
Liturgický kalendář 
1. 5. út (Sv. Josefa Dělníka) 
2. 5. st Sv. Atanáše, b. a uč. c. 
3. 5. čt Svátek sv. Filipa a Jakuba, apošt. 
4. 5. pá Pátek po 5. neděli velikonoční 
5. 5. so Sobota po 5. neděli velikonoční 
6. 5. ne 6. neděle velikonoční 
7. 5. po Pondělí po 6. neděli velikonoční 
8. 5. út Úterý po 6. neděli velikonoční

(Panny Marie, prostřed. všech milostí) 
9. 5. st Středa po 6. neděli velikonoční 
10. 5. čt Slavnost Nanebevstoupení Páně 
11. 5. pá Pátek po 6. neděli velikonoční 
12. 5. so Svátek Výročí posvěcení katedrály 
13. 5. ne 7. neděle velikonoční 
14. 5. po Svátek sv. Matěje, apošt. 
15. 5. út Úterý po 7. neděli velikonoční 
16. 5. st Svátek sv. Jana Nepomuc., kn. a muč. 
17. 5. čt Čtvrtek po 7. neděli velikonoční 
18. 5. pá Pátek po 7. neděli velikonoční

(Sv. Jana I., pap. a muč.) 
19. 5. so Sobota po 7. neděli velikonoční 
20. 5. NE SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
21. 5. po Panny Marie, Matky církve 

(Sv. Kryštofa Magallanese, kn., a druhů)
22. 5. út Úterý 7. týdne v mezidobí 

(Sv. Rity z Cascie, řeh.) 
23. 5. st Středa 7. týdne v mezidobí 
24. 5. čt Svátek Ježíše Krista, nejvyš. a věč. kn. 
25. 5. pá (Sv. Bedy Ctihodného, sv. Řehoře VII.) 

(Sv. Marie Magdalény de Pazzi) 
26. 5. so Sv. Filipa Neriho, kn. 
27. 5. ne Slavnost Nejsvětější Trojice 
28. 5. po Pondělí 8. týdne v mezidobí
29. 5. út Úterý 8. týdne v mezidobí
30. 5. st Sv. Zdislavy 
31. 5. čt Slavnost Těla a Krve Páně 

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, není-li řečeno jinak. 
Srdečně zveme také dospělé, kteří uvažují o 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 3. 5. a 7. 6.). 
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 (květnové 2. 5.). 
Setkání v Hrnčířích bývá 3. neděli v měsíci v 17:00 
v Baráčnické rychtě (květnové 20. 5.). 
Setkávání pastorační a ekonomické rady 
Probíhají intenzivní jednání ekonomické rady ohledně
adaptace Nazareta, proběhlo také několik setkání na 
Arcibiskupství pražském, více informací rád poskytne 
P. Vojtěch a ekonomičtí radní. 
Příprava na biřmování 
Setkání dle domluvy s biřmovanci v neděli v 17:00. 

Další události (nejen) ve farnosti 
Křty dět v kostele sv. Jakuba 
6. 5. v 15:30 Kristýna Jaroslava Starcová 
18. 5. v 16:30 Ben Jan Málek
18. 5 v 18:00 Tereza Hübschová (v rámci mše sv.) 
19. 5. v 15:30 David Andreas Liška
27. 5. v 11:00 Anna Maštalířová 
Pohřby v kostele sv. Jakuba 
21. 4. ve 13:00 Anna Řeháková (se mší sv.) 
25. 4. ve 14:30 Petr Fanta (se mší sv.) 
4. 5. ve 13:00 Wilma Pilzová (se mší sv.)
26. 5. v 10:00 zádušní mše sv. za p. Kubešovou 
Pouť za povolání na Svatou Horu 12. 5. 
V sobotu 12. 5. se uskuteční 17. arcidiecézní pouť za
duchovní povolání na Svatou Horu, jejímž vrcholem 
bude mše sv. v 11:00 s přijetím jednoho bohoslovce 
mezi kandidáty jáhenství a kněžství. Zveme k účasti. 
Mladé lidi srdečně zveme ke společnému putování, 
více a přihlašování na www.adcm.cz. 
Biskupské svěcení Mons. Z. Wasserbauera 19. 5. 
Zveme na biskupské svěcení do pražské katedrály 
dne 19. 5. v 10:00, podpořme nového pražského 
pomocného biskupa modlitbou a účastí. 
Biřmování v naší farnosti 20. 5. 
O slavnosti Seslání Ducha sv. bude v naší farnosti 

udělována svátost biřmování, udělovatelem bude 
emeritní pražský biskup Mons. Karel Herbst. V naší 
farnosti bude biřmováno dá-li Bůh 10 biřmovanců. 
Noc kostelů 25. 5. 
Přijďte na Noc kostelů v pátek 25. 5. večer a pozvěte
také své známé, třeba i z řad nevěřících/hledajících. 
Na program se můžete těšit v obou našich kostelích 
a nově také u kaple ve Zdiměřicích. 
Výlet pro mladší děti a rodiče 26. 5. 
Srdečně zveme děti od těch nejmenších po ty, kteří 
chodí do cca 2. třídy, na společný výlet, který bude 
koordinovat naše katechetka Ali Váchalová. Putovat 
se bude od cca 10:00, více informací a přihlášení u 
paní Ali Váchalové, email: alieliska@seznam.cz. 
Mše svatá s májovou pobožnost Zdiměřice 27. 5. 
Srdečně zveme do Zdiměřic na neděli 27. 5. v 11:00,
mše sv. v Hrnčířích ten den nebude. 
Slavnost Těla a Krve Páně v katedrále 31. 5. 
Pan kardinál zve k společnému slavení slavnosti Těla 
a Krve Páně do katedrály 31. 5. v 17:00. 
Česko-vietnamská mše svatá 3. 6. 
Jako na konci minulého roku zveme na neděli 3. 6. 
v 17:00 ke společnému slavení s našimi bratry a 
sestrami Vietnamci. Po mši sv. bude následovat 
setkání a občerstvení v Nazaretě a na zahradě. 
První svaté přijímání dět 10. 6. 
Podpořme naše děti, které poprvé přijmou eucharistii 
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 
4.-6. 5. LIFT, 6. víkend* (*pro přihlášené účastníky) 
11.-13. 5. Víkendovka Vstávej s poutí na Svatou Horu
25.-27. 5. Teologický kurz, 3. závěrečný víkend* 

Informace ze života farnosti
–––––––––––––– květen 2018 –––––––––––––

Marko Rupnik, Mozaika seslání Ducha svatého    

Přijď, Duchu svatý, Duchu Otce i Syna, přijď, Duchu 
lásky, Duchu synovství, Duchu pokoje, důvěry, síly 
a svaté radosti. 
Přijď, tajemný jásote v slzách světa, přijď vítězný, 
živote v smrti země, přijď otče, ubohých, zastánce 
utištěných, přijď, světlo věčné pravdy, přijď, lásko 
vlitá do našich srdcí. 
Nemáme nic, co by tě mohlo přinutit, a proto 
důvěřujeme. Naše srdce se ve skrytu bojí tvého 
příchodu, protože jsi nezištný a jemný, protože jsi 
jiný než ono. Máme však nejpevnější přislíbení, že 
přesto přijdeš. Přijď tedy, přicházej den ode dne 
nově a více. 
Spoléháme na tebe; na koho jiného se můžeme 
spolehnout. Milujeme tě, neboť jsi láska sama. 
V tobě máme Boha za Otce, neboť ty v nás voláš 
Abba - milý Otče. 
Děkujeme ti, oživovateli, Duchu svatý, že v nás 
přebýváš, že ty sám chceš v nás být pečetí 
živoucího Boha. Pečetí na jeho vlastnictví. 
Zůstávej při nás, neopouštěj nás v trpkých bojích 
tohoto života ani při jeho konci, až nás všechno 
opustí. Přijď Duchu svatý. Amen. 
(Modlitba Karla Rahnera). 
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