
Liturgický kalendář 
1. 9. čt Čtvrtek 22. týdne v mezidobí 
2. 9. pá Pátek 22. týdne v mezidobí 
3. 9. so Sv. Řehoře Velikého, pap. a uč. c. 
4. 9. ne 23. neděle v mezidobí 
5. 9. po Pondělí 23. týdne v mezidobí 
6. 9. út Úterý 23. týdne v mezidobí 
7. 9. st Středa 23. týdne v mezidobí 

(Sv. Melichara Grodeckého, kn.) 
8. 9. čt Svátek Narození Panny Marie 
9. 9. pá (Sv. Petra Klavera, kn.) 
10. 9. so (Bl. Karla Spinoly, kn. a muč.) 
11. 9. ne 24. neděle v mezidobí 
12. 9. po (Jména Panny Marie) 
13. 9. út Sv. Jana Zlatoústého, b. a uč. c. 
14. 9. st Svátek Povýšení svatého kříže 
15. 9. čt Panny Marie Bolestné 
16. 9. pá Sv. Ludmily, muč. 
17. 9. so (Sv. Kornélia, pap., a Cypriána, b., muč.)

(Sv. Roberta Bellarmina, b. a uč. c.) 
(Sv. Hildegardy z Bingen, panny a uč. c.) 

18. 9. ne 25. neděle v mezidobí 
19. 9. po (Sv. Januária, b. a muč.) 
20. 9. út Sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kn., Pavla

Chong Ha-sanga a druhů, muč. 
21. 9. st Svátek sv. Matouše, apošt. a evang.
22. 9. čt Čtvrtek 25. týdne v mezidobí 
23. 9. pá Sv. Pia z Pietrelciny, kn. 
24. 9. so Sobota 25. týdne v mezidobí 
25. 9. ne 26. neděle v mezidobí 
26. 9. po Pondělí 26. týdne v mezidobí 

(Sv. Kosmy a Damiána, muč.) 
27. 9. út Sv. Vincence z Paula, kn. 
28. 9. st Slavnost sv. Václava, muč.

hlavního patrona českého národa 
29. 9. čt Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela
30. 9. pá 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 
Bc. Mgr. Jakub Haloda, PhD. 
trvalý jáhen, tel.: 602 233 490 
email: jakub.haloda@oxinst.com 
Mgr. Michal Hladík 
jáhen, tel.: 732 865 805
email: michal.hladik@email.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. 

Pravidelná setkání 
Modlitby matek s malými dětmi 
Každé úterý v 9:30 v Nazaretě. Info u Markéty 
Drábikové, email: marketka.drabikova@gmail.com.
Náboženství dětí od školky do cca 6. třídy 
  A) Děti před PSP (školka - cca 2. třída): po 16:00 
  B) Příprava na PSP (cca 2. -3. třída ): út 16:30 
  C) Děti po PSP (cca 3. - cca 6. třída): po 17:00 
Výuka začne, dá-li Bůh, v týdnu od 19. 9., přihlášky 
jsou k dispozici v kostele a na farním webu. 
Společenství mladých od cca 6. třídy 
Nově chceme nabídnout společenství pro děti od 
cca 6. třídy. Setkávání bude nejspíš ve středy v 16:30 
a začne po dokončení první fáze adaptace Nazareta,
tj. pravděpodobně od listopadu. 
Příprava dospělých ke křtu 
Setkávání dospělých, kteří přemýšlejí o přijetí křtu, 
a těch, kteří chtějí prohloubit svou víru, bývá ve 
čtvrtek v 17:00 v Nazaretě. Pokud byste se chtěli 
jako dospělí připravovat na přijetí svátostí, prosím 
ozvěte se otci Vojtěchovi, po domluvě se lze přidat. 
Rytmická kapela Jakoband 
Obvykle každý pátek v 15:00 v kostele. Aktuálně se 
hledá nový baskytarista. 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. 
Z důvodu probíhající adaptace se koná setkání a farní
káva většinou v prostoru před kostelem. 
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Události v naší farnosti 
Křty v kostele sv. Jakuba 
2. 7. v 11:00 Petr Koblasa, beze mše svaté 
27. 8. v 16:00 Michael Drábik, se mší svatou 
Svatby v kostele sv. Jakuba 
16. 8. v 16:00 Ondřej Zicha a Thi Duong Nguyen
Pohřby v kostele sv. Jakuba 
16. 7. ve 14:00 Josef Zámečník, se mší svatou 
25. 7. v 11:00 Justina Hrušková, beze mše svaté 
16. 8. v 11:00 Kateřina Křemenová, se mší svatou
5. 9. v 15:00 Josef Kačur, se mší svatou 
Jáhenské svěcení v katedrále 3. 9. 
V pražské katedrále budou v 10:00 k jáhenské službě 
vysvěceni Dominik Frič, Matěj Jirsa a Jakub Žákavec. 
Podpořme tyto svěcence účastí i modlitbou. 
Přivítání jáhna Michala Hladíka 4. 9. 
Při obou mších svatých v Kunraticích a následném 
farním setkání v prostorách kolem kostela přivítáme
nového jáhna Michala Hladíka. Srdečně zveme. 
Poděkování za rok služby Štěpána Sirovátky 4. 9. 
V neděli 4. 9. se rovněž rozloučíme se Štěpánem 
Sirovátkou a poděkujeme za službu v naší farnosti. 
Požehnání do nového školního roku 4. 9. 
V neděli 4. 9. při mších svatých budeme také prosit 
o dary Ducha svatého do nového školního roku. Žáci 
a učitelé budou moci přijmout zvláštní požehnání. 
Mše svatá u kapličky ve Zdiměřicích 11. 9. 
Poutní mše u kaple Jména P. Marie bude v neděli 
11. 9. v 11:00, procesí vyjde v 10:30 z křižovatky ulic 
Hrnčířská a Ke Kapli. Mše v Hrnčířích ten den nebude. 
Odpolední pobožnost u křížku 14. 9. 
Na svátek Povýšení svatého kříže srdečně zveme na 
krátkou odpolední pobožnost u křížku na křižovatce 
ulic Ke Hrádku a K Verneráku v 15:00. 
Příprava na biřmování … 
Příprava na biřmování začne po dokončení první fáze 
adaptace Nazareta, tj. nejspíš v listopadu. Zájemci 
nechť se přihlásí u otce Vojtěcha. 

ADAPTACE NAZARETA 
Cílem adaptace je vytvořit zázemí, připravené pro 
setkávání farníků i širšího společenství lidí z Kunratic, 
které by mohl život farnosti a vzájemná setkávání 
oslovit a obohatit, a zároveň připravit prostor pro 
programy centra mládeže o víkendech i ve všední 
dny. Přínosem pro farnost bude to, že farnost získá 
kompletně opravené a vybavené prostory fary. 
Projekt by měl být spolufinancován Evropskou unií. 
Celkové náklady nyní odhadujeme na cca 30 mil. Kč,
granty by měly pokrýt cca 12,8 mil. Kč, náklady nad 
rámec grantů by měly být rozděleny mezi farnost a 
Arcibiskupství pražské podle poměru podlahové 
plochy staré fary a centra mládeže, tedy v poměru 
cca 26% a 74%. Na farnost tedy připadá celkem cca 
4,5 mil. Kč. Farnosti přispěla MČ Praha-Libuš částkou 
2x 100 tis. Kč a MČ Praha-Kunratice 400 tis. Kč. Po 
započítání těchto příspěvků a vlastních finančních 
prostředků farnosti je nyní pokryto cca 2,6 mil. Kč, 
zbývá nám dát dohromady částku cca 1,8 mil Kč. 
Prosíme, v rámci vašich možností a s vědomím, že 
jsou i další bohulibé účely, o modlitbu a také finanční
podporu. Poskytnout dar můžete bezhotovostním 
převodem na farní účet číslo 76224369/0800 nebo 
předáním v hotovosti otci Vojtěchovi, statutárnímu 
zástupci farnosti. Rádi vystavíme potvrzení o daru 
a sepíšeme darovací smlouvu. 
Byla uzavřena smlouva o dílo s vysoutěženou firmou 
HEKO Group, s.r.o., a začaly práce na staré faře, 
která by měla být dokončena na podzim. Koncem 
jara začaly práce také v nové části budovy, bude 
přistavěn malý přístěnek a upravena zahrada. Celé 
dílo by mělo být dokončeno na jaře 2023. 

Aktuality z ADCM a z Nazareta 
Kurzy Invenio pro školy nyní probíhají v náhradních 
prostorách ve farnosti Praha-Hostivař. 
23.-25. 9. Víkendovka pro mladší, viz www.adcm.cz 
7.-9. 10. Víkendovka pro starší, viz www.adcm.cz 

Informace ze života farnosti
––––––––––––––– září 2022  ––––––––––––––

Foto: P. Vojtěch Smolka, kostel sv. Jakuba v Praze-Kunraticích    

Milí spolufarníci, 
přes veškeré nejistoty a napětí z celospolečenské 
situace bylo pro mě léto povzbuzující. Jistě se 
v mnoha z nás křesťanů ozývá otázka, čím přispět, 
aby byl svět lepší. Ano, je potřeba se intenzívně 
modlit, úvahy mě ale zavedly i k myšlence svatosti 
a co si vůbec pod ní dnes mám představit. 
V tomto směru mě napadla věta mého oblíbeného 
světce Dona Boska. Jednou z podmínek svatosti pro 
tohoto světce je: „Buď veselý a plň si své povinnosti.“ 
Dále mě oslovil rozhovor se sociologem Petrem 
Hamplem, který se vyjadřoval k celosvětovému 
dění i situaci v ČR. Na konci zmínil: „Ne každý udělá 
všechno, ale každý může udělat kousek.“ A nakonec, 
měla jsem štěstí, že během léta jsem potkala několik 
lidí, kteří z mého pohledu přesně plnili shora uvedené 
výroky. Nejen, že svoji práci dělají poctivě, ale také 
s radostí, a využívají svůj potenciál a dary pro druhé. 
Všichni máme dary od Boha v podobě mnoha 
schopností, díky kterým můžeme dělat svět lepším. 
Farní společenství je určitě to místo, kde můžeme 
dary využít. Vím, kolik z vás svoje schopnosti a čas 
věnuje farnosti, a každý „kousek“ se počítá. Moc si 
toho vážím.   Jana Vargová, členka pastorační rady
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