
Liturgický kalendář únor 

1. 2. so Sobota 3. týdne v mezidobí 

2. 2. ne Svátek uvedení Páně do chrámu 

3. 2. po (Sv. Blažeje, b. a muč.) 
(Sv. Ansgara, b.) 

4. 2. út Úterý 4. týdne v mezidobí 
5. 2. st Sv. Agáty, panny a muč. 
6. 2. čt Sv. Pavla Mikiho a druhů, muč. 
7. 2. pá Pátek 4. týdne v mezidobí 
8. 2. so (Sv. Jeronýma Emilianiho) 

(Sv. Josefiny Bakhity, panny) 

9. 2. ne 5. neděle v mezidobí 

10. 2. po Sv. Scholastiky, panny 
11. 2. út (Panny Marie Lurdské) 
12. 2. st Středa 5. týdne v mezidobí 
13. 2. čt Čtvrtek 5. týdne v mezidobí 
14. 2. pá Pátek 5. týdne v mezidobí 
15. 2. so (Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, muč.)

16. 2. ne 6. neděle v mezidobí 

17. 2. po (Sv. Alexia a druhů, řeh.) 
18. 2. út Úterý 6. týdne v mezidobí 
19. 2. st Středa 6. týdne v mezidobí 
20. 2. čt Čtvrtek 6. týdne v mezidobí 
21. 2. pá (Sv. Petra Damianiho, b. a uč. c.) 
22. 2. so Svátek Stolce svatého Petra 

23. 2. ne 7. neděle v mezidobí 

24. 2. po Pondělí 7. týdne v mezidobí 
25. 2. út Úterý 7. týdne v mezidobí 

26. 2. ST POPELEČNÍ STŘEDA 
den přísného postu 

27. 2. čt Čtvrtek po Popeleční středě 
28. 2. pá Pátek po Popeleční středě 
29. 2. so Sobota po Popeleční středě 

Společná modlitba křížové cesty v postní době 

Kunratice v pátek v 17:30, Hrnčíře v neděli v 10:30. 
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 třeba zatím jen nezávazně uvažují. Více info 
u P. Vojtěcha, nová příprava začala 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 

Křty v kostele sv. Jakuba 
25. 1. v 16:00 Ota Tříska

Svatby v kostele sv. Jakuba 
21. 2. ve 14:00 Kateřina Kordíková a Štěpán Jeník 

Rozloučení v kostele sv. Jakuba 
1. 2. ve 13:00 Jiří Biman, rozloučení beze mše sv. 

Pastorační rada (PFR)
Dne 14. 1. proběhlo setkání pastorační rady, zápis je 
k nahlédnutí u P. Vojtěcha. Při setkání PFR proběhla 
také volba zástupce PRF do ERF podle čl. IV, §10, č. 
2a stanov ekonomických rad. V návaznosti na to byl 
19. 1. ustanoven členem ERF Oliver Macháček, který
nahradil Terezu Červinkovou. Velmi děkujeme Tereze
Červinkové za šestiletou službu ekonomické radní. 
PRF se zabývala zapojením laiků do služby ve farnosti. 
Příští setkání PRF bude 20. 2., podněty jsou vítány. 

Ekonomická rada (ERF) 
3. 2. se uskuteční řádné setkání ekonomické rady.

Tříkrálová sbírka 2020 
Při letošní Tříkrálové sbírce se vybralo v naší farnosti 
43.517 Kč (minulý rok to bylo 58.696 Kč). Děkujeme
všem, kteří se jakkoliv podíleli, i těm, kteří přispěli. 

Svátek Uvedení Páně do chrámu 2. 2. 
Hromnice, svátek Uvedení Páně do chrámu, letos 
připadá na neděli 2. 2., při mších svatých budou 
žehnány svíčky hromničky. 

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. 

Světový den nemocných 11. 2. 
Svátost pomazání nemocných bude možné přijmout
v úterý 11. 2. při mši sv. v 18:00. Svátost mohou 
přijmout ti, kteří jsou vážněji nemocní a na které 
již tíživěji doléhá stáří. Je velmi vhodné v horizontu 
několika dní před přijetím svátosti přijít i ke svaté 
zpovědi a při mši svaté pak přijmout eucharistii. 

Popeleční středa 26. 2. 

Mše svatá s udělováním popelce bude v Kunraticích 
v 18:00. Popeleční středa je dnem přísného postu. 
Vstupme do postní doby s kajícností a modlitbou. 

Přednášky na vybraná témata z bioetiky 
Zveme na přednášky na vybraná témata z bioetiky 
pod vedením jáhna Miroslava: 12. 2., 19. 2., 4. 3., 
18. 3., 8. 4., 29. 4., 13. 5., vždy v 19:00 v Nazaretě. 
Podrobný rozpis témat najdete na plakátcích. 

Zapište si do diáře 
- Farní duchovní obnova 28. 3. v Nazaretě 
- Noc v Nazaretě 28.-29. 3., pro děti z 2.-7. třídy 
- Velikonoční triduum 9.-12. 4. (nejen) v Kunraticích 
- Povelikonoční farní oběd 19. 4. v Nazaretě 
- Pouť za povolání 2. 5. na Svaté Hoře u Příbrami 
- Víkend rodin a Letnice 29.-31. 5. v Nazaretě 
- Noc kostelů 5. 6. večer v kostelích naší farnosti 
- První svaté přijímání dětí 7. 6. v 9:30 v Kunraticích 
- Slavnost Božího Těla 11. 6. v 17:00 v katedrále 
- Kněžské svěcení Miro 20. 6. v 10:00 v katedrále 

Dary pro farnost 
Dary farnosti jsou vítané a jsme za ně velmi vděční. 
Darovat lze jak bezhotovostním převodem na farní 
účet č. 76224369/0800, tak předáním v hotovosti 
P. Vojtěchovi, který je statutárním zástupcem farnosti.
Na vyžádání rádi připravíme darovací smlouvu, 
samozřejmostí je potvrzení o převzetí daru. 

Aktuality z ADCM a z Nazareta 

7.-9. 2. LIFT, 4. víkend* (*jen pro účastníky kurzu) 
14.-16. 2. Duch. obnova, koordinuje Václav Vlasák 
21.-23. 2. Heliport, víkend v návaznosti na Runway 
28. 2. - 1. 3. Víkend Vítěz je jistý pro mladé 11-15 let
29. 2. Setkání v rámci kurzu Alfa farnost Praha-Lhotka

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
––––––––––––––  únor 2020  ––––––––––––––

www.clovekavira.cz, Jakub Šerých  

Milí bratři a sestry, milí farníci, 

při svátku Uvedení Páně do chrámu, letos první neděli 
v únoru, bývají žehnány hromničky, svíčky, které nám 
mají připomínat to pravé Světlo, kterým je Bůh. 

Již světlo v přirozeném, fyzickém smyslu je pro nás 
nepostradatelné. Zkusme si představit, jaký by byl 
život beze světla. A ani by to nemuselo být tak, že by 
světlo jako takové přestalo existovat, úplně by stačilo, 
kdybychom ho jen my přestali vnímat. Věci, které 
máme, slouží nám a jsou dobré, by nám začaly zoufale
překážet, klopýtali bychom o ně a jen velmi těžko 
bychom je mohli používat. Tápali bychom a bloudili. 

Velmi podobně to je se světlem v nadpřirozeném, 
duchovním smyslu. Pokud bychom neopatrovali 
přítomnost Božího světla v naší duši, postupně 
bychom asi také směřovali k tomu zoufale tápat: 
nebyli bychom s to správně věci hodnotit, neuměli 
bychom se správně rozhodovat a docela dobře by 
se mohlo stát, že bychom začali tápat také v našich 
vztazích, rozhodování i jednání. A možná by nám 
začalo překážet i to, co je jinak dobré a krásné. 

Ať jsou nám hromničky připomínkou, jak důležité 
Boží světlo je, a ať je nám i povzbuzením, abychom 
v tomto Božím světle stále více žili. Otec Vojtěch 
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