
Liturgický kalendář 
1. 1. ne Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
2. 1. po Sv. Bazila Vel. a Řehoře Naz., b. a uč. c.
3. 1. út Úterý po oktávu Narození Páně 

(Nejsvětějšího jména Ježíš) 
4. 1. st Středa po oktávu Narození Páně 
5. 1. čt Čtvrtek po oktávu Narození Páně 
6. 1. pá Slavnost Zjevení Páně 
7. 1. so Sobota po Zjevení Páně

(Sv. Rajmunda z Peñafortu, kn.) 
8. 1. ne Svátek Křtu Páně 
9. 1. po Pondělí 1. týdne v mezidobí 
10. 1. út Úterý 1. týdne v mezidobí 
11. 1. st Středa 1. týdne v mezidobí 
12. 1. čt Čtvrtek 1. týdne v mezidobí 
13. 1. pá Pátek 1. týdne v mezidobí 

(Sv. Hilaria, b. a uč. c.) 
14. 1. so Sobota 1. týdne v mezidobí 

15. 1. ne 2. neděle v mezidobí 

16. 1. po Pondělí 2. týdne v mezidobí 
17. 1. út Sv. Antonína, opata 
18. 1. st Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 
19. 1. čt Čtvrtek 2. týdne v mezidobí 
20. 1. pá (Sv. Fabiána, pap. a muč.) 

(Sv. Šebestiána, muč.) 
21. 1. so Sv. Anežky, panny a muč. 
22. 1. ne 3. neděle v mezidobí (Božího slova) 
23. 1. po Pondělí 3. týdne v mezidobí 
24. 1. út Sv. Františka Saleského, b. a uč. c. 
25. 1. st Svátek Obrácení sv. Pavla, apošt. 
26. 1. čt Sv. Timoteje a Tita, b. 
27. 1. pá (Sv. Anděly Mericiové, panny) 
28. 1. so Sv. Tomáše Akvinského, kn. a uč. c. 
29. 1. ne 4. neděle v mezidobí 
30. 1. po Pondělí 4. týdne v mezidobí
31. 1. út Sv. Jana Boska, kn. 

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 bývá 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 se s knězem na 
individuální rozhovor nebo svátost smíření v jiném 
čase. 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. 
Nedělní mše svaté v 10:00 jsou zvláště pro rodiny 
s dětmi, během kázání mají děti možnost zúčastnit 
se katecheze na téma nedělní bohoslužby, po které 
se na bohoslužbu oběti opět vrátí do kostela. 
Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích. Neprodejné. 

Pravidelná setkání 
Modlitby matek s malými dětmi 
Matky se schází v 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 nebo je rádi poskytnou 
jednotliví katecheté. PSP = první sv. přijímání. 
Společenství mladých od cca 6. třídy 
Společenství pro děti a mladé od cca 6. třídy bývá 
ve středu v 16:30. Mladé farníky srdečně zveme. 
Příprava dospělých ke křtu 
Setkávání dospělých, kteří se připravují na přijetí 
svátosti křtu nebo kteří chtějí prohloubit svou víru, 
bývá ve čtvrtky v 16:30. Pokud byste se chtěli jako 
dospělí připravovat na přijetí svátostí, ozvěte se otci 
Vojtěchovi. Během ledna začne nový běh přípravy, 
setkání budou nejspíš ve čtvrtky v 19:30. 
Rytmická kapela Jakoband 
Zkouška bývá v pátek v 15:00. Kapela uvítá další 
posily, zvláště baskytaristu. Více 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 
Senioři se schází některé středy dle nedělních 
ohlášek, většinou v 15:00. Srdečně zveme také další 
seniory naší farnosti. Více 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. Jde o neformální přátelské setkání. 
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Události v naší farnosti 
Křty v kostele sv. Jakuba 
1. 1. ve 13:00 křest 5 vietnamských dětí 
Pohřeb v kostele sv. Jakuba 
29. 12. v 10:00 Miloslav Ptáček, se mší svatou 
Pastorační rada 
Dne 5. 1. bude setkání pastoračních rad našeho III. 
pražského vikariátu s otcem arcibiskupem. Setkání 
samotné pastorační rady bude večer 10. 1., pokud 
máte jakékoliv podněty, budou vítány. 
Slavnost Zjevení Páně 6. 1. 
Mši svatou s žehnáním vody, křídy a kadidla budeme 
slavit v pátek 6. 1. Je možné při této příležitosti také 
domluvit požehnání vlastního domu nebo bytu. 
Tříkrálová sbírka u kostela 8. 1. 
Podobně jako v minulých letech se naše farnost 
také letos zapojila do Tříkrálové sbírky. Přispět do 
kasiček bude možné také před kostelem po obou 
mších svatých v neděli 8. 1. Děkujeme! 
Příprava na biřmování od 15. 1. 
První setkání se uskuteční v neděli 15. 1. v 17:00 na 
faře. Zájemci nechť přijdou a v ideálním případě se 
předem přihlásí u otce Vojtěcha, pokud tak ještě 
neučinili. Srdečně zveme mladé i dospělé! 
Duchovní růst matky 23. 1. 
Milé maminky jakéhokoliv věku, pokud byste se 
chtěly večera účastnit a ještě nejste přihlášeny, 
prosíme učiňte tak s předstihem na webu farnosti. 
Srdečně zveme na další inspirativní večer! 

Aktuality z ADCM a z Nazareta 
20.-22. 1. Víkend týmu LIFTu 
27.-29. 1. Víkendovka pro mladší viz www.adcm.cz 
10.-12. 2. Víkendovka pro starší viz www.adcm.cz 

Srdečně zveme všechny mladé na Světové setkání 
mládeže do Lisabonu, předprogram 26.-31. 7. 2023, 
vlastní setkání 1.-6. 8. 2023. Více na www.adcm.cz.

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 20 tis. Kč a 
MČ Praha-Kunratice 400 tis. Kč. Po započítání těchto 
příspěvků a vlastních finančních prostředků farnosti 
je nyní pokryto cca 2,9 mil. Kč, zbývá nám dát 
dohromady ještě částku cca 2,3 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 děkujeme! 
Vysoutěžená firma HEKO Group, s.r.o., pracuje od 
začátku jara na staré faře, která by měla být hotová 
v lednu 2023. 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
–––––––––––––– leden 2023  ––––––––––––––

Foto: www.pixabay.com    

Milí farníci,
přelom starého a nového roku má v sobě něco 
magického. Každý začátek je příležitostí. Ti aktivnější 
vystartují do nového roku s ambiciózními předsevzetími. 
Ti pasivnější jen s bláhovým očekáváním, že po letech 
ten nový rok už musí být lepší. Po nějaký čas ještě 
doufáme a svého plánu se křečovitě držíme, ale již 
v polovině ledna všechno ztěžkne a nám dojdou síly. 
Po krátkém období snahy se dostaví zklamání a deziluze. 
My a ani svět kolem nás se nezměnil, jak jsme si vysnili.
Neexistuje přeci jen radostnější cesta? Spíše než násilně 
roubovat okolí do našich pozemských představ, není 
lepší přijmout svět kolem, jaký je? Není vhodnější 
odevzdat se vyššímu plánu a nechat se vést Duchem 
svatým? Možná právě představa o tom, že děj světa se 
bude odehrávat podle našeho scénáře, nás svádí na 
scestí. Stejně tak, že svět kolem můžeme manipulovat. 
Nemůžeme. Už v půli ledna víme, že to nefunguje a vede
to k frustraci. O to radostnější je uvědomění, že jsme 
právě tady a teď, že jsme součástí Božího plánu. Na 
něm pak můžeme po zbytek roku pracovat. S lehkostí 
a radostí. Zkusme tedy na začátku roku zaměnit činku 
v posilovně za chvíli tichého rozjímání. Přeji nám všem 
radostný a lepší nový rok.   Tomáš Tarcala, člen ek. rady 
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