
Liturgický kalendář prosinec 

1. 12. ne 1. neděle adventní (cyklus čtení A)

2. 12. po Pondělí po 1. neděli adventní 
3. 12. út Sv. Františka Xaverského, kn. 
4. 12. st (Sv. Jana Damašského, kn. a uč. c.)
5. 12. čt Čtvrtek po 1. neděli adventní 
6. 12. pá (Sv. Mikuláše, b.) 
7. 12. so Sv. Ambrože, b. a uč. c. 

8. 12. ne 2. neděle adventní 

9. 12. po Slavnost Panny Marie,
počaté bez poskvrny prvotního hříchu

10. 12. út Úterý po 2. neděli adventní 
11. 12. st (Sv. Damasa I., pap.) 
12. 12. čt (Panny Marie Guadalupské) 
13. 12. pá Sv. Lucie, panny a muč. 
14. 12. so Sv. Jana od Kříže, kn. a uč. c. 

15. 12. ne 3. neděle adventní 

16. 12. po Pondělí po 3. neděli adventní 
17. 12. út Úterý předvánočního týdne 
18. 12. st Středa předvánočního týdne 
19. 12. čt Čtvrtek předvánočního týdne 
20. 12. pá Pátek předvánočního týdne 
21. 12. so Sobota předvánočního týdne 

22. 12. ne 4. neděle adventní 

23. 12. po Pondělí předvánočního týdne 
24. 12. út Štědrý den

večerní mše svatá z následující slavnosti 

25. 12. st Slavnost Narození Páně 

26. 12. čt Svátek sv. Štěpána, prvomuč. 
27. 12. pá Svátek sv. Jana, apošt. a evang. 
28. 12. so Svátek sv. Mláďátek, muč. 

29. 12. ne Svátek Sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

30. 12. po Šestý den v oktávu Narození Páně 
31. 12 út Sedmý den v oktávu Narození Páně

večerní mše sv. na poděkování 
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 zvláště pro rodiny s dětmi) 

mimo advent: po, út, st, čt, pá 18:00; so dle ohlášek
v adventu po, čt, pá 18:00, út, st, so 7:00 
některé mše sv. (SH) mohou být v kapli na faře 
Kostel sv. Prokopa Hrnčíře NEDĚLE 11:00 

Pravidelný program farnosti 
Program lze sledovat i v „google kalendáři“ na webu
farnosti. 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 

Více info u P. Vojtěcha. 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.

Rytmická kapela v naší farnosti 
Zkoušky každý pátek od 15:00 v Nazaretě, jsou zváni
také další hudebníci a zpěváci. Více info u Dominiky 
Mackové, email: mackova.domi@gmail.com. 

Příprava dospělých ke křtu 
Zveme ty, kteří by chtěli přijmout křest nebo o jeho 
přijetí 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, tj. od 
cca 10:30 v Nazaretě. Zveme k neformálnímu setkání. 

Mše svaté v Alzheimer home Zátiší 
První čtvrtek v měsíci ve 14:00 v Alzheimer home 
Zátiší, Urešova 1757, Praha-Kunratice. V prosinci 
výjimečně až druhý čtvrtek, 12. 12. 

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 

Restaurování sakristie kostela sv. Jakuba 
Bylo dokončeno restaurování v sakristii ve farním 
kostele. Děkujeme za podporu grantů Magistrátu hl.
m. Prahy, MČ Praha-Kunratice a MČ Praha-Libuš. po
dohodě s P. Vojtěchem lze do sakristie nahlédnout. 

Kartičky k evangeliím pro děti od 1. 12. 
Děti zveme k tomu, aby sbíraly kartičky k nedělním 
evangeliím, budou se rozdávat vždy při mších sv. 
v 9:30 od 1. neděle adventní. 

Požehnání adventních věnců 1. 12. 
Při všech mších sv. první neděle adventní 1. 12. 
budou požehnány přinesené adventní věnce. 

Mikulášská besídka s nadílkou 1. 12. 
V neděli 1. 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. 

Rozsvěcení vánočního stromu 1. 12. 
Z iniciativy MČ Praha Kunratice proběhne rozsvícení
vánočního stromu 1. 12. v 16:00 v Kunraticích. 

ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY - RORÁTY 
Zveme na rorátní mše sv. při svíčkách, které budou 
v době adventní v Kunraticích vždy v úterý, středy 
a v soboty v 7:00. Po rorátních mších sv. zveme na 
skromnou snídani do Nazareta. 

Adventní koncerty 15. 12. a 22. 12. 
Zveme na adventní koncert komorního sboru Libuše 
15. 12. v 15:00 a koncert komorní hudby 22. 12. 
v 16:00, oba koncerty budou v kostele sv. Jakuba. 

Adventní duchovní obnova ve farnosti 21. 12. 
Letošní adventní duchovní obnovu povede P. Karel 
Soukal, začneme mší sv. v 7:00, bude následovat 
snídaně a program obnovy během dopoledne. 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 
Přehled bohoslužeb o Vánocích, rozpis zpovídání a 
časy otevřeného kostela jsou na zvláštním listě. 
Pozvěte do kostela i své hledající přátele a známé. 

Koncert cimbálové hudby 29. 12. 
Již tradiční koncert cimbálové hudby bude letos 
v neděli 29. 12. v 15:00 v kostele sv. Jakuba. 

Farní oběd v Nazaretě 5. 1. 
Srdečně zveme na tříkrálový farní oběd, který bude 
5. 1. 2019 ve 12:30 v Nazaretě. Prosím přihlašujte 
se u P. Vojtěcha. Další oběd bude, dá-li Bůh, 19. 4. 
Mešní intence za zemřelé dobrodince 
Mše svaté za zemřelé dobrodince naší farnosti byly 
slouženy v Kunraticích 8.12., 1.1., 24.2., 19.3., 7.4., 
30.5., 5.7., 29.9., 20.10., v Hrnčířích 29.9. 

Možnost modlitby u putovní sošky Panny Marie 
Pokud byste někdo chtěli koordinovat modlitby 
u sošky Panny Marie, přihlaste se u P. Vojtěcha. 

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 
Zapojte se do nové rytmické scholy. Zkoušky budou 
v pátek v 15:00. Více u P. Vojtěcha a u paní Dominiky 
Mackové, email: mackova.domi@gmail.com. 

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. Rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru.

Aktuality z ADCM a z Nazareta 

3. - 4. 12 Přespání dětí ZŠ sv. Augustina 
6. - 8. 12. Víkendovka v Nazaretě od 11 do 15 let 
10. - 13. 12. Invenio ZŠ Krhanice 
13.- 15. 12. LIFT (3) - 3. víkend dvouletého kurzu 
28. - 29. 12. Setkání bývalých týmáků v Nazaretě 

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
––––––––––––– prosinec 2019 –––––––––––––

Adventní motiv, www.clovekavira.cz  

Milí farníci, 

první prosincovou nedělí vstupujeme do 
liturgického období adventu. Je to požehnaný čas 
očekávání Kristova narození, potažmo očekávání 
Jeho druhého příchodu na konci věků. 

Když čekáme na nějakého pro nás vzácného hosta, 
snažíme se vše připravit tak, aby se u nás a s námi 
cítil dobře. Je to tedy radostné očekávání, které se 
dotýká jak vnějšku, tak našeho nitra. Umíme čekat? 
Umíme se zastavit a přestat klikat do svých mobilů 
a hledat nové impulzy pro zahlcení našich myslí a 
srdcí? Přikrýt to podstatné něčím šedivým a 
profánním jenom proto, abychom utekli od sebe, 
od Hospodina? Být v běhu a neustále spěchat? Je 
těžké čekat a dopřát si prostor ticha ke zklidnění 
v Boží přítomnosti. Čekat znamená učit se trpělivosti 
a vytrvalosti. Je to umění aktivně naslouchat a vidět 
prostor, kde můžeme být nápomocni a tuto pomoc 
neodsouvat. 

Kéž v nás dobrý Bůh postupně zapaluje svíce Božího
pokoje, kterými osvětlíme a zahřejeme naše vztahy.
Protože jenom když máme Jeho světlo, můžeme 
kráčet tou správnou cestou. Požehnaný advent! 

Miro 
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