
Liturgický kalendář 
1.3. ST POPELEČNÍ STŘEDA 
2.3. čt Čtvrtek po Popeleční středě 
3.3. pá Pátek po Popeleční středě 
4.3. so Sobota po Popeleční středě 
5.3. ne 1. neděle postní 
6.3. po Pondělí po 1. neděli postní 
7.3. út Úterý po 1. neděli postní 
8.3. st Středa po 1. neděli postní 
9.3. čt Čtvrtek po 1. neděli postní 
10.3. pá Pátek po 1. neděli postní 
11.3. so Sobota po 1. neděli postní 
12.3. ne 2. neděle postní 
13.3. po Pondělí po 2. neděli postní 

výroční den zvolení papeže Františka 
14.3. út Úterý po 2. neděli postní 
15.3. st Středa po 2. neděli postní 
16.3. čt Čtvrtek po 2. neděli postní 
17.3. pá Pátek po 2. neděli postní
18.3. so Sobota po 2. neděli postní 
19.3. ne 3. neděle postní 
20.3. po Slavnost sv. Josefa, snoubence P. M. 
21.3. út Úterý po 3. neděli postní 
22.3. st Středa po 3. neděli postní 
23.3. čt Čtvrtek po 3. neděli postní
24.3. pá Pátek po 3. neděli postní 
25.3. so Slavnost Zvěstování Páně 
26.3. ne 4. neděle postní 
27.3. po Pondělí po 4. neděli postní 
28.3. út Úterý po 4. neděli postní 
29.3. st Středa po 4. neděli postní 
30.3. čt Čtvrtek po 4. neděli postní 
31.3. pá Pátek po 4. neděli postní 

Společná modlitby křížové cesty v postní době 
V postní době zveme k společné modlitbě křížové 
cesty v Kunraticích v pátky v 17:30 a v Hrnčířích 
v neděle v 10:30. 

Kontakty 
Kostelní nám. 16, 148 00  Praha 4 - Kunratice 
web: www.farnostkunratice.cz 
email: farnost.kunratice@gmail.com 
tel.: 733 161 614 
podněty k webu dejte prosíme vědět P. Vojtěchovi 

P. Vojtěch Smolka 
administrátor farnosti, tel.: 732 106 466 
email: smolka.vojtech@gmail.com 
P. RNDr. Stanislav Hrách CSc. 
výpomocný duchovní, tel.: 271 730 126 
email: stanislav.hrach@knez.cz 
prof. P. Ctirad V. Pospíšil, Th.D. 
výpomocný duchovní, tel. na vyžádání 
email: cpospisil@volny.cz 

Pravidelné mše svaté 
Sv. Jakub (Kunratice) Ne 8:00 a 9:30 (zvlášť pro 
rodiny s dětmi), po, út, st, čt, pá 18:00; so 8:00 
(ve všední dny od po do čt většinou v kapli na faře) 
Sv. Prokop (Hrnčíře) Ne 11:00 
Aktuální program lze sledovat z google kalendáře 
farnosti na farních webových stránkách. 

Pravidelný program farnosti 
Příležitost ke svátosti smíření 
Kromě úterý 30 minut přede mší sv. v kostele nebo 
ve farní kanceláři, po předchozí domluvě i jindy. 
Návštěvy kněze a svátost nemocných 
Využijme možnost pozvat kněze k návštěvě 
nemocného: společné modlitbě nebo udělení 
svátosti smíření či svátosti nemocných. 
Eucharistická adorace 
Svátostné požehnání je na první pátek po mši svaté, 
adorace s modlitbou večerních chval breviáře je 
také každý čtvrtek po mši svaté. 

Výuka náboženství dět 
probíhá dle rozvrhu, je možné se přidat i během 
roku. Rozvrh hodin je následující: 
   A) mladší děti před 1. sv. přijímáním po v 17:00 
   B) příprava na 1. sv. přijímání út v 17:00 
   C) mladší děti po 1. sv. přijímání po v 17:15 
   D) starší děti a mladí 2. stupeň ZŠ st v 17:00 
Přihlášky jsou ke stažení na webu farnosti nebo 
u P. Vojtěcha, info u P. Vojtěcha a katechetů 
Karla Macka, Ali Váchalové a Jany Vargové. 
Pondělní setkání nad katechismem 
Každé pondělí ve farní kanceláři po mši sv. od 
cca 19:00 pod vedením P. Stanislava. 
Příprava katechumenů a přednášky o víře 
Každé úterý od cca 19:00 po mši sv. v Nazaretě, 
není-li v ohláškách řečeno jinak. Srdečné pozvání 
patří i vám všem, kteří jste třeba již pokřtění 
a chtěli byste prohloubit svou víru. 
Farní pěvecký sbor 
Zkoušky jsou v úterý od 19:00 v Nazaretě, zveme 
také další zpěváky, info u pana Tomáše Červinky, 
email: tomascervinka@centrum.cz 
Rytmická schola 
Termíny zkoušek budou ještě domluveny, zveme 
také další zpěváky a hudebníky z řad dospělých, 
mladých i dětí. Info u paní Terezy Blichové, 
email: tereza.blichova@seznam.cz 
Manželské společenství 
V naší farnosti se schází manželské společenství, 
také další zájemci z řad manželů jsou vítáni, 
info u P. Vojtěcha nebo u manželů Vargových, 
email: vargovajana@seznam.cz 

Farní káva a farní knihovna 
Příležitost k setkání každou neděli po druhé mši sv. 
v Kunraticích, tedy od cca 10:30 v Nazaretě.
Během farní kávy je možné si vypůjčit knihy z farní 
knihovny. Info u paní Boženy Klepetářové. 

Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích. Neprodejné. 

http://www.farnostkunratice.cz/
mailto:farnost.kunratice@gmail.com


Setkání farnosti 
Setkání v Kunraticích je 1. nebo 2. středu v měsíci 
v 19:00 v Nazaretě (v březnu 8.3., v dubnu 5.4.). 
Setkání v Hrnčířích je 3. neděli v měsíci v 17:00 
v Baráčnické rychtě (v březnu 19.3.). 
Setkání pastorační a ekonomické rady 
Setkání pastorační rady se uskutečnilo 22.2. v 19:00.
Setkání ekonomické rady se uskuteční 2.3. v 19:00. 
Mše svaté v Alzheimer home Zátiší 
Mše sv. v domě pro nemocné Alzheimerovou 
chorobou v Zátiší (Urešova 1757) jsou první čtvrtky 
v měsíci v 15:00 (v březnu bude mše svatá 2.3.). 
Posílání ohlášek emailem 
Na webu je možné nastavit zasílání ohlášek mailem. 

Další události (nejen) ve farnosti 
Svatby v kostele sv. Jakuba 
25.2. 14:00 František Řivnáč a Veronika Petečuková
Pohřby v kostele sv. Jakuba 
3.3. 14:00 Anna Vaňková, roz. Herová, beze mše sv. 
Setkání s kněžími, kteří působili v naší farnosti 
Děkujeme všem, kteří jste se podíleli na přípravě 
setkání, jeho zdárném průběhu nebo úklidu. 
Popeleční středa 
Mše svatá na začátku doby postní s udělováním 
popelce bude 1.3. v 18:00 v kostele v Kunraticích. 
Připomínáme, že Popeleční středa je den přísného 
postu. 
Mše svatá s generálním vikářem a farní setkání 
Srdečně zveme na mši sv. 8.3. v 18:00 do Kunratic, 
zavítá mezi nás generální vikář naší arcidiecéze 
Mons. Zdenek Wasserbauer. Po mši svaté bude 
následovat pohoštění a neformální setkání. 
Přípravy snoubenců a přednášky o manželství 
Od 15.2. probíhá v Nazaretě příprava snoubenců, 
na přednášky, které jsou každé dva týdny (15.2., 
1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5.), jste 
všichni srdečně zváni. 

Oslava sv. Josefa vietnamská komunita 
V neděli 19.3. oslaví vietnamská komunita svého 
hlavního patrona sv. Josefa při mši svaté v 11:00 
(ve vietnamštině). Farní mše sv. jsou jako obvykle. 
24 hodin pro Pána 
Naše farnost se připojí k mezinárodní modlitební 
iniciativě 24 hodin pro Pána eucharistickou adorací 
v pátek 24.3. od 19:00 do 21:00 ve farním kostele. 
Postní farní duchovní obnova 
V sobotu 25.3. srdečně zveme na farní duchovní 
obnovu pod vedením P. Stanislava, po mši svaté a 
snídani bude vlastní obnova, která skončí do 12:00. 
Využijme této příležitosti k zastavení se a modlitbě. 
Příprava katechumenů ke křtu 
Doprovoďme naše katechumeny svou účastí a také 
modlitbou při jejich krocích na cestě ke křtu: 
   5.3. při mši sv. v 9:30 přijetí mezi čekatele křtu 
   17.3. při mši sv. v 18:00 předání symbolu kř. víry 
   19.3. při mši sv. v 9:30 první skrutinium 
   26.3. při mši sv. v 9:30 druhé skrutinium 
   31.3. při mši sv. v 18:00 předání modlitby Otčenáš 
   2.4. při mši sv. v 9:30 třetí skrutinium 
Diecézní pouť za povolání na Svatou Horu 
Předběžně zveme na pouť za povolání na Svatou 
Horu, která bude 13.5. V případě většího zájmu 
bude možné domluvit společnou cestu. 
Dary pro farnost 
Velmi děkujeme za Vaše dary, které je možné 
poslat na účet farnosti 76224369/0800 či předat 
v hotovosti. Rádi Vám vystavíme potvrzení pro 
daňové účely. Za finanční dary jsme opravdu vděční.

Aktuality z Nazareta 
3.-5.2. Animátorský kurz II/3* (*pro přihlášené) 
10.-12.3. Animátoři z dicecéze České Budějovice 
17.-19.3. Víkendovka Corageous heart pro dívky 
28.-29.3. Duchovní obnova žáci ZŠ sv. Voršily 
31.3.-2.4. Tematická víkendovka 12-18 let 

Informace ze života farnosti
–––––––––––––– březen 2017 –––––––––––––

fotografie Alois Vašků / Člověk a víra 

Milí bratři a sestry, 
říká se, že postní doba je pro nás křesťany velkou 
příležitostí pro „duchovní obnovu“. Církev nám 
právě během postní doby nabízí prostor, ve kterém 
můžeme více než jindy přemýšlet, jak na tom jako 
křesťané jsme, a to s cílem změnit svůj život a růst. 
I my se můžeme ptát: nepatříme náhodou k těm, 
kteří se za křesťany sice považují, ale ve skutečnosti 
jako křesťané ani moc nežijí? K těm, kteří nějak znají
evangelium a každou neděli ho v kostele slyší, ale 
svůj život podle něho neutvářejí? Anebo k těm, pro 
něž je víra a vztah s Bohem jen pěkným doplňkem 
jejich jinak celkem spokojeného života, ale nikoliv 
základem, na kterém stavějí vše ostatní? 
Cílem takových otázek není vzbuzovat sklíčenost, jak
na tom jsme špatně. Vůbec ne. Takové otázky nás 
mají burcovat a vést k touze svůj život měnit, ve víře
růst a jít dál. Jen tak se totiž budeme schopni otevřít
živému Bohu, který nás začne proměňovat, náš život
se začne stávat opravdu křesťanským a i ti, kteří nás 
uvidí, třeba zahlédnou i jeho krásu. 
Tuto zkušenost bych chtěl při příležitosti začátku 
postní doby popřát opravdu každému z vás. 
            otec Vojtěch 
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