
Liturgický kalendář 

1. 12. st Středa po 1. neděli adventní
(Sv. Edmunda Kampiána, kn. a muč.) 

2. 12. čt Čtvrtek po 1. neděli adventní 
3. 12. pá Sv. Františka Xaverského, kn. 
4. 12. so (Sv. Jana Damašského, kn. a uč. c.)

5. 12. ne 2. neděle adventní 

6. 12. po Pondělí po 2. neděli adventní
(Sv. Mikuláše, b.) 

7. 12. út Sv. Ambrože, b. a uč. c. 
8. 12. st Slavnost Panny Marie,

počaté bez poskvrny prvotního hříchu
9. 12. čt (Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina) 
10. 12. pá (Panny Marie Loretánské) 
11. 12. so (Sv. Damasa I., pap.) 

12. 12. ne 3. neděle adventní 

13. 12. po Sv. Lucie, panny a muč. 
14. 12. út Sv. Jana od Kříže, kn. a uč. c. 
15. 12. st Středa po 3. neděli adventní 
16. 12. čt Čtvrtek po 3. neděli adventní 
17. 12. pá Pátek předvánočního týdne 
18. 12. so Sobota předvánočního týdne 

19. 12. ne 4. neděle adventní 

20. 12. po Pondělí předvánočního týdne 
21. 12. út Úterý předvánočního týdne 
22. 12. st Středa předvánočního týdne 
23. 12. čt Čtvrtek předvánočního týdne 
24. 12. pá Štědrý den 

ODPOLEDNÍ MŠE SV. Z NÁSLEDUJÍCÍ SLAVNOSTI

25. 12. so Slavnost Narození Páně 

26. 12. ne Svátek Sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

27. 12. po Svátek sv. Jana, apošt a evang. 
28. 12. út Svátek sv. Mláďátek, muč. 
29. 12. st Pátý den v oktávu Narození Páně 
30. 12. čt Šestý den v oktávu Narození Páně 
31. 12. pá Sedmý den v oktávu Narození Páně

ODPOLEDNÍ MŠE SVATÁ NA PODĚKOVÁNÍ

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 

Bc. Mgr. Jakub Haloda, PhD. 
trvalý jáhen, tel.: 602 233 490 
email: jakub.haloda@oxinst.com 

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

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

VŠEDNODENNÍ MŠE SVATÉ V ADVENTNÍ DOBĚ 

- Kunratice po a čt 18:00, út a st 6:30, so 7:00
- Hrnčíře čt 6:00 … viz také rozpis bohoslužeb 

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 
  C) Příprava na PSP: úterý 16:45, Štěpán Sirovátka 
  D) Mladší děti po PSP: pondělí 17:15, Jana Vargová 
  E) Starší děti po PSP: úterý 15:00, Marek Hyška 

Více informací u P. Vojtěcha a katechetů, přihlášky 
jsou k dispozici na webu farnosti. 

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
Pokud byste se chtěli jako dospělí připravovat na 
přijetí svátostí, prosím ozvěte se otci Vojtěchovi, 
je možné se po domluvě přidat. 
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, 
více informací a možnosti půjčení u Moniky Pokorné, 
email: pokorna.moni77@seznam.cz. 

http://www.farnostkunratice.cz/
mailto:stepan.sirovatka@seznam.cz
mailto:jakub.haloda@oxinst.com
mailto:stanislav.hrach@knez.cz
mailto:smolka.vojtech@gmail.com
mailto:farnost.kunratice@gmail.com


Další události v naší farnosti 

Křest v kostele sv. Jakuba 
5. 12. v 16:00 Ema Haraštová 

Pohřby v kostele sv. Jakuba 
16. 11. v 15:00 Milan Kubiš, beze mše svaté 
19. 11. v 11:00 Stanislav Mareček, se mší svatou

Pastorační rada farnosti 
Na setkání 23. 11. mluvili pastorační radní především
o synodálním procesu. Srdečně zveme k aktivnímu 
zapojení se, vytvoření skupinek, společné modlitbě, 
naslouchání a sdílení nad danými okruhy. Využijme 
tuto příležitost pro setkání, společnou modlitbu, 
naslouchání a rozlišování, co Duch svatý praví církvi 
a našemu společenství dnes a k čemu nás zve. Více 
informací k tomu, jak prakticky setkání zorganizovat, 
poskytnou členové pastorační rady. 

Ekonomická rada farnosti 
Na setkání 9. 11. mluvili ekonomičtí radní především 
o adaptaci Nazareta a jejím financování. S ohledem 
na předpokládané zvýšení nákladů již nyní prosíme 
farníky, aby na toto dobré dílo přispěli. Náklady nad 
rámec grantů by měly být hrazeny v poměru plochy 
staré fary (farnost – 26,16 %) a přístavby Nazareta 
(arcibiskupství – 73,84 %); podíl, který připadne na 
farnost, odhadujeme podle výše získaných grantů 
na cca 3-5 mil. Kč. Připomínáme také, že v případě 
daru vystavíme potvrzení o přijetí daru, které lze 
uplatnit v daňovém přiznání k snížení základu daně. 

Přijetí do katechumenátu 
Dne 27. 11. byli za naši farnost v katedrále přijati do 
katechumenátu Jiří Horáček, Hana Jonáková, Lucie 
Kosová, Ladislav Nussbauer a Jakub Rozehnal, prosím 
provázejme je na jejich cestě ke křtu v modlitbě. 

Rorátní mše svaté při svíčkách 
Zveme na rorátní mše sv. při svíčkách, které budou 
v adventu v Kunraticích vždy v úterý a středy v 6:30 
a v soboty v 7:00; v Hrnčířích budou rorátní mše sv. 
ve čtvrtky v 6:00. 

Mikulášské nadělení 5. 12. 
S ohledem na epidemickou situaci nebude letos při 
mikulášské besídce divadlo, sv. Mikuláš přijde po mši 
svaté v 10:00 a dětem nadělí drobné dárky. 

Adorace s modlitbou chval 7. 12. 
V předvečer slavnosti Neposkvrněného početí Panny 
Marie zveme na adoraci s modlitbou chval od 19:00. 

Mše svaté 8. 12. 
O slavnosti Neposkvrněného početí P. Marie budou 
mše svaté ráno v 6:30 a večer v 18:00 v Kunraticích. 

Adventní duchovní obnova 18. 12. 
Letošní duchovní obnovou nás provede novokněz P. 
Václav Šustr, začneme rorátní mší sv. v 7:00. Podoba 
programu bude upřesněna dle epidemické situace. 

Zvláštní příležitost k svátosti smíření 20.-21. 12. 
Kromě obvyklých časů bude zvláštní příležitost ke 
svátosti smíření 20.-21. 12. od 16:00 do 20:00. 

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 
Rozpis bohoslužeb a časy zpovídání a otevřeného 
kostela jsou na zvláštním listě. Upozorňujeme, že vše
se může s ohledem na epidemickou situaci změnit, 
aktuální rozpis bude na webu a v google kalendáři. 

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 

3.-5. 12. Víkendovka pro mladé cca 15-19 let 
6.-7. 12. Duchovní obnova Arcibiskupské gym. 
8.-10. 12. Invenio SŠ Ječná 
10.-12. 12. Víkend LIFT 21 (2) 
13.-15. 12. Invenio ZŠ Glowackého 
17.-19. 12. Víkend modlitebního společenství 
20.-21. 12. Duchovní obnova Arcibiskupské gym. 

Informace ze života farnosti
––––––––––––– prosinec 2021 –––––––––––––

Foto Martin Kalda, www.clovekavira.cz    

Milí přátelé, 

přestože jsme se již mnozí těšili, že letošní advent 
a Vánoce budeme moci prožít bez omezení, zdá se, 
že i letos nás ještě koronavirové restrikce potrápí. 
Nevím jak vy, ale já ze současné situace pociťuji 
poněkud únavu. 

Právě v této situaci však může, myslím, o to víc se 
svým poselstvím zarezonovat adventní doba: tma, 
skepse, smutek, nemoc ani smrt nemají v našem 
životě poslední slovo. Je to Bůh, který přichází ve 
všem těžkém, co prožíváme, chce být s námi, aby 
nás a náš život proměnil a dal mu nové nadšení 
a nový směr. Přijďme na roráty a zaposlouchejme 
se do krásných adventních zpěvů. Dopřejme si čas 
na setkání s ním v osobní modlitbě. Otevřme Písmo 
svaté a začtěme se do krásných veršů adventní 
knihy proroka Izaiáše nebo do příběhů evangelia. 
Přivítejme Ježíše a nechme ho, aby nás překvapil, 
oslovil a naplnil radostí. Dle slov Origena: co by ti, 
člověče, prospělo, že Kristus přišel v čase, co by ti 
prospělo, že přijde jednou na konci časů, kdyby 
nepřišel do tvé duše. Modli se, aby přišel, abys ho 
přijal a abys spolu s apoštolem Pavlem mohl říci 
„nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“. Otec Vojtěch 
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