
Liturgický kalendář říjen 
1. 10. čt Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, p. uč. c. 
2. 10. pá Sv. andělů strážných 
3. 10. so Sobota 26. týdne v mezidobí 

4. 10. ne 27. neděle v mezidobí 

5. 10. po Pondělí 27. týdne v mezidobí 
6. 10. út (Sv. Bruna, kn.) 
7. 10. st Panny Marie Růžencové 

8. 10. čt Čtvrtek 27. týdne v mezidobí 

9. 10. pá (Sv. Dionýsia, b., a druhů, muč.) 
(Sv. Jana Leonardiho, kn.) 

10. 10. so Sobota 27. týdne v mezidobí 

11. 10. ne 28. neděle v mezidobí 

12. 10. po (Sv. Radima, b.) 
13. 10. út Úterý 28. týdne v mezidobí 
14. 10. st (Sv. Kalista I., pap. a muč.) 
15. 10. čt Sv. Terezie od Ježíše, panny a uč. c. 
16. 10. pá (Sv. Hedviky, řeh.)

(Sv. Markéty Marie Alacoque, panny) 
17. 10. so Sv. Ignáce Antiochijského, b. a muč. 

18. 10. ne 29. neděle v mezidobí 
v Kunraticích výročí posvěcení kostela

19. 10. po (Sv. Jana de Brébeufa a Izáka Joguese) 
(Sv. Pavla od Kříže, kn.) 

20. 10. út Úterý 29. týdne v mezidobí 
21. 10. st (Bl. Karla Rakouského) 
22. 10. čt (Sv. Jana Pavla II., pap.) 
23. 10. pá (Sv. Jana Kapistránského, kn.) 
24. 10. so (Sv. Antonína Marie Klareta, b.) 

25. 10. ne 30. neděle v mezidobí 

26. 10. po Pondělí 30. týdne v mezidobí 
27. 10. út Úterý 30. týdne v mezidobí 
28. 10. st Svátek sv. Šimona a Judy, apošt. 

29. 10. čt Čtvrtek 30. týdne v mezidobí 
30. 10. pá Pátek 30. týdne v mezidobí 
31. 10. so (Sv. Wolfganga, b.) 
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 také po mši svaté 
během eucharistické adorace, pokud se koná. 

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, tichá adorace 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 
nyní z důvodu pandemie covid-19 nejsou. 

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 
Nově byl rozvrh uspořádán takto: 

  A) Děti před PSP: pondělí 17:00, Ali Váchalová 
  B) Příprava na PSP: úterý 16:00, P. Vojtěch Smolka 
  D) Starší děti po PSP: pondělí 17:00, Jana Vargová 

Info u P. Vojtěcha a katechetů, přihlášky na webu. 
Skupina C) Mladší děti po PSP bude otevřena, pokud 
se přihlásí alespoň 3 děti. PSP = první sv. přijímání. 

Společenství mladých od cca 6. třídy 
Druhou a čtvrtou středu v měsíci od 19:00, info 
u P. Vojtěcha, srdečně zveme další mladé. 
Příprava dospělých ke křtu a hovory o víře 
Každou neděli v 17:00, info u P. Vojtěcha, srdečně 
zveme všechny, kteří chtějí přemýšlet o své víře. 
Rytmická kapela 
Každý pátek v 15:00, info u Dominiky Mackové, 
email: mackova.domi@gmail.com. 

Modlitby otců 
Nyní pravidelná setkání nejsou, info u Karla Macka, 
email: kaja.macek@gmail.com. 

Manželské společenství 
Dle domluvy cca 1x za měsíc, více info u manželů 
Vargových, email: vargovajana@seznam.cz. Vzniká 
druhé společenství, další zájemci z řad manželů jsou 
vítáni, více info u P. Vojtěcha. 

Pondělní setkání nad katechismem 
Každé pondělí v 19:00, resp. po mši svaté, ve farní 
kanceláři pod vedením P. Stanislava. 

Společenství seniorů ve farnosti 
Nyní z důvodu pandemie covid-19 setkání nejsou. 
Více info u Zdeny Chalupové, email: 
zchalupova48@gmail.com. 

Nedělní „farní káva“ a farní knihovna 
Nyní z důvodu pandemie covid-19 setkání nejsou. 
Na půjčení knih se domluvte individuálně s Monikou 
Pokornou, email: pokorna.moni77@seznam.cz. 

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


Další události (nejen) ve farnosti 

Aktuální situace a přijatá opatření 
Jistě sledujete stále se měnící situaci v souvislosti 
s pandemií koronaviru. V návaznosti na Usnesení 
vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 jsou od 5. 10. zakázány 
hromadné akce v počtu vyšším než deset osob ve 
vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 
dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou (…) 
pohřbů a svateb. Pro bohoslužby je stanoveno, že 
se jich účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst 
k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se 
bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě 
k sezení (tedy kromě podávání svatého přijímání), 
a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich 
pomocníků. V průběhu bohoslužby se nezpívá. 
Na základě konzultace s ministrem zdravotnictví 
bylo odsouhlaseno, že liturgické zpěvy je možné 
praktikovat, ale pouze skrze reprosoustavu, přičemž
zpěvák je sám v prostoru stavebně odděleném od 
shromážděného lidu, nebo bez reprosoustavy také 
z prostoru stavebně odděleného (např. z kůru). 

Tedy v naší farnosti se větší hromadné akce (jako 
např. farní setkání) nyní konat nebudou, setkání 
malých společenství, ve kterých se setkává do 10 
osob, jsou možná a konat se budou. Stejně tak 
výuka náboženství se pochopitelně konat bude. 

Pastorační rada (PRF) 
Dne 3. 9. se uskutečnilo setkání pastorační rady. Bylo 
domluveno, že v nadcházejících měsících napíší 
úvodníky farních zpráv jednotliví pastorační radní. 
Nyní si můžete přečíst první z nich. Pastorační rada 
dále mluvila o tematických přednáškách, ty se ale 
s ohledem k současné situaci nyní konat nemohou. 

Ekonomická rada (ERF) 
Dne 16. 9. se uskutečnilo setkání ekonomické rady 
nad tématem přípravy adaptace Nazareta. 

Požehnání zvířatům a rodinám, v kterých žijí, 4. 10. 
Společná modlitba bude na Kostelním nám. v 15:00.

Výročí posvěcení kostela oslavíme 18. 10. 
Srdečně zveme na slavnost výročí posvěcení kostela
v neděli 18. 10. Tento den je také dnem modliteb za
misie. Všechny mše svaté budou z posvícení. 

Oprava ohradních zdí kolem našich kostelů 
Pokračuje oprava zdi kolem kostela sv. Prokopa a 
začala 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. 

Některé další akce se bohužel neuskuteční 
S lítostí oznamujeme, že se neuskuteční farní oběd 
18. 10. při příležitosti posvícení – výročí posvěcení 
našeho farního kostela. Stejně tak nebude večer 
chval v úterý 13. 10. ani Bál svatých 1. 11. v 15:00. 
Zda se uskuteční víkend rodin 23.-25. 10., příp. pro 
kolik rodin a v jaké formě, bude ještě upřesněno. 

Podávání svatého přijímání na ruku 
Žádáme věřící, aby přijímali svaté přijímání na ruku 
a aby dodržovali všechna další přijatá opatření. Bylo
stanoveno, aby bylo opět vynecháváno pozdravení 
pokoje a z kropenek byla odstraněna svěcená voda. 

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 

2.-4. 10. LIFT setkání bude pouze ve skupinkách 
9.-11. 10. Víkendovka bohužel nebude 

Arcidiecézní ples 27. 11., který se měl uskutečnit 
v KC Novodvorská, bohužel také nejspíš nebude. 

Informace ze života farnosti
––––––––––––––– říjen 2020 ––––––––––––––

Ministr zdravotnictví se účastní Národní svatováclavské pouti 
Foto Roman Albrecht, www.clovekavira.cz, 28. 9. 2020 

Milí spolufarníci, 

když nás, členy pastorační rady farnosti, otec Vojtěch
oslovil k napsání úvodů k farním zprávám, bylo to pro
mnohé z nás překvapivé. Pro mě tedy určitě. Já? 
Nejsem rozhodně žádný rétor a duchovní povzbudivá
slova by měl říkat přece hlavně kněz. Ale důvěra od 
otce Vojtěcha vlastně potěšila. Tak zde moje úvaha: 

Moje myšlenky mě zavedly do současné situace 
s pandemií. Všichni jsme se těšili, že život i v naší 
farnosti se po létě vrátí do starých kolejí a všechny 
aktivity farnosti budou mít zelenou. Často měněná 
opatření nás ale spíše znejišťují a často řešíme, co 
bude možné a co ne. Věřím, že se nikdo nechce 
vracet do období nouzového stavu na jaře. Utkvěla 
mi s tím spojená otázka mé kamarádky při společném 
setkání „Nezdá se ti, že nouzový stav ukázal, že kostely
vlastně nepotřebujeme? Já jsem se při přenosu online 
výborně soustředila, i přijímání svátostí nakonec bylo
možno vyřešit.“ Moje odpověď je jasná. Ať už přijde 
cokoli, vím, že potřebuji náš kostel, potkávat v něm 
vás a s vámi slavit svátosti. 

Dobré vztahy, chuť spolupracovat a vůbec dobrou 
vůli v naší farnosti vnímám dlouho a moc si toho 
vážím. Bohu díky za to, že toho mohu být součástí.

Jana Vargová, členka pastorační rady farnosti  
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