
Liturgický kalendář 
1.4. so Sobota po 4. neděli postní 
2.4. ne 5. neděle postní 
3.4. po Pondělí po 5. neděli postní 
4.4. út Úterý po 5. neděli postní 
5.4. st Středa po 5. neděli postní 
6.4. čt Čtvrtek po 5. neděli postní 
7.4. pá Pátek po 5. neděli postní 
8.4. so Sobota po 5. neděli postní 
9.4. NE KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 
10.4. po Pondělí Svatého týdne 
11.4. út Úterý Svatého týdne 
12.4. st Středa Svatého týdne 
13.4. ČT ZELENÝ ČTVRTEK 
14.4. PÁ VELKÝ PÁTEK 
15.4. SO BÍLÁ SOBOTA 
16.4. NE SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
17.4. po Pondělí v oktávu velikonočním 
18.4. út Úterý v oktávu velikonočním 
19.4. st Středa v oktávu velikonočním 
20.4. čt Čtvrtek v oktávu velikonočním 
21.4. pá Pátek v oktávu velikonočním 
22.4. so Sobota v oktávu velikonočním 
23.4. NE 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
24.4. po Pondělí po 2. neděli velikonoční

(Sv. Jiří, muč.) 
(sv. Fidela ze Sigmaringy, kn. a muč.) 

25.4. út Svátek sv. Marka, ev. 
26.4. st Středa po 2. neděli velikonoční 
27.4. čt Čtvrtek po 2. neděli velikonoční 
28.4. pá Pátek po 2. neděli velikonoční

(Sv. Petra Chanela, kn. a muč.) 
(Sv. Ludvíka Marie Grigniona z M., kn.) 

29.4. so Svátek sv. Kateřiny Sienské, p. a uč. c. 
30.4. ne 3. neděle velikonoční 

Podrobný rozpis všech velikonočních bohoslužeb 
v naší farnosti najdete na zvláštním listě v příloze. 

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. 
Aktuální ohlášky je možné nechat zasílat emailem. 

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 
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 opět od 21.4., moc 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 dubnu 5.4., v květnu 3.5.). 
Setkání v Hrnčířích je 3. neděli v měsíci v 17:00 
v Baráčnické rychtě (v dubnu 16.4.). 
Setkání ekonomické rady 
Setkání ekonomické rady se uskuteční 6.4. 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 dubnu bude mše svatá 6.4.). 

Další události (nejen) ve farnosti 
Křty dět v kostele sv. Jakuba 
31.3. 14:00 Dominika Ivanyk
9.4. 14:00 Kristian Fechter
12.4. 16:00 Iveta Lorencová
Přijet iniciačních svátost našich katechumeů 
Naši katechumeni Pavla Kalašová, Kateřina Laňková, 
Oliver Macháček a Jiřina Víchová budou, dá-li Bůh, o
Velikonocích pokřtěni, biřmováni a poprvé přijmou 
eucharistii. Provázejme je modlitbou i účastí během 
těchto pro ně tak důležitých dní, zvlášť o Velikonoční
vigilii. Z vietnamské komunity bude, dá-li Bůh, letos 
pokřtěn katechumen Hoang Dinh An. 
Svatby v kostele sv. Jakuba 
29.4. 15:00 Vladislav Knižka a Darya Balzhik 
Pohřby v kostele sv. Jakuba 
11.3. 13:00 Jaroslava Jiráková, beze mše sv.
31.3. 12:30 Milena Vaňková, uložení urny, hřbitov 
Mše svatá s generálním vikářem a farní setkání 
Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do přípravy či 
průběhu setkání s otcem generálním vikářem 8.3. 
Společná modlitba 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. 

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. 
SDM - arcidiecézní setkání mládeže 
V návaznosti na týden modliteb za mládež 2.-9.4. se 
8.-9.4. uskuteční oslava 32. Světového dne mládeže,
všichni mladí křesťané jsou srdečně zvání k účasti, 
vás ostatní prosíme o modlitbu za mladou generaci. 
Agapé po velikonoční vigilii 
Po skončení Velikonoční vigilie se uskuteční agapé, 
přátelské setkání s oslavou a občerstvením, všichni 
jste srdečně zváni. Pokud něco přinesete s sebou, 
bude to vítáno, pokud ne, vůbec nic se neděje :-)) 
Svatovojtěšský oběd 
V neděli 23.4. se, dá-li Bůh, uskuteční farní oběd, 
velmi srdečně zveme opravdu všechny farníky. Pro 
zjednodušení příprav prosíme, abyste odhadovaný 
počet strávníků řekli p. Krejbichové / p. Chalupové. 
Požehnání obnovené sochy sv. Jana Nepomuckého
V úterý 16.5. požehná obnovenou sochu sv. Jana 
na Kostelním náměstí otec biskup Karel Herbst. 
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 
31.3.-2.4. Tematická víkendovka 12-18 let 
21.-23.4. Rodiny Petra Fučíková, farní oběd 
28.-30.4. Animátorský kurz II/4* (*pro přihlášené) 
30.4-1.5. Lídrovský kurz, zakončení* 

Informace ze života farnosti
––––––––––––– duben 2017 ––––––––––––––

  

P. Vojtěch Smolka, Getsemanská zahrada 

Milí farníci, sestry a bratři, 
postní doba vrcholí a již za pár dní si budeme 
připomínat slavný vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma. 
Ano, Květnou nedělí vstoupíme do nejposvátnějšího 
týdne celého roku. Je to pro nás veliké pozvání, 
abychom se v těchto dnech aspoň na chvíli zastavili 
a rozjímali nad vrcholem pozemské pouti TOHO, 
KTERÝ JE, Slova, které se stalo tělem (Jan 1,14). 
Ve Svatém týdnu se naplňují slova starozákonních 
proroků a plně se zjevuje radostná zvěst evangelia. 
Bůh za nás zemřel, abychom my měli život, Bůh dal 
svého Syna, aby vykoupil služebníka. Pán Ježíš, jehož
pozemský život byl završen během svátků Velikonoc 
v Jeruzalémě pozemském, vstal z mrtvých, předešel 
nás do Jeruzaléma nebeského. A my můžeme nejen 
rozjímat, ale mnohem víc, vstoupit do společenství 
s ním a získat tak na jeho oslaveném životě podíl. 
Ať už naše cesty na této zemi budou jakékoliv, 
věřím, že opravdu každého z nás Pán chce dovést 
tam, kam nás předešel, do nebeského Jeruzaléma. 
Vykročme dnes spolu s ním, zůstaňme mu věrní ve 
chvílích kříže, abychom se mohli radovat spolu s ním
i ve slávě. To vám všem přeji a za to se modlím. 

otec Vojtěch   
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