
Liturgický kalendář leden 

1. 1. út Slavnost Matky Boží, Panny Marie

2. 1. st Sv. Basila Vel. a Řehoře Naz., b. a uč. c. 
3. 1. čt Čtvrtek po oktávu Narození Páně 

(Nejsvětějšího jména Ježíš) 
4. 1. pá Pátek po oktávu Narození Páně 
5. 1. so Sobota po oktávu Narození Páně 

6. 1. ne Slavnost Zjevení Páně 

7. 1. po Pondělí po Zjevení Páně 
(Sv. Rajmunda z Peñafortu, kn.)

8. 1. út Úterý po Zjevení Páně 
9. 1. st Středa po Zjevení Páně 
10. 1. čt Čtvrtek po Zjevení Páně 
11. 1. pá Pátek po Zjevení Páně 
12. 1. so Sobota po Zjevení Páně 

13. 1. ne Svátek Křtu Páně 

14. 1. po Pondělí 1. týdne v mezidobí 
15. 1. út Úterý 1. týdne v mezidobí 
16. 1. st Středa 1. týdne v mezidobí 
17. 1. čt Sv. Antonína, opata 
18. 1. pá Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

týden za modliteb za jednotu kř 18.-25.1.
19. 1. so Sobota 1. týdne v mezidobí 

20. 1. ne 2. neděle v mezidobí 

21. 1. po Sv. Anežky Římské, panny a muč. 
22. 1. út Úterý 2. týdne v mezidobí 

(Sv. Vincence, jáh. a muč.) 
23. 1. st Středa 2. týdne v mezidobí 
24. 1. čt Sv. Františka Saleského, b. a uč. c. 
25. 1. pá Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 
26. 1. so Sv. Timoteje a Tita, b. 

27. 1. ne 3. neděle v mezidobí 

28. 1. po Sv. Tomáše Akvinského, kn. a uč. c. 
29. 1. út Úterý 3. týdne v mezidobí 
30. 1. st Středa 3. týdne v mezidobí 
31. 1. čt Sv. Jana Boska, kn. 

Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích. Neprodejné. 

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 
Kostel sv. Jakuba Kunratice NEDĚLE 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 
některé mše sv. (SH) jsou místo v kostele v kapli na faře 
Kostel sv. Prokopa 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 dětí (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. 

Příprava dospělých ke svátosti křtu 
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 ve 14:00 (nyní 3. 1. a 7. 2.). 

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 

PODĚKOVÁNÍ VŠEM DOBRODINCŮM 
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podílí na životě 
farnosti, a to nejen v souvislosti s vánočními svátky, 
ale i během celého roku: kostelnicím, varhaníkům, 
zpěvákům, ministrantům, čtenářům, katechetům, těm, 
kteří zajišťují květiny a výzdobu v kostelích, těm, kteří 
pomáhají s úklidem, účetnictvím, počítáním sbírek, kteří
přijali službu v ekonomické a v pastorační radě farnosti, 
kteří pomáhají s Tříkrálovou sbírkou a vůbec všem, kteří
se podílejí pomocí i finančně. V neposlední řadě velmi 
děkujeme těm, kteří se za farnost a duchovní modlí. 

Setkání pastorační rady farnosti 
Na setkání pastorační rady farnosti 19. 12. proběhla 
diskuse nad návrhem projektu adaptace Nazareta. 
V případě zájmu o více informací se obraťte se na P. 
Vojtěcha nebo pastorační radní. 

Druhým tématem byla diskuse nad postoji při mši 
svaté v návaznosti na přání pana kardinála ujednotit 
ve farnostech tyto liturgické postoje. V diskutovaných 
postojích došla pastorační rada k závěrům, které si 
můžete přečíst na webu farnosti. 

Křty v kostele sv. Jakuba 
13. 1. při mši sv. v 9:30 Ronja Valtová 
13. 1. ve 14:00 Matyáš Rathaus 

Farní setkání s promítáním 2. 1. 
Během farního setkání 2. 1. v 19:00 bude promítání 
z cesty do Santiaga de Compostella v podání našeho
farníka Jakuba Halody, srdečně zveme. 

Koncert Komorního sboru Libuše 5. 1. 
Zveme na koncert vánočních písní komorního sboru
Libuše pod vedením paní Jany Kaněrové v 15:00. 

Farní oběd v Nazaretě 6. 1. 
Srdečně zveme na tříkrálový farní oběd, který bude 
6. 1. 2019 ve 12:30 v Nazaretě. Prosím přihlašujte 
se u P. Vojtěcha. Další oběd bude, dá-li Bůh, 28. 4. 
Využijme této příležitosti k prohloubení a upevnění 
vztahů v našem farním společenství. 

Tříkrálová sbírka 2.-9. 1. 
Také letos se budeme podílet na Tříkrálové sbírce. 
Koledníci budou koledovat ve dnech 2.-9. 1. Více 
informací u paní Drahuše Krausové, 602 669 550. 
Budeme vděční za dary i pomoc při koledování. 

Týden modliteb za jednotu křesťanů 18.-25. 1.
Pamatujme v modlitbě na jednotu křesťanů. 

Přednášky na zajímavá témata z historie 
Zveme na druhý cyklus přednášek z historie, které 
povede náš jáhen Jaroslav. Termíny budou 16.1., 
23.1., 30.1., 13.2., 20.2., 27.2., 13.3., 20.3., 27.3., 
10.4., začátek vždy v 19:00 v Nazaretě. 

Setkání s kněžími, kteří působili ve farnosti, 6. 2. 
Předběžně zveme na setkání farnosti 6. 2., na něž 
jsou zváni i kněží, kteří dříve působili v naší farnosti. 

Příprava na manželství 
Od 7. 2. bude v Nazaretě probíhat kurz přípravy na 
manželství, přihlašování je na farním webu. Pokud 
znáte nějaké snoubence, můžete je na kurz pozvat. 

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. 

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 
7.-8. 1. Duchovní obnova AG, tercie B 
11.-13. 1. LIFT, 9. víkend* (*jen pro přihlášené) 
22.-23. 1. Kurz telefonické krizové intervence 
25.-27. 1. Tematická víkendovka pro mladé 12-18 let 

Světové setkání mládeže s papežem Františkem 
Jak asi víte, ve dnech 15.-27. 1. se koná v Panamě 
Světové setkání mládeže s papežem Františkem, 
pamatujme na celé setkání i účastníky v modlitbě. 

Informace ze života farnosti
–––––––––––––– leden 2019 ––––––––––––––

Kunratický kostel, foto: P. Vojtěch Smolka    

Milí farníci, sestry a bratři, 

před několika dny jsme byli s Jaroslavem na jedné 
návštěvě. Lidé, kteří nás pozvali, shodou okolností 
hostili tři ženy, sestry, které si jako svůj životní úkol 
zvolily modlit se za kněze a nová kněžská povolání. 
Jak jsme se v rozhovoru dozvěděli, ženy charisma 
modlitby nejen rozpoznaly a rozvinuly samy, ale 
k modlitbě za kněze a kněžská povolání pozvaly také
další, takže se iniciativa těchto modliteb rozvinula 
v celé hnutí, do kterého se zapojily již stovky lidí. 

Bylo velmi povzbudivé slyšet konkrétní svědectví o 
tom, že v místech, kde se věřící za kněze a za nová 
kněžská povolání pravidelně modlili, Bůh vyslýchal. 
A naopak velmi smutné bylo slyšet o tom, že kde se 
modlit přestali, nová povolání nebyla. 

Modleme se za svatost kněží i za nová kněžská 
povolání, a to s důvěrou ve slovo samotného Pána 
Ježíše: „Proste proto Pána žně, ať pošle dělníky na 
svou žeň“ (Lk 10,2b). Naše země, naše arcidiecéze 
i naše farnosti potřebují dobré a svaté kněze. A my 
máme možnost si je vyprosit. Čiňme to s důvěrou, 
horlivostí a vytrvalostí! 

Přeji vám požehnaný rok 2019 a pamatuji i na vás a 
celou naši farnost v modlitbě!    Váš otec Vojtěch 
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