
Liturgický kalendář březen 

1. 3. ne 1. neděle postní 

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

8. 3. ne 2. neděle postní 

9. 3. po Pondělí po 2. neděli postní 
10. 3. út Úterý po 2. neděli postní 
11. 3. st Středa po 2. neděli postní 
12. 3. čt Čtvrtek po 2. neděli postní 
13. 3. pá Pátek po 2. neděli postní

(výroční den zvolení papeže Františka)
14. 3. so Sobota po 2. neděli postní 

15. 3. ne 3. neděle postní 

16. 3. po Pondělí po 3. neděli postní 
17. 3. út Úterý po 3. neděli postní 
18. 3. st Středa po 3. neděli postní 
19. 3. čt Slavnost sv. Josefa, snoub. P. Marie 
20. 3. pá Pátek po 3. neděli postní 
21. 3. so Sobota po 3. neděli postní 

22. 3. ne 4. neděle postní 

23. 3. po Pondělí po 4. neděli postní 
24. 3. út Úterý po 4. neděli postní 
25. 3. st Slavnost Zvěstování Páně 
26. 3. čt Čtvrtek po 4. neděli postní 
27. 3. pá Pátek po 4. neděli postní 
28. 3. so Sobota po 4. neděli postní 

29. 3. ne 5. neděle postní 

30. 3. po Pondělí po 5. neděli postní 
31. 3. út Úterý po 5. neděli postní 

Společná modlitba křížové cesty v postní době 

Kunratice v pátek v 17:30, Hrnčíře v neděli v 10:30. 
Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích. Neprodejné. 

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 
kněz, administrátor farnosti, tel.: 732 106 466 
email: smolka.vojtech@gmail.com 

P. RNDr. Stanislav Hrách CSc. 
kněz, výpomocný duchovní, tel.: 271 730 126 
email: stanislav.hrach@knez.cz 

Mgr. Miroslav Auxt 
jáhen, tel.: 608 181 358  
email: miroslav.auxt@gmail.com 

Pravidelné mše svaté 
Kostel sv. Jakuba Kunratice NEDĚLE 8:00 a 9:30 

(mše sv. v 9:30 je zvláště pro rodiny s dětmi) 

mimo advent: po, út, st, čt, pá 18:00; so dle ohlášek 
některé mše sv. (SH) mohou být v kapli na faře, 
vchod z Kostelního nám. 16, dřevěné dveře 
Kostel sv. Prokopa Hrnčíře NEDĚLE 11:00 

Pravidelný program farnosti 
Program lze sledovat i v „google kalendáři“ na webu
farnosti. VS = Vojtěch Smolka, SH = Stanislav Hrách, 
MA = Miroslav Auxt, JN = Josef Dat Tan Nguyen. 

Příležitost ke svátosti smíření 
30 minut přede mší sv. ve zpovědnici (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 ve čtvrtek po mši 
svaté, adorace se zpěvy v úterý po mši sv. do 20:00. 

Společenství maminek s dětmi 
Každé úterý v 10:00 v Nazaretě, info u Markéty 
Drábikové, email: marketka.drabikova@gmail.com. 

Výuka náboženství dětí do 5. třídy 
  A) Děti před PSP: pondělí 17:00, Ali Váchalová 
  B) Příprava na PSP: úterý 17:00, Miroslav Auxt 
  C) Mladší děti po PSP: pondělí 17:00, Jana Vargová 

Více info u P. Vojtěcha. PSP = první sv. přijímání. 

Společenství mladých od 6. třídy 
Druhou a čtvrtou středu v měsíci v 19:00, více info 
u Jáchyma Hobzy, email: borek.jachym@seznam.cz.
Rytmická kapela 
Zkoušky každý pátek od 15:00 v Nazaretě. Více info u 
Dominiky Mackové, email: mackova.domi@gmail.com. 
Příprava dospělých ke křtu 
Více info u P. Vojtěcha, srdečně zveme další zájemce.

Společenství otců 
Úterý sudých týdnů ve 20:30 v Nazaretě. Více info 
u Karla Macka, email: kaja.macek@gmail.com. 

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 
Druhou a čtvrtou středu v měsíci v 16:00, více info 
u Zdeny Chalupové, email: zchalupova48@gmail.com.

Nedělní „farní káva“ a farní knihovna 
Každou neděli po druhé mši sv. v Kunraticích, tj. od 
cca 10:30 v Nazaretě. Zveme k přátelskému setkání. 

Mše svaté v Alzheimer home Zátiší 
Zpravidla první čtvrtek v měsíci ve 14:00 v Alzheimer 
home Zátiší, Urešova 1757, Praha-Kunratice. 

Setkání farnosti 
Při různých příležitostech dle informací v ohláškách 
v Kunraticích a většinou třetí neděli v měsíci v 17:00 
v Baráčnické rychtě v Hrnčířích. 

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


Další události (nejen) ve farnosti 

Rozloučení a pohřby v kostele sv. Jakuba 
21. 2. v 10:00 Božena Klepetářová, se mší svatou 
27. 2. ve 12:00 Marie Nováková, se mší svatou 

Pastorační rada (PRF)
Dne 20. 2. proběhlo setkání pastorační rady, zápis 
je k nahlédnutí u P. Vojtěcha. Vylepšili jsme systém 
úklidů ve farním kostele: je celkem 8 úklidových 
skupin, které se střídají po týdnech, rozpis je na 
nástěnce. Mluvili jsme také o dalších kompetencích 
farníků v jednotlivých službách ve farnosti a také 
jsme diskutovali ohledně možného převodu kaple 
ve Zdiměřicích majetku farnosti. Podněty pro další 
setkání jsou vítány. 

Farní duchovní obnova 28. 3. 
Srdečně zveme na postní farní duchovní obnovu 
pod vedením P. doc. Jaroslava Brože, Th.D. S.S.L., 
obnova začne mší svatou v 8:00 a bude probíhat 
během sobotního dopoledne. 

Noc v Nazaretě 28.-29. 3. 
Pro děti od cca 2. do 7. třídy připravujeme další 
Noc v Nazaretě od sobotního odpoledne od 15:00 
do nedělní farní kávy. Přihlašování u Jany Vargové, 
email: vargovajana@seznam.cz.

Společenství otců 
Srdečně zveme na nově vzniklé společenství otců, 
při kterém nebude chybět společná modlitba za 
rodiny a děti. Setkání bude vždy v úterý sudého 
týdne od 20:30 od 4. 3. Více informací u Karla 
Macka, email: kaja.macek@gmail.com. 

Služba ve farní knihovně 
Hledáme dobrovolníka, který by si vzal na starost 
farní knihovnu. Paní Božena Klepetářová, která 
dosud službu zastávala, v únoru zemřela. Prosíme 
zájemce, aby se přihlásili u otce Vojtěcha. 

Postní doba jako příležitost k prohloubení víry 
Využijme čas postní doby k častější účasti na mších 
sv. ve všední dny a na modlitbách křížové cesty. 

Přednášky na vybraná témata z bioetiky 
Zveme na přednášky na vybraná témata z bioetiky 
pod vedením jáhna Miroslava: budou ještě  4. 3., 
18. 3., 8. 4., 29. 4., 13. 5., vždy v 19:00 v Nazaretě. 
Podrobný rozpis témat najdete na plakátcích. 

Zapište si do diáře 
- Velikonoční triduum 9.-12. 4. (nejen) v Kunraticích 
- Povelikonoční farní oběd 19. 4. v Nazaretě 
- Pouť za povolání 2. 5. na Svaté Hoře u Příbrami 
- Víkend rodin a Letnice 29.-31. 5. v Nazaretě 
- Noc kostelů 5. 6. večer v kostelích naší farnosti 
- První svaté přijímání dětí 7. 6. v 9:30 v Kunraticích 
- Slavnost Božího Těla 11. 6. v 17:00 v katedrále 
- Kněžské svěcení Miro 20. 6. v 10:00 v katedrále 

Dary pro farnost 
Dary farnosti jsou vítané a jsme za ně velmi vděční. 
Darovat lze jak bezhotovostním převodem na farní 
účet č. 76224369/0800, tak předáním v hotovosti 
P. Vojtěchovi, který je statutárním zástupcem farnosti.
Na vyžádání rádi připravíme darovací smlouvu, 
samozřejmostí je potvrzení o převzetí daru. 

Aktuality z ADCM a z Nazareta 

2.-3. 3. Duchovní obnova AG, sekunda B 
6.-8. 3. Víkend „Věříš v odraz?“ Pro mladé 15-19 let 
13.-14. 3. Víkend společenství GIF 
18. 3. v 19:00 Večer chval v kostele sv. Jakuba 
20.-22. 3. LIFT, 5. víkend* (*jen pro účastníky kurzu) 
25.-27. 3. Invenio ZŠ Navis 
27.-29. 3. Duchovní obnova společenství Trinity 

Víkendovky pro mladé od 11 do cca 15 let 
letos plánujeme ještě 24.-26.4. a 12.-14.6. 
Víkendovky pro mladé od cca 15 do 19 let 
letos plánujeme ještě 6.-8.3. a 15.-17.5. 

Arcidiecézní setkání mládeže (SDM) 4. 4. 
Letos se SDM uskuteční v Komunitním centru Matky
Terezy v Praze-Hájích. Na setkání srdečně zveme 
všechny mladé z farnosti i celé arcidiecéze. 

Informace ze života farnosti
–––––––––––––  březen 2020  –––––––––––––

Judská poušť, P. Vojtěch Smolka 

Milí farníci, 

rozpomínáním se na vlastní pomíjivost během liturgie 
Popeleční středy jsme vykročili na poušť. Na nehostinná 
území naší osoby, která se mají stát předmětem Boží 
spásy. Období postu se někdy může zaměnit za 40 dní 
postních výkonů, které postrádají hloubku a cíl. Postní 
období je milostiplným časem součinnosti Boha a člověka.
Bůh objímá lidskou zranitelnost, která se snaží dávat. 
A dávat znamená nechat se zranit. Zranit se nedostatkem 
ve vlastním dostatku. Je to období návratu na kolena, 
návratu pod Kristův kříž ve skrytosti. S Trpícím pak máme
vstát, vykročit a vidět Jej. Vidět Krista konkrétně a hledat 
možnosti a příležitosti, jak mu pomoci, obvázat, potěšit, 
povzbudit. Stát se dárcem své modlitby, svých sebezáporů, 
své almužny, a přitom se stát dárcem štědrým. Obdarovat
znamená prožít záblesk radosti při pohledu do očí nuzného,
kterému jsme mohli pomoci; při vypnutí počítače 
a obrácení se k modlitbě; při zvládnutí svého jazyka 
v momentu, když měl pomluvit. Poušť není jenom 
spoušť. Duchovní poušť je místem malých zázraků 
v našich životech. Třeba když se zvednu a nezůstanu 
ležet po vlastním pádu. Začínat opakovaně a nevzdávat 
se. Je to prostor růstu. Prostor pokušení a těžkostí, ale 
také prostor Boží lásky, milosrdenství a odpuštění, které 
nalézáme v Kristově utrpení a vzkříšení. Ať nám tato doba 
neproteče mezi prsty. Pokoušejme se přítomnost pevněji 
uchopit do svých prázdných rukou, aby se tak stala 
novým začátkem hlubšího života s Kristem. Jáhen Miro 
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