
Liturgický kalendář duben 

1. 4. po Pondělí po 4. neděli postní 
2. 4. út Úterý po 4. neděli postní 
3. 4. st Středa po 4. neděli postní 
4. 4. čt Čtvrtek po 4. neděli postní 
5. 4. pá Pátek po 4. neděli postní 
6. 4. so Sobota po 4. neděli postní 

7. 4. ne 5. neděle postní 

8. 4. po Pondělí po 5. neděli postní 
9. 4. út Úterý po 5. neděli postní 
10. 4. st Středa po 5. neděli postní 
11. 4. čt Čtvrtek po 5. neděli postní 
12. 4. pá Pátek po 5. neděli postní 
13. 4. so Sobota po 5. neděli postní 

14. 4. NE KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 

15. 4. po Pondělí Svatého týdne 
16. 4. út Úterý Svatého týdne 
17. 4. st Středa Svatého týdne 
18. 4. ČT ZELENÝ ČTVRTEK 
19. 4. PÁ VELKÝ PÁTEK 
20. 4. SO BÍLÁ SOBOTA 

21. 4. NE SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

22. 4. po Pondělí v oktávu velikonočním 
23. 4. út Úterý v oktávu velikonočním 
24. 4. st Středa v oktávu velikonočním 
25. 4. čt Čtvrtek v oktávu velikonočním 
26. 4. pá Pátek v oktávu velikonočním 
27. 4. so Sobota v oktávu velikonočním 

28. 4. ne 2. neděle velikonoční 

29. 4. po Svátek sv. Kateřiny Sienské, p. a uč. c. 
30. 4. út Úterý po 2. neděli velikonoční

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

Společná modlitba křížové cesty v postní době 
Kunratice v pátek v 17:30, Hrnčíře v neděli v 10:30. 
Na Květnou neděli v 15:00, křížová cesta pro všechny, 
i pro rodiny s dětmi, začátek u kunratického kostela. 

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. 

Společenství maminek s dětmi a modlitby matek 
První a třetí úterý v měsíci v 10:30, více info u Markéty
Drábikové, email: marketka.drabikova@gmail.com. 

Výuka náboženství dětí 
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.
(PSP = první sv. přijímání) 

Společenství mladých ve farnosti 
Druhá a čtvrtá středa v měsíci v 19:00, více info 
u Jáchyma Hobzy, email: borek.jachym@seznam.cz. 

Příprava dospělých ke křtu 
Každé úterý v 19:00, není-li řečeno jinak. Zveme 
také dospělé, kteří o přijetí svátosti křtu uvažují. 
Manželské společenství 
Dle domluvy cca 1x za měsíc, další zájemci z řad 
manželů jsou vítáni. Více info u manželů Vargových, 
email: vargovajana@seznam.cz. 

Pondělní setkání nad katechismem 
Každé pondělí v 19:00, resp. po mši svaté, ve farní 
kanceláři pod vedením P. Stanislava. 

Společenství seniorů ve farnosti 
Druhá a čtvrtá středa v měsíci v 16:00, info u Zdeny 
Chalupové, email: chalupova48@gmail.com. 

Nedělní „farní káva“ a farní knihovna 
Obvykle v neděli po druhé mši sv. v Kunraticích, 
tedy od cca 10:30 v Nazaretě. Během farní kávy si 
lze vypůjčit knihy, 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 4. 4. a 2. 5.). 

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 
Setkání pastorační a ekonomické rady farnosti 
V rámci mimořádného setkání 7. 3. proběhla diskuse 
ohledně podoby oken v podkroví původní části fary. 
Pohřby v kostele sv. Jakuba 
8. 3. v 11:30 + Jaroslava Reznáková, se mší sv. 
13. 3. v 17:00 + Ladislav Vendolský, beze mše sv. 
Rozloučení a uložení do hrobu 
29. 3. ve 12:20 + Otto Podborský, obřadní síň Olšany
Svatby v kostele sv. Jakuba 
27. 4. v 10:00 Taťána Vrláková a Martin Růžička 
Farní setkání a adaptace Nazareta 3. 4. 
Během farního setkání 3. 4. v 19:00 v Nazaretě bude 
představen záměr adaptace Nazareta. Prezentací nás
provede Mgr. Ing. arch. Prokop Jirsa, který připravuje
projektovou dokumentaci. Srdečně zveme. 
Duchovní obnova 6. 4. 
Srdečně zveme na postní duchovní obnovu, kterou 
povede P. Stanislav. Po mši sv. v 8:00 bude snídaně 
a vlastní program obnovy. Konec bude před obědem.
Mše sv. na diecézním setkání mládeže 13. 4. 
V rámci letošního diecézního setkání mládeže zveme 
na mši sv., která bude na Kostelním náměstí v 16:30. 
Hlavním celebrantem bude Dominik kardinál Duka. 
VELIKONOCE 2019 
Přehled velikonočních bohoslužeb je na zvláštním 
listě, srdečně zveme k společnému slavení. 

Přijetí iniciačních svátostí dospělých 20. 4. 
O Velikonocích budou pokřtěni, biřmování a poprvé 
přijmou eucharistii naši katechumeni Vít Vančura 
a Ivan Budej. Martin Rackovský vstoupí do plného 
společenství katol. církve, bude biřmován a poprvé 
přijme eucharistii, a Roman Valocký přijme poprvé 
eucharistii. Z vietnamské komunity budou pokřtěni 
Tran Van Hai a Mai Anh Phamová. 

Noc v Nazaretě pro děti (nejen) z farnosti 27.-28. 4. 
Zveme děti od 3. do 9. třídy na další Noc v Nazaretě 
- po stopách apoštolů. Začátek v sobotu v 15:00, 
konec po farním obědě. Přihlašování u P. Vojtěcha. 

Pochod pro život 27. 4. 
Podpořme Národní pochod pro život a rodinu 
modlitbou i osobní účastí, více na plakátcích. 

Farní oběd a setkání 28. 4. 
Srdečně zveme na povelikonoční farní oběd 28. 4. 
ve 12:30. Aby bylo možné oběd dobře připravit, 
prosím přihlaste se předem u P. Vojtěcha. 

Farní výlet do Vídně 1. 5. 
Srdečně zveme na farní výlet do Vídně. Odjezd bude 
1. 5. v 5:20 z Prahy hl. n. vlakem RJ1031, sraz alespoň
10 minut před odjezdem na nástupišti. Návrat bude 
vlakem RJ1036 ve 22:42 na hl. n. V rámci výletu bude 
společná mše svatá a po městě nás bude provázet 
jáhen Jaroslav, který ve Vídni studoval. Přihlašujte se 
do Květné neděle u Jaroslava. Příspěvek na výlet děti, 
studenti, důchodci 300Kč, dospělí 600Kč, s sebou 20€.

Zapište si do diáře 
- Pouť za povolání 4. 5. Svatá Hora, mše sv. v 11:30
- 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 

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 
4.-9. 4. Seminář Otcovo srdce 

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

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

Informace ze života farnosti
–––––––––––––– duben 2019 –––––––––––––

Foto: Roman Albrecht, www.clovekavira.cz   

Milí farníci, sestry a bratři, 

před několika dny mě při modlitbě breviáře oslovila 
následující slova z kázání sv. Jana Zlatoústého: 

Židé viděli zázraky; i ty je teď uvidíš, ale větší a 
mnohem skvělejší než ty, které spatřili Židé, když 
vycházeli z Egypta. Neviděls, jak se s celou svou 
válečnou mocí topí faraon, zato jsi viděl tonout 
ďábla i s jeho mocí. Židé prošli mořem, ty jsi prošel 
smrtí; oni byli vytrženi z moci Egypťanů, tys byl 
osvobozen z moci démonů; Židé se zbavili otročení 
cizímu národu, tys unikl mnohem horšímu otroctví 
hříchu. (Cat. 3,24: SCh 50,165) 

Jsou to právě Velikonoce, při kterých můžeme více 
než jindy kontemplovat Ježíšovu tvář a zahlédnout, 
jak nás má rád. Právě on pro nás učinil větší zázraky,
než které bychom si vůbec dovedli představit. On, 
Bůh a Pán, na sebe vzal přirozenost služebníka a pro
nás se nechal přibít na kříž, aby nás vykoupil (srov. 
Flp 2,6-11). On nás svou smrtí a svým vzkříšením 
vysvobodil z otroctví zla a osvobodil k životu. 

Chtěl bych vás, bratři a sestry, pozvat k společnému 
slavení Velikonoc. Prožijme s Pánem svátky našeho 
vykoupení a nechme se oslovit a proměnit vším, co 
pro nás učinil. Váš otec Vojtěch 
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