
Liturgický kalendář říjen 
1. 10. po Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a uč. c.
2. 10. út Sv. andělů strážných 
3. 10. st Středa 26. týdne v mezidobí 
4. 10. čt Sv. Františka z Assisi 
5. 10. pá Pátek 26. týdne v mezidobí 
6. 10. so (Sv. Bruna, kn.) 
7. 10. ne 27. neděle v mezidobí 
8. 10. po Pondělí 27. týdne v mezidobí 
9. 10. út (Sv. Dionýsia, b., a druhů, muč.) 

(Sv. Jana Leonardiho, kn.) 
10. 10. st Středa 27. týdne v mezidobí 
11. 10. čt (Sv. Jana XXIII., pap.) 
12. 10. pá (Sv. Radima, b.) 
13. 10. so Sobota 27. týdne v mezidobí 
14. 10. ne 28. neděle v mezidobí 
15. 10. po Sv. Terezie od Ježíše, panny a uč. c. 
16. 10. út (Sv. Hedviky, řeh.) 

(Sv. Markéty Marie Alacoque, panny) 
17. 10. st Sv. Ignáce Antiochijského, b. a muč. 
18. 10. čt Svátek sv. Lukáše, evangelisty 
19. 10. pá (Sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese) 

(Sv. Pavla od Kříže, kn.) 
20. 10. so Sobota 28. týdne v mezidobí 
21. 10. ne 29. neděle v mezidobí 

v Kunraticích výročí posvěcení kostela
den modliteb za misie 

22. 10. po (Sv. Jana Pavla II., pap.) 
23. 10. út (Sv. Jana Kapistránského, kn.) 
24. 10. st (Sv. Antonína Marie Klareta, b.) 
25. 10. čt Čtvrtek 29. týdne v mezidobí 
26. 10. pá Pátek 29. týdne v mezidobí 
27. 10. so Sobota 29. týdne v mezidobí 
28. 10. ne 30. neděle v mezidobí 
29. 10. po Pondělí 30. týdne v mezidobí 
30. 10. út Úterý 30. týdne v mezidobí 
31. 10. st (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 
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 
PhDr. Mgr. Jaroslav Mrňa, Ph.D.
jáhen, tel.: 773 584 982 
email: jarda.mrna@seznam.cz 

Pravidelné mše svaté 
Sv. Jakub (Kunratice) NEDĚLE 8:00 a 9:30 
(mše sv. v 9:30 je zvlášť pro rodiny s dětmi) 
neděle v 19:00 mše sv. Vietnamci, ve vietnamštině 
mimo advent: po, út, st, čt, pá 18:00; so většinou 8:00 
Sv. Prokop (Hrnčíře) NEDĚLE 11:00 

Pravidelný program farnosti 
Program farnosti (i rozpis, kdo z kněží kdy zpovídá a slaví
mši sv.) lze sledovat v „google kalendáři“ na webu naší 
farnosti. Použité zkratky jsou: VS = Vojtěch Smolka, 
SH = Stanislav Hrách, JM = Jaroslav Mrňa. 
Příležitost ke svátosti smíření 
30 minut přede mší sv. v kostele (VS) nebo ve farní 
kanceláři (SH), po předchozí domluvě i jindy. 
Návštěvy kněží u nemocných 
Rádi navštívíme nemocné s modlitbou, svátostí 
smíření a svátostí nemocných, a to dle domluvy. 
Eucharistická adorace 
Svátostné požehnání je na první pátek po mši svaté, 
adorace s nešporami z breviáře je každý čtvrtek po 
mši svaté, modlitba s adorací v úterý 21:00-22:00. 

Výuka náboženství dět (PSP = první sv. přijímání) 
Výuka náboženství dětí začala v týdnu od 17. 9.: 
  A) Děti před PSP:  pondělí 17:00, Ali Váchalová 
  B) Příprava na PSP: úterý 17:00, Jaroslav Mrňa 
  C) Mladší děti po PSP: pondělí 17:00, Jana Vargová
  D) Starší děti po PSP: úterý 17:00, Karel Macek 
Více u P. Vojtěcha, jáhna Jaroslava, nebo katechetů 
farnosti Ali Váchalové, Jany Vargové a Karla Macka. 
Také další zájemci jsou zváni, aby se ještě přihlásili. 
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, není-li řečeno jinak. 
Srdečně zveme také dospělé, kteří uvažují o přijetí 
svátosti křtu, aby se přihlásili P. Vojtěchovi, nebo se 
i nezávazně přišli podívat na některé setkání. 
Farní pěvecký sbor 
Zkoušky jsou v úterý v 19:00 v Nazaretě, info u pana
Tomáše Červinky, email: tomascervinka@centrum.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. 
Zveme ke spolupráci s organizací, 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. 10. a 1. 11.). 
Setkání farnosti 
Není-li řečeno jinak, setkání v Kunraticích je 1. středu 
v měsíci v 19:00 v Nazaretě, setkání v Hrnčířích je 
3. neděli v měsíci v 17:00 v Baráčnické rychtě. 

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


Další události (nejen) ve farnosti 
Křty v kostele sv. Jakuba 
7. 10. ve 14:00 Klára Macháčková 
20. 10. v 15:00 Jonáš Tesař
Doplnění podsedáků v kostele sv. Jakuba 
Během září byly doplněny podsedáky do presbytáře 
a na židle v kostele sv. Jakuba. Volné podsedáky po 
straně bočních oltářů mohou využít nejen děti pro 
sezení na stupíncích před bočními oltáři. 
Modlitba s písněmi a adorací 
Letos chceme zaměřit svou pozornost zvlášť na 
téma modlitby. To nejdůležitější je ne o modlitbě 
mluvit, ale opravdu se modlit. Kromě obnovení 
osobní modlitby, ke které bychom chtěli opravdu 
povzbudit, je příležitost modlit se společně, a to 
každé úterý v Kunraticích v kostele ve 21:00-22:00. 
Samozřejmě můžete přijít i později a odejít dříve. 
Přednášky na zajímavá témata z historie 
Srdečně zveme na sérii 10 přednášek z historie, 
které během podzimu povede náš jáhen Jaroslav. 
Přednášky jsou ve středy 26.9., 3.10., 10.10., 24.10.,
7.11., 21.11., 28.11., 5.12., 12.12., 19.12. 
Výběrové řízení projektant adaptace Nazareta 2. 10. 
Informujeme, že 2. 10. proběhne výběrové řízení 
na zhotovitele projektové dokumentace adaptace 
Nazareta na pražském arcibiskupství. 
Předání ceny M. kard. Vlka jáhnu Jaroslavovi 2. 10. 
Srdečně zveme na mši svatou Veni Sancte 2. 10. 
v 10:30 v kostele Panny Marie před Týnem, při které
bude jáhnu Jaroslavovi předána cena za nejlepšího 
studenta KTF UK za rok 2017/2018. Blahopřejeme. 
Volby do pastorační rady farnosti 14. 10. 
V neděli 14. 10. proběhnou volby do nové pastorační 
rady, všichni členové farnosti starší 15 let mohou do 
30. 9. písemně navrhovat kandidáty. Návrhy přijímá 
volební komise (P. Vojtěch, Marie Krejbichová a Petra 
Soukupová). Seznam kandidátů bude zveřejněn hned 
poté na nástěnkách, v ohláškách a na webu farnosti.

Slavnost posvěcení kostela a farní oběd 21. 10. 
V neděli 21. 10. oslavíme výročí posvěcení kostela 
v Kunraticích. Srdečně zveme na farní oběd, který 
bude ve 12:30 v Nazaretě. Abychom mohli vše dobře 
připravit, prosím přihlaste se předem u P. Vojtěcha 
(s počtem, kolik z vaší rodiny na oběd přijde lidí). 
Víkend pro rodiny na Hrádku u Vlašimi 26.-28. 10. 
a farní výlet na podblanicko 27. 10. 
Srdečně zveme rodiny s dětmi na společný víkend 
na Hrádku u Vlašimi, zájemci se prosím přihlaste 
u P. Vojtěcha. V sobotu 27. 10. bude pro ostatní 
farníky příležitost připojit se k rodinám a účastnit 
se části programu v rámci farního výletu. 
Každodenní modlitba růžence 
Zvlášť během října zveme k modlitbě růžence přede 
mší svatou. Tato modlitba je stále aktuální. 
Zapište si do diáře 
- Dušičkové pobožnosti na hřbitově 1. a 2. 11 v 17:00.
- Přespání v Nazaretě (nejen) pro farní děti 17.-18. 11. 
- Hubertská mše svatá 24. 11. v Kunraticích v 10:00.
- Výroba adventních věnců 25. 11. v Nazaretě v 15:00. 
- Arcidiecézní ples mládeže 30. 11. v KC Novodvorská.
- Mikuláš. besídka pro děti 2. 12. v Nazaretě v 11:00. 
- Duch. obnova farnosti 15. 12. dopoledne v Nazaretě. 
Dary pro farnost 
Velmi děkujeme za Vaše dary farnosti. Dary lze 
poslat na účet farnosti č. 76224369/0800 či předat 
v hotovosti. Na požádání rádi vystavíme potvrzení 
o přijetí daru pro daňové účely. 

Aktuality z ADCM a z Nazareta 
5.-7. 10. Víkend adventistické mládeže 
11.-12. 10. Duchovní obnova AG, sekunda A 
12.-14. 10. LIFT (7)* (*pouze pro účastníky kurzu) 
14.-18. 10. Setkání německých poutníků 
19.-21. 10. Víkend chval, společenství GIF 
26.-28. 10. Víkendovka skauti Litomyšl 
2.-4. 11. Tematická víkendovka pro mladé 12-18 let 
Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích. Neprodejné. 

Informace ze života farnosti
––––––––––––––– říjen 2018 ––––––––––––––

Foto: www.pixabay.com, volná licence    

Milí farníci, sestry a bratři,
během formace v semináři a v poslední době díky velmi
pečlivě připravené přednášce pro katechumeny jsem 
si mohl znovu uvědomit důležitost Božího slova v životě 
člověka. Naslouchat a studovat Boží slovo znamená 
otevřít své srdce Tomu, který vzbuzuje, živí a regeneruje
naši víru. Boží slovo se dotýká lidských srdcí, proměňuje 
je a obrací k Bohu. Jeho přijetím pak vzniká vztah, který 
je živený modlitbou. Boží slovo je tedy zdrojem, 
budovatelem i obnovovatelem společenství, která 
v něm nacházejí svůj počátek i cíl. Kdyby nebyl jáhen 
nebo kněz zapálený do Božího slova, jen by o něm 
mluvil v kázáních a sám by nedokázal pro ně otevřít své 
srdce, pak by jeho kázání byla jen snůškou líbivých slov 
bez významu. Boží slovo hluboko zakořeněné do srdce 
člověka dokáže rozehřát srdce druhých lidí. Nestačí tedy
jen číst Písmo svaté, je nutné naslouchat Ježíši, který 
skrze Písmo mluví a sděluje se. Přijmout toto sdělení 
znamená dát prostor Ježíši, aby se dotkl našeho srdce 
a mohl tak vstoupit do každodenních činností, starostí i 
radostí. Jedině tak lze nalézt odpovědi na často kladené 
životní otázky, na které rozum prostě nestačí. Povzbuzuji
vás tedy k tomu, abyste se nebáli brát každý den Písmo 
svaté do rukou, nechali se jím oslovit a z něho žili. 

Váš jáhen Jaroslav 
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