
Liturgický kalendář 
1. 4. NE SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
2. 4. po Pondělí v oktávu velikonočním 
3. 4. út Úterý v oktávu velikonočním 
4. 4. st Středa v oktávu velikonočním 
5. 4. čt Čtvrtek v oktávu velikonočním 
6. 4. pá Pátek v oktávu velikonočním 
7. 4. so Sobota v oktávu velikonočním 
8. 4. ne 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
9. 4. po Slavnost Zvěstování Páně
10. 4. út Úterý po 2. neděli velikonoční 
11. 4. st Sv. Stanislava, b. a muč. 
12. 4. čt Čtvrtek po 2. neděli velikonoční 
13. 4. pá Pátek po 2. neděli velikonoční 

(sv. Martina I., pap. a muč.) 
14. 4. so Sobota po 2. neděli velikonoční 
15. 4. ne 3. neděle velikonoční 
16. 4. po Pondělí po 3. neděli velikonoční 
17. 4. út Úterý po 3. neděli velikonoční 
18. 4. st Středa po 3. neděli velikonoční 
19. 4. čt Čtvrtek po 3. neděli velikonoční 
20. 4. pá Pátek po 3. neděli velikonoční 
21. 4. so Sobota po 3. neděli velikonoční

(Sv. Anselma, b. a uč. c.) 
22. 4. ne 4. neděle velikonoční 
23. 4. po Svátek sv. Vojtěcha, b. a muč.

hlavního patrona pražské arcidiecéze 
24. 4. út Úterý po 4. neděli velikonoční

(Sv. Jiří, muč. | sv. Fidela ze Sigmaringy)
25. 4. st Svátek sv. Marka, evangelisty 
26. 4. čt Čtvrtek po 4. neděli velikonoční 
27. 4. pá Pátek po 4. neděli velikonoční 
28. 4. so Sobota po 4. neděli velikonoční 

(Sv. Petra Chanela, kn. a muč.) 
29. 4. ne 5. neděle velikonoční 
30. 4. po Pondělí po 5. neděli velikonoční

(Sv. Zikmunda, muč. | sv. Pia V., pap.) 

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 
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 
(mše sv. v 9:30 je zvlášť pro rodiny s dětmi) 
mimo advent: po, út, st, čt, pá 18:00; so většinou 8:00 
Sv. Prokop (Hrnčíře) Ne 11:00 

Pravidelný program farnosti 
Program farnosti (i rozpis, kdo z kněží kdy zpovídá a 
slaví mši svatou) můžete sledovat on-line v „google 
kalendáři“ na farním webu. 
Zkratky: VS = Vojtěch Smolka, SH = Stanislav Hrách 
Příležitost ke svátosti smíření 
Kromě út 30 minut přede mší sv. v kostele (VS) nebo
ve farní kanceláři (SH), po předchozí domluvě i jindy.
Návštěvy kněze a svátost nemocných 
Nemocní mají možnost společné modlitby, udělení 
svátosti smíření a svátosti nemocných také doma, 
na základě domluvy s kněžími. 
Eucharistická adorace 
Svátostné požehnání je na první pátek po mši svaté, 
adorace s modlitbou večerních chval breviáře je 
každý čtvrtek po mši svaté. 

Výuka náboženství dět (PSP = první sv. přijímání) 
Výuka náboženství dětí probíhá každý týden: 
  A) Děti před PSP:  pondělí 17:00, Ali Váchalová 
  B) Příprava na PSP: úterý 17:00, P. Vojtěch 
  C) Mladší děti po PSP: pondělí 17:00, Jana Vargová
  D) Starší děti po PSP: úterý 17:00, Karel Macek 
Více informací u P. Vojtěcha a katechetů farnosti 
Ali Váchalové, Jany Vargové a Karla Macka. 
Pondělní setkání nad katechismem 
Každé pondělí v 19:00, resp. po mši svaté, ve farní 
kanceláři pod vedením P. Stanislava. 
Setkání katechumenů a nedávno pokřtěných 
Každé úterý v 19:00 v Nazaretě. Srdečně zveme i 
dospělé, kteří uvažují přijetí svátosti křtu, aby se 
přihlásili P. Vojtěchovi. 
Farní pěvecký sbor 
Zkoušky jsou v úterý v 19:00 v Nazaretě, info u pana
Tomáše Červinky, email: tomascervinka@centrum.cz 
Rytmická schola 
Zkoušky budou až v novém školním roce, 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 
Nedělní „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. 
Srdečně zveme ke spolupráci s organizací nedělní 
„farní kávy“, info u P. Vojtěcha. 
Mše svaté v Alzheimer home Zátiší 
Mše svaté v domě pro nemocné Alzheimerovou 
chorobou v Zátiší (Urešova 1757) jsou většinou 
první čtvrtky v měsíci v 15:00 (nyní 5. 4. a 3. 5.). 
Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích. Neprodejné. 

http://www.farnostkunratice.cz/
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Setkání farnosti 
Setkání v Kunraticích je většinou 1. nebo 2. středu 
v měsíci v 19:00 v Nazaretě (dubnové 4. 4.). 
Setkání v Hrnčířích bývá 3. neděli v měsíci v 17:00 
v Baráčnické rychtě (březnové 15. 4.). 
Setkávání pastorační a ekonomické rady 
Mimořádné setkání obou rad nad rozpracovanou 
studií ohledně adaptace Nazareta bude 5. 4. v 19:00. 
Příprava na biřmování 
Setkání dle domluvy s biřmovanci v neděli v 17:00. 

Další události (nejen) ve farnosti 
Křty dět v kostele sv. Jakuba 
22. 4. v 11:00 Anežka Straňáková 
28. 4. v 11:00 Patrik Slávik
Svatby v kostele sv. Jakuba 
27. 4. ve 14:00 Jindřich Mynařík a Veronika Sutnarová
28. 4. v 11:00 Lucie Šateková a Jiří Nimrichter 
Přípravy snoubenců a přednášky o manželství 
Od 21. 2. probíhá v Nazaretě druhý ročník kurzu 
přípravy na manželství. Také na poslední přednášky 
11. 4., 18. 4. a 25. 4. jsou zváni i všichni farníci. 
Poděkování za společné slavení Velikonoc 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na službě v naší 
farnosti během slavení Velikonoc: všem kostelnicím, 
ministrantům, zpěvákům a čtenářům, varhaníkům, 
těm, kteří pomohli s úklidem, kteří připravili květiny,
kteří pomohli s hlídáním kaple i kostela, a těm, kdo 
pomohli s přípravou agapé po vigilii, zkrátka a dobře
všem, kteří se jakkoliv zapojili. Pán Bůh odplať. 
Národní pochod pro život a rodinu 7. 4.
Zveme k účasti na národním pochodu pro život a 
rodinu: mše sv v katedrále začne v 10:30, po ní bude
následovat procesí přes Klárov až na Václavské nám.
Podpořme tuto iniciativu. 
Mše sv. s doprovodem sboru Libuše 8. 4. v 9:30 
Slavnostní mši sv. 8. 4. v 9:30 na závěr velikonočního
oktávu doprovodí sbor Libuše. Srdečně zveme. 

Mše sv. s panem kardinálem 15. 4. v 9:30 
Mši sv. na zakončení dalšího běhu Animátorského 
kurzu bude slavit náš pan kardinál Dominik Duka. 
Uložení ostatků kardinála Berana 21. 4. 
Slavnostní převezení a uložení ostatků kardinála 
Berana se uskuteční o víkendu 20.-22. 4. Náš pan 
kardinál velmi zve k účasti, více na plakátcích. 
Farní oběd v Nazaretě 22. 4. ve 12:30 
Srdečně zveme na svatovojtěšský oběd v neděli 
22. 4. Abychom mohli oběd co nejlépe připravit, 
prosím přihlaste se předem u P. Vojtěcha. Oběd je 
příležitostí k vzájemnému setkání i prohloubení 
vztahů ve farním společenství. Využijme toho. 
Noc v Nazaretě pro děti z naší farnosti 28.-29. 4. 
Od 28. 4. 14:30 do 29. 4. 10:30 proběhne pro děti 
z farnosti Noc v Nazaretě, připravená P. Vojtěchem 
a katechety farnosti. Zveme děti od 3. do 9. třídy. 
Více na plakátcích, přihlašování u P. Vojtěcha.
Zapište si do diáře 
- Pouť za povolání na Svatou horu bude 12. 5. a 
jejím vrcholem bude mše sv. v 11:00 před bazilikou. 
- Biskupské svěcení Mons. Zdenka Wasserbauera 
bude v sobotu 19. 5. v 10:00 v pražské katedrále. 
- Biřmování v naší farnosti bude v neděli 20. 5. při 
mši sv. v 9:30, biřmovat bude Mons. Karel Herbst. 
- První sv. přijímání dět naší farnosti bude 10. 6. při 
mši sv. v 9:30 v kunratickém kostele. 
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 velmi vděční. 

Aktuality z ADCM a z Nazareta 
6.-8. 4. LIFT, 5. víkend* (*pro přihlášené účastníky) 
13.-15. 4. Animátorský kurz, závěrečný víkend* 
20.-22. 4. Kurz Franklin Covey* 
23.-24. 4. Poutníci z Itálie 

Informace ze života farnosti
–––––––––––––– duben 2018 –––––––––––––

Foto P. Vojtěch Smolka, zátiší kunratického kostela   

Dovolte mi citovat krásná slova z velikonoční homilie 
biskupa Melitona ze Sard (Nn. 65-71: SCh 123,95-101): 
Kristus je ten, který nás vyrval z otroctví ke svobodě, 
z temnoty ke světlu, ze smrti k životu, z tyranie 
k věčnému království. Učinil z nás nové kněžstvo a lid 
vyvolený navěky. Kristus je velikonoční Beránek naší 
spásy. 
Kristus je ten, který v mnoha mnoho vytrpěl: 
v Ábelovi byl zavražděn, v Izákovi mu byly svázány nohy, 
v Jakubovi musel pobývat v cizině, v Josefovi byl prodán, 
v Mojžíšovi jako dítě odložen, v beránkovi zabit, 
v Davidovi pronásledován, v prorocích zneuctěn. 
Kristus je ten, který se v Panně stal člověkem, který 
byl pověšen na dřevo a pohřben do země, který vstal 
z mrtvých a vystoupil do výšin nebes. 
Kristus je ten nový beránek, který neotevřel ústa, 
ten beránek zabitý, narozený z Marie, krásné ovečky. 
On je ten, který byl vybrán ze stáda a vlečen na porážku, 
který byl večer obětován a v noci pohřben; ten, kterému 
nebyly na dřevě zlámány kosti a pod zemí se nerozpadl 
v prach; ten, který vstal z mrtvých a vzkřísil člověka 
z nejhlubšího hrobu. 

Milí bratři a sestry, kéž i my necháme vstoupit Krista do 
všeho těžkého, co prožíváme, abychom s ním byli jedno 
také ve slávě, kterou nám daroval. 
Přeji vám všem požehnané Velikonoce! P. Vojtěch  
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