
Liturgický kalendář červen 

1. 6. út Sv. Justina, muč. 
2. 6. st Středa 9. týdne v mezidobí 

(Sv. Marcelina a Petra, muč.) 
3. 6. čt Sv. Karla Lwangy a druhů, muč. 
4. 6. pá Pátek 9. týdne v mezidobí 
5. 6. so Sv. Bonifáce, b. a muč. 

6. 6. ne Slavnost Těla a Krve Páně 

7. 6. po Pondělí 10. týdne v mezidobí 
8. 6. út Úterý 10. týdne v mezidobí 
9. 6. st (Sv. Efréma, jáh. a uč. c.) 
10. 6. čt Čtvrtek 10. týdne v mezidobí 
11. 6. pá Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
12. 6. so Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

13. 6. ne 11. neděle v mezidobí 

14. 6. po Pondělí 11. týdne v mezidobí 
15. 6. út Úterý 11. týdne v mezidobí

(Sv. Víta, muč.) 
16. 6. st Středa 11. týdne v mezidobí 
17. 6. čt Čtvrtek 11. týdne v mezidobí 
18. 6. pá Pátek 11. týdne v mezidobí 
19. 6. so (Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, b.)

(Sv. Romualda, opata) 

20. 6. ne 12. neděle v mezidobí 

21. 6. po Sv. Aloise Gonzagy, řeh. 
22. 6. út Úterý 12. týdne v mezidobí 

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

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

27. 6. ne 13. neděle v mezidobí 

28. 6. po Sv. Ireneje, b. a muč. 
29. 6. út Slavnost sv. Petra a Pavla, apošt. 
30. 6. st (Sv. prvomučedníků římských)
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 
kněz, farář, tel.: 732 106 466 
email: smolka.vojtech@gmail.com 

P. RNDr. Stanislav Hrách CSc. 
kněz, výpomocný duchovní, tel.: 737 652 693 
email: stanislav.hrach@knez.cz 

Bohoslužby v naší farnosti 
Podle aktuálních epidemických opatření již není 
stanoven počet účastníků na bohoslužbě, ale platí 
tyto tři podmínky: 1) věřící se chrání respirátorem, 
2) při vstupu si dezinfikují ruce a 3) udržují odstup 
alespoň 2 m, nejsou-li z jedné domácnosti. 

NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ 
- Kunratice sobota 18:00, neděle 8:00, 9:30, 11:00 
- Hrnčíře neděle 11:00 

VŠEDNODENNÍ MŠE SVATÉ 

- Kunratice pondělí až pátek 18:00 

Na mše svaté již není třeba se předem přihlašovat, 
využijme rozšířenou nabídku mší svatých. 

V Kunraticích je otevřen kostel k modlitbě nebo 
přijetí svátosti smíření alespoň půl hodiny přede 
mší svatou, otec Vojtěch zpovídá v kostele (nebo 
před kostelem), otec Stanislav v kanceláři. Kdo kdy 
zpovídá, můžete zjistit z google kalendáře na webu 
farnosti: VS = otec Vojtěch, SH = otec Stanislav. 

Můžete také požádat o návštěvu kněze doma. 

Aktuální program veškerého dění ve farnosti lze 
sledovat v „google kalendáři“ na webu farnosti, kde 
lze najít i aktuální nedělní ohlášky, které si můžete 
také nechat zasílat emailem. 

Červen v církvi a naší arcidiecézi 

Podávání svatého přijímání na ruku 

Přestože pandemie je v naší zemi nyní na ústupu, 
prosíme věřící, aby přijímali svaté přijímání na ruku. 
Při mších svatých je stále vynecháváno pozdravení 
pokoje a z kropenek je odstraněna svěcená voda. 

Otcové biskupové vybízejí k návratu do kostelů 
Také z úst našich otců biskupů zaznělo povzbuzení, 
aby se věřící opět účastnili mší svatých prezenčně. 
Eucharistie a její slavení je pramenem a vrcholem 
křesťanského života a prezenční forma je pro 
slavení mše svaté klíčová. 

Slavnost Těla a Krve Páně v katedrále 3. 6. 
V katedrále bude slavena v den slavnosti Těla a Krve 
Páně slavnostní mše svatá, po které bude následovat
eucharistické procesí na Hradčanském náměstí. 
Mše svatá začne v 17:00, srdečně zveme. V naší 
farnosti slavnost budeme slavit v neděli 6. 6. 

Kněžské svěcení v katedrále 19. 6. 
V naší arcidiecézi bude letos vysvěcen ke kněžství 
Václav Šustr při mši svaté v katedrále 19. 6. v 10:00. 
Podpořme svěcence svou modlitbou i osobní účastí 
na kněžském svěcení. Primici bude slavit Václav Šustr 
v neděli 20. 6. ve 14:00 v kostele sv. Václava v Praze 
na Smíchově; po slavnostní mši svaté bude udělovat 
novokněžské požehnání. 

Modleme se o dobrý výběr pražského arcibiskupa 
Chtěli bychom poprosit o modlitbu za všechny, kteří 
se podílejí na výběru nového pražského arcibiskupa, 
a především o modlitbu za jeho dobrou volbu. Osoba
diecézního biskupa je pro místní církev velmi důležitá. 

Církev se modlí za ukončení pandemie 
Otcové biskupové prosili o každodenní modlitbu za 
uzdravení nemocných, za ty, kdo nemocné ošetřují 
a za ukončení pandemie. Vytrvejme prosím v našich
modlitbách a modleme se také za země, kde se 
pandemii nedaří zvládat, aby se náš život mohl 
vrátit ke svému pokojnému běhu. 
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Červen v naší farnosti 

Přijetí iniciačních svátostí 
Dne 16. 5. přijala v IKEMu křest, biřmování a první 
svaté přijímání paní Dana Rousová. 

Křty v kostele sv. Jakuba 
13. 6. ve 12:30 Ester Marie Poštulková 
20. 6. ve 13:00 Zuzana Macháčková

Svatby v kostele sv. Jakuba 
23. 5. v 19:00 Tuan Anh Nguyen a Huong Giang Vu 
19. 6. v 15:00 Tomáš Kolmistr a Barbora Purnochová

Pohřby v kostele sv. Jakuba 
14. 5. ve 12:00 zádušní mše sv. za Rudolfa Voighta 
15. 5. ve 12:00 pohřeb se mší sv. Augustina Majera

Pastorační a ekonomická rada 
Setkání pastorační rady farnosti se uskutečnilo 4. 5.,
jednání ekonomické rady proběhlo 24. 5. online. 

Proces předávání kapličky ve Zdiměřicích 
Kaple a malý pozemek, který ji obklopuje, byly a 
jsou ve vlastnictví pražského arcibiskupství, které 
pojalo úmysl se kaple zbavit. Arcibiskupství proto 
kapli nabídlo farnosti, nicméně po zjištění, že spolu 
s ní není k převodu nabídnutý také pozemek, který 
ji obklopuje, ekonomická rada farnosti dospěla 
k rozhodnutí, že farnost přijme buď kapli společně 
s pozemkem, nebo ji nepřijme vůbec. Podrobnosti 
mohou zájemcům sdělit členové ekonomické rady 
nebo otec Vojtěch. 

Poděkování dobrovolníkům 
Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc při Noci 
kostelů a při úklidu a přípravě kaple ve Zdiměřicích 
přede mší svatou 30. 5. Pán Bůh odplať. 

Dbáme na bezpečnou účast na mších svatých 
Pro bezpečnou účast na mších svatých dodržujeme 
epidemická opatření a zůstává navýšený počet mší 
svatých. Při každé mši svaté v Kunraticích je možné 
být také před kostelem a využít reproduktoru, který
se nachází u bočního vchodu a který lze zapnout 
vypínačem zevnitř u tohoto vchodu. 

Adorace a modlitba chval 1. 6. 
Není-li řečeno jinak, každé úterý po mši svaté až do 
20:00 je eucharistická adorace s možností svátosti 
smíření. V úterý 1. 6. doprovodí adoraci zpěvem a 
hudbou několik mladých lidí, srdečně zveme.

Setkávání, katecheze, společenství 
Věříme, že po rozvolnění bude možné konat také 
pravidelná setkání ve farnosti, aktuální informace 
najdete vždy na webu farnosti. 

Farní káva na zahradě 
V souladu s aktuální epidemickou situací bude již 
nejspíš možné po nedělních mších svatých v 9:30 
a v 11:00 využít farní zahradu k neformálnímu 
setkání a farní kávě. Srdečně zveme. 

Prosba o dary pro farnost 
Jsme velmi vděční jak za jednorázové, tak zejména 
za pravidelné dary farnosti. Poskytnout finanční dar 
můžete jak bezhotovostním převodem na farní účet 
č. 76224369/0800, tak předáním v hotovosti otci 
Vojtěchovi, který je statutárním zástupcem farnosti. 
Rádi vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely. 

Aktuality z ADCM a z Nazareta 

Dle aktuální epidemické situace, dá-li Bůh: 

1.-3. 6. Invenio ZŠ Strossmayerovo nám., 6.B 
5. 6. Setkání biřmovanců z farnosti Praha-Koloděje
8.-10. 6. Invenio ZŠ Strossmayerovo nám., 6. A 
16.-18. 6. Invenio Gymnázium Litoměřice, prima 
23.-25. 6. Invenio ZŠ Mníšek pod Brdy, 9. třída 
26.-27. 6. LIFT Garden party (v rámci kurzu LIFT) 

Taxiway camp 25.-30. 7. 2021 
Týdenní tábor pro mladé ve věku 12-15 let, který se 
uskuteční v Králíkách. Je ještě možné se přihlásit. 
Více na www.adcm.cz, kde je i odkaz na přihlášku. 

Přihlašování na LIFT 21 
Srdečně zveme mladé lidi ve věku 16-26 let na nový 
běh kurzu LIFT od října 2021, více info a přihlašování 
na webu ADCM nebo webu kurzu www.lift.adcm.cz. 

Informace ze života farnosti
–––––––––––––– červen 2021 –––––––––––––

Kresba z přednášky z Animátorského kurzu v Nazaretě, Lukáš Matys, 2016   

Milí přátelé, farníci, sestry a bratři, 

v uplynulých měsících bylo na tomto místě možné číst 
slova členů pastorační rady. Rád bych za tuto ochotu 
podělit se a povzbudit ze srdce poděkoval. A při této 
příležitosti bych rád poděkoval opravdu všem, kteří 
jakkoliv v naší farnosti zapojují do služby. Mám radost 
z toho, že jsou lidé, kterým není jedno, co se okolo 
nich děje, kteří mají odvahu se konkrétně podílet na 
životě farnosti a přiložit ruku k dílu tam, kde je třeba. 

Jednou mě během jedné přednášky pro mladé zaujal
obrázek, který komickým (nebo až tragikomickým) 
způsobem poukazoval na to, jak někteří věřící vnímají
křesťanské společenství. Jako by to měli být duchovní
(ve farnosti třeba pan farář), který táhne, a ostatní, 
kteří se vezou. V kontrastu k tomu byl během oné 
přednášky představen druhý obrázek, který naopak 
ukazoval jiný model: malá společenství, v kterých lidé
sdílejí své dary, charismata a hřivny ve službě jeden 
pro druhého a pro růst celku, v kterém si navzájem 
naslouchají, společně se modlí a žijí svoji víru tak, že 
to společenství celé farnosti a církve může utvářet. 

Mějme odvahu v této době ustupující pandemie 
znovu vidět své dary a rozvíjet je ve službě tak, aby 
mohlo také naše farní společenství růst. K tomu vám 
všem ze srdce žehnám! Váš otec Vojtěch 
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