
Liturgický kalendář červenec 
1. 7. pá Pátek 13. týdne v mezidobí 
2. 7. so Sobota 13. týdne v mezidobí 
3. 7. ne 14. neděle v mezidobí 
4. 7. po Památka sv. Prokopa, opata 
5. 7. út Slavnost sv. Cyrila, mnicha,

a Metoděje, b., hl. patronů Moravy 
6. 7. st Středa 14. týdne v mezidobí 

(Sv. Marie Gorettiové, panny a muč.) 
7. 7. čt Čtvrtek 14. týdne v mezidobí 
8. 7. pá Pátek 14. týdne v mezidobí 
9. 7. so Sobota 14. týdne v mezidobí

(Sv. Augustina Žao Ronga, kn. a muč. )
10. 7. ne 15. neděle v mezidobí 
11. 7. po Svátek sv. Benedikta, opata 
12. 7. út Úterý 15. týdne v mezidobí 
13. 7. st (Sv. Jindřicha) 
14. 7. čt (Bl. Hroznaty, muč.)

(Sv. Kamila de Lellis, kn.) 
15. 7. pá Sv. Bonaventury, b. a uč. c. 
16. 7. so (Panny Marie Karmelské) 
17. 7. ne 16. neděle v mezidobí 
18. 7. po Pondělí 16. týdne v mezidobí 
19. 7. út Úterý 16. týdne v mezidobí 
20. 7. st (Sv. Apolináře, b. a muč.) 
21. 7. čt (Sv. Vavřince z Brindisi, kn. a uč. c.) 
22. 7. pá Svátek sv. Marie Magdalény 
23. 7. so Svátek sv. Brigity, řeh. 
24. 7. ne 17. neděle v mezidobí 
25. 7. po Svátek sv. Jakuba, apošt. 
26. 7. út Sv. Jáchyma a Anny, rodičů P. Marie
27. 7. st (Sv. Gorazda a druhů, muč.) 
28. 7. čt Čtvrtek 17. týdne v mezidobí 
29. 7. pá Sv. Marty, Marie a Lazara 
30. 7. so (Sv. Petra Chryzologa, b. a uč. c.) 
31. 7. ne 18. neděle 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, 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 
Bc. Mgr. Jakub Haloda, PhD. 
trvalý jáhen, tel.: 602 233 490 
email: jakub.haloda@oxinst.com 
Mgr. Štěpán Sirovátka, PhD. 
bohoslovec, pastorační asistent, tel.: 720 340 507 
email: stepan.sirovatka@seznam.cz 

Pravidelné bohoslužby 
NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ 
- Kunratice neděle 8:00 a 10:00 
- Hrnčíře neděle 11:00 
VŠEDNODENNÍ MŠE SVATÉ 
- Kunratice pondělí až pátek 18:00 
Čas sobotní mše svaté, je-li, je upřesněn v ohláškách. 
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 sakristii. 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. 
Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích. Neprodejné.

 Liturgický kalendář srpen 
1. 8. po Sv. Alfonsa Marie z Liguori, b. a uč. c. 
2. 8. út (Sv. Eusebia z Vercelli, b.)

(Sv. Petra Juliána Eymarda, kn.) 
3. 8. st Středa 18. týdne v mezidobí 
4. 8. čt Sv. Jana Marie Vianneye, kn. 
5. 8. pá (Posvěcení řím. baziliky Panny Marie)
6. 8. so Svátek Proměnění Páně 
7. 8. ne 19. neděle v mezidobí 
8. 8. po Sv. Dominika, kn. 
9. 8. út Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,

panny a muč. 
10. 8. st Svátek sv. Vavřince, jáh. a muč. 
11. 8. čt Sv. Kláry, panny 
12. 8. pá (Sv. Jany Františky de Chantal, řeh.) 
13. 8. so (Sv. Ponciána, pp., a Hippolyta, kn., muč)

14. 8. ne 20. neděle v mezidobí 
15. 8. po Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
16. 8. út (Sv. Štěpána Uherského) 
17. 8. st Středa 20. týdne v mezidobí 
18. 8. čt Čtvrtek 20. týdne v mezidobí 
19. 8. pá (Jana Eudese, kn.) 
20. 8. so Sv. Bernarda, opata a uč. c. 
21. 8. ne 21. neděle v mezidobí 
22. 8. po Panny Marie Královny 
23. 8. út (Sv. Růženy z Limy, panny) 
24. 8. st Svátek sv. Bartoloměje, apošt. 
25. 8. čt (Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka 

 a Kristina, muč. | Sv. Ludvíka) 
(Sv. Josefa Kalasanského, kn.) 

26. 8. pá Pátek 21. týdne v mezidobí 
27. 8. so Sv. Moniky 
28. 8. ne 22. neděle v mezidobí 
29. 8. po Umučení sv. Jana Křtitele 
30. 8. út Úterý 22. týdne v mezidobí 
31. 8. st Středa 22. týdne v mezidobí 
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Události (nejen) v naší farnosti 
Křest v kostele sv. Jakuba 
2. 7. v 11:00 Petr Pavel Koblasa 
Svatby v kostele sv. Jakuba 
29. 6. v 16:15 Tuong Van Dang a Uyen Kim Thi Ho 
16. 7. v 11:00 Michal Čtvrtník a Daniela Borová 
Pohřeb v kostele sv. Jakuba 
25. 6. v 11:00 Jana Zlámalová, pohřeb se mší sv. 
Farní setkání a „farní káva“ 
Každou neděli po druhé mši svaté v Kunraticích, tj. 
od cca 11:00 před kostelem. Zveme k přátelskému 
setkání. Z důvodu probíhající adaptace se koná 
setkání a farní káva v prostoru před kostelem. 
Uvedení nového arcibiskupa 2. 7. v katedrále 
Papež František jmenoval dne 13. 5. novým pražským 
arcibiskupem Mons. Jana Graubnera, do té doby 
arcibiskupa olomlouckého. Kanonické uvedení do 
úřadu proběhne 2. 7. od 10:00 v katedrále sv. Víta. 
Poutní slavnost sv. Prokopa a sv. Jakuba 
Poutní mše svatá ke cti sv. Prokopa bude v neděli 
3. 7. v 11:00 v kostele sv. Prokopa v Hrnčířích, poutní
mše svaté ke cti sv. Jakuba budou v neděli 24. 7. 
v 8:00 a v 10:00 v kostele sv. Jakuba v Kunraticích. 
Přivítání jáhna Michala Hladíka 4. 9. 
Od 1. 8. bude, dá-li Bůh, v naší farnosti ustanoven 
k jáhenské službě jáhen Michal Hladík. Přivítání 
jáhna Michala bude v neděli 4. 9. při obou mších 
svatých v Kunraticích a následném farním setkání 
v prostorách kolem kostela. Srdečně zveme, prosím 
počítejme s tímto termínem. 
Poděkování za rok služby Štěpána Sirovátky 4. 9. 
V neděli 4. 9. se rovněž rozloučíme s bohoslovcem 
Štěpánem Sirovátkou a poděkujeme mu za rok jeho 
služby v naší farnosti. 
Požehnání do nového školního roku 4. 9. 
V neděli 4. 9. při mších svatých budeme také prosit 
o dary Ducha svatého do nového školního roku. Žáci 
a učitelé budou moci přijmout zvláštní požehnání. 

ADAPTACE NAZARETA 
Cílem adaptace je vytvořit zázemí, připravené pro 
setkávání farníků i širšího společenství lidí z Kunratic, 
které by mohl život farnosti a vzájemná setkávání 
oslovit a obohatit, a zároveň připravit prostor pro 
programy centra mládeže o víkendech i ve všední 
dny. Přínosem pro farnost bude to, že farnost získá 
kompletně opravené a vybavené prostory fary. 
Projekt by měl být spolufinancován Evropskou unií. 
Celkové náklady nyní odhadujeme na cca 30 mil. Kč,
granty by měly pokrýt cca 12,8 mil. Kč, náklady nad 
rámec grantů by měly být rozděleny mezi farnost a 
Arcibiskupství pražské podle poměru podlahové 
plochy staré fary a centra mládeže, tedy v poměru 
cca 26% a 74%. Na farnost tedy připadá celkem cca 
4,5 mil. Kč. Farnosti přispěla MČ Praha-Libuš částkou 
2x 100 tis. Kč a MČ Praha-Kunratice 400 tis. Kč. Po 
započítání těchto příspěvků a vlastních finančních 
prostředků farnosti je nyní pokryto cca 2,7 mil. Kč, 
zbývá nám dát dohromady částku cca 1,8 mil Kč. 
Prosíme, v rámci vašich možností a s vědomím, že 
jsou i další bohulibé účely, o modlitbu a také finanční
podporu. Poskytnout dar můžete bezhotovostním 
převodem na farní účet číslo 76224369/0800 nebo 
předáním v hotovosti otci Vojtěchovi, statutárnímu 
zástupci farnosti. Rádi vystavíme potvrzení o daru 
a sepíšeme darovací smlouvu. 
Byla uzavřena smlouva o dílo s vysoutěženou firmou 
HEKO Group, s.r.o., a začaly práce na staré faře, 
která by měla být dokončena na podzim. Koncem 
jara začaly práce také v nové části budovy, bude 
přistavěn malý přístěnek a upravena zahrada. Celé 
dílo by mělo být dokončeno na jaře 2023. 

Aktuality z ADCM a z Nazareta 
Taxiway camp 24.-29. 7. 2022, viz www.adcm.cz. 
Runway camp 31. 7. - 6. 8. 2022, viz www.adcm.cz. 
Celostátní setkání mládeže Hradec 9.-14. 8. 2022. 
LIFT CAMP 21.-26. 8. 2022 

Informace ze života farnosti
––––––––– červenec a srpen 2022  –––––––––

Foto: Archiv kunratické farnosti, z putování otců s dětmi    

Milí farníci, 
Sázavský klášter, domov a působiště svatého 
Prokopa, se stal v horkém červnovém víkendu cílem 
putování kunratických tatínků a jejich ratolestí. 
Cesta byla lemována nejen zmrzlinami a 
občerstvovnami, ale také potravou ducha – 
kapličkou svatého Prokopa, okouzlujícím pohledem 
na meandry Sázavy a krásnou vyhlídkou z Krkavčích 
skal, která nás dovedla také k polední modlitbě. 
Chlad sklepení kláštera zkrotil prožité vedro. Otec 
Vojtěch zde sloužil mši. Svatý Prokop je zobrazován 
s čertem, který nám připomněl, jak často je třeba 
bojovat s ďáblem a jeho pokušeními, které ve svém 
životě potkáváme. Kéž bychom byli také tak úspěšní
jako svatý Prokop a nad svými slabostmi dokázali 
vítězit.
Přeji vám všem, abyste během prázdnin – stejně 
jako my během farního otcovského putování – 
prožili spoustu krásných výletů a setkání s milými 
lidmi a našli si také chvilku na ztišení, na setkání 
s Pánem, třeba v krátké modlitbě během návštěvy 
nově poznaných či znovu navštívených poutních 
míst či kostelů. 

Pavel Janeček, člen pastorační rady farnosti 
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