
Liturgický kalendář červen 

1. 6. so Sv. Justina, muč. 

2. 6. ne 7. neděle velikonoční 

3. 6. po Sv. Karla Lwangy a druhů, muč. 
4. 6. út Úterý po 7. neděli velikonoční 
5. 6. st Sv. Bonifáce, b. a muč. 
6. 6. čt Čtvrtek po 7. neděli velikonoční 

(Sv. Norberta, b.) 
7. 6. pá Pátek po 7. neděli velikonoční 
8. 6. so Sobota po 7. neděli velikonoční 

9. 6. NE SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

10. 6. po Panny Marie, Matky církve 
11. 6. út Sv. Barnabáše, apoštola 
12. 6. st Středa 10. týdne v mezidobí 
13. 6. čt Svátek Ježíše Krista, nejvyš. a věč. kněze 
14. 6. pá Pátek 10. týdne v mezidobí 
15. 6. so Sobota 10. týdne v mezidobí 

(Sv. Víta, muč.) 

16. 6. ne Slavnost Nejsvětější Trojice 

17. 6. po Pondělí 11. týdne v mezidobí 
18. 6. út Úterý 11. týdne v mezidobí 
19. 6. st Středa 11. týdne v mezidobí

(Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, b.)
20. 6. čt Slavnost Těla a Krve Páně 
21. 6. pá Sv. Aloise Gonzagy, řeh. 
22. 6. so (Sv. Paulína Nolánského, b.) 

(Sv. Jana Fishera, b., a Tomáše Mora, muč.)

23. 6. ne 12. neděle v mezidobí 

24. 6. po Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
25. 6. út Úterý 12. týdne v mezidobí 
26. 6. st Středa 12. týdne v mezidobí 
27. 6. čt Čtvrtek 12. týdne v mezidobí

(Sv. Cyrila Alexandrijského, b. a uč. c.) 
28. 6. pá Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
29. 6. so Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 
30. 6. ne 13. neděle v mezidobí 
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 
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) mohou být 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 ve 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 
V tomto školním roce výuka skončí 10. a 11. 6. 

  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

Více informací u P. Vojtěcha, jáhna Jaroslava, nebo 
katechetů naší farnosti. (PSP = první sv. přijímání) 
Děti od cca 6. třídy zveme na společenství mladých. 

Společenství mladých ve farnosti 
V červnu bude setkání pouze 19. 6. 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 
Z důvodu nemoci P. Stanislava pondělní setkání nad 
katechismem až do odvolání nebudou. 

Společenství seniorů ve farnosti 
V červnu bude setkání pouze 19. 6. v 16:00, info 
u Zdeny Chalupové, email: zchalupova48@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 6. 6. 

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 

Křty dětí v kostele sv. Jakuba v Kunraticích 
3. 5. ve 12:00 Sophia Maruš | 2. 6. v 15:00 Ladislav Badík 
2. 6. v 16:00 David Povýšil | 7. 6. v 15:00 Jan Adámek 
9. 6. v 9:30 při mši svaté Viktorie Mašková 

Křty dětí v kostele sv. Prokopa v Hrnčířích 
8. 6. v 11:00 Matyáš Gyüre 

Poděkování za Noc kostelů 
Děkujeme všem, kteří se zapojili do přípravy a průběhu 
letošní Noci kostelů, naše kostely navštívilo cca 130 lidí. 

Hledáme kuchaře 
Také mezi farníky hledáme pro programy Invenio pro 
školy někoho, kdo by byl ochoten alespoň občas vařit. 
Počítáme i s finanční odměnou, více info u P. Vojtěcha. 

Letnice a první svaté přijímání dětí 9. 6. 
Při mši svaté o slavnosti Seslání Ducha svatého 
přijmout děti naší farnosti poprvé eucharistického 
Krista. Srdečně zveme na samotnou slavnost i na 
oslavu po mši svaté, která proběhne v Nazaretě. 

Víkend rodin 14. - 16. 6. 
Srdečně zveme rodiny na víkend v Rokytnici n. Jizerou.
Přihlašování u Jany Vargové, vargovajana@seznam.cz.

Eucharist. kongres a slavnost Těla a Krve Páně 20. 6. 
Arcidiecézní eucharistický kongres vyvrcholí letošní 
slavností Těla a Krve Páně v katedrále v 17:00. Otec 
kardinál srdečně zve k této slavnosti a prosí, aby se 
společnému slavení dala přednost před bohoslužbami 
v jednotlivých pražských farnostech. Proto půjdeme 
srdečně zveme do katedrály, mše svatá 20. 6. v 18:00 
v Kunraticích nebude. Přípravné texty ke kongresu 
jsou publikovány každou neděli na farním webu. 

Kněžské svěcení jáhna Jaroslava 22. 6. 
Srdečně zveme do katedrály na slavnostní mši sv. 
v 10:00, při které spolu s dalšími kandidáty přijme 
svátost kněžského svěcení jáhen Jaroslav. Podpořme 
Jaroslava svou modlitbou i účastí při této důležité 
události. Ministranty zveme k ministrantské službě, 
více info u P. Vojtěcha. 

Rozloučení s Jaroslavem 23. 6. 
Srdečně zveme na slavnostní mši sv. v 9:30, při které 
se rozloučíme s Jaroslavem a poděkujeme mu za roční
službu v naší farnosti. V neděli 23. 6. bude jen tato 
mše sv. v 9:30, mše sv. v Kunraticích 8:00 a v Hrnčířích
v 11:00 nebudou. Po mši sv. bude Jaroslav udělovat 
novokněžské požehnání a až do odpoledne bude farní 
setkání a oslava, všichni jste srdečně zváni. Kdo byste 
byli ochotni pomoci s přípravou a průběhem slavnosti,
ozvěte prosím se P. Vojtěchovi. 

Primiční mše sv. Jaroslava 29. 6. 
Srdečně zveme na primiční mši sv. kterou bude P. 
Jaroslav Mrňa sloužit 29. 6. ve 14:00 v kostele sv. 
Mikuláše ve Velkém Meziříčí. 

Poutní mše sv. Hrnčíře 30. 6. 
Zveme na poutní mši sv. ke cti sv. Prokopa v 11:00. 

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 
31. 5. - 2. 6. Víkendovka pro mladé 12-18 v Nazaretě 
5. - 7. 6. Invenio ZŠ Krhanice, 9. r. 
10. - 12. 6. Invenio ZŠ Mníšek pod Brdy, 7. r. 
12. - 13. 6. Zasedání sekce pro mládež v Nazaretě
19. - 21. 6. Invenio G Heyrovského, sexta 
25. - 26. 6. Přípravné setkání liturgie CSA Chotěboř 

Celostátní setkání animátorů Chotěboř 2019 
Srdečně zveme všechny mladé ve věku cca 16-24 let 
na setkání, které se uskuteční 13. - 18. 8. v Chotěboři. 
Více info a přihlášky na https://csa2019.signaly.cz/ 

Nový ročník kurzu LIFT a přihlašování 
Na podzim 2019 začne nový ročník dvouletého 
kurzu LIFT pro mladé od 16 let. Kurz zahrnuje každý 
rok 6 víkendů a letní pětidenní pobyt mimo Prahu. 
Více na www.lift.mozello.com nebo www.adcm.cz. 

Informace ze života farnosti
–––––––––––––– červen 2019 –––––––––––––

Foto: Jan Vlnas, kněžské svěcení Praha, 2013   

Milí farníci, sestry a bratři, 

měsíc červen je v mnoha diecézích po celém světě 
obdobím kněžských a jáhenských svěcení. Podobně,
jako je mariánský měsíc květen symbolem nového 
života, tak bychom mohli měsíc červen označit za 
dobu „zrodu“ nových kněží a jáhnů, tedy těch, kteří 
zaslechli Boží hlas, celým srdcem i vírou na něj 
odpověděli a vydali se na nejkrásnější, ale zároveň 
nejtěžší cestu po vzoru toho, který sám je cestou, 
pravdou a životem (Jan 14,6). Prostředím, kde se 
opravdu povolání k duchovnímu životu „rodí“, je 
rodina. Ta je nejintimnějším společenstvím lásky, 
které je základem pro mnohé vztahy v našem 
životě. Podobnou vlastnost jako rodina má také 
farnost. Tuto skutečnost jsem si velmi silně 
uvědomil zde v Kunraticích, kde jsem se po celý rok 
své jáhenské služby cítil jako ve vlastní rodině, kde 
jsem byl s otevřenou náručí přijat, kde rostlo a zrálo
mé povolání až ke kněžskému svěcení. Nejen 
v tomto měsíci, kdy se „rodí“ noví kněží a jáhnové, 
mysleme ve svých modlitbách na nová kněžská a 
řeholní povolání, na ty, kteří zaslechli v srdci Boží 
hlas a hledají vhodnou chvíli i odvahu k odpovědi. 
Mysleme v modlitbě na jejich rodiny, farnosti a 
duchovní, aby byl dostatek skutečně svatých kněží, 
řeholníků a řeholnic. Váš jáhen Jaroslav
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