
Liturgický kalendář září 

1. 9. st Středa 22. týdne v mezidobí 
světový den modliteb za péči o stvoření 

2. 9. čt Čtvrtek 22. týdne v mezidobí 
3. 9. pá (Sv. Řehoře Velikého, pap. a uč. c.) 
4. 9. so Sobota 22. týdne v mezidobí 

5. 9. ne 23. neděle v mezidobí 

6. 9. po Pondělí 23. týdne v mezidobí
7. 9. út (Sv. Melichara Grodeckého, kn. a muč.)
8. 9. st Svátek Narození Panny Marie
9. 9. čt Čtvrtek 23. týdne v mezidobí 

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

12. 9. ne 24. neděle v mezidobí 

13. 9. po Sv. Jana Zlatoústého, b. a uč. c. 
14. 9. út Svátek Povýšení svatého kříže 
15. 9. st Panny Marie Bolestné 
16. 9. čt Sv. Ludmily, muč. 
17. 9. pá (Sv. Kornélia, pap., a Cypriána, b., muč.) 

(Sv. Roberta Bellarmina, b. a uč. c.) 
18. 9. so Sobota 24. týdne v mezidobí 

19. 9. ne 25. neděle v mezidobí 

20. 9. po Sv. Ondřeje Kim Tae-gǒna, kn., 
a Pavla Chǒng Ha-sanga a druhů, muč. 

21. 9. út Svátek sv. Matouše, apošt. a evang. 
22. 9. st Středa 25. týdne v mezidobí 
23. 9. čt Sv. Pia z Pietrelciny, kn. 
24. 9. pá Pátek 25. týdne v mezidobí 
25. 9. so Sobota 25. týdne v mezidobí 

26. 9. ne 26. neděle v mezidobí 

27. 9. po Sv. Vincence z Paula, kn. 
28. 9. út Slavnost sv. Václava, muč., 

hlavního patrona českého národa 
29. 9. st Svátek sv. Michaela, Gabriela 

a Rafaela, archandělů 
30. 9. čt Sv. Jeronýma, kn. a uč. c. 

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, farář, tel.: 732 106 466 
email: smolka.vojtech@gmail.com 

P. RNDr. Stanislav Hrách CSc. 
kněz, výpomocný duchovní, tel.: 737 652 693 
email: stanislav.hrach@knez.cz 

Mgr. Štěpán Sirovátka, PhD. 
bohoslovec, pastorační asistent, tel.: 720 340 507 
email: stepan.sirovatka@seznam.cz 

Bohoslužby v naší farnosti 
Při setkávání buďte prosíme odpovědní a dodržujte 
aktuální protiepidemická opatření. Děkujeme! 

NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ 
- Kunratice neděle 8:00 a 10:00 
- Hrnčíře neděle 11:00 

VŠEDNODENNÍ MŠE SVATÉ 

- Kunratice pondělí až pátek 18:00 

Čas sobotní mše svaté, je-li, je upřesněn v ohláškách. 

V Kunraticích je otevřen kostel k modlitbě nebo 
přijetí svátosti smíření alespoň půl hodiny přede 
mší svatou, otec Vojtěch zpovídá v kostele (nebo 
před kostelem), otec Stanislav v kanceláři. Kdo kdy 
zpovídá, můžete zjistit z google kalendáře na webu 
farnosti: VS = otec Vojtěch, SH = otec Stanislav. 

Můžete také požádat o návštěvu kněze doma. 

Aktuální program veškerého dění ve farnosti lze 
sledovat v „google kalendáři“ na webu farnosti, kde 
lze najít i aktuální nedělní ohlášky, které si můžete 
také nechat zasílat emailem. 

Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích. Neprodejné. 

Pravidelný program ve farnosti 

Modlitby matek s malými dětmi 
- v úterý v 10:00 v Nazaretě 

Výuka náboženství dětí do cca 6. třídy 
- dle rozvrhu v pondělí a úterý odpoledne od 13. 9. 

Společenství mladých od cca 6. třídy 
- ve středu od 19:00, první setkání bude 15. 9. 

Příprava dospělých ke křtu (pokračování) 
- v neděli v 17:00, po prázdninách od 19. 9. 

Rytmická kapela Jakoband 
- v pátek v 15:00, resp. dle domluvy 

Manželské společenství 
- dle domluvy, lze založit také nové společenství 

Společenství seniorů 
- některé středy, dle informací v ohláškách 

Farní setkání a „farní káva“ 
- v neděli po mši svaté v 10:00 v Nazaretě

Září v církvi a v naší diecézi 
Mezinárodní eucharistický kongres 9.-12. 9. 
Na závěr kongresu bude mši svatou 12. 9. v 11:30 
sloužit papež František. Více na www.iec2020.hu. 

Papežská návštěva Slovenska 13.-15. 9. 
Papež František zavítá také na sousední Slovensko, 
více k účasti na www.navstevapapeza.sk. 

Národní svatoludmilská pouť 18. 9. 
Při příležitosti 1100 let od mučednické smrti svaté 
Ludmily se uskuteční národní svatoludmilská pouť, 
mši svatou pod širým nebem na Tetíně bude 18. 9. 
v 11:00 sloužit Christopher kard. Schönborn. 

Národní svatováclavská pouť 28. 9. 
Svatováclavská pouť se uskuteční ve skromnějším 
duchu, mši svatou bude sloužit Dominik kard. Duka 
v nově zrekonstruované bazilice sv. Václava v 10:00. 

Jáhenské svěcení trvalých jáhnů 9. 10. 
Již nyní srdečně zveme na svěcení trvalých jáhnů, mezi
svěcenci bude, dá-li Bůh, také náš farník Jakub Haloda.
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Září v naší farnosti 

Křty v kostele sv. Jakuba 
4. 9. v 10:00 Stela Valburga Nováková, se mší sv.
12. 9. v 10:00 Robin Maria Birusk, při mši sv. 

Svatby v kostele sv. Jakuba 
5. 8. v 16:30 Tu Anh Pham a Khanh Hoa Nguyen 
10. 9. v 11:00 Radim Frajer a Jana Beránková
12. 9. v 19:00 Tien Loc Dang a Thi Kim Tuyen Dinh
19. 9. v 19:00 Quan Manh Nguyen a Anh Bui Phuong 

Pohřby v kostele sv. Jakuba 
2. 7. v 15:00 zádušní mše sv. za Václava Jarolímka 
22. 7. v 11:00 pohřeb se mší sv. Květuše Ungerová 
28. 7. v 11:00 pohřeb se mší sv. Karel Halamka 

Pastorační a ekonomická rada 
Setkání pastorační rady farnosti se uskuteční 8. 9., 
s podněty se obracejte k členům pastorační rady. 
Termín ekonomické rady bude ještě stanoven. 

Veni Sancte a setkání farnosti 5. 9. 
V neděli 5. 9. při mších sv. v 8:00 a v 10:00 budeme 
prosit o dary Ducha svatého do nového školního roku 
a přivítáme bohoslovce Štěpána Sirovátku. Žáci a 
učitelé budou moci přijmout zvláštní požehnání. 
Odpoledne bude farní setkání na zahradě v 15:00, 
přijďte v neformálním oblečení. Srdečně zveme. 

Adorace s modlitbou chval 7. 9. 
V úterý 7. 9. bude eucharistická adorace doprovázena 
rytmickými písněmi a modlitbou chval. 

Požehnání školy ve Zdiměřicích 9. 9. 
V rámci programu slavnostního otevření nové školy 
ve čtvrtek 9. 9. dopoledne zazní také duchovní slovo 
a krátká modlitba s požehnáním. 

Zažít Kunratice jinak 11. 9. 
Naše farnost se připojila k projektu Zažít město jinak 
a navázala spolupráci se spolkem Kunratice žijou, z.s. 
Akce se uskuteční na Kostelním náměstí a na farní 
zahradě od 14:00 do 22:00. V rámci programu bude 
i koncert kapely Jakoband v 16:00, prohlídka kostela 
a ukázka aktivity z programů centra mládeže. 

Mše svatá u kapličky ve Zdiměřicích 12. 9. 
Kaplička ve Zdiměřicích je zasvěcena Jménu Panny 
Marie, poutní mše svatá bude v neděli 12. 9. v 11:00,
mše sv. v Hrnčířích ten den nebude. 

Žehnání kříže v Písnici 28. 9. 
Dne 28. 9., o slavnosti sv. Václava, ve 14:00 bude 
požehnán obnovený kříž ve Staré Písnici, který se 
nachází na křižovatce ulic K Vrtilce a Na Konečné. 

Setkávání nad tématy křesťanské víry 
Chcete se dozvědět více o křesťanství nebo svou 
víru prohloubit? Přemýšlíte o křtu? Ozvěte se otci 
Vojtěchovi, který rád poskytne více informací. 

Hledáme dalšího kuchaře pro Invenio 
Stále hledáme druhého kuchaře pro kurzy Invenio na
dohodu o provedení práce. Více u otce Vojtěcha. 

Prosba o dary pro farnost 
Jsme velmi vděční jak za jednorázové, tak zejména 
za pravidelné dary farnosti. Poskytnout finanční dar 
můžete jak bezhotovostním převodem na farní účet 
č. 76224369/0800, tak předáním v hotovosti otci 
Vojtěchovi, který je statutárním zástupcem farnosti. 
Rádi vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely. 

Aktuality z ADCM a z Nazareta 

1.-3. 9. Invenio Gymnázium Karla Sladkovského 
6.-8. 9. Invenio SŠ Ječná zdravotní 
8.-10. 9. Invenio SŠ Ječná zdravotní 
13. 9. Přípravné setkání týmu ke kurzu LIFT 21 
13.-15. 9. Invenio ZŠ Glowackého, 6. třída 
15.-17. 9. Invenio Gymnázium Litoměřice, prima 
20.-22. 9. Program ZŠ Navis, celkem dvě třídy 
22.-24. 9. Invenio ZŠ Strossmayerovo nám., 6. třída 
24.-26. 9. Víkendovka pro mladé 11-15 let 
29. 9.-1. 10. Invenio ZŠ Glowackého, 6. třída 

Poslední možnost přihlásit se na LIFT 21 
Srdečně zveme mladé lidi ve věku 16-26 let na nový 
běh kurzu LIFT od října 2021, více info a přihlašování 
na webu ADCM nebo webu kurzu www.lift.adcm.cz. 

Informace ze života farnosti
––––––––––––––– září 2021 –––––––––––––––

Obrázek převzat z www.pixabay.com   

Milí farníci, 

nedávno jsem četl vtip. Paní učitelka říká Pepíčkovi: 
„S tvými známkami budeš moct, až vyrosteš, tak leda
kopat kanály.“ Za pár let přijímá Pepíček telefonní 
hovor za volantem obrovského bagru: „Dobrej, paní 
učitelko. Tenhle měsíc mám plno, ale potom se 
můžeme domluvit. Ano, cena je 1000 Kč na hodinu.“

Začíná škola. Možná vás někdy napadlo: k čemu tolik 
vědomostí, ne vše mě přece baví nebo se mi bude 
v životě hodit, navíc učení bolí, po prázdninách 
dvojnásob. Ostatně tytéž pocity můžeme mít občas 
i v práci nebo rodině. Máme i obtížné, nepříjemné 
povinnosti. Mně osobně v takové situaci pomáhá 
takový fígl: řeknu si, že i Ježíš měl v nebi všechnu 
slávu a moc, a přesto se šel „otravovat“ dolů k lidem 
– asi jsou i lákavější aktivity než půst na poušti, do 
úmoru učit zástupy, snášet zákoníky… A pak mě 
napadne, že bych mohl tomu, co vnímám jako 
nesmyslné a ubíjející, dát smysl tím, že to Bohu 
obětuji na jeho plány. Když už tím musím projít, 
třeba to i nějak poslouží. Leckdy se pak i vnitřní 
odpor změní v pokoj. 

Jak se píše v breviáři: „Uděl nám, ať z lásky k tobě 
snášíme všechno nepříjemné, abychom ti stále 
sloužili s velkodušným srdcem.“  bohoslovec Štěpán 

http://www.lift.adcm.cz/
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