
Liturgický kalendář červenec 

1. 7. po Pondělí 13. týdne v mezidobí 
2. 7. út Úterý 13. týdne v mezidobí 
3. 7. st Svátek sv. Tomáše, apoštola 
4. 7. čt (Sv. Prokopa, opata) 

(Sv. Alžběty Portugalské) 
5. 7. pá Slavnost Sv. Cyrila, mn., a Metoděje, b.,

patronů Evropy a hl. patronů Moravy 
6. 7. so (Sv. Marie Gorettiové, panny a muč.) 

7. 7. ne 14. neděle v mezidobí 

8. 7. po Pondělí 14. týdne v mezidobí 
9. 7. út (Sv. Augustina Žao Ronga, kn. a muč.) 
10. 7. st Středa 14. týdne v mezidobí 
11. 7. čt Svátek sv. Benedikta, op., patr. Evropy
12. 7. pá Pátek 14. týdne v mezidobí 
13. 7. so (Sv. Jindřicha) 

14. 7. ne 15. neděle v mezidobí 

15. 7. po Sv. Bonaventury, b. a uč. c. 
16. 7. út (Panny Marie Karmelské) 
17. 7. st Středa 15. týdne v mezidobí 

(Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kn.) 
18. 7. čt Čtvrtek 15. týdne v mezidobí 
19. 7. pá Pátek 15. týdne v mezidobí 
20. 7. so (Sv. Apolináře, b. a muč.) 

21. 7. ne 16. neděle v mezidobí 

22. 7. po Svátek sv. Marie Magdalény 
23. 7. út Svátek sv. Brigity, řeh., patr. Evropy 
24. 7. st (Sv. Šarbela Machlúfa, kn.) 
25. 7. čt Svátek sv. Jakuba, apoštola 
26. 7. pá Sv. Jáchyma a Anny, rodičů P. Marie 
27. 7. so (Sv. Gorazda a druhů) 

28. 7. ne 17. neděle v mezidobí 

29. 7. po Sv. Marty 
30. 7. út Úterý 17. týdne v mezidobí 

(Sv. Petra Chryzologa, b. a uč. c.) 
31. 7. st Sv. Ignáce z Loyoly, kn. 
Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích. Neprodejné. 
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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 

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, JN = Josef Dat Tan Nguyen. 

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 během léta 
Svátostné požehnání je na první pátek po mši svaté,
adorace s nešporami z breviáře ve čtvrtek po mši sv.

Nedělní „farní káva“ během léta 
Obvykle v neděli po druhé mši sv. v Kunraticích, 
tedy od cca 10:30 v Nazaretě. Během farní kávy si 
lze vypůjčit knihy z farní knihovničky. 

Liturgický kalendář srpen 

1. 8. čt Sv. Alfonsa Marie z Liguori, b. a uč. c. 
2. 8. pá (Sv. Eusebia z Vercelli, b.) 

(Sv. Petra Juliána Eymarda, kn.) 
3. 8. so Sobota 17. týdne v mezidobí 

4. 8. ne 18. neděle v mezidobí 

5. 8. po (Posvěcení římské baziliky P. Marie) 

6. 8. út Svátek Proměnění Páně 

7. 8. st (Sv. Sixta II., pap, a druhů, muč.) 
(Sv. Kajetána, kn.) 

8. 8. čt Sv. Dominika, kn. 

9. 8. pá Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,
panny a muč., patr. Evropy 

10. 8. so Svátek sv. Vavřince, jáhna a muč. 

11. 8. ne 19. neděle v mezidobí 

12. 8. po (Sv. Jany Františky de Chantal, řeh.) 
13. 8. út (Sv. Ponciána, pap., a Hippolyta, muč.) 
14. 8. st Sv. Maxmiliána M. Kolbeho, kn. a muč. 

15. 8. čt Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

16. 8. pá (Sv. Štěpána Uherského) 
17. 8. so Sobota 19. týdne v mezidobí 

18. 8. ne 20. neděle v mezidobí 

19. 8. po Pondělí 20. týdne v mezidobí
(Sv. Jana Eudese, kn.) 

20. 8. út Sv. Bernarda, opata a uč. c. 
21. 8. st Sv. Pia X., pap. 
22. 8. čt Panny Marie Královny 
23. 8. pá (Sv. Růženy z Limy, panny) 

24. 8. so Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

25. 8. ne 21. neděle v mezidobí 

26. 8. po (Sv. Ludvíka | Sv. Josefa Kalasanského) 
27. 8. út Sv. Moniky 
28. 8. st Sv. Augustina, b. a uč. c. 
29. 8. čt Umučení sv. Jana Křtitele 
30. 8. pá Pátek 21. týdne v mezidobí 
31. 8. so Sobota 21. týdne v mezidobí 

http://www.farnostkunratice.cz/
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Další události (nejen) ve farnosti 

Křty dětí v kostele sv. Jakuba v Kunraticích 
4. 8. v 15:00 Matěj Malý 
25. 8. v 15:00 Jan a Martin Kratochvílovi 
31. 8. v 10:00 Nina Anna Nováková

Svatby v kostele sv. Jakuba v Kunraticích 
24. 8. ve 13:00 Tereza a Radek Duchoňovi, 
konvalidace, se křtem syna Daniela 

Pohřby v kostele sv. Prokopa v Hrnčířích 
27. 6. ve 14:00 František Hlavina, se mší sv. 

Pohřby v kostele sv. Jakuba v Kunraticích 
3. 7. ve 13:00 Marie Šustrová, rozloučení beze mše sv.
9. 7. ve 14:00 Jaroslav Kasal, rozloučení beze mše sv.

Výuka náboženství dětí, setkání nad katechismem, 
příprava dospělých k přijetí svátostí, sbor, kapela, 
společenství seniorů a mládeže a setkání farnosti 
Tato setkání během léta nejsou. Již nyní ale zveme 
rodiče i děti, aby pamatovali při plánování nového 
školního roku na náboženství, které je velmi důležité.
Rozvrh bude k dispozici poslední srpnový týden. 

Stále 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 u otce Vojtěcha. 

Poutní mše sv. v Kunraticích 25. 7. 
Slavnostní mše sv. ke cti sv. Jakuba, patrona kostela 
v Kunraticích, bude ve čtvrtek 25. 7. v 18:00. 

Restaurování fresek sakristie v Kunraticích 
Během léta a podzimu budou restaurovány gotické 
fresky ze 14. stol. v sakristii kostela sv. Jakuba pod 
vedením ak. mal. Tomáše Bergera. Restaurování 
spolufinancují granty magistrátu hl. m. Prahy a MČ 
Praha-Kunratice, žádáme také MČ Praha-Libuš. 

Požehnání do nového školního roku 1. 9. 
Při mši svaté 1. 9. v 9:30 budeme vyprošovat Boží 
požehnání do nového školního roku pro všechny žáky, 
studenty, pedagogy a další pedagogické pracovníky. 
Zveme děti, aby si s sebou vzaly školní tašky. 

Bohoslovec Miroslav Auxt 
Od 1. 8. by měl být v naší farnosti ustanoven jako 
pastorační asistent bohoslovec Miroslav Auxt, který 
dokončil studium na papežské Lateránské univerzitě
a formaci ke kněžství v koleji Nepomucenum v Římě. 

Jáhenské svěcení 7. 9. 
Náš bohoslovec Miroslav bude, dá-li Bůh, vysvěcen 
k jáhenské službě v sobotu 7. 9. v 10:00 v katedrále 
sv. Víta. Počítejme s tímto termínem, abychom se 
mohli opravdu jako celá farnost slavnosti zúčastnit. 

Farní setkání a přivítání jáhna 8. 9. 
Při příležitosti jáhenského svěcení jáhna Miroslava i při
příležitosti začátku školního roku 2019/20 bude farní 
setkání, a to v neděli 8. 9. odpoledne od cca 15:00 na 
farní zahradě a v Nazaretě. Srdečně zveme. 

Jak sloužit? Třeba úklid kostela nebo čtení … 
Kdo byste se mohli zapojit od příštího školního roku 
do úklidu kostela nebo do služby čtenářů nědělních 
čtení, přihlaste se prosím otci Vojtěchovi. 

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 
Španělé z Malagy - work camp 19. - 30. 7. v Nazaretě.

Runway camp 2019 v Králíkách 
Tábor jako duchovní obnova pro mladé od 15 let, 
který bude 28. 7. - 3. 8., je již plně obsazen. 

Celostátní setkání animátorů 2019 v Chotěboři 
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 2019+ 
Na podzim 2019 začne nový ročník dvouletého 
kurzu LIFT pro mladé od 16 let. Srdečně zveme. 
Více na www.lift.mozello.com nebo www.adcm.cz. 

Informace ze života farnosti
–––––––––– červenec a srpen 2019 –––––––––

Foto: Vojtěch Smolka, jižní Čechy, 2019  

Milí farníci, 

prožili jsme událostmi bohatý červen a mohli jsme 
se radovat z toho, že Jaroslav, který u nás sloužil 
jako jáhen, se stal knězem a začal působit jako farní 
vikář v Praze-Stodůlkách. Ještě jednou bych chtěl 
moc poděkovat vám všem za vaši podporu, přijetí 
i přátelství, které mohl Jaroslav díky vám zažít. 

Zanedlouho v našem společenství přivítáme dalšího 
bohoslovce, který se připravuje k přijetí jáhenského 
svěcení, Miroslava Auxta. Věřím, že také on nalezne
v kunratické farnosti svou novou rodinu, na kterou 
bude i ve svém dalším působení vzpomínat. 

Nadšení našich jáhnů být učedníky, sloužit, hlásat 
evangelium a nabídnou svůj život Pánu může být, 
myslím, povzbuzením pro každého z nás. Nejen oni, 
ale i my, každý podle svého stavu a povolání, jsme 
pozváni být učedníky, sloužit a hlásat evangelium 
tam, kam nás Pán pošle. Ve vlastní rodině, mezi 
těmi, kdo jsou nám svěřeni a s nimiž se setkáváme. 
My můžeme zůstat na místě jako balíky, které leží 
na poli, v nečinnosti, a jen si naříkat, jaký svět kolem
nás je anebo není, anebo můžeme uposlechnout 
Pánovy výzvy a vykročit. Nezapomeňme, že právě 
tam, kam chtěl Pán sám přijít, poslal před sebou své
učedníky, které ustanovil (Lk 10,1nn). K této odvaze 
vykročit a jít vám všem žehnám!       Otec Vojtěch 
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