, 2. víkend* 
17. - 19. 11. Komunitní víkend farnosti Chodov
20. - 21. 11. Duchovní obnova AG, tercie A 
24. - 26. 11. LIFT, 2. víkend* (*jen pro přihlášené) 
27. - 28. 11. Duchovní obnova AG, tercie B 

Informace ze života farnosti
––––––––––––– listopad 2017 –––––––––––––

Hřbitovní svíčka, www.pixabay.com 
 

  Velký jsi, Pane, a veškeré chvály hodný; velká je 
tvá moc a tvá moudrost je bez míry. Chce tě chválit 
člověk, částečka tvého stvoření, člověk, který v sobě 
nosí a šíří svou smrtelnost jako svědectví svého 
hříchu i svědectví toho, že se pyšným protivíš. 
A přece tě chce člověk, částečka tvého stvoření, 
chválit. Ty působíš, že chválit tě je nám potěšením; 
neboť tys nás stvořil pro sebe, a nepokojné je naše 
srdce, dokud nespočine v tobě. (…) 
  Kdo mi dá v tobě spočinout? Kdo mi dá, abys přišel 
do mého srdce a opil je, abych zapomněl na svoji 
bídu a objal tebe, své jediné dobro? Čím pro mne jsi?
Smiluj se nade mnou, ať o tom mohu mluvit. A čím 
jsem pro tebe já, že mi přikazuješ, abych tě miloval, 
a že se na mne hněváš, když to nedělám, a hrozíš mi 
nesmírným neštěstím? Což nestačí už to, že tě 
nemiluji? 
  Běda mi! Řekni mi pro své milosrdenství, Pane Bože 
můj, čím pro mne jsi. Řekni mé duši: Já jsem tvá 
spása. Promluv tak, ať to slyším. Hle, uši mého srdce 
se obracejí k tobě; otevři je a řekni mé duši: Já jsem 
tvá spása. Potěším se tím hlasem a budu se tě držet. 
Neskrývej přede mnou svoji tvář: chci umřít, abych 
nezemřel, a mohl patřit na tvou tvář.

Ze spisu „Vyznání“ od svatého Augustina, biskupa 
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