
Liturgický kalendář červenec 
1. 7. st Středa 13. týdne v mezidobí 
2. 7. čt Čtvrtek 13. týdne v mezidobí 
3. 7. pá Svátek sv. Tomáše, apoštola 
4. 7. so Sv. Prokopa, opata 

(v Hrnčířích poutní slavnost) 

5. 7. ne Slavnost sv. Cyrila, mnicha,
a Metoděje, b., hl. patronů Moravy 

6. 7. po (Sv. Marie Gorettiové, panny a muč.) 
7. 7. út Úterý 14. týdne v mezidobí 
8. 7. st Středa 14. týdne v mezidobí 
9. 7. čt (Sv. Augustina Žao Ronga, kn. a muč.) 
10. 7. pá Pátek 14. týdne v mezidobí 
11. 7. so Svátek sv. Benedikta, opata,

patrona Evr. 

12. 7. ne 15. neděle v mezidobí 

13. 7. po (Sv. Jindřicha) 
14. 7. út (Bl. Hroznaty, muč.) 

(Sv. Kamila de Lellis, kn.) 
15. 7. st Sv. Bonaventury, b. a uč. c. 
16. 7. čt (Panny Marie Karmelské) 
17. 7. pá (Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kn.)
18. 7. so Sobota 15. týdne v mezidobí

19. 7. ne 16. neděle v mezidobí 

20. 7. po (Sv. Apolináře, b. a muč.) 
21. 7. út (Sv. Vavřince z Brindisi, kn. a uč. c.) 
22. 7. st Svátek sv. Marie Magdalény
23. 7. čt Svátek sv. Brigity, řeh., patronky Evr. 
24. 7. pá (Sv. Šarbela Machlúfa, kn.) 
25. 7. so Svátek sv. Jakuba, apošt. 

(v Kunraticích poutní slavnost) 

26. 7. ne 17. neděle v mezidobí 

27. 7. po (Sv. Gorazda a druhů) 
28. 7. út Úterý 17. týdne v mezidobí 
29. 7. st Sv. Marty 
30. 7. čt (Sv. Petra Chrysologa, b. a uč. c.) 
31. 7. pá Sv. Ignáce z Loyoly, kn. 

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 

Farní program v červenci a srpnu 

Mše svaté jsou podle obvyklého pořádku: 

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

- kostel svatého Prokopa Hrnčíře ne 11:00

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

Návštěvy kněží u nemocných 
Rádi navštívíme nemocné s modlitbou, svátostí 
smíření a svátostí nemocných, čas dle domluvy. 

Eucharistická adorace 
Svátostné požehnání je na první pátek po mši svaté,
adorace s nešporami je každý čtvrtek po mši svaté. 

Setkávání, katecheze, společenství 
Během července a srpna pravidelná setkání nejsou. 

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. 

Větší setkání farnosti 
V Kunraticích příležitostně dle informací v ohláškách. 
V Hrnčířích pravidelná setkání v Baráčnické rychtě 
v červenci a srpnu nebudou. 

Liturgický kalendář srpen 
1. 8. so Sv. Alfonsa Marie z Liguori, b. a uč. c.

2. 8. ne 18. neděle v mezidobí 

3. 8. po Pondělí 18. týdne v mezidobí 
4. 8. út Sv. Jana Marie Vianneye, kn. 
5. 8. st Středa 18. týdne v mezidobí 

(Posvěcení římské baziliky Panny Marie)

6. 8. čt Svátek Proměnění Páně 

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

8. 8. so Sv. Dominika, kn. 

9. 8. ne 19. neděle v mezidobí 

10. 8. po Svátek sv. Vavřince, jáh. a muč. 

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

15. 8. so Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

16. 8. ne 20. neděle v mezidobí 

17. 8. po Pondělí 20. týdne v mezidobí 
18. 8. út Úterý 20. týdne v mezidobí 
19. 8. st (Sv. Jana Eudese, kn.) 
20. 8. čt Sv. Bernarda, opata a uč. c. 
21. 8. pá Sv. Pia X., pap. 
22. 8. so Panny Marie Královny 

23. 8. ne 21. neděle v mezidobí 

24. 8. po Svátek sv. Bartoloměje, apošt. 

25. 8. út (Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka 
a Kristýna, muč. | Sv. Ludvíka) 
(Sv. Josefa Kalasanského, kn.) 

26. 8. st Středa 21. týdne v mezidobí 
27. 8. čt Sv. Moniky 
28. 8. pá Sv. Augustina, b. a uč. c. 
29. 8. so Umučení sv. Jana Křtitele 

30. 8. ne 22. neděle v mezidobí 

31. 8. po Pondělí 22. týdne v mezidobí 

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


Další události (nejen) ve farnosti 

Křty dětí v kostele sv. Jakuba 
30. 6. v 18:00 Michaela Hübschová, při mši sv. 

Svatby v kostele sv. Jakuba 
21. 6. v 19:00 Mai Anh Phamová a Hoang Tuan Anh 
7. 8. ve 12:00 Lucie Čumpelíková a Josef Šimeček 

Pohřby a rozloučení 
29. 6. ve 13:00 Daniela Kratinová, beze mše sv. 

Setkání pastorační a ekonomické rady 
Dne 8. 6. proběhlo setkání pastorační a ekonomické 
rady farnosti, při kterém byla sestavena prohlášení 
o podpoře adaptace Nazareta. Obě prohlášení jsou 
pro zájemce k nahlédnutí u otce Vojtěcha. 

Rozloučení s otcem Miroslavem Auxtem 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě nebo 
průběhu farního setkání ve středu 24. 6., a ještě 
jednou děkujeme i otci Mirovi za organizaci celého 
setkání a občerstvení. Od 1. 7. bude otec Miro 
působit jako farní vikář ve farnosti Vlašim a jako 
administrátor excurrendo farnosti Veliš u Vlašimi. 
Pro službu přejeme hojnost darů Ducha svatého. 

Oprava ohradních zdí kolem našich kostelů 
Během léta by měly začít opravy zdí kolem našich 
kostelů. Na tyto stavební akce se podařilo získat 
granty Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva kultury 
a podporu městských částí na území naší farnosti. 
Všem sponzorům velmi děkujeme. 

Letní soustředění farní rytmické kapely 
Letos se poprvé uskuteční letní soustředění farní 
rytmické kapely, a to o víkendu 17.-19. 7. Pokud 
byste se někdo chtěli přidat se zpěvem nebo hrou 
na hudební nástroj, domluvte se s Dominikou 
Mackovou, email: mackova.domi@gmail.com. 

Hledáme kuchaře pro kurzy Invenio 
Vzhledem k většímu počtu naplánovaných kurzů 
Invenio od září 2020 hledáme dalšího kuchaře na 
dohodu o provedení práce. Zájemci se, prosím, 
přihlaste u otce Vojtěcha. 

Poutní slavnost v kostele sv. Jakuba 25. 7. 
Poutní slavnost v kostele sv. Jakuba bude v sobotu 
25. 7. v 18:00. Srdečně zveme k společnému slavení. 

Požehnání do nového školního roku 6. 9. 
V neděli 6. 9. při mši sv. v 9:30 budeme vyprošovat 
dary Ducha svatého do nového školního roku. Žáci 
i učitelé budou moci přijmout zvláštní požehnání. 
Odpoledne bude, dá-li Bůh, farní setkání na zahradě, 
čas bude ještě upřesněn na konci srpna. 

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, 
JN = Josef Dat Tan Nguyen. 

Aktuality z ADCM a z Nazareta 
Nazaretský trip 

V rámci projektu víkendovek pro starší se ve dnech 
20.-22. 7. uskuteční Nazaretský trip na Křivoklátsko 
pro mladé ve věku od cca 15 do 19 let. Více info na 
webu www.adcm.cz. Srdečně zveme. 

Runway camp 

V týdnu 9.-15. 8. proběhne tábor Runway na Hoře 
Matky Boží v Králíkách pro mladé od 15 let do cca 
19 let, více info na webu www.runwaycamp.cz. 

24.- 26. 7. a 14.-16. 8. Setkání kapely Václav Vlasák 
23.-28. 8. LIFT CAMP v Zásmukách 
29. 8. Teoretický workshop pro lektory Invenio 

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

Informace ze života farnosti

–––––––––  červenec a srpen 2020  –––––––––

www.pixabay.com  

Milí přátelé, 

při modlitbě se čtením z breviáře upoutala mou 
pozornost tato myšlenka sv. Řehoře z Nyssy (+394): 

„Tělesné zdraví je pro život člověka v lidských očích 
zajisté něco dobrého. Šťasten však není ten, kdo 
všechno o zdraví jen zná, ale ten, kdo zdravě 
opravdu žije. Jestliže by totiž někdo pěl ódy na 
zdraví, a přitom jedl škodlivý pokrm, ze kterého 
vznikají v těle špatné šťávy a nemoci, k čemu by 
mu bylo, že velebí zdraví, když ho sužují choroby? 
Podobně chápejme také to, o čem jsme mluvili: Pán
neříká, že je blažené něco o Bohu vědět, ale Boha 
v sobě mít. Říká přece: Blahoslavení čistého srdce, 
neboť oni budou vidět Boha (Mt 5,8).“ 

(2. čtení z modlitby se čtením ze soboty 12. týdne 
v mezidobí, Orat. 6 De beatitudinibus: PG 44, 1270) 

Nějaké skutečnosti osobně žít, nebo o nich jenom 
mluvit, vědět a představovat si je, to je obrovský 
rozdíl. Může se to týkat zmiňovaného zdraví, ale 
také vztahů, hodnot a postojů, anebo víry a života 
s Bohem. Kéž čas léta bude pro nás pro všechny 
dobře využitou příležitostí třeba opět o něco více 
promítnout do svého života vše, co víme, po čem 
toužíme a co je pro nás důležité!  Otec Vojtěch 
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