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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
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Čtvrtek po 2. neděli postní
Pátek po 2. neděli postní
Sobota po 2. neděli postní
3. neděle postní
Pondělí po 3. neděli postní
Úterý po 3. neděli postní
Středa po 3. neděli postní
Čtvrtek po 3. neděli postní
Pátek po 3. neděli postní
Sobota po 3. neděli postní
4. neděle postní
Pondělí po 4. neděli postní
Úterý po 4. neděli postní
(výroční den zvolení papeže Františka)
Středa po 4. neděli postní
Čtvrtek po 4. neděli postní
Pátek po 4. neděli postní
Sobota po 4. neděli postní
5. neděle postní
Slavnost sv. Josefa, snoubence P. M.
Úterý po 5. neděli postní
Středa po 5. neděli postní
Čtvrtek po 5. neděli postní
Pátek po 5. neděli postní
Sobota po 5. neděli postní
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
Pondělí Svatého týdne
Úterý Svatého týdne
Středa Svatého týdne
ZELENÝ ČTVRTEK
VELKÝ PÁTEK
BÍLÁ SOBOTA
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Společná modlitba křížové cesty v postní době:
v Kunraticích pátek přede mší sv. (v 17:30)
v Hrnčířích v neděli přede mší sv. (v 10:30)

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 také
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 1. 3. a 5. 4. ).
Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích. Neprodejné.

Setkání farnosti
Setkání v Kunraticích je většinou 1. nebo 2. středu
v měsíci v 19:00 v Nazaretě (na 1. středu v březnu
připadá přednáška pro snoubence „Konflikt a jeho
řešení“, zveme i všechny farníky; přednášejícím bude
P. Mgr. MUDr. Jiří Korda, začátek je v 19:30 v sále).
Setkání v Hrnčířích bývá 3. neděli v měsíci v 17:00
v Baráčnické rychtě (březnové 18. 3.).
Setkávání pastorační a ekonomické rady
Dále pokračují jednání ohledně směřování Nazareta,
a to jak po obsahové, tak po ekonomické stránce.
Členové ekonomické rady a zástupci pastorační rady
se zúčastnili 27. 2. jednání s generálním vikářem
Mons. Zdenkem Wasserbauerem a bylo potvrzeno,
že Nazaret má sloužit pastoračním cílům.
Příprava na biřmování
Setkání dle domluvy s biřmovanci v neděli v 17:00.

Další události (nejen) ve farnosti
Křty dět v kostele sv. Jakuba
24. 2. v 10:00 Alexandr Knižka
24. 2. v 11:00 Josef Maximus Blüml
Přípravy snoubenců a přednášky o manželství
Od 21. 2. probíhá v Nazaretě druhý ročník kurzu
přípravy na manželství. Na tematické přednášky,
které budou 21. 2., 28. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 11. 4.,
18. 4. a 25. 4., jsou srdečně zváni i všichni farníci.
Narozeniny prof. P. Ctirada V. Pospíšila
V neděli 4. 3. slaví své kulaté narozeniny P. Ctirad,
přejeme a vyprošujeme mu vše nejlepší. Prosím
pamatujme na něho také v osobní modlitbě.
24 hodin pro Pána
Z iniciativy papeže Františka proběhne 9.-10. 3. po
celém světě modlitební prostor 24 hodin pro Pána,
zveme k modlitbě do kostela Panny Marie Sněžné.
Brigáda na farní zahradě
Prosíme přijďte na vyklízecí brigádu na farní zahradu
v sobotu 10. 3. v čase od 14:30 do 16:00.

Přijet iniciačních svátost katechumenů
Letos o Velikonocích bude pokřtěna katechumenka
Veronika Sutnarová. Provázejme ji modlitbou i účastí
na bohoslužbách, zvlášť o Velikonoční vigilii.
Z vietnamské komunity bude pokřtěn Nga Dang Thi.
SDM - arcidiecézní setkání mládeže
V návaznosti na týden modliteb za mládež se dne
24. 3. na Nám. Míru uskuteční oslava 33. Světového
dne mládeže, všichni mladí křesťané jsou vítáni.
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 :-))
Zapište si do diáře
- Zakončení Animátorského kurzu - mše sv. s panem
kardinálem Dominikem Dukou v neděli 15. 4. v 9:30.
- Svatovojtěšský farní oběd v neděli 22. 4. od 12:30.
- 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 dětí naší farnosti bude v neděli
10. 6. při mši svaté v 9:30.
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
2. 3. Adorace za povolání (Nám. Míru, Praha 2)
2. - 4. 3. LIFT, 4. víkend* (*pro přihlášené účastníky)
5. - 6. 3. Duchovní obnova AG, kvarta A
8. - 9. 3. Program Scio škola Nusle
9.-11. 3. Víkendovka „Poušť“ pro mladé 12-18 let
16.-18. 3. Kurz Franklin Covey | Slov. společenství
24. 3. SDM - setkání mládeže (Nám. Míru, Praha 2)

Informace ze života farnosti
–––––––––––––– březen 2018 –––––––––––––

Foto Člověk a víra, Martin Myslivec

„Sláva tobě, můj Pane Ježíši Kriste: Tys strpěl posměch,
když jsi byl oděn purpurem a korunován ostrým
trním, a snášel jsi s velikou trpělivostí, když plivali do
tvé slavné tváře, zavázali ti oči, a když nečisté ruce
ničemů surově tloukly tvůj obličej a hlavu.
Chvála tobě, můj Pane Ježíši Kriste: Tys dopustil
s takovou trpělivostí, aby tě přivázali k sloupu, hrozně
zbičovali a celého zbroceného krví tě odvedli před
Pilátův soud jako nevinného Beránka.
Čest tobě, můj Pane Ježíši Kriste: Celé tvé slavné tělo
bylo zkrvavené a tys byl odsouzen k smrti na kříži;
s bolestí jsi nesl kříž na svých ramenou, a když tě
zběsilci přivedli na místo umučení a vzali ti šat, přibili
tě na kříž, a tys to tak chtěl.“ (…)
Citovaná slova svaté Brigity Švédské, mystičky ze 14.
stol., nás uvádějí do rozjímání o utrpení Pána Ježíše.
Jak si budeme připomínat během slavení Svatého
týdne a Velikonoc, tyto události nejsou jen něčím, co
se stalo kdysi dávno a kdesi daleko. Jde o skutečnosti,
které mají moc zcela proměnit náš život. Pokud
opravdově vstoupíme do slavení Velikonoc (a tak
obnovíme ono svátostné uvedení při našem křtu),
vězme, že Pán skutečně promění náš život a my se
budeme moci těšit z ovoce vykoupení. P. Vojtěch

