
Liturgický kalendář 

1. 2. út Úterý 4. týdne v mezidobí 

2. 2. st Svátek Uvedení Páně do chrámu 

3. 2. čt Čtvrtek 4. týdne v mezidobí 
(Sv. Blažeje, b.) 
(Sv. Ansgara, b.) 

4. 2. pá Pátek 4. týdne v mezidobí 
5. 2. so Sv. Agáty, panny a muč. 

6. 2. ne 5. neděle v mezidobí 

7. 2. po Pondělí 5. týdne v mezidobí 
8. 2. út (Sv. Jeronýma Emilianiho) 

(Sv. Josefiny Bakhity, panny) 
9. 2. st Středa 5. týdne v mezidobí 
10. 2. čt Sv. Scholastiky, panny 
11. 2. pá (Panny Marie Lurdské) 

světový den nemocných 
12. 2. so Sobota 5. týdne v mezidobí 

13. 2. ne 6. neděle v mezidobí 

14. 2. po Pondělí 6. týdne v mezidobí 
15. 2. út Úterý 6. týdne v mezidobí

(Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, muč.)
16. 2. st Středa 6. týdne v mezidobí 
17. 2. čt Čtvrtek 6. týdne v mezidobí 

(Sv. Alexia a druhů, muč.) 
18. 2. pá Pátek 6. týdne v mezidobí 
19. 2. so Sobota 6. týdne v mezidobí 

20. 2. ne 7. neděle v mezidobí 

21. 2. po Pondělí 7. týdne v mezidobí 
(Sv. Petra Damianiho, b. a uč. c.) 

22. 2. út Svátek Stolce svatého apoštola Petra 
23. 2. st Sv. Polykarpa, b. a muč. 
24. 2. čt Čtvrtek 7. týdne v mezidobí 
25. 2. pá Pátek 7. týdne v mezidobí 
26. 2. so Sobota 7. týdne v mezidobí 

27. 2. ne 8. neděle v mezidobí 

28. 2. po Pondělí 8. týdne 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 

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 

- 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 sakristii. 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: pondělí 16:30, 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. 
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Další události v naší farnosti 

Křty v kostele sv. Jakuba 
15. 1. ve 12:00 Lejla Marie Ivanyková 
6. 2. ve 14:00 David Josef Imlauf 

Svatby v kostele sv. Jakuba 
30. 1. v 15:00 Thanh Long Nguyen a Ngo Thi Hong Hanh 
30. 1. v 16:30 Duc Vuong Tran a Cam Van Nguyen 

Pastorační rada farnosti 
Při setkání, které proběhlo 18. 1., se pastorační rada 
věnovala kromě jiného také synodálnímu procesu: 
členové se společně modlili, naslouchali a hovořili 
nad předem zvoleným tématem „naslouchání“. 

Zapojme se ještě do synodálního procesu 
Srdečně zveme také další farníky k tomu, aby se 
zapojili, vytvořili skupinku a společně se modlili, 
naslouchali a sdíleli nad danými okruhy. Využijme 
tuto příležitost pro rozlišování, co Duch svatý praví 
církvi a našemu společenství dnes a k čemu nás zve. 

Ekonomická rada farnosti 
V souvislosti s přípravou adaptace Nazareta 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 %). 

Poděkování za pomoc s vyklizením staré fary 
Velmi děkujeme těm, kteří se zapojili do vyklízení 
staré fary před adaptací: jak kostelnicím za pomoc 
během všedních dní posledního lednového týdne, 
tak farníkům za pomoc při brigádě v sobotu 29. 1. 

Tříkrálová sbírka 2022 
Letos se v rámci Tříkrálové sbírky v naší farnosti 
vybralo 46.030 Kč. Děkujeme Oliveru Macháčkovi, 
který sbírku za kunratickou farnost koordinoval, a 
všem koledníkům, kteří se podíleli na koledování. 

Svátek Uvedení Páně do chrámu 2. 2. 
Při příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu, tzv. 
Hromnic, budou žehnány svíčky hromničky, mše sv. 
bude v obvyklých 18:00. Srdečně zveme. 

Sátost pomazání nemocných 11. 2. 
Svátost pomazání nemocných bude možné přijmout 
v pátek 11. 2. při mši sv. v 18:00. Svátost mohou 
přijmout ti, kteří jsou vážněji nemocní a na které 
již tíživěji doléhá stáří. Je velmi vhodné v horizontu 
několika dní před přijetím svátosti přijít i ke svaté 
zpovědi a při mši svaté pak přijmout eucharistii. 

Popeleční středa 2. 3. 
Dobu přípravy na Velikonoce začneme Popeleční 
středou dne 2. 3., mše svatá s udílením popelce bude
v 18:00. Popeleční středa je dnem přísného postu. 
Vstupme do postní doby s kajícností a modlitbou. 

Příprava snoubenců 
Bude-li zájem, chtěli bychom jako v minulých letech 
během jara nabídnout kurz přípravy na manželství 
pro ty, kteří v dohledné době plánují svatbu. Zájemce
prosíme, aby se předběžně přihlásili u otce Vojtěcha,
abychom věděli, zda kurz uspořádat. 

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
číslo 76224369/0800, tak předáním v hotovosti otci 
Vojtěchovi, který je statutárním zástupcem farnosti.

Aktuality z ADCM a z Nazareta 

5. 2. Večer absolventů kurzu LIFT 17 a LIFT 19 
9.-10. 2. Zasedání Sekce pro mládež při ČBK 
11.-13. 2. Víkend LIFT 21 (3) 
18.-20. 2. Víkend Heliport (navazuje na Runway) 
20. 2. Setkání schönstattských rodin 
25.-27. 2. Víkend Parkoviště (navazuje na Taxiway) 

Taxiway camp 24.-29. 7. 2022 
Týdenní tábor pro mladé ve věku 12-15 let na Hoře 
Matky Boží v Králíkách. Více na www.adcm.cz. 

Celostátní setkání mládeže 9.-14. 8. 2022 
Setkání pro mladé ve věku 14-26 let v Hradci Králové,
více na www.celostatnisetkanimladeze.cz. 

Informace ze života farnosti
––––––––––––––– únor 2022 ––––––––––––––

Foto: Skalka u Mníšku pod Brdy, Václav Chlebeček    

Drahá farní rodino, 

na úvod chci říci, že jedno staré české přísloví říká 
„únor bílý, pole sílí“. Kéž bychom i my sílili v lásce 
k bližnímu a prosili o milost nového setkání s Ježíšem.
On promění náš obyčejný život v život věčný. 

Nedávno jsem potkala jednu známou paní a ona si 
začala stěžovat na dnešní dobu, jak se vše zdražuje, 
jak jsou lidé k sobě lhostejní, zlí, jak si závidí, jak se 
hádají. Chvíli jsem mlčela, vyslechla jsem ji a pak 
jsem řekla: „Víš co? Přijď k nám do kostela na mši 
svatou a vše, co tě trápí, řekni v duchu Pánu Ježíši. 
A uvidíš, jak tě prostoupí klid a mír. Do srdce Ti 
vstoupí láska a až uvidíš tu krásu kolem sebe, 
nebudeš chtít ani odejít.“ Tak uvidím, jak se paní 
rozhodne a zda pozvání přijme. 

Drazí bratři a sestry, buďme tu jeden pro druhého, 
buďme k sobě trpěliví, nehádejme se, otevřme svá 
srdce lásce a pokoře. Když k nám mluví Pán Ježíš 
v Písmu, ať nám hoří srdce jako učedníkům, kteří 
putovali do Emauz. Na závěr bych vám chtěla 
popřát krásné a požehnané dny a „lásku a slunce 
v duši“. A těšte se, brzy bude jako. 

Zdena Chalupová, členka pastorační rady 
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