
Liturgický kalendář 
1. 2. st Středa 4. týdne v mezidobí 
2. 2. čt Svátek Uvedení Páně do chrámu 
3. 2. pá (Sv. Blažeje, b. a muč.) 

(Sv. Ansgara, muč) 
4. 2. so Sobota po 7. neděli velikonoční 
5. 2. ne 5. neděle v mezidobí 
6. 2. po Sv. Pavla Mikiho a druhů, muč. 
7. 2. út Úterý 5. týdne v mezidobí 
8. 2. st (Sv. Jeronýma Emilianiho) 

(Sv. Josefiny Bakhity, panny) 
9. 2. čt Čtvrtek 5. týdne v mezidobí 
10. 2. pá Sv. Scholastiky, panny 
11. 2. so (Panny Marie Lurdské) 
12. 2. ne 6. neděle v mezidobí 
13. 2. po Pondělí 6. týdne v mezidobí 
14. 2. út Úterý 6. týdne v mezidobí 
15. 2. st (Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, muč.) 
16. 2. čt Čtvrtek 6. týdne v mezidobí 
17. 2. pá (Sv. Alexia a druhů, řeh.) 
18. 2. so Sobota 6. týdne v mezidobí 
19. 2. ne 7. neděle v mezidobí 
20. 2. po Pondělí 7. týdne v mezidobí 
21. 2. út (Sv. Petra Damianiho, b. a uč. c.) 
22. 2. ST POPELEČNÍ STŘEDA 

(den kajícnosti a přísného postu)
23. 2. čt Čtvrtek po Popeleční středě 
24. 2. pá Pátek po Popeleční středě 
25. 2. so Sobota po Popeleční středě 
26. 2. ne 1. neděle postní 
27. 2. po Pondělí po 1. neděli postní 
28. 2. út Úterý po 1. neděli postní

Společná modlitba křížové cesty v postní době 
Kunratice v pátek v 17:30, Hrnčíře v neděli v 10:30. 
Zveme ty, kteří by se chtěli podílet na vedení modlitby, 
aby se přihlásili otci Vojtěchovi nebo kostelnicím. 

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 16:15 
  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. Více info u otce 
Vojtěcha. 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 na svátost biřmování 
Setkávání biřmovanců bývá každou neděli v 17:00. 
Po domluvě je možné se k přípravě ještě připojit. 
Příprava dospělých ke křtu 
Setkání dospělých, kteří se připravují k přijetí svátosti
křtu nebo kteří chtějí prohloubit svou víru, bývají ve 
středu v 19:00 (2. roč.) a ve čtvrtek v 19:30 (1. roč.). 
Přemýšlíte-li o víře a křtu, ozvěte se otci Vojtěchovi. 
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 
Pastorační rada 
Setkání bylo 10. 1., další je plánováno na 14. 2. 
Tříkrálová sbírka 
Sbírka vynesla letošní rok v naší farnosti 54.951 Kč 
(minulý rok to bylo 46.030 Kč) Děkujeme Oliverovi 
Macháčkovi za koordinaci, koledníkům i dárcům. 
Sátost pomazání nemocných 10. 2. 
Svátost pomazání nemocných bude možné přijmout 
v pátek 10. 2. při mši svaté v 18:00. Mohou ji přijmout
ti, kdo jsou vážněji nemocní a na které tíživěji doléhá 
stáří. Je vhodné alespoň pár dní předem přijít i k svaté 
zpovědi a při mši svaté pak přijmout eucharistii. 
Úklidové brigády v Nazaretě 11. 2. a 25. 2. 
Moc prosíme všechny ochotné muže i ženy, starce 
i děti, aby přišli přiložili ruku k dílu v závěrečné fázi 
adaptace Nazareta. Po mši svaté v 8:00 a skromné 
snídani začneme v cca 9:00. Pokud dáte předem 
vědět, že se zúčastníte (třeba alespoň jedné z nich 
a alespoň na nějaký čas), ulehčíte organizaci akce. 
Duchovní růst matky 20. 2. 
V rámci druhé série večerů se uskuteční setkání na 
téma Být křesťankou. Přihlášené maminky zveme! 
Popeleční středa 22. 2. 
Dobu přípravy na Velikonoce začneme Popeleční 
středou 22. 2., mše svatá s udílením popelce bude 
v 18:00. Popeleční středa je dnem přísného postu. 
Vědomá víra: Ježíš Kristus od 26. 2. 
Srdečně Vás zveme na kurz Vědomá víra: Ježíš 
Kristus, který bude probíhat o postních nedělích vždy
od 9:05 na faře. Tento program je určen pro mladé 
od 15 let a dospělé. Probereme a promyslíme toto 
ústřední téma. Dozvíme se do hloubky, čemu katolická
církev, jejíž jsme součástí, věří. Zde je seznam několika 
málo otázek na ukázku, které se pokusíme společně 
rozlousknout: www.bogoroditsa.online. Podívejte se 
tam i pokud si myslíte, že všechno už víte. Ať víte, jak 
na tom doopravdy jste. Začínáme 26. 2., stačí přijít. 

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 3,2 mil. Kč, zbývá nám dát 
dohromady ještě částku cca 2,0 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 2022 na staré faře, která bude hotová 
v únoru 2023. Koncem jara 2022 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
––––––––––––––  únor 2023  ––––––––––––––

Foto: www.pixabay.com    

Milí farníci,
v druhé polovině února vstoupí zcela nesmyslná 
a brutální válka na Ukrajině do druhého roku svého 
trvání. Mohlo by se zdát, že s tím nemůžeme nic 
dělat a mohli bychom podlehnout skepsi a rezignaci. 
To by ale bylo zcela proti smyslu postní doby, do které
budeme letos vstupovat prakticky ve stejnou dobu. 
Postní doba nás vybízí k osobnímu přiblížení se k 
Bohu a zároveň ke všem lidem trpícím kdekoli na 
světě. V tomto kontextu mne zaujal následující text 
M. V. Kopecké: „Před Bohem si nemusíme na nic hrát, 
ani nemusíme předstírat, že si víme v každé životní 
situaci rady. Půst je příležitostí prosit Boha, živého 
Krista, aby se stal naším každodenním průvodcem. 
Postní čas nás učí být tím posledním, dává nám šanci 
poznat se jinak. Přijmout se. Posunout se. Volně 
dýchat a dovolit si být s Bohem chvíli o samotě. Ten, 
který je poslední, se skrze spolehnutí na Boha stane 
prvním.“ Kdykoli tedy budeme s Bohem v letošní postní
době chvíli o samotě, nezapomínejme na modlitbu 
za napadenou zemi, za všechny, kteří kvůli válce trpí, 
za ty, kteří mají možnost přispět k ukončení agrese a 
v neposlední řadě i za obrácení agresorů. Přeji nám 
duchovně obohacující postní čas.    Jiří Steif, člen ERF 
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