
Liturgický kalendář 
1.6. čt Sv. Justina, muč. 
2.6. pá Pátek po 7. neděli velikonoční

(Sv. Marcelina a Petra, muč.) 
3.6. so Sv. Karla Lwangy a druhů, muč. 
4.6. ne Slavnost Seslání Ducha svatého 
5.6. po Sv. Bonifáce, b. a muč. 
6.6. út (Sv. Norberta, b.) 
7.6. st Středa 9. týdne v mezidobí 
8.6. čt Svátek Ježíše Krista, nejv. a věč. kn. 
9.6. pá Pátek 9. týdne v mezidobí

(Sv. Efréma, jáh. a uč. c.) 
10.6. so Sobota 9. týdne v mezidobí 
11.6. ne Slavnost Nejsvětější Trojice 
12.6. po Pondělí 10. týdne v mezidobí 
13.6. út Sv. Antonína z Padovy, kn. a uč. c.
14.6. st Středa 10. týdne v mezidobí 
15.6. čt Čtvrtek 10. týdne v mezidobí 

(Sv. Víta, muč.) 
Sl. Těla a Krve Páně násl. neděli 

16.6. pá Pátek 10. týdne v mezidobí 
17.6. so Sobota 10. týdne v mezidobí 
18.6. ne Slavnost Těla a Krve Páně 
19.6. po Pondělí 11. týdne v mezidobí

(Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, b.)
20.6. út Úterý 11. týdne v mezidobí 
21.6. st Sv. Aloise Gonzagy, řeh. 
22.6. čt (Sv. Paulína Nol., sv. Jana F. a Tom. M.) 
23.6. pá Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
24.6. so Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
25.6. ne 12. neděle v mezidobí 
26.6. po Pondělí 12. týdne v mezidobí 
27.6. út Úterý 12. týdne v mezidobí

(Sv. Cyrila Alexandrijského, b. a uč. c.)
28.6. st Sv. Ireneje, b. a muč. 
29.6. čt Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 
30.6. pá (Sv. prvomučedníků římských) 

Kontakty 
Kostelní nám. 16, 148 00  Praha 4 - Kunratice 
web: www.farnostkunratice.cz 
email: farnost.kunratice@gmail.com 
tel.: 733 161 614 
Aktuální ohlášky je možné nechat zasílat mailem, 
přihlášení odběru je na farním webu vpravo dole. 

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 (zvlášť pro 
rodiny s dětmi), po, út, st, čt, pá 18:00; so 8:00 
Sv. Prokop (Hrnčíře) Ne 11:00 
Aktuální program včetně různých setkání můžete 
sledovat z google kalendáře na farním webu. 

Pravidelný program farnosti 
Příležitost ke svátosti smíření 
Kromě úterý 30 minut přede mší sv. v kostele nebo 
ve farní kanceláři, po předchozí domluvě i jindy. 
Návštěvy kněze a svátost nemocných 
Využijme možnost pozvat kněze k návštěvě 
nemocného: společné modlitbě nebo udělení 
svátosti smíření či svátosti nemocných. 
Eucharistická adorace 
Svátostné požehnání je na první pátek po mši svaté, 
adorace s modlitbou večerních chval breviáře je 
také každý čtvrtek po mši svaté. 

Výuka náboženství dět 
Bude letos zakončena v týdnu po 11.6. Příští rok 
bude výuka samozřejmě pokračovat, již nyní zveme 
děti k tomu, aby s náboženstvím příští rok počítaly. 
Domlouvací schůzka začátkem září bude upřesněna.
Pondělní setkání nad katechismem 
Každé pondělí ve farní kanceláři po mši sv. 
v cca 19:00 pod vedením P. Stanislava. 
Setkání katechumenů a nedávno pokřtěných 
Každé úterý v cca 19:00 po mši sv. v Nazaretě, 
není-li v ohláškách řečeno jinak. Srdečně zveme. 
Srdečně zveme i všechny, kteří by třeba uvažovali 
o přípravě ke křtu, aby se přihlásili P. Vojtěchovi. 
Farní pěvecký sbor 
Zkoušky jsou v úterý v 19:00 v Nazaretě, zveme 
také další zpěváky, info u pana Tomáše Červinky, 
email: tomascervinka@centrum.cz 
Rytmická schola 
Zkoušky jsou v pátky v 17:00 v Nazaretě, po volných 
víkendech opět od 12.5. Zveme také další zpěváky a 
hudebníky z řad dětí i dospělých. 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 

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. 
Setkání farnosti 
Setkání v Kunraticích je 1. nebo 2. středu v měsíci 
v 19:00 v Nazaretě (v červnu 7.6., v létě setkání 
nejsou). Setkání v Hrnčířích je 3. neděli v měsíci 
v 17:00 v Baráčnické rychtě (v červnu 18.6.). 

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

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


Setkání pastorační rady 
Setkání pastorační rady se uskutečnilo 17.5. v 19:00.
Několik aktualit: uvažujeme o výměně podsedáků 
ve farním kostele, připravujeme postavení přístřešku
na zahradě místo staré plechové garáže, z iniciativy 
sponzorů bychom chtěli instalovat sošku Panny 
Marie do niky nad vchodem ke kostelu v Hrnčířích, 
v létě, dá-li Bůh, proběhnou přípravné práce pro 
restaurování sv. Jana Římského nad hl. oltářem. 
Setkání ekonomické rady 
Setkání ekonomické rady se uskuteční 8.6. v 19:00. 
Mše svaté v Alzheimer home Zátiší 
Mše svaté v domě pro nemocné Alzheimerovou 
chorobou v Zátiší (Urešova 1757) jsou první čtvrtky 
v měsíci v 15:00 (v červnu bude mše svatá 1.6.). 

Další události (nejen) ve farnosti 
Přijet do katechumenátu 
3.6. 16:30 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
bude přijata mezi katechumeny Veronika Sutnarová,
provázejme ji v modlitbě během přípravy ke křtu. 
Křty dět v kostele sv. Jakuba 
25.6. 9:30 Jonáš Haloda a Sofia Bertola (při mši sv.) 
Svatby v kostele sv. Jakuba 
17.6. 13:00 Helena Madarová a Jaroslav Petro 
Brigáda „Ukliďme Nazaret“ 
Děkujeme všem, kteří jste se podíleli na úklidu při 
akci „Ukliďme Nazaret“. Také v budoucnu budeme 
vděční za vaši pomoc. 
Koncert Rend Collective a konf. modliteb a chval 
Srdečně zveme na koncert Rend Collective 2.6. a 
na následnou konferenci modliteb a chval, více na 
webu www.worshippraha.cz nebo farním webu. 
Svatodušní vigilie na Letnice 
Srdečně zveme na svatodušní vigilii v sobotu 3.6., 
po požehnání ohně na náměstí, bohoslužbě slova 
a obnově biřmovacích závazků bude následovat 
vlastní slavení eucharistie. Po vigilii následuje agapé.

Noc kostelů 9.6. 
V pátek 9.6. proběhne další ročník Noci kostelů: 
 - 18:00 vyzvánění zvonů a mše svatá s farností 
 - 19:00 přivítání a koncert žáků ZUŠ Praha-Kunratice
 - 20:00 prohlídka kostela s duchovním výkladem 
 - 21:00 koncert komorní duchovní hudby 
 - 22:00 večerní modlitba při svíčkách v kostele 
Prosím využijme této krásné příležitosti, abychom 
pozvali naše přátele a známé, kteří pravidelně do 
kostela nechodí, pomozme jim vstoupit do prostoru 
Božího domu a udělat třeba další krok k víře. 
První svaté přijímání dět 11.6. 
V neděli při mši sv. v 9:30 přijme 9 dětí naší farnosti 
poprvé eucharistického Krista. Prvnímu svatému 
přijímání bude předcházet první slavení svátosti 
smíření v sobotu 10.6. odpoledne, po mši svaté je 
naplánován farní oběd pro děti a jejich rodiny. 
Farní odpoledne 11.6. 
Srdečně zveme na kávu a setkání farnosti 11.6. od 
cca 14:00, připojme se k dětem a jejich rodinám. 
Slavnost Těla a krve Páně v katedrále 15.6. 17:00
Slavnost Těla a krve Páně v naší farnosti 18.6. 9:30
Tematická víkendovka 16.-18.6. 
Srdečně zveme mladé 12-18 let na další víkendovku,
více na plakátcích a webu www.centrumnazaret.cz. 
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 Nazareta 
1.6-3.6. United dance  (*pouze pro účastníky kurzu) 
3.-4.6. Setkání absolventů animátorského kurzu 
9.-11.6. Courageous Heart zakončení kurzu* 
16.-18.6. Tematická víkendovka v Nazaretě 
17.-18.6. Setkání topičů a týmu pro tábor Runway 
23.-25.6. Duchovní obnova TEC 

Informace ze života farnosti
––––––––––––– červen 2017 ––––––––––––––

Dary připravené ke slaveni eucharistie 

Milé sestry a milí bratři, 
jako měsíc květen je často provázen zvláštní úctou 
k Matce Boží, Panně Marii, tak tento měsíc, červen, 
zaměřuje náš pohled na tajemství eucharistie. 
Mám velkou radost z toho, že se v naší farnosti letos
připravuje na první svaté přijímání 9 dětí, které již 
zanedlouho poprvé pozvou eucharistického Krista 
do svého života. Je to on, Ježíš, který tak bude moci 
proměňovat jejich srdce a provázet je životem, jako 
jejich Bůh a Pán, ale i jako jejich blízký přítel. 
Myslím, že slavnost prvního svatého přijímání dětí 
(jako i slavnost Těla a Krve Páně o týden později) je 
pro nás všechny velkou příležitostí k tomu, abychom
se zastavili a ptali se: Jak my zveme Ježíše Krista do 
svého života? Opravdu se těšíme na setkání s ním? 
Přistupujeme rádi a často k oltáři, abychom přijímali
Ježíšovo tělo a krev? Máme odvahu, s vírou, že jeho 
zvát je to vůbec nejkrásnější, co můžeme učinit,i ve 
všední dny „ztrácet čas“, přicházet na mši svatou a 
sytit se pokrmem a nápojem, které nám nabízí on? 
Kéž následující slavnosti, první svaté přijímání a Boží 
Tělo, jsou pro nás příležitostí Pána Ježíše Krista opět 
pozvat a nechat se jím proměnit. 

otec Vojtěch  

http://www.worshippraha.cz/
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