
Liturgický kalendář 
1. 11. út Slavnost Všech svatých 
2. 11. st Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
3. 11. čt Čtvrtek 31. týdne v mezidobí

(Sv. Martina de Porres, řeh.) 
4. 11. pá Sv. Karla Boromejského, b. 
5. 11. so Sobota 31. týdne v mezidobí 
6. 11. ne 32. neděle v mezidobí 
7. 11. po Pondělí 32. týdne v mezidobí 
8. 11. út Úterý 32. týdne v mezidobí 
9. 11. st Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
10. 11. čt Sv. Lva Velikého, pap. a uč. c. 
11. 11. pá Sv. Martina, b. 
12. 11. so Sv. Josafata, b. a muč. 
13. 11. ne 33. neděle v mezidobí 
14. 11. po Pondělí 33. týdne v mezidobí 
15. 11. út Úterý 33. týdne v mezidobí

(Sv. Alberta Velikého, b. a uč. c.) 
16. 11. st (Sv. Markéty Skotské) 

(Sv. Gertrudy, panny) 
17. 11. čt Sv. Alžběty Uherské, řeh. 
18. 11. pá (Posvěcení řím. bazilik sv. Petra a Pavla)
19. 11. so Sobota 33. týdne v mezidobí 
20. 11. ne Slavnost Ježíše Krista Krále 
21. 11. po Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
22. 11. út Sv. Cecilie, p. a muč. 
23. 11. st Středa 34. týdne v mezidobí 

(Sv. Klementa I., pap. a muč.)
(Sv. Kolumbána, opata) 

24. 11. čt Sv. Ondřeje Dũng-Lạca a druhů, muč. 
25. 11. pá (Sv. Kateřiny Alexandrijské, p. a muč.) 
26. 11. so Sobota 34. týdne v mezidobí 

27. 11. ne 1. neděle adventní
NEDĚLNÍ CYKLUS ČTENÍ A, VŠEDNODENNÍ CYKLUS 1 

28. 11. po Pondělí po 1. neděli adventní 
29. 11. út Úterý po 1. neděli adventní 
30. 11. st Svátek sv. Ondřeje, apošt. 

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 
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, zpovídá se v kostele ve zpovědnici nebo 
před kostelem. Je také možné domluvit s knězem 
individuální rozhovor nebo svátost smíření v jiném 
čase. Můžete také požádat o návštěvu kněze doma. 
V adventní době, tedy od 27. 11., budou v úterý a 
ve středu rorátní mše svaté v 6:30 místo večerních 
mší svatých a v sobotu mše svaté v 7:00. V Hrnčířích
bude navíc rorátní mše svatá ve čtvrtek v 6:00. 
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. Více 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 
Po domluvě je možné se připojit, přihlášky jsou 
v kostele a na farním webu. PSP = první sv. přijímání.
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 letošního adventu. 
Příprava dospělých ke křtu 
Setkávání dospělých, kteří přemýšlejí o přijetí křtu, 
a těch, kteří chtějí prohloubit svou víru, bývá ve 
čtvrtek v 16:30. Pokud byste se chtěli jako dospělí 
připravovat na přijetí svátostí, prosím ozvěte se otci
Vojtěchovi. Od adventu začne nový běh přípravy. 
Rytmická kapela Jakoband 
Obvykle každý pátek v 15:00, místo dle domluvy. 
Stále 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: vargovajana777@seznam.cz. 
Společenství seniorů 
Některé středy od 15:00 dle aktuálních ohlášek. Info 
u Zdeny Chalupové, email: zchalupova48  @  gmail  .c  om  .
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 
12. 11. v 11:00 Aneta Dvořáková 
20. 11. v 15:30 Mikuláš Krištůfek 
Pohřeb otce Stanislava 
Dne 5. 10. ve věku 89 let a v 24. roce kněžské služby 
zemřel P. Stanislav Hrách, pohřební mše svatá byla 
slavena 11. 10. v kunratickém kostele, následovalo 
rozloučení v hrnčířském kostele a uložení do hrobu 
na Vinohradských hřbitovech. Děkujeme všem, kteří 
jste otci Stanislavovi prokázali jakékoliv dobro. 
Bál svatých 30. 10. 
Setkání nejen pro děti v „předvečer“ slavnosti Všech 
svatých v neděli 30. 10. od 15:00 na radnici. Všem, 
kteří se zapojili do přípravy a průběhu, děkujeme. 
Slavnost Všech svatých 1. 11. 
Mše svatá v kostele bude v 18:00, bude následovat 
tichá eucharistická adorace a příležitost ke svátosti 
smíření podle zájmu, minimálně do 20:00. 
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. 11. 
Bohoslužby budou v 8:00 v hrobce za kostelem a 
v 18:00 v kostele. Společná dušičková pobožnost na 
kunratickém hřbitově bude v 16:30. 
Zapište si do diáře 
- Koncert duch. hudby v Kunraticích 13. 11. v 16:00.
- Večer Duchovní růst matky 21. 11. v 19:00. 
- Hubertská mše svatá v Kunraticích 26. 11. v 10:00.
- Předadventní koncert v Hrnčířích 26. 11. v 16:00. 
Příprava na biřmování 
Příprava na biřmování začne po dokončení první fáze 
adaptace Nazareta, tedy nejspíš od adventu. Zájemci 
nechť se hlásí u otce Vojtěcha. 

Aktuality z ADCM a z Nazareta 
4.-6. 11. Víkendovka pro mladší viz www.adcm.cz 
19. 11. SDM, diecézní setk. mládeže Praha-Kobylisy
26. 11. Arcidiecézní ples mládeže KC Novodvorská 

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  35,5 mil. Kč, 
granty by měly pokrýt cca 14,7 mil. Kč, náklady nad 
rámec grantů by měly být rozděleny mezi farnost a 
Arcibiskupství pražské dle stanoveného poměru 
25% pro farnost a 75% pro Arcibiskupství. Na farnost 
tedy připadá celkem cca 5,2 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 2,7 mil. Kč, zbývá nám dát dohromady 
ještě částku cca 2,5 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 vám vystavíme potvrzení o daru a sepíšeme 
darovací smlouvu. Za podporu velmi děkujeme! 
Vysoutěžená firma HEKO Group, s.r.o., pracuje od 
začátku jara na staré faře, která by měla být hotová 
v listopadu 2022. Koncem jara začaly práce také 
v nové části budovy, byl přistavěn malý přístěnek a 
je upravována zahrada. V září 2022 bylo rozhodnuto, 
že projekt bude rozšířen také o zateplení nové části 
budovy a budou vyměněna dožívající a netěsná okna.
Také na tato energeticko-úsporná opatření bychom 
se chtěli pokusit požádat o grant. Celá adaptace by 
měla být dokončena na jaře 2023. 
Děkujeme všem za podporu i modlitbu a těšíme se,
až budeme moci prostory opět využít a nabídnout 
také pro širší společenství obyvatel Kunratic. 

Informace ze života farnosti
––––––––––––– listopad 2022  –––––––––––––

Foto: Kapky deště, Naděžda Smolková   

Milí farníci,
začátek listopadu s sebou přináší poselství naděje: 
Bůh není Bohem smrti, ale života. On nás stvořil, 
vykoupil a nabízí vše pro to, abychom plně prožili 
život na zemi a jednou abychom svou pozemskou 
pouť završili v nebi. Každý z nás jsme stvořeni pro 
život s Bohem a ve společenství s ním můžeme najít
pravou radost a smysl života. Vybavuje se mi citát 
z biblické knihy Moudrosti: „Vždyť Bůh stvořil 
člověka k nesmrtelnosti, udělal ho jak obraz vlastní 
přirozenosti, ale ďáblovou závistí přišla smrt na svět, 
zakusí ji ti, kdo jsou v jeho moci.“ (Mdr 2,23-24) 
Pocovidová doba, energetická krize, stále nekončící 
válka na Ukrajině a mnoho dalších okolností mohou 
snadno přispět k tomu, že se z našeho života vytratí 
smysl, radost a naděje. Je to i Boží nepřítel, který se 
nás snaží, i skrze to, co se děje okolo nás, o to dobré
připravit a uvrhnout nás do beznaděje. Zaměřme o 
to více svou pozornost k Pánu, vždyť on nás ujišťuje:
„Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré 
mysli. Já jsem přemohl svět.“ (Jan 16,33) Kéž na 
tato jeho slova nezapomeneme a kéž jsou pro nás 
povzbuzením právě ve chvílích, kdy na nás bude 
doléhat jakákoliv beznaděj.   Váš otec Vojtěch 

http://www.adcm.cz/
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