
Liturgický kalendář listopad 
1. 11. čt Slavnost Všech svatých 
2. 11. pá Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
3. 11. so Sobota 30. týdne v mezidobí

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

(Sv. Alberta Velikého, b. a uč. c.) 
16. 11. pá Pátek 32. týdne v mezidobí 

(Sv. Markéty Skotské | Sv. Gertrudy) 
17. 11. so Sv. Alžběty Uherské, řeh. 
18. 11. ne 33. neděle v mezidobí 
19. 11. po Pondělí 33. týdne v mezidobí 
20. 11. út Úterý 33. týdne v mezidobí 
21. 11. st Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
22. 11. čt Sv. Cecilie, panny a muč. 
23. 11. pá Pátek 33. týdne v mezidobí 

(Sv. Klementa I., pap. | sv. Kolumbána) 
24. 11. so Sv. Ondřeje Dũng Lạca, kn., a druhů, muč. 
25. 11. ne Slavnost Ježíše Krista Krále 
26. 11. po Pondělí 34. týdne v mezidobí 
27. 11. út Úterý 34. týdne v mezidobí 
28. 11. st Středa 34. týdne v mezidobí 
29. 11.  čt Čtvrtek 34. týdne v mezidobí 
30. 11.  pá Svátek sv. Ondřeje, apošt. 
1. 12. so Sobota 34. týdne v mezidobí 
2. 12. ne 1. neděle adventní 

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 probíhá, po domluvě je možné se připojit. 
  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. 
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. Zveme 
i všechny zájemce o prohloubení křesťanské víry.
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 1. 11. a 6. 12.). 
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 
Pohřby a zádušní mše sv. v kostele sv. Jakuba 
5. 11. ve 14:00 Václav Linc, pohřeb se mši sv. 
14. 11. v 18:00 Vojtěch Kačena, zádušní mše sv. 
Kolaudace restaurovaného hlavního oltáře 
Dne 18. 10. byl zkolaudován restaurovaný hlavní 
oltář v kostele sv. Jakuba. Restaurování proběhlo 
s finanční podporou magistrátu hl. m. Prahy a MČ 
Praha-Kunratice. Děkujeme. 
Výběrové řízení projektant adaptace Nazareta 
Pro přípravu projektu adaptace Nazareta byla 2. 10. 
vybrána firma Jirsa – architekti, spol. s.r.o. 
Setkání ekonomické rady farnosti 31. 10. 
Proběhlo pravidelné setkání ekonomické rady farnosti.
Setkání pastorační rady farnosti 1. 11. 
Po jmenování nové pastorační rady farnosti (P. Vojtěch 
Smolka, jáhen Jaroslav Mrňa, Zdena Chalupová, Oliver 
Macháček, Ladislav Hylena, Pavel Janeček, Markéta 
Drábiková, Jáchym Hobza, Jana Steifová, Jana Vargová)
se uskuteční první setkání 1. 11. v 19:15. Podněty pro 
pastorační činnost ve farnosti jsou určitě vítány. 
Dušičkové pobožnosti na hřbitově 1. a 2. 11. 
Ve čtvrtek 1. 11. a v pátek 2. 11. v 17:00 bude na 
kunratickém hřbitově společná modlitba za zemřelé.
V Hrnčířích bude modlitba za zemřelé v neděli 4. 11.
Mše svaté za zemřelé 2. 11. 
Mše sv. budou v 8:00 v hrobce a v 18:00 v kostele. 
Plnomocné odpustky pro naše zemřelé 1.-8. 11. 
V týdnu od 1. do 8. 11. je možné získat při splnění 
stanovených podmínek plnomocné odpustky pro naše
zemřelé. Využijme této možnosti. 
Přespání v Nazaretě (nejen) pro farní děti 17.-18. 11. 
Srdečně zveme děti od 3. do 9. třídy na přespání 
v Nazaretě, tentokrát nazvané „Po stopách proroků“. 
Začátek je v sobotu v 15:00, konec nedělní mší sv. 
v 9:30. Přihlašujte se u P. Vojtěcha nebo u katechetů. 
Vikariátní konference 20. 11. 
Setkání kněží vikariátu bude v listopadu v Nazaretě. 

Hubertská mše sv. 24. 11. 
V sobotu 24. 11. v 10:00 bude hubertská mše sv. 
v kostele sv. Jakuba, hlavním celebrantem bude 
emeritní strahovský opat Michael Pojezdný, OPraem. 
Výroba adventních věnců 25. 11. 
Zveme na výrobu adventních věnců v neděli 25. 11. 
v 15:00 v Nazaretě pod vedením paní Hedviky 
Borženské. Vyrobené věnce si můžete odnést domů.
Požehnání věnců bude první neděli adventní 2. 12. 
Arcidiecézní ples mládeže 30. 11.
Zveme nejen mladé do KC Novodvorská od 19:00. 
Mikulášská besídka s nadílkou 2. 12. 
V neděli 2. 12. po mši sv. v 9:30 (tedy v cca 10:50) 
bude v Nazaretě mikulášská besídka s nadílkou a 
divadelním představením. Zveme především děti. 
Modlitba s písněmi a adorací 
Kromě osobní modlitby je příležitost modlit se 
společně každé úterý v Kunraticích v kostele ve 
21:00-22:00. 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. 
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. 

Aktuality z ADCM a z Nazareta 
2.-4. 11. Tematická víkendovka pro mladé 12-18 let 
8.-9. 11. Duchovní obnova AG, sekunda B 
9.-11. 11. LIFT (8)* (*pouze pro účastníky kurzu) 
12.-13. 11. Duchovní obnova AG, tercie A 
16.-18. 11. Víkend modlitební společenství 
22. 11. u P. M. Sněžné setkání mladých s řeholníky 
23.-25. 11. Duchovní obnova slovenské společenství 
26.-27. 11. Duchovní obnova AG, kvarta A 
Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích. Neprodejné. 

Informace ze života farnosti
––––––––––––– listopad 2018 –––––––––––––

Foto: Naděžda Smolková    

Milí farníci, 
slavnost Všech svatých a Památka všech věrných 
zemřelých jsou pro nás velkou příležitostí, abychom 
si připomenuli, kam směřujeme, abychom si před 
oči postavili naše svaté jako vzory, průvodce a 
přímluvce, a upřeli zrak k cíli našeho života. Jak píše 
sv. Bernard (+1153) v jednom svém kázání: 
„Svatí nepotřebují, abychom je uctívali, a naše zbožná 
oddanost jim nepřináší žádný zisk. Je jasné, že to není 
důležité pro ně, ale pro nás, když s úctou slavíme jejich 
památku. Přiznávám se, že při vzpomínce na ně pociťuji,
jak se ve mně probouzí mocná touha. Především v nás 
památka svatých vzbuzuje nebo posiluje touhu patřit do
jejich společnosti, která je pro nás tak žádoucí, a stát se 
spoluobčany a společníky blažených (…). 
Vzchopme se už konečně, bratři, povstaňme s Kristem, 
usilujme o to, co pochází shůry, a mysleme na to. 
Vzhlížejme s touhou k těm, kteří touží po nás, spěchejme
k těm, kteří nás očekávají, předložme přání svého srdce 
těm, kteří nás vyhlížejí. 
Přejme si nejen být ve společnosti svatých, ale mít 
i účast na jejich štěstí (…), na jejich slávě. 
Také já bych nám všem chtěl tuto touhu po nebi a 
společenství svatých ze srdce přát. Váš otec Vojtěch 
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