
Liturgický kalendář březen 

1. 3. pá Pátek 7. týdne v mezidobí 

2. 3. so Sobota 7. týdne v mezidobí

3. 3. ne 8. neděle v mezidobí 

4. 3. po Pondělí 8. týdne v mezidobí
(Sv. Kazimíra) 

5. 3. út Úterý 8. týdne v mezidobí 

6. 3. ST POPELEČNÍ STŘEDA
den přísného postu 

7. 3. čt Čtvrtek po Popeleční středě 
8. 3. pá Pátek po Popeleční středě 
9. 3. so Sobota po Popeleční středě 

10. 3. ne 1. neděle postní 

11. 3. po Pondělí po 1. neděli postní 
12. 3. út Úterý po 1. neděli postní 

13. 3. st Středa po 1. neděli postní 

14. 3. čt Čtvrtek po 1. neděli postní 
15. 3. pá Pátek po 1. neděli postní 
16. 3. so Sobota po 1. neděli postní 

17. 3. ne 2. neděle postní 

18. 3. po Pondělí po 2. neděli postní 
19. 3. út Slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie

20. 3. st Středa po 2. neděli postní 

21. 3. čt Čtvrtek po 2. neděli postní 
22. 3. pá Pátek po 2. neděli postní 
23. 3. so Sobota po 2. neděli postní 

24. 3. ne 3. neděle postní 

25. 3. po Slavnost Zvěstování Páně 
26. 3. út Úterý po 3. neděli postní 

27. 3. st Středa po 3. neděli postní 

28. 3. čt Čtvrtek po 3. neděli postní
29. 3. pá Pátek po 3. neděli postní
30. 3. so Sobota po 3. neděli postní

31. 3. ne 4. neděle postní 

Společná modlitba křížové cesty v postní době 
Kunratice v pátek v 17:30, Hrnčíře v neděli 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 

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 

PhDr. Mgr. Jaroslav Mrňa, Ph.D.
jáhen, tel.: 773 584 982 
email: jarda.mrna@seznam.cz 

Pravidelné mše svaté 
Kostel sv. Jakuba Kunratice NEDĚLE 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 dle ohlášek 
některé mše sv. (SH) jsou místo v kostele v kapli na faře 
Kostel sv. Prokopa Hrnčíře NEDĚLE 11:00 

Pravidelný program farnosti 
Program farnosti (i rozpis, kdo z kněží kdy zpovídá a 
slaví mši sv.) lze sledovat v „google kalendáři“ na webu 
naší farnosti. Použité zkratky jsou: VS = Vojtěch Smolka, 
SH = Stanislav Hrách, JM = Jaroslav Mrňa. 

Příležitost ke svátosti smíření 
30 minut přede mší sv. v kostele (VS) nebo ve farní 
kanceláři (SH), po předchozí domluvě i jindy. 

Návštěvy kněží u nemocných 
Rádi navštívíme nemocné s modlitbou, svátostí 
smíření a svátostí nemocných, a to dle domluvy. 

Eucharistická adorace 
Svátostné požehnání je na první pátek po mši svaté,
adorace s nešporami z breviáře je každý čtvrtek po 
mši svaté, modlitba s adorací v úterý 20:00-21:00. 

Výuka náboženství dětí (PSP = první sv. přijímání) 
Výuka probíhá, po domluvě je možné se připojit. 

  A) Děti před PSP:  pondělí 17:00, Ali Váchalová 
  B) Příprava na PSP: úterý 17:00, Jaroslav Mrňa 
  C) Mladší děti po PSP: pondělí 17:00, Jana Vargová
  D) Starší děti po PSP: úterý 17:00, Karel Macek 

Více u P. Vojtěcha, jáhna Jaroslava, nebo 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. 

Příprava dospělých ke křtu 
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. 

Společenství maminek s dětmi a modlitby matek 
Zveme ke společnému scházení, více info u Markéty 
Drábikové, email: marketka.drabikova@gmail.com. 

Společenství mladých ve farnosti 
Chtěli bychom zkoordinovat setkávání mladých, více 
u Jáchyma Hobzy, email: borek.jachym@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. 

Mše svaté v Alzheimer home Zátiší 
Mše svaté v domě pro nemocné Alzheimerovou 
chorobou v Zátiší (Urešova 1757) jsou většinou 
první čtvrtky v měsíci ve 14:00 (nyní 7. 3. a 4. 4.). 

Setkání farnosti 
Není-li řečeno jinak, setkání v Kunraticích je 1. středu
v měsíci v 19:00 v Nazaretě, setkání v Hrnčířích je 
3. neděli v měsíci v 17:00 v Baráčnické rychtě. 

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


Další události (nejen) ve farnosti 
P. Stanislav je stále nemocen 
Zdravotní stav P. Stanislava je již lepší, prosíme ale 
pamatujme na něj i nadále v modlitbě. 

Setkání pastorační rady farnosti 
Setkání se uskutečnilo 21. 2. a v rámci zasedání rady 
proběhla diskuse ohledně farních pastoračních aktivit. 

Setkání ekonomické rady farnosti 
Další setkání se uskuteční 7. 3. a hlavním tématem 
bude rozřešení některých otázek variant projektu. 

Křty v kostele sv. Jakuba 
3. 3. v 15:00 Bára Dana Dřevíkovská 
24. 3. v 15:00 Ladislav Badík 

Modlitba za zemřelé a uložení do hrobu 
9. 2. ve 14:00 + pan Ladislav Habětín 

Katechumeni naší farnosti 
Katechumeni budou během postní doby prožívat 
závěrečné období své přípravy ke křtu, aby mohli 
o Velikonoční vigilii přijmout iniciační svátosti. 
Prosím pamatujme na ně v modlitbě. 

Popeleční středa 6. 3. 
Na Popeleční středu bude v naší farnosti mše svatá 
s udělováním popelce v Kunraticích v 18:00. Tento 
den je dnem přísného postu. Vstupme do postní 
doby s kajícností a modlitbou a dobře ji prožijme. 
Farní setkání na Popeleční středu nebude. 

Společenství mladých ve farnosti 13. 3. 
První setkání nově vznikajícího společenství pro 
mladé z naší farnosti se uskuteční ve středu 13. 3. 
od 19:00 v Nazaretě. Srdečně zveme především 
mladé ve věku 12-16 let. 

Společenství seniorů ve farnosti 13. 3. 
Srdečně zveme (nejen) seniory naší farnosti na 
setkávání ve středy od 16:00 v Nazaretě. První 
setkání se uskuteční ve středu 13. 3. 

Farní kronika 
Děkujeme Tereze Červinkové za psaní farní kroniky. 
Kronikářské pero nyní přebírá Ladislav Varga. 

Přednášky na zajímavá témata z historie 
Zveme na poslední čtyři přednášky z historie pod 
vedením jáhna Jaroslava, které se uskuteční 13. 3., 
20. 3., 27. 3. a 10. 4., vždy v 19:00 v Nazaretě. 

Zapište si do diáře 
- Velikonoce 18.-21. 4., zveme k společnému slavení
- Noc v Nazaretě 27.-28. 4., pro děti z farnosti 
- Povelikonoční farní oběd 28. 4. v Nazaretě 
- Farní výlet do Vídně 1. 5., provází jáhen Jaroslav 
- Pouť za povolání 4. 5. Svatá Hora, mše sv. v 11:00
- Noc kostelů 24. 5. večer v našich kostelích 
- Mše svatá ve Zdiměřicích 26. 5. u kapličky 
- Letnice a první svaté přijímání dětí 9. 6. v kostele 
- Víkend rodin 14.-16. 6. Rokytnice nad Jizerou
- Slavnost Těla a Krve Páně 20. 6. 17:00 katedrála 
- Kněžské svěcení Jaroslav 22. 6. 10:00 katedrála 
- Rozloučení s Jaroslavem 23. 6., mše sv. a setkání 
- Primice Jaroslav 29. 6. 14:00 Velké Meziříčí 

Modlitba s písněmi a adorací 
Příležitost modlit se společně je v úterý v kostele 
v Kunraticích, a to v čase 20:00-21:00. Zveme. 

Dary pro farnost 
Velmi děkujeme za Vaše dary farnosti. Dary lze 
poslat na účet farnosti č. 76224369/0800 či předat 
v hotovosti. Na požádání rádi vystavíme potvrzení 
o přijetí daru pro daňové účely. 

Aktuality z ADCM a z Nazareta 
1.-3. 3. Heliport, setkání v návaznosti na Runway 
8.-10. 3. Víkendovka „Odolej“ pro mladé 12-18 let 
15.-17. 3. Víkend mladých s řeholníky, od 18 let 
22.-24. 3. LIFT, 11. víkend* (*jen pro přihlášené) 
29.-31. 3. Víkendovka pro mladé z Vlašimi 

Arcidiecézní setkání mládeže (SDM) 13. 4. 
Letos se SDM uskuteční v naší farnosti v Kunraticích,
srdečně zveme mladé z farnosti i celé arcidiecéze. 
Podrobnosti k setkání budou k dispozici později. 

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

Informace ze života farnosti
–––––––––––––– březen 2019 –––––––––––––

Foto: Jana Havlová, www.clovekavira.cz   

Milí farníci, sestry a bratři, 

před námi je postní doba, ve které se máme připravit
na největší křesťanské svátky roku, Velikonoce. 

V postní době musíme pracovat na proměně a 
obnově svého života, abychom se snažili naplňovat 
život dobrého křesťana. 

V současné době se nacházíme ve velice náročné 
a složité době plné zmatků, nepravd a svodů všeho 
druhu. Jako křesťané se musíme s naprostou 
vážností rozhodnout, jakou cestou se vydat, 
abychom neutonuli v proudu tekuté modernity. 

Postní doba, začínající Popeleční středou, nás musí 
se vší vážností vytrhnout ze všech nabídek lákavého 
konzumu. Jde o to, zda 40 dní nám bude dostačující 
k probrání se z naší lhostejnosti k dodržování 
křesťanského řádu. 

Prosme našeho Pána, aby nám v postní době byla 
dopřána milost prozření a uvědomění si naší 
hříšnosti, nedostatečné kajícnosti a nalezení 
správné cesty  našeho života. Odměnou nám bude 
radost z vítězství Velikonoc.

Prosme Pannu Marii, aby nám svou přímluvou 
pomohla splnit naše postní předsevzetí.

Vaši spolufarníci Veronika a Václav 
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