
Liturgický kalendář červen 
1. 6. po Panny Marie, Matky církve 
2. 6. út Úterý 9. týdne v mezidobí 

(Sv. Marcelina a Petra, muč.) 
3. 6. st Sv. Karla Lwangy a druhů, muč. 
4. 6. čt Svátek Ježíše Krista, 

nejvyššího a věčného kněze 
5. 6. pá Sv. Bonifáce, b. a muč. 
6. 6. so (Sv. Norberta, b.) 

7. 6. ne Slavnost Nejsvětější Trojice 

8. 6. po Pondělí 10. týdne v mezidobí 
9. 6. út (Sv. Efréma, jáhna a uč. c.) 
10. 6. st Středa 10. týdne v mezidobí 
11. 6. čt Slavnost Těla a Krve Páně 
12. 6. pá Pátek 10. týdne v mezidobí 
13. 6. so Sv. Antonína z Padovy, kn. a uč. c. 

14. 6. ne 11. neděle v mezidobí 

15. 6. po Pondělí 11. týdne v mezidobí 
(Sv. Víta, muč.) 

16. 6. út Úterý 11. týdne v mezidobí 
17. 6. st Středa 11. týdne v mezidobí 
18. 6. čt Čtvrtek 11. týdne v mezidobí 
19. 6. pá Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
20. 6. so Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

21. 6. ne 12. neděle v mezidobí 

22. 6. po Pondělí 12. týdne v mezidobí
(Sv. Paulína Nolánského, b.) 
(Sv. Jana Fisheraa Tomáše Mora, muč.)

23. 6. út Úterý 12. týdne v mezidobí 
24. 6. st Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
25. 6. čt Čtvrtek 12. týdne v mezidobí 
26. 6. pá Pátek 12. týdne v mezidobí 
27. 6. so Sobota 12. týdne v mezidobí

(Sv. Cyrila Alexandrijského, b. a uč. c.) 

28. 6. ne 13. neděle v mezidobí 

29. 6. po Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 
30. 6. út Úterý 13. týdne v mezidobí 

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 

Pravidelný program ve farnosti 
Od 25. 5. jsou povoleny bohoslužby s účastí lidu 
do 300 lidí za dodržení hygienických opatření: 
- rozestupy alespoň 2 m (mimo členů domácnosti) 
- dezinfekce rukou při vstupu do prostoru kostela 
- rouška na ústech a nose (mimo svaté přijímání)

Mše svaté jsou podle obvyklého pořádku: 

- kostel svatého Jakuba Kunratice ne   8:00 a 9:30   
  po-pá 18:00; so čas podle informací v ohláškách 

- kostel svatého Prokopa Hrnčíře ne 11:00

Příležitost ke svátosti smíření 
Většinou 30 minut přede mší svatou ve zpovědnici /
před kostelem (VS) nebo ve farní kanceláři (SH), po 
předchozí domluvě samozřejmě 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. 

Setkávání, katecheze, společenství 
Setkávání jsou možná v souladu s aktuální situací 
a za dodržení potřebných hygienických opatření, 
aktuální informace najdete vždy na webu farnosti. 

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

Společenství mladých od cca 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 
Setkání probíhají zpravidla v neděli od 17:00, Více 
info u P. Vojtěcha, srdečně zveme další zájemce. 

Modlitby 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 

Křty dětí v kostele sv. Jakuba 
6. 6. v 11:00 Magdaléna Straňáková 

Křest a biřmování a první sv. přijímání dospělých 
30. 5. ve 20:00 Radek Doubravský 

První svaté přijímání dospělých 
30. 5. ve 20:00 Martin Hackl 

Pohřby a rozloučení 
29. 5. ve 14:00 Vilma Jarošová, rozl. beze mše sv.
27. 6. ve 14:00 Miloslav Sechter, uložení urny

Přijetí do katechumenátu 
V předvečer Letnic 30. 5. v 16:30 v katedrále byli 
přijati do katechumenátu naši katechumeni Radek 
Duchoň a Patrik Vu. Pamatujme na ně v modlitbě. 

Svatodušní vigilie 30. 5. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a 
průběhu svatodušní vigilie v naší farnosti. 

Mše svatá u kapličky ve Zdiměřicích 31. 5. 
Děkujeme všem, kteří se zapojili do úklidu kapličky 
ve Zdiměřicích při příležitosti květnové mše sv. 

První svaté přijímání dětí 7. 6. 
První svaté přijímání dětí naší farnosti se uskuteční 
v původním termínu 7. 6. při mši sv. v 9:30. Srdečně
zveme k této velké slavnosti naší farnosti. 

Noc kostelů 12. 6. 
Připomínáme, že letošní Noc kostelů se uskuteční 
v termínu 12. 6. Srdečně zveme. Pozvěte prosíme 
i své přátele a známé z řad nevěřících a hledajících. 
Budou otevřeny kostely v Kunraticích i Hrnčířích, 
program je k nahlédnutí na webu farnosti. 

Kněžské svěcení Miro 20. 6. 
Srdečně zveme na kněžské svěcení, při němž bude 
ke kněžské službě vysvěcen jáhen Miro. Svěcení se 
uskuteční v katedrále sv. Víta v 10:00. 

Primiční mše svatá Miro 21. 6. 
Primiční mši sv. bude sloužit Miro v Praze na Žižkově 
v kostele sv. Prokopa v 15.00. Srdečně zveme. 

Večer chval 23. 6. 
Srdečně zveme na další modlitební večer chval do 
kunratického kostela. Chvály se uskuteční 23. 6. po 
večerní mši svaté, tedy od cca 19:00. 

Rozloučení s Mirem 24. 6. 
S Mirem se rozloučíme v naší farnosti při mši svaté 
s novokněžským požehnáním ve středu 24. 6. v 18:00,
po mši sv. bude setkání farnosti v Nazaretě. 

Poděkování za katechetickou službu 
Během června se pro tento školní rok uskuteční tři 
poslední hodiny náboženství dětí. Děkujeme všem, 
kteří se na katechezi podíleli: Ali Váchalové, Janě 
Vargové a jáhnu Miru Auxtovi. Děkujeme také Evě 
a Jiřímu Kalivodovým, kteří doprovázeli snoubence. 

Služba ve farní knihovně 
Je možné si vypůjčit knihy z farní knihovny u farní 
knihovnice Moniky Pokorné. Knihy si bude možné 
půjčit během farní kávy nebo společenství seniorů. 

Dary pro farnost 
Jsme vděční jak za jednorázové, tak za pravidelné 
dary farnosti. Chcete-li vystavit potvrzení o daru 
pro daňové účely, prosíme, uveďte při převodu 
své datum narození a adresu. 

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. 

Google kalendář 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. 

Aktuality z ADCM a z Nazareta 
V současné době bohužel není možné pořádat akce 
ani kurzy pro školy, prosíme pamatujte na mladé lidi
i celé centrum mládeže v modlitbě. 

27.-29. 6. Bonusový víkend účastníků kurzu LIFT 
Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích. Neprodejné. 

Informace ze života farnosti
–––––––––––––  červen 2020  –––––––––––––

I. Záborský, Kristus povolává Petra a Ondřeje za apoštoly 

Milí farníci a přátelé z Kunratic, 

dovolte mi, abych vás všechny srdečně pozdravil 
v poslední měsíc svého působení jako jáhna ve 
zdejší farnosti. 

Děkuji Hospodinu, že jsem tento rok mohl strávit 
právě s vámi. Děkuji za každého jednoho z vás, za 
milé setkávání se při nejrůznějších nejenom farních 
aktivitách, za všechny projevy podpory a povzbuzení 
a za vztahové zázemí, které jsem zde mohl vnímat. 
Dodávalo mi to chuť jít dále, když se někdy chvěla 
kolena. Děkuji otci Vojtěchovi za jeho trpělivost, 
možnost reflexe, přijetí a prostor, který mi byl zde 
vytvořen. Děkuji také otci Stanislavovi za jeho 
podporu, cenné rady a přijetí. Všeho si moc vážím. 
Kunratice jsem si oblíbil a jen tak lehko nezapomenu.

Následuje další etapa, do které vstupuji i spolu 
s vámi. Po kněžském svěcení a primicích nastupuji 
do farnosti Vlašim. Svěřuji se vašim tichým modlitbám,
abych dokázal dávat a přijímat nové lidi do srdce. 

S upřímnou vděčností, váš jáhen Miro. 

Děkujeme Mirovi za jeho roční jáhenskou službu ve 
farnosti a přejeme mu hojnost darů Ducha svatého 
pro jeho kněžské působení! 
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