
Liturgický kalendář září 
1. 9. út Úterý 22. týdne v mezidobí 

Světový den modliteb péči o stvoření 
2. 9. st Středa 22. týdne v mezidobí 
3. 9. čt Sv. Řehoře Velikého, pap. a uč. c. 
4. 9. pá Pátek 22. týdne v mezidobí 
5. 9. so Sobota 22. týdne v mezidobí 

6. 9. ne 23. neděle v mezidobí 
Veni Sancte na začátku školního roku 

7. 9. po Pondělí 23. týdne v mezidobí
(Sv. Melichara Grodeckého, kn. a muč.)

8. 9. út Svátek Narození Panny Marie 

9. 9. st (Sv. Petra Klavera, kn.) 
10. 9. čt (Bl. Karla Spinoly, kn. a muč.) 
11. 9. pá Pátek 23. týdne v mezidobí 
12. 9. so Sobota 23. týdne v mezidobí 

13. 9. ne 24. neděle v mezidobí 

14. 9. po Svátek Povýšení svatého kříže 
15. 9. út Panny Marie Bolestné 
16. 9. st Sv. Ludmily, muč. 
17. 9. čt (Sv. Kornélia, pap., a Cypriána, b., muč.)
18. 9. pá Pátek 24. týdne v mezidobí 
19. 9. so (Sv. Januária, b. a muč.) 

20. 9. ne 25. neděle v mezidobí 

21. 9. po Svátek sv. Matouše, apošt. a evang. 
22. 9. út Úterý 25. týdne v mezidobí 
23. 9. st Sv. Pia z Pietrelciny, kn. 
24. 9. čt Čtvrtek 25. týdne v mezidobí 
25. 9. pá Pátek 25. týdne v mezidobí 
26. 9. so (Sv. Kosmy a Damiána, muč.) 

27. 9. ne 26. neděle v mezidobí 

28. 9. po Slavnost sv. Václava, muč.,
hlavního patrona českého národa 

29. 9. út Svátek sv. Michaela, Gabriela 
a Rafaela, archandělů 

30. 9. st Sv. Jeronýma, kn. a uč. c.
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 

Pravidelný farní program 
Mše svaté jsou podle obvyklého pořádku: 

- kostel svatého Jakuba Kunratice ne   8:00 a 9:30   
  po-pá 18:00; so dle informací v ohláškách 

- kostel svatého Prokopa Hrnčíře ne 11:00

Program lze sledovat i v google kalendáři na webu 
farnosti. Použité zkratky: VS = Vojtěch Smolka, 
SH = Stanislav Hrách, JN = Josef Dat Tan Nguyen. 

Příležitost ke svátosti smíření 
Většinou 30 minut přede mší svatou ve zpovědnici 
nebo před kostelem (VS), anebo ve farní kanceláři 
(SH), po předchozí domluvě samozřejmě i jindy. 
V úterý je příležitost ke zpovědi nikoliv přede mší 
svatou, ale po ní, během eucharistické adorace. 

Návštěvy kněží u nemocných 
Rádi navštívíme nemocné s modlitbou, svátostí 
smíření a svátostí nemocných, čas 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. 

Větší setkání farnosti 
V Kunraticích příležitostně dle informací v ohláškách. 
V Hrnčířích pravidelná setkání v Baráčnické rychtě 
většinou třetí neděli v měsíci v 17:00. 

Modlitby matek s malými dětmi 
Každé úterý v 10:00 v Nazaretě, info u Markéty 
Drábikové, email: marketka.drabikova@gmail.com. 

Výuka náboženství dětí do cca 6. třídy 

  A) Děti před PSP: úterý 17:00, Mirjam Hlaváčová 
  B) Příprava na PSP: úterý 17:00, P. Vojtěch Smolka 
  C) Mladší děti po PSP: pondělí 17:00, Ali Váchalová 
  D) Starší děti po PSP: pondělí 17:00, Jana Vargová 

Info u P. Vojtěcha a katechetů farnosti, přihlášky 
jsou k dispozici na webu. Výuka náboženství začne 
v týdnu od 21. 9. PSP = první sv. přijímání. 

Společenství mladých od cca 6. třídy 
Druhou a čtvrtou středu v měsíci od 19:00, více info
u Jáchyma Hobzy, email: borek.jachym@seznam.cz.
První setkání se uskuteční 23. 9. 
Příprava dospělých ke křtu a hovory o víře 
Každou neděli v 17:00, info u P. Vojtěcha, srdečně 
zveme i další zájemce. První setkání bude 20. 9. 
Rytmická kapela 
Každý pátek v 15:00 v Nazaretě, info u Dominiky 
Mackové, email: mackova.domi@gmail.com. 

Modlitby otců 
První setkání bude 8. 9. ve 20:30 v Nazaretě, další 
termíny budou domluveny při tomto setkání. Info 
u Karla Macka, email: kaja.macek@gmail.com. 

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,
první setkání 23. 9., srdečně zveme i další seniory. 

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. 

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


Další události (nejen) ve farnosti 

Křty dětí v kostele sv. Jakuba 
20. 9. ve 14:00 Nela Anna Bartůňková 

Iniciační svátosti udělené v nebezpečí smrti 
Dne 5. a 6. 8. přijala v IKEMu iniciační svátosti 
Gabriela Mrkvicová, zemřela několik dní poté. 

Svatby v kostele sv. Jakuba 
12. 9. ve 12:00 Liliya Semkiv a Luboš Harašta

Pastorační rada (PRF) 
Nejbližší setkání PRF proběhne 3. 9. v 19:30, otec 
Vojtěch i pastorační radní uvítají podněty farníků. 

Ekonomická rada (ERF) 
Děkujeme Jiřímu Steifovi a Tomáši Tarcalovi za tři 
roky služby v ekonomické radě. Jejich mandát bude 
prodloužen o další 3 roky dekretem dne 6. 9. 

Oprava ohradních zdí kolem našich kostelů 
Pokračuje oprava zdi kolem kostela sv. Prokopa a 
během podzimu začne oprava zdi kolem kostela sv. 
Jakuba. Na tyto stavební akce byla získána podpora 
Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstva kultury a 
městských částí na území naší farnosti. Děkujeme. 

Setkání katechetů a rodičů dětí 31. 8. 
Uskutečnilo se setkání s tématem výuky náboženství.

Požehnání hasičského auta 3. 9. 
Nové hasičské auto bude požehnání 3. 9. v cca 16:30 
před kunratickou hasičárnou. Srdečně zveme. 

Jáhenské svěcení 5. 9. 
Jáhenské svěcení v naší arcidiecézi bude v sobotu 
5. 9. v 10:00 v katedrále, vysvěcen k jáhenské službě 
bude, dá-li Bůh, Václav Šustr. Pamatujme v modlitbě.

Veni Sancte a setkání farnosti 6. 9. 
V neděli 6. 9. při mši sv. v 9:30 budeme vyprošovat 
dary Ducha svatého do nového školního roku. Žáci 
i učitelé budou moci přijmout zvláštní požehnání. 

Odpoledne bude farní setkání na zahradě v 15:00, 
přijďte v neformálním oblečení. Nebudou chybět 
soutěže pro děti i dospělé, kteří budou chtít. 

Mše svatá u kapličky ve Zdiměřicích 13. 9. 
Kaplička ve Zdiměřicích je zasvěcena Jménu Panny 
Marie, poutní mše svatá bude v neděli 13. 9. v 11:00,
mše sv. v Hrnčířích ten den nebude. Srdečně zveme. 
Noc v Nazaretě pro děti 19.-20. 9. 
Na Noc v Nazaretě „Po stopách sv. Václava“ zveme 
děti od 2. do cca 7. třídy. Více info na webu farnosti,
přihlašování u P. Vojtěcha nebo našich katechetů. 

Večer chval 29. 9. 
Srdečně zveme na další modlitební večer chval do 
kunratického kostela. Chvály se uskuteční 29. 9. po 
večerní mši svaté a budou do cca 20:00. 

Dary pro farnost 
Jsme vděční jak za jednorázové, tak zejména za vaše
pravidelné dary farnosti. Chcete-li vystavit potvrzení
o daru např. pro daňové účely, prosíme, uveďte při 
převodu své datum narození a adresu. 

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. 

Aktuality z ADCM a z Nazareta 
Poděkování za modlitbu a prosba o modlitbu 
Děkujeme za všechny modlitby za mladé a za letní 
programy pro mladé. Prosíme nadále o modlitbu za 
centrum mládeže, adaptaci Nazareta i mladé lidi. 

5. - 6. 9 Setkání dobrovolníků v Nazaretě 
9. - 11. 9. Kurz Invenio ZŠ Dolní Beřkovice 
12. - 13. 9. Svatební oslava Marie a Martin Tomkovi 
16. - 18. 9., 21. - 23. 9., 23. - 25. 9. Kurzy Invenio 
25. - 27. 9. Víkendovka pro mladé cca 15 až 19 let

Víkendovky pro mladé od 11 do cca 15 let 
9.-11. 10., 4.-6. 12., 26.-28. 2., 16.-18. 4., 11.-13. 6. 

Víkendovky pro mladé od cca 15 do 19 let 
25.-27. 9., 20.-22. 11., 22.-24. 1., 5.-7. 3., 14.-16. 5. 

Arcidiecézní ples  27. 11. 19:00 KC Novodvorská 

Informace ze života farnosti
––––––––––––––– září 2020 –––––––––––––––

Klášter Zásmuky, vyfoceno z dronu v srpnu 2020  

Milí farníci a přátelé z Kunratic, 

snad každý z nás jsme mohli prožít během letních 
dní nějaké krásné chvíle s našimi blízkými, přáteli, 
rodinou i s Bohem. Pro mne byl asi nejkrásnějším 
týdnem léta ten poslední, kdy jsme s mladými lidmi 
v rámci kurzu LIFT byli na LIFT campu v Zásmukách. 

Vybavuji si rozhovor s jedním členem přípravného 
týmu, ve kterém jsme hodnotili stav zásmuckého 
kláštera. Přes velkou snahu během posledních pár 
let, která byla patrná, je to stále prostor, kde v řadě 
pokojů chybí světlo, nejsou opravené omítky, prkna 
na podlaze čekají na vybroušení – a stejně tak kostel
čeká na svou celkovou opravu. Když jsme nad tím 
ale přemýšleli, uvědomili jsme si: my nemusíme jen 
vidět to, co není, ale naopak se můžeme zaměřit na 
to, co být může, a vidět velké možnosti. Podobně 
totiž jako ten klášter i mladí mají obrovský potenciál, 
velké možnosti, co mohou dělat a jak a kam dál růst, 
vedeni Boží milostí. A stejně i my, každý z nás. 

Chtěl bych nám všem popřát, abychom se takto 
učili dívat. Nezaměřovali se především na to, co 
není, ale na to, co být může, a s Boží pomocí neváhali
sebe, své okolí i svět utvářet a rozvíjet do plné jeho 
krásy. K tomu vám žehnám!  Váš otec Vojtěch 


	Liturgický kalendář září

