
Liturgický kalendář 
1. 12. pá Pátek 34. týdne v mezidobí 
2. 12. so Sobota 34. týdne v mezidobí 
3. 12. ne 1. neděle adventní (cyklus čtení B) 
4. 12. po Pondělí po 1. neděli adventní 

(Sv. Jana Damašského, kn. a uč. c.) 
5. 12. út Úterý po 1. neděli adventní 
6. 12. st (Sv. Mikuláše, b.) 
7. 12. čt Sv. Ambrože, b. a uč. c. 
8. 12. pá Slavnost Panny Marie, 

počaté bez poskvrny prvotního hříchu
9. 12. so (Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina) 
10. 12. ne 2. neděle adventní 
11. 12. po Pondělí po 2. neděli adventní 

(Sv. Damasa I., pap.) 
12. 12. út (Panny Marie Guadalupské) 
13. 12. st Sv. Lucie, panny a muč. 
14. 12. čt Sv. Jana od Kříže, kn. a uč. c. 
15. 12. pá Pátek po 2. neděli adventní 
16. 12. so Sobota po 2. neděli adventní 
17. 12. ne 3. neděle adventní 
18. 12. po Pondělí předvánočního týdne 
19. 12. út Úterý předvánočního týdne 
20. 12. st Středa předvánočního týdne 
21. 12. čt Čtvrtek předvánočního týdne 
22. 12. pá Pátek předvánočního týdne 
23. 12. so Sobota předvánočního týdne 
24. 12. ne 4. neděle adventní

večerní mše sv. z následující slavnosti 
25. 12. po Slavnost Narození Páně 
26. 12. út Svátek sv. Štěpána, prvomuč. 
27. 12. st Svátek sv. Jana, apošt a ev. 
28. 12. čt Svátek sv. Mláďátek, muč. 
29. 12. pá Pátý den v oktávu Narození Páně 
30. 12. so Šestý den v oktávu Narození Páně
31. 12. ne Svát. Sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa

večerní mše sv. na poděkování 

Kontakty 
Kostelní nám. 16, 148 00  Praha 4 - Kunratice 
web: www.farnostkunratice.cz 
email: farnost.kunratice@gmail.com 
tel.: 733 161 614 

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 
(mše sv. v 9:30 je zvlášť pro rodiny s dětmi) 
mimo advent: po, út, st, čt, pá 18:00; so většinou 8:00 
v adventě: po 18:00, út, st 6:00, čt, pá 18:00, so 7:00 

Sv. Prokop (Hrnčíře) Ne 11:00 v adventě: čt 6:00 
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 nejspíš až příští rok, 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 (nyní 4. 1. a 1. 2.). 
Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích. Neprodejné. 
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Setkání farnosti 
Setkání v Kunraticích je většinou 1. nebo 2. středu 
v měsíci v 19:00 v Nazaretě (další až 3. 1.). 
Setkání v Hrnčířích bývá 3. neděli v měsíci v 17:00 
v Baráčnické rychtě (v prosinci 17. 12.). 
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. 
Setkání pastorační rady 
Setkání bude 13. 12. v 19:00 v Nazaretě. 
Setkání katechetů farnosti 
13. 12. v 16:30 bude setkání katechetů, s případnými 
podněty se ozvěte P. Vojtechovi nebo katechetům. 
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 
25. 11. 11:00 Veronika Pacovská 
10. 12. 15:00 Tomáš Skalický
Pohřby v kostele sv. Jakuba 
24. 11. 13:00 se mší sv. Jaroslava Čumpelíková 
Farní obědy v Nazaretě 
Srdečně zveme na povánoční farní oběd, který bude
7. 1. 2018. Pro ulehčení příprav se prosím přihlaste 
u P. Vojtěcha. Další oběd bude, dá-li Bůh, 22. 4. 
Přijet katechumenů do katechumenátu 
V předvečer 1. neděle adventní budou v katedrále 
přijati do katechumenátu naši katechumeni Martin 
Buble a Vít Vančura. Pamatujme na ně v modlitbě. 
Rozsvěcení vánočních stromů 
Z iniciativy MČ Praha Libuš a Praha Šeberov bude 
rozsvěcení vánočních stromů s krátkým duchovním 
slovem 2. 12. v 16:00 v Hrnčířích, 2. 12. v 17:00 na 
Libuši a 3. 12. v 17:00 v Písnici. 

Požehnání adventních věnců 
Při všech mších sv. první neděle adventní 3. 12. 
budou požehnány přinesené adventní věnce. 
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. 
Vikariátní konference v Kunraticích 
Prosincová vikariátní konference (tedy setkání kněží 
3. pražského vikariátu) bude 12. 12. v Nazaretě. 
Návštěvy kostela děti MŠ a ZŠ 
Nejen v předvánočním týdnu proběhnou návštěvy 
kostela dětí MŠ a ZŠ, aktuálně můžete sledovat na 
google kalendáři farnosti. 
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 
Přehled bohoslužeb o Vánocích je na zvláštním listě. 
Pozvěme do kostela třeba i naše přátele a známé. 
Koncert cimbálové hudby 
Již tradiční koncert cimbálové hudby bude letos 
v sobotu 30. 12. v 15:00 v kostele sv. Jakuba. 
Mše svatá s vietnamskou komunitou 
Srdečně zveme na společnou mši sv. s vietnamskou 
komunitou v neděli 31. 12. v 17:00. Mše svatá bude 
česko-vietnamsky, po ní bude agapé v Nazaretě, na 
které zve české farníky vietnamská komunita. 
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 12. - 14. 1. 
Srdečně zveme mladé 12-18 let na další víkendovku,
více na plakátcích a webu www.centrumnazaret.cz. 
8. - 10. 12. Slovenské společenství - duchovní obnova
30.12 - 1. 1. Silvestr nejen pro účastníky Liftu 

Informace ze života farnosti
––––––––––––– prosinec 2017 –––––––––––––

Foto Stepan Langasek, Člověk a víra 

  Milí farníci, 
  myslím, že asi každý jsme se někdy zamýšleli nad 
smyslem adventu. Proč tuto dobu, plnou výzev 
k bdělosti a modlitbě, máme? Co nám může říci? 
A jak ji co nejlépe a nejplodněji prožít? 
  Víme, že advent znamená příchod, a připomíná tu 
skutečnost, že je to sám živý Bůh, který přichází 
nám lidem vstříc. Nejen kdysi dávno a nejen jednou 
za dlouho, ale tady a teď, do reality konkrétního 
života každého z nás. Sv. Bernard z Clairvaux píše: 
  „Známe trojí příchod Páně. Ten třetí příchod je 
uprostřed. Ony dva totiž jsou zjevné, tenhle však 
nikoliv. Při prvním bylo ho vidět na zemi a stýkal se 
s lidmi, když - jak sám dosvědčuje - ho viděli a 
nenáviděli (srov. Jan 15,24). Při onom posledním 
pak každý člověk uzří Boží spásu (Lk 3,6) a budou 
hledět na toho, kterého probodli (srov. Jan 19,37). 
Prostřední je skrytý; při něm jej vidí ve svém nitru 
jenom vyvolení a jejich duše docházejí spásy.“* 
  Prožijme letošní advent s bdělostí a vnímavostí pro 
toto skryté Boží přicházení. Zastavme se a najděme 
si čas pro Toho, který nám jde vstříc, a nechme se 
jím proměnit. Buďme těmi vyvolenými, kteří uvidí. 
  K plodnému prožití adventu vám žehná P. Vojtěch 
    *Sermo 5 in Adventu Domini, 1-3: Opera omnia, Edit. Cisterc. 4 [1966], 188. 
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