
Liturgický kalendář leden 

1. 1. st Slavnost Matky Boží, Panny Marie
2. 1. čt Sv. Basila Vel. a Řehoře Naz., b. a uč. c.
3. 1. pá Pátek po oktávu Narození Páně 

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

5. 1. ne Slavnost Zjevení Páně 

6. 1. po Pondělí po Zjevení Páně 
7. 1. út (Sv. Rajmunda z Peñafortu, kn.) 
8. 1. st Středa po Zjevení Páně 
9. 1. čt Čtvrtek po Zjevení Páně 
10. 1. pá Pátek po Zjevení Páně 
11. 1. so Sobota po Zjevení Páně 

12. 1. ne Svátek Křtu Páně 

13. 1. po Pondělí 1. týdne v mezidobí 
(Sv. Hilaria, b. a uč. c.) 

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

(18.-25.1. týden modliteb za jednotu kř.)

19. 1. ne 2. neděle v mezidobí 

20. 1. po (Sv. Fabiána, pap. a muč.) 
(Sv. Šebestiána, muč.) 

21. 1. út Sv. Anežky, panny a muč. 
22. 1. st (Sv. Vincence, jáh. a muč.) 
23. 1. čt Čtvrtek 2. týdne v mezidobí 
24. 1. pá Sv. Františka Saleského, b. a uč. c.
25. 1. so Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 

26. 1. ne 3. neděle v mezidobí 

27. 1. po (Sv. Anděly Mericiové, panny) 
28. 1. út Sv. Tomáše Akvinského, kn. a uč. c. 
29. 1. st Středa 3. týdne v mezidobí 
30. 1. čt Čtvrtek 3. týdne v mezidobí
31. 1. pá 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 
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
některé mše sv. (SH) mohou být v kapli na faře, 
vchod z Kostelního nám. 16, dřevěné dveře 
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 po mši sv. do 20:00.

Společenství maminek s malými dětmi 
Každé úterý v 10:30 v Nazaretě, 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, 
nová příprava začíná v lednu 2020. 

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 přátelskému setkání. 

Mše svaté v Alzheimer home Zátiší 
Zpravidla první čtvrtek v měsíci ve 14:00 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 

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, těm, kteří 
pomáhají s úklidem, zpracovávají účetnictví, počítají
sbírky, těm, kdo přijali službu ve farní ekonomické 
a pastorační radě, těm, 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 ve farnosti modlí. 

Křty v kostele sv. Jakuba 
11. 1. v 11:00 Monika Zdislava Drábiková 
11. 1. ve 13:00 Juraj Mikulic 
12. 1. v 15:00 Jiří Josef Vodička 

Kartičky k nedělním evangeliím pro děti 
Děti zveme k tomu, aby sbíraly kartičky k nedělním 
evangeliím, rozdávají se vždy při mších sv. v 9:30. 

Úterní adorace po mši svaté do 20:00 
Srdečně zveme na úterní adorace, které od ledna 
naváží na mši svatou a budou vždy do 20:00. 

Setkání maminek s malými dětmi každý týden 
Setkání maminek s malými dětmi bude od ledna 
každý týden v úterý v 10:30. Srdečně zveme. 

Tříkrálová sbírka začátek ledna 2020 
Také letos se budeme podílet na Tříkrálové sbírce, 
více info u pana Lukáše Svobody, 602 123 835. 
Budeme vděční za vaše dary i pomoc při koledování.

Příprava dospělých ke svátostem 
Srdečně zveme dospělé, kteří se chtějí připravovat 
na křest, příp. další iniciační svátosti, k společné 
přípravě od 5. 1. Srdečně zváni jsou také ti, kteří 
chtějí více poznat svou víru. Více info u P. Vojtěcha. 

Příprava snoubenců na manželství 
Zveme snoubence k přípravě od února do dubna 
2020. Více info a přihlašování na webu farnosti. 

Neděle Božího slova 3. neděle v mezidobí 
Dne 30. 9. 2019 ustanovil papež František svým 
apoštolským listem Aperuit illis 3. neděli v mezidobí 
jako neděli Božího slova. Tento den „věnovaný 
Božímu slovu umožní církvi, aby prožila setkání se 
zmrtvýchvstalým Kristem, který i nám otevírá 
pokladnici svého slova, abychom ve světě mohli 
zvěstovat jeho nevyčerpatelné bohatství“ (čl. 2). 
I my se chceme k slavení této neděle připojit. 

Slavnost Zjevení Páně a farní oběd 5. 1. 
Zjevení Páně oslavíme letos 5. 1. Srdečně zveme i na 
tříkrálový farní oběd 5. 1. ve 12:30. Prosím přihlašujte 
se u P. Vojtěcha. Další oběd bude, dá-li Bůh, 19. 4. 

Noc v Nazaretě pro děti z farnosti 18.-19. 1. 
Pro děti cca od 2. do 7. třídy připravujeme další Noc 
v Nazaretě, začátek v sobotu v 15:00, konec nedělní 
mší svatou v 9:30. Více informací během ledna. 

Setkání s kněžími, kteří působili ve farnosti, 5. 2. 
Srdečně zveme na setkání s těmi, kteří dříve působili 
v naší farnosti jako kněží nebo jáhni, a to ve středu 
5. 2. Po mši svaté v 18:00 bude setkání v Nazaretě. 

Farní pouť do Svaté země 
Pouť do Svaté země se uskuteční, dá-li Bůh, až příští 
rok, tj. na jaře 2021, a to ve spolupráci s CK Křížek. 
Termín bude včas upřesněn, cena bude cca 33.000 Kč.

Rytmická kapela v naší farnosti 
Zapojte se do nové rytmické kapely. Zkoušky jsou 
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 
Víkendovky pro mladé od 11 do cca 15 let 
plánujeme 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
–––––––––––––– leden 2020 ––––––––––––––

www.pixabay.com  

Milí farníci, 
jistě jste zaznamenali, že papež František vyhlásil 
3. neděli v mezidobí nedělí Božího slova. To možná 
s cílem připomenout zásadní význam Božího slova 
jako pokrmu pro naši víru a život z víry. Z papežova 
listu Aperuit illis mě zaujala tato myšlenka: 

Písmo svaté rozvíjí svůj prorocký účinek především 
v tom, kdo mu naslouchá. Vyvolává sladkost i hořkost. 
V mysli vyvstávají slova proroka Ezechiela, kterého Pán 
vyzval, aby snědl knihu. Říká: „Snědl jsem ji a zesládla 
mi v ústech jako med“ (Ez 3,3). Ezechielovu zkušenost 
s pozřením knihy znovu prožívá i evangelista Jan na 
ostrově Patmos, který dodává zvláštní věc: „V ústech 
se mi [svitek] sladce rozplýval jako med, ale když jsem 
ho spolkl, zhořklo mi to v břiše“ (Zj 10,10). 

Sladkost Božího slova nás pobízí, abychom se o ně 
rozdělili se všemi, s nimiž se v našem životě setkáme, 
abychom vyjádřili jistotu naděje, kterou obsahuje (srov.
1Petr 3,15-16). Hořkost zase často vyvstává z poznání, 
jak těžké je pro nás slovo věrně žít, nebo když konkrétně 
zakoušíme, že je odmítáno (Aperuit illis, 12). 

Při příležitosti vstupu do nového roku vám všem 
ze srdce přeji, abyste znovu objevili Boží slovo jako 
pravý duchovní pokrm: abyste se nikdy nenechali 
odradit jeho „hořkostí“, ale stále byli oslovováni 
a posilováni jeho „sladkostí“. Váš otec Vojtěch 
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