
Liturgický kalendář říjen 

1. 10. út Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, p. a muč. 
2. 10. st Svatých andělů strážných 
3. 10. čt Čtvrtek 26. týdne v mezidobí 
4. 10. pá Sv. Františka z Assisi 
5. 10. so Sobota 26. týdne v mezidobí 

6. 10. ne 27. neděle v mezidobí 

7. 10. po Panny Marie Růžencové 
8. 10. út Úterý 27. týdne v mezidobí 
9. 10. st (Sv. Dionýsia, b., a druhů, muč.) 

(Sv. Jana Leonardiho, kn.) 
10. 10. čt Čtvrtek 27. týdne v mezidobí 
11. 10. pá (Sv. Jana XXIII., pap.) 
12. 10. so (Sv. Radima, b.) 

13. 10. ne 28. neděle v mezidobí 

14. 10. po (Sv. Kalista I., pap. a muč.) 
15. 10. út Sv. Terezie od Ježíše, p. a uč. c. 
16. 10. st (Sv. Hedviky, řeh.)

(Sv. Markéty Marie Alacoque, p.) 
17. 10. čt Sv. Ignáce Antiochijského, b. a muč. 
18. 10. pá Svátek sv. Lukáše, evang. 
19. 10. so (Sv. Jana de Brébeufa a Izáka Joguese) 

(Sv. Pavla od Kříže, kn.) 

20. 10. ne 29. neděle v mezidobí
v Kunraticích výročí posvěcení kostela

21. 10. po (Bl. Karla Rakouského) 
22. 10. út (Sv. Jana Pavla II., pap.) 
23. 10. st (Sv. Jana Kapistránského, kn.) 
24. 10. čt (Sv. Antonína Marie Klareta, b.) 
25. 10. pá Pátek 29. týdne v mezidobí 
26. 10. so Sobota 29. týdne v mezidobí 

27. 10. ne 30. neděle v mezidobí 

28. 10. po Svátek sv. Šimona a Judy, apošt. 
29. 10. út Úterý 30. týdne v mezidobí 
30. 10. st Středa 30. týdne v mezidobí 
31. 10. čt (Sv. Wolfganga, b.) 
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 
kněz, administrátor farnosti, tel.: 732 106 466 
email: smolka.vojtech@gmail.com 

P. RNDr. Stanislav Hrách CSc. 
kněz, výpomocný duchovní, tel.: 271 730 126 
email: stanislav.hrach@knez.cz 

Mgr. Miroslav Auxt 
jáhen, tel.: 608 181 358 
email: miroslav.auxt@gmail.com 

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 dle ohlášek
některé mše sv. (SH) mohou být v kapli na faře 
Kostel sv. Prokopa Hrnčíře NEDĚLE 11:00 

Pravidelný program farnosti 
Program farnosti (i rozpis, kdo z kněží zpovídá) lze 
sledovat v „google kalendáři“ na webu naší farnosti.
Zkratky: VS = Vojtěch Smolka, SH = Stanislav Hrách, 
MA = Miroslav Auxt, JN = Josef Dat Tan Nguyen. 

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 ve čtvrtek po mši 
svaté, adorace se zpěvy v úterý 20:00-21:00. 

Společenství maminek s malými dětmi 
První a třetí úterý v měsíci v 10:30, info u Markéty 
Drábikové, email: marketka.drabikova@gmail.com. 

Výuka náboženství dětí do 5. třídy 
Přihlášky jsou na webu farnosti, je možné se přidat.
  A) Děti před PSP: pondělí 17:00, Ali Váchalová 
  B) Příprava na PSP: úterý 17:00, Miroslav Auxt 
  C) Mladší děti po PSP: pondělí 17:00, Jana Vargová 

V případě zájmu rádi poradíme s výběrem skupiny. 
Více info u P. Vojtěcha, u jáhna Miroslava nebo 
u katechetů farnosti. PSP = první sv. přijímání. 

Společenství mladých od 6. třídy 
Druhou a čtvrtou středu v měsíci v 19:00, více info 
u Jáchyma Hobzy, email: borek.jachym@seznam.cz.
Příprava dospělých ke křtu 
Od adventu bychom chtěli nabídnout nový cyklus 
přípravy ke svátostem. Zveme také ty, kteří o přijetí 
křtu jen nezávazně uvažují. Více info u P. Vojtěcha. 

Manželské společenství 
Dle domluvy cca 1x za měsíc, další zájemci z řad 
manželů jsou vítáni. Více info u manželů Vargových, 
email: vargovajana@seznam.cz. 

Pondělní setkání nad katechismem 
Každé pondělí v 19:00, resp. po mši svaté, ve farní 
kanceláři pod vedením P. Stanislava. 

Společenství seniorů ve farnosti 
Druhou a čtvrtou středu v měsíci v 16:00, více info 
u Zdeny Chalupové, email: zchalupova48@gmail.com.

Nedělní „farní káva“ a farní knihovna 
Každou neděli po druhé mši sv. v Kunraticích, tedy 
od cca 10:30 v Nazaretě. Během farní kávy si můžete
vypůjčit knihy, více info u paní Boženy Klepetářové. 

Mše svaté v Alzheimer home Zátiší 
První čtvrtek v měsíci ve 14:00. Zveme také věřící 
z řad farníků. Mše svaté jsou v Alzheimer home 
Zátiší, Urešova 1757, Praha-Kunratice. 

Setkání farnosti 
Dle informací v ohláškách v Kunraticích a třetí neděli 
v měsíci v 17:00 v Baráčnické rychtě v Hrnčířích. 

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


Další události (nejen) ve farnosti 

Křty dětí v kostele sv. Jakuba v Kunraticích 
6. 10. při mši sv. v 9:30 Patrik Holub 
12. 10. v 10:00 Anna Marie Josefína Červinková 
Svatby v kostele sv. Jakuba v Kunraticích 
26. 10. ve 13:00 František Shiehotta a Mária Maslowská
Setkání o ekonomické situaci v arcidiecézi 25. 9. 
Na setkání, jehož se zúčastnili zástupci ekonomické 
rady farnosti, byla prezentována ekonomická situace 
arcidiecéze a farností, která (nejen kvůli kůrovcové 
kalamitě) není příliš dobrá. Byla mimo jiné vyslovena 
výzva k přijetí spoluodpovědnosti za financování 
církve, arcidiecéze i farností, a to především tím, že 
se věřící aktivněji zapojí do sbírek a budou přispívat 
svými dary. K této výzvě bychom se chtěli připojit. 

Sčítání věřících při bohoslužbách 6. 10. 
Pravidelně jednou za pět let se z rozhodnutí ČBK 
koná sčítání účastníků mší sv. s nedělní platností. 
Bližší informace zazní přímo při bohoslužbách 6. 10. 

Víkend rodin v Bozkově 11.-13. 10. 
Setkání se uskuteční tentokrát v Bozkově, v případě 
zájmu se ozvěte P. Vojtěchovi nebo Janě Vargové. 

Posvícenský farní oběd a setkání farnosti 20. 10. 
Srdečně zveme na slavnost výročí posvěcení našeho
kostela v Kunraticích, kterou letos oslavíme v neděli 
20. 10. Mši svatou v 9:30 doprovodí Rodinná schola 
z Vlašimi. Ve 12:30 bude farní oběd, z organizačních
důvodů prosíme, abyste se přihlásili s počtem lidí na
oběd u P. Vojtěcha. Protože uvažujeme o organizaci
farní pouti do Svaté země, během odpoledne bude 
prezentace, promítání a slovo pana Petra Křížka 
o těchto poutích. Srdečně zveme. 
Nová rytmická schola 
Vznikla nová rytmická schola, která by měla obohatit 
hudební doprovod některých nedělních bohoslužeb. 
Pokud umíte hrát na hudební nástroje nebo zpívat, 
prosíme nabídněte své talenty celému společenství, 
více u P. Vojtěcha nebo u paní Dominiky Mackové, 
email: mackova.domi@gmail.com. 

Cyklus 10 přednášek - biblických hodin 
Přednášky - biblické hodiny povede náš farník Jakub
Haloda. Zveme ještě 9. 10., 16. 10., 23. 10., 6. 11., 
13. 11., 20. 11., 27. 11., 11. 12. v 19:00 v Nazaretě. 

Zapište si do diáře 
- Mše svatá 1. 11. v 18:00, novokněz Václav Revenda 
- Hubertská 16. 11. v 10:00, novokněz Jaroslav Mrňa 
- Mikulášská besídka s nadílkou 1. 12. v cca 11:00 
- Adventní farní duchovní obnova 21. 12. dopoledne
- Farní obědy budou ještě 5. 1. 2020 a 19. 4. ve 12:30
  Program pro děti farnosti plánujeme 3.(4.) - 5. 1. 

Jak sloužit? Třeba úklid kostela 
Prosíme přihlaste se k úklidu kostela P. Vojtěchovi. 

Pastorační a ekonomická rada farnosti 
V září proběhla setkání pastorační a ekonomické 
rady naší farnosti, zápisy z obou setkání jsou pro 
zájemce k nahlédnutí u P. Vojtěcha. 

Dary pro farnost a hospodaření farnosti 
Velmi děkujeme za Vaše dary farnosti. Dary můžete 
poslat na účet farnosti č. 76224369/0800 či předat 
v hotovosti. Výsledky hospodaření naší farnosti za 
rok 2018 jsou k nahlédnutí u P. Vojtěcha. 

Aktuality z ADCM a z Nazareta 

30. 9. - 2. 10. Invenio ZŠ Strossmayerovo nám. 
7. - 9. 10. Invenio G Sladkovského 
9. - 11. 10. Invenio ZŠ Navis 
16. - 18. 10. Invenio ZŠ Dolní Beřkovice 

Kurz LIFT 2019+ pro mladé od 16 let 
Srdečně zveme na nový ročník dvouletého kurzu 
LIFT, který začne podzimními prázdninami 25.-30. 10.
Více info na www.lift.mozello.com a www.adcm.cz.

Nově jsou víkendovky pro mladé již od 11 let!

Víkendovky pro mladé od 11 do cca 15 let 
4.-6.10., 6-8.12., 28.2.-1.3.2020, 24.-26.4., 12.-14.6.

Víkendovky pro mladé od cca 15 do 19 let 
1.-3.11., 24.-26.1.2020, 6.-8.3., 15.-17.5. 

Informace ze života farnosti
––––––––––––––– říjen 2019 ––––––––––––––

Lukáš Matys, grafika kurzu LIFT  

Milí farníci, sestry a bratři, 

jak asi víte z pravidelných nedělních ohlášek, během
podzimních prázdnin začne nový běh kurzu LIFT pro
mladé z naší arcidiecéze. Motivem, který se opakuje
na plakátcích a který také vysvětluje samotný název
LIFT, jsou následující slova: 

POZNEJTE VÍC SEBE I SVOU VÍRU 
ZAŽIJTE POVZBUZUJÍCÍ PROSTŘEDÍ 

ZÍSKEJTE DŮLEŽITÉ DOVEDNOSTI A ZNALOSTI 
POTKEJTE INSPIRATIVNÍ LIDI 

PROHLUBUJTE VZTAH S BOHEM 
A DOVOLTE MU POZVEDNOUT SVŮJ ŽIVOT. 

Řekl bych, že takto formulované pozvání je aktuální
nejen pro mladé, kteří se budou účastnit LIFTu, ale
také pro každého z nás: více poznávat sebe, bližní,
ale také našeho Pána (k čemuž mohou být velkou
pomocí společenství, v kterých svou víru prožíváme)
a udělat vše pro to, aby on, živý Pán, mohl náš život
stále více pozvedat z prostřednosti a povrchnosti. 

Pokud se touto cestou vydáme, třeba s překvapením
zpozorujeme, že Bůh začal proměňovat nejen nás,
naše vztahy, rodiny a farnost, ale také druhé, kteří o
něm ještě neslyšeli a kteří ho zatím nepoznali. A to
právě díky tomu, že my jsme Bohu dovolili, aby náš
život pozvedl a proměnil.    otec Vojtěch 


	Liturgický kalendář říjen

