
Liturgický kalendář listopad 

1. 11. pá Slavnost Všech svatých 
2. 11. so Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

3. 11. ne 31. neděle v mezidobí

4. 11. po Sv. Karla Boromejského, b. 
5. 11. út Úterý 31. týdne v mezidobí 
6. 11. st Středa 31. týdne v mezidobí 
7. 11. čt Čtvrtek 31. týdne v mezidobí 
8. 11. pá Pátek 31. týdne v mezidobí 
9. 11. so Svátek Posvěcení lateránské baziliky 

10. 11. ne 32. neděle v mezidobí 

11. 11. po Sv. Martina, b. 
12. 11. út Sv. Josafata, b. a muč. 
13. 11. st Sv. Anežky České, panny 
14. 11. čt Čtvrtek 32. týdne v mezidobí 
15. 11. pá (Sv. Alberta Velikého, b. a uč. c.) 
16. 11. so (Sv. Markéty Skotské) 

(Sv. Gertrudy, panny) 

17. 11. ne 33 neděle v mezidobí 

18. 11. po Pondělí 33. týdne v mezidobí
(Posvěcení řím. bazilik sv. Petra a Pavla)

19. 11. út Úterý 33. týdne v mezidobí 
20. 11. st Středa 33. týdne v mezidobí 
21. 11. čt Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
22. 11. pá Sv. Cecílie, panny a muč. 
23. 11. so (Sv. Klementa I., pap. a muč.) 

(Sv. Kolumbána, opata) 

24. 11. ne Slavnost Ježíše Krista Krále 

25. 11. po (Sv. Kateřiny Alexandrijské, p. a muč.) 
26. 11. út Úterý 34. týdne v mezidobí 
27. 11. st Středa 34. týdne v mezidobí 
28. 11. čt Čtvrtek 34. týdne v mezidobí 
29. 11. pá Pátek 34. týdne v mezidobí
30. 11. so Svátek sv. Ondřeje, apošt.

1. 12. ne 1. neděle adventní 
ZAČÍNÁ NOVÝ LITURGICKÝ ROK A ADVENTNÍ DOBA

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. ve zpovědnici (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 
  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 
Při různých příležitostech dle informací v ohláškách 
v Kunraticích a většinou 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 
10. 11. v 16:00 Kryštof Vít 
24. 11. při mši sv. v 9:30 Ema Vu 
Svatby v kostele sv. Jakuba v Kunraticích 
28. 10. v 16:00 Van Hai Tran a Thu Huyen Tranová

Sčítání věřících při bohoslužbách 
Při bohoslužbách v neděli 6. 10. odevzdalo sčítací 
lístek (počítáni i mladí na víkendovce a účastníci mší
svatých vietnamské komunity) celkem 438 lidí. 

Slavnost Všech svatých 1. 11. 
Mši sv. v 18:00 bude celebrovat novokněz Václav 
Revenda. Poté bude udílet novokněžské požehnání. 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. 11. 
Bohoslužby budou v 8:00 v hrobce za kostelem a 
v 18:00 v kostele. Modleme se za naše zemřelé. 

Noc v Nazaretě pro děti z farnosti 9.-10. 11. 
Na další Noc v Nazaretě „Po stopách sv. Martina“ 
zveme děti od 2. do 7. třídy. Více na webu farnosti, 
přihlašování u P. Vojtěcha nebo našich katechetů. 

Hubertská mše svatá 16. 11. 
Srdečně zveme na hubertskou mši svatou v 10:00, 
hlavním celebrantem bude novokněz Jaroslav Mrňa,
po mši svaté bude udílet novokněžské požehnání. 
Zveme poté i na setkání a drobné občerstvení. 

Výroba adventních věnců 24. 11. 
Zveme na výrábění adventních věnců pod vedením 
Hedviky Borženské v 15:00. Věnce si pak můžete 
přinést 1. neděli adventní, kdy budou požehnány. 

Restaurování stěn sakristie kostela sv. Jakuba
Během listopadu budou dokončeny restaurátorské 
práce v sakristii farního kostela, „den otevřených 
dveří“ bude uveřejněn v ohláškách. 

Zorganizujeme farní pouť do Svaté země? 
Přemýšlíme o organizaci farní pouti do Svaté země, 
a to ve spolupráci s CK Petra Křížka, 8. - 15. 3. 2020, 
cena cca 33.000 Kč. Kdo byste měli zájem, přihlaste 
se, prosíme, do konce listopadu u P. Vojtěcha. 

Nová rytmická schola v naší farnosti 
V naší farnosti vznikla rytmická schola, která obohatí 
doprovod některých nedělních mší svatých. Pokud 
umíte hrát či zpívat, nabídněte své talenty celému 
společenství. Více u P. Vojtěcha a u paní Dominiky 
Mackové, email: mackova.domi@gmail.com. 

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

Adventní koncerty v našich kostelích 
Již  nyní srdečně zveme na koncerty 30. 11. v 15:45 
v kostele sv. Prokopa, 8. 12. v 15:00 a 22. 12. v 16:00 
v kostele sv. Jakuba. Více na plakátcích v listopadu. 

Zapište si do diáře 
- Mikulášská besídka s nadílkou 1. 12. v cca 11:00 
- Adventní farní duchovní obnova 21. 12. dopoledne 
- Farní obědy 5. 1. 2020 a 19. 4. ve 12:30 

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 

1. - 3. 11 Víkendovka pro mladé cca 15-19 let 
6. - 8. 11. a 13. - 15. 11. Invenio ZŠ Rakovského
15. - 17. 11. Duchovní obnova Společenství Trinity
20. - 22. 11. Invenio SŠ Gastronomická Braník
22. - 24. 11. LIFT (2) - 2. víkend dvouletého kurzu 
25. - 26. 11. Duchovní obnova AG, sekunda A 
27. - 29. 11. Invenio ZŠ Rakovského 
29. 11. - 1. 12. Duchovní obnova společenství GIF 
30. 11. Arcidiecézní ples mládeže KC Novodvorská 

Víkendovky pro mladé od 11 do cca 15 let 
plánujeme 6.-8.12., 28.2.-1.3., 24.-26.4., 12.-14.6. 

Víkendovky pro mladé od cca 15 do 19 let 
plánujeme 24.-26.1., 6.-8.3., 15.-17.5. 

Informace ze života farnosti
––––––––––––– listopad 2019 –––––––––––––

Motiv z plakátku k bohoslužbě 30. výročí kanonizace sv. Anežky České, www.apha.cz  

Milé sestry a milí bratři, 

jak vám jistě napovídá obrázek svaté Anežky, tento 
měsíc stojí za zmínku třicáté výročí svatořečení této 
naší české světice. Říká se, že Anežka Česká našemu
národu vyprosila svobodu a sehrála tak významnou 
roli v listopadových událostech 1989. 

Vážíme si získané svobody? Vážíme si vnější svobody,
že můžeme mluvit a jednat podle svého přesvědčení,
aniž bychom museli žít ve strachu, že za to budeme 
pronásledováni? Nechápeme ji jako samozřejmost? 

Získali jsme sice svobodu vnější, ale je otázkou, zda 
se tím více neoslabila naše svoboda vnitřní. Říkáme,
že jsme svobodní. Nenechali jsme se však zotročit 
věcmi, kterých teď máme tolik, jako nikdy předtím? 
Nepodlehli jsme otročení majetku, peněz, úspěchu, 
vidině dobrého jména či ambicím, kterých chceme 
v co nejkratším čase dosáhnout? Jsme to skutečně 
my, kteří v naslouchání Pánu určujeme svůj život, 
nebo věci a skutečnosti kolem nás, které nás vláčí? 

Prosme svatou Anežku, aby nám vyprošovala u Boha 
dar skutečné svobody. Můžeme prosit třeba také 
při Národní pouti do Říma nebo při děkovné mši sv. 
za svobodu v katedrále 16. nebo 17. 11. v 10:00. 

 váš otec Vojtěch 
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