
Liturgický kalendář 

1. 10. pá Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, p. a uč. c. 
2. 10. so Svatých andělů strážných 

3. 10. ne 27. neděle v mezidobí 

4. 10. po Sv. Františka z Assisi 
5. 10. út (Sv. Faustiny Kowalské, p.) 
6. 10. st (Sv. Bruna, kn.) 
7. 10. čt Panny Marie Růžencové 
8. 10. pá Pátek 27. týdne v mezidobí 
9. 10. so (Sv. Dionýsia, b., a druhů, muč.)

(Sv. Jana Leonardiho, kn.) 

10. 10. ne 28. neděle v mezidobí 

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

(Sv. Markéty Marie Alacoque, p.) 

17. 10. ne 29. neděle v mezidobí 

18. 10. po Svátek sv. Lukáše, evang. 

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

20. 10. st Středa 29. týdne v mezidobí 
21. 10. čt (Bl. Karla Rakouského) 
22. 10. pá (Sv. Jana Pavla II., pap.) 
23. 10. so (Sv. Jana Kapistránského, kn.)

24. 10. ne 30. neděle v mezidobí
v Kunraticích výročí posvěcení kostela

25. 10. po Pondělí 30. týdne v mezidobí 
26. 10. út Úterý 30. týdne v mezidobí 
27. 10. st Středa 30. týdne v mezidobí 

28. 10. čt Svátek sv. Šimona a Judy, apošt. 

29. 10. pá Pátek 30. týdne v mezidobí
30. 10. so Sobota 30. týdne v mezidobí 

31. 10. ne 31. neděle v mezidobí 

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 

Pravidelné bohoslužby 
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 

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, Ali Váchalová 
  B) Příprava na PSP: úterý 16:30, P. Vojtěch Smolka 
  C) Příprava na PSP: úterý 16:45, Štěpán Sirovátka 
  D) Mladší děti po PSP: pondělí 17:00, Jana Vargová 
  E) Starší děti po PSP: pondělí 16:30, Marek Hyška 

Více informací u P. Vojtěcha a katechetů, přihlášky 
jsou k dispozici na webu farnosti. Dvě skupiny dětí, 
které se připravují na první svaté přijímání (PSP): 
skupina B) navazuje na přípravu z minulého roku, 
PSP by mohlo být v listopadu 2021, skupina C) je 
nová a PSP by mohlo být začátkem léta 2022. 

Společenství mladých od cca 6. třídy 
Každou středu od 19:00 do 20:30 v Nazaretě. Info 
u Jáchyma Hobzy, email: borek.jachym@seznam.cz.

Příprava dospělých ke křtu 
- distanční setkávání v neděli v 17:00 
- prezenční setkávání ve čtvrtek v 17:00 
Rytmická kapela Jakoband 
Obvykle každý pátek v 15:00 v Nazaretě, také noví 
zpěváci nebo hudebníci jsou vítáni, info u Dominiky 
Mackové, email: mackova.domi@gmail.com. 

Manželské společenství 
Dle domluvy cca 1x za měsíc. Další zájemci z řad 
manželů jsou vítáni – lze založit i nové společenství, 
otec Vojtěch rád poskytne radu a součinnost. Info 
u Jany Vargové, email: vargova.jana777@seznam.cz.

Společenství seniorů 
Některé středy od 16:00 dle aktuálních ohlášek. Info 
u Zdeny Chalupové, email: zchalupova48@gmail.com,

Farní setkání a „farní káva“ 
Každou neděli po druhé mši sv. v Kunraticích, tj. od 
cca 11:00 v Nazaretě. Zveme k přátelskému setkání. 
Během kávy si lze půjčit také knihy z farní knihovny. 

http://www.farnostkunratice.cz/
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Další události v naší farnosti 

Křest v kostele sv. Prokopa 
26. 9. ve 12:00 Anastázie Ludmila Jirásková 

Křest v kostele sv. Jakuba 
16. 10. v 11:00 Stela Božena Petrů 

Svatba v kostele sv. Jakuba 
16. 10. v 15:00 Dominika Fečková a Tomáš Novotný 

Adorace s modlitbou chval 5. 10. 
V úterý 5. 10. po mši svaté bude eucharistická adorace
doprovázena rytmickými písněmi a modlitbou chval. 

Jáhenské svěcení trvalých jáhnů 9. 10. 
Srdečně zveme na svěcení trvalých jáhnů, které se 
skuteční v sobotu 9. 10. v pražské katedrále. Mezi 
svěcenci je také náš farník Jakub Haloda. Přijďme ho 
podpořit účastí a pamatujme na něj také v modlitbě. 

Jakub poprvé jáhnem v naší farnosti 10. 10. 
Srdečně zveme na mše svaté v neděli 10. 10., při 
kterých Jakuba přivítáme již jako jáhna. Po mši svaté 
v 10:00 bude setkání s občerstvením v Nazaretě. 

Výročí posvěcení kostela 24. 10. 
Letos oslavíme výročí posvěcení farního kostela 
v neděli 24. 10., shodou okolností jde také o misijní 
neděli. Dovolí-li to covidová situace, chtěli bychom 
také zorganizovat farní oběd. 
V čase mezi mší svatou v 10:00 a obědem bude 
možné pohovořit s dobrovolníky a podporovateli 
Mary's Meals, ochutnat kaši, která je v rámci tohoto 
projektu připravována chudým dětem v Africe, a 
případně si zakoupit některé drobné věci a přispět 
tím na zmíněný projekt. Po farním obědě bude od 
cca 14:00 ve velkém sále krátká prezentace o díle 
Mary's Meals, po které zazní několik křesťanských 
písní, doprovázených rytmickou kapelou. 

Bál svatých 31. 10. 
Setkání (nejen) pro děti v předvečer slavnosti Všech 
svatých bychom chtěli uspořádat v neděli 31. 10. od 
15:00 v Nazaretě. Kdo byste byli ochotni podílet se 
na přípravě, prosíme ozvěte se otci Vojtěchovi. 

Adorace a modlitba růžence 
Eucharistická adorace je každé úterý po mši svaté 
do 20:00, většinou tichá, někdy s modlitbou chval, 
a každý čtvrtek po mši svaté s modlitbou breviáře. 
Růženec se modlíme půl hodiny před každou mší sv.

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. 10. Víkend LIFT 19, pro účastníky kurzu 
4.-6. 10. Invenio Gymnázium Litoměřice, 1. roč. 
6.-8. 10. Invenio Gymnázium Litoměřice, 1. roč. 
11.-13. 10. Invenio Gymnázium Litoměřice, 1. roč. 
13.-15. 10. Invenio ZŠ Glowackého, 6. třída 
15.-17. 10. Víkendovka pro mladé 15-19 let 
18.-20. 10. Invenio ZŠ Strossmayerovo nám. 
20.-22. 10. Invenio ZŠ Dolní Beřkovice 
22.-24. 10. Přípravné setkání týmu ke kurzu LIFT 21 
27.-31. 10. LIFT 21, první setkání v rámci kurzu 

SDM (diecézní setkání mládeže) 
Srdečně zveme mladé lidi na Světový den mládeže, 
který v pražské arcidiecézi oslavíme v sobotu 20. 11. 
Z iniciativy papeže Františka byl termín tohoto dne 
přesunut z Květné neděle na Slavnost Ježíše Krista 
Krále. Setkání se uskuteční v Salesiánském středisku 
mládeže v Praze Kobylisích od 9:30. 

Informace ze života farnosti
––––––––––––––– říjen 2021 ––––––––––––––

Jakub Haloda, foto ze Svatého Hostýna    

Milí farníci, 

před dvěma týdny jsem měl spolu s dalšími 
spolubratry, kteří se připravují na přijetí jáhenského 
svěcení, jedinečnou příležitost zúčastnit se 
duchovních cvičení na Svatém Hostýně. Odstřižení 
od starostí tohoto světa a internetu jsme přemýšleli 
o zlomových událostech našich životů, důležitých pro 
naše povolání ke službě v církvi. Při rozjímání 
na lavičce u pátého zastavení křížové cesty jsem 
byl překvapen množstvím poutníků, kteří přicházeli 
na toto místo. Mezi všemi ovšem vynikala dvojice 
starších žen, matka na vozíku se svojí dcerou. 
Nezúčastněně jsem tak vyslechl jejich modlitbu 
a krátký osobní rozhovor. Již dlouho jsem nebyl 
svědkem tak hlubokých projevů upřímné lásky 
k Bohu a sobě navzájem jako u těchto dvou žen. 
Podle všeho obě neměly jednoduchý život a jejich 
vztah byl dříve zatížen neporozuměním. I přes toto 
vše k sobě opět dokázaly nalézt cestu lásky v tak čisté 
podobě, jaké jsem byl svědkem. Právě zde jsem si 
uvědomil, jak často neumíme být dostatečně vděčni 
druhým a co je opravdovou náplní služby v církvi. 
Přeji vám pokojné dny a mnoho inspirujících setkání 
s blízkými i vzdálenými.   Farník Jakub Haloda 
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