
Liturgický kalendář květen 

1. 5. pá (Sv. Josefa dělníka) 
2. 5. so Sv. Atanáše, b. a uč. c. 

3. 5. ne 4. neděle velikonoční 

4. 5. po Pondělí po 4. neděli velikonoční 
5. 5. út Úterý po 4. neděli velikonoční 
6. 5. st (Sv. Jana Sarkandra, kn. a muč.) 
7. 5. čt Čtvrtek po 4. neděli velikonoční 
8. 5. pá (P. Marie, Prostřednice všech milostí) 
9. 5. so Sobota po 4. neděli velikonoční 

10. 5. ne 5. neděle velikonoční 

11. 5. po Pondělí po 5. neděli velikonoční 
12. 5. út Svátek Výročí posvěcení katedrály 
13. 5. st (P. Marie Fatimské) 
14. 5. čt Svátek sv. Matěje, apoštola 
15. 5. pá Pátek po 5. neděli velikonoční 
16. 5. so Svátek sv. Jana Nepomuc., kn. a muč. 

17. 5. ne 6. neděle velikonoční 

18. 5. po (Sv. Jana I., pap. a muč.) 
19. 5. út Úterý po 6. neděli velikonoční 
20. 5. st (Sv. Klementa Marie Hofbauera, kn.) 

(Sv. Bernardina Sienského, kn.) 
21. 5. čt Slavnost Nanebevstoupení Páně 
22. 5. pá (Sv. Rity z Cascie, řeh.) 
23. 5. so Sobota po 6. neděli velikonoční 

24. 5. ne 7. neděle velikonoční 

25. 5. po (Sv. Bedy Ctihodného, kn. a uč. c. ) 
(Sv. Řehoře VII., pap.) 
(Sv. Marie Magdalény de´Pazzi, panny) 

26. 5. út Sv. Filipa Neriho, kn. 
27. 5. st (Sv. Augustina z Canterbury, b.) 
28. 5. čt Čtvrtek po 7. neděli velikonoční 
29. 5. pá (Sv. Pavla VI., pap.) 
30. 5. so Sv. Zdislavy 

31. 5. NE SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Po mších sv. v květnu je většinou májová pobožnost.

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 

Mše svaté ve farnosti 

Od 24. 4. jsou opět povoleny bohoslužby s účastí 

do 15 účastníků (do tohoto počtu se nezapočítávají 
celebrující, varhaník, kostelník a asistence), a to za 
dodržení následujících hygienických opatření: 
- rozestupy alespoň 2 m (mimo členů domácnosti) 
- desinfekce rukou při vstupu do prostoru kostela 
- rouška na ústech a nose (mimo svaté přijímání) 

Mše svaté ve všední dny v naší farnosti obvykle 
nepřesahují počet 15 účastníků: tyto mše svaté jsou
proto slaveny již s účastí lidu (do 15 účastníků podle
toho, kdo přijde dříve); v po-pá 18:00. 

Mše svaté v neděli v Kunraticích obvykle přesahují 
počet 15 účastníků: je třeba se proto předem na 
mše svaté přihlásit u P. Vojtěcha, který také sdělí 
možnosti, na které mše sv. je ještě volná kapacita; 
v so     18:00 a 20:00  , v ne 8:00, 9:30, 11:00, 18:00, 
příp. 20:00 (aktuální rozpis je na webu farnosti). 

Mše svaté v neděli v Hrnčířích obvykle přesahují 
počet 15 účastníků nepatrně, proto budou tyto mše
svaté slouženy s účastí lidu (do 15 účastníků podle 
toho, kdo přijde dříve); v ne 11:00. 

Od 11. 5., nezmění-li se situace, jsou povoleny 

bohoslužby s účastí do 100 účastníků, za dodržení 
výše uvedených hygienických opatření. 

Mše svaté budou podle obvyklého pořádku 
(do 100 účastníků podle toho, kdo přijde dříve): 

- 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 

V případě zájmu bude přidána mše svatá v 11:00 
v Kunraticích (bude upřesněno na webu farnosti). 

Kostel svatého Jakuba bude do plného obnovení 
mší svatých ve farnosti otevřen k osobní modlitbě 
a přijetí svátostí v neděli v čase 15:00-17:00. 

Další program ve 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. 

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 
Protože se situace vyvíjí každým dnem, nyní není 
zcela zřejmé, kdy a za jakých okolností bude možné 
obnovit setkávání v rámci farnosti v plném rozsahu. 
Setkávání jsou možná v souladu s aktuální situací a 
za dodržení potřebných hygienických opatření, 
aktuální informace najdete vždy na webu farnosti. 

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

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


Další události (nejen) ve farnosti 

Rozloučení a pohřby v kostele sv. Prokopa 
7. 5. v 16:00 Antonie Soukupová, se mší svatou 

Svatby v kostele sv. Jakuba 
30. 5. v 11:00 Lucie Valasová a Jan Douda 

Pastorační rada (PRF) 16. 4. 
Dne 16. 4. se uskutečnilo setkání pastorační rady 
farnosti on-line prostřednictvím videokonference, 
zápis je k nahlédnutí u P. Vojtěcha. Jedním z bodů 
byla také informace o aktuální situaci s přípravou 
adaptace Nazareta. Byla podána žádost o grant do 
operačního programu Pól růstu, ta úspěšně prošla 
formální kontrolou, bude následovat posouzení 
hodnotiteli po obsahové stránce. V případě zájmu 
o podrobnější informace se neváhejte obrátit na 
otce Vojtěcha či kohokoliv z pastoračních radních. 

Ekonomická rada (ERF) 7. 5. 
Dne 7. 5. proběhne řádné setkání ekonomické rady.

Zrušení účelové sbírky 17. 5. 
Vzhledem k tomu, že farnosti jsou v současné době 
po delší dobu bez sbírek a mají tedy snížené příjmy, 
vedení arcidiecéze rozhodlo, že se letos ruší účelová
sbírka na arcidiecézi 17. 5. Tuto neděli bude v naší 
farnosti běžná kostelní sbírka. 

Termín křtů dospělých 30. 5. 
V pražské arcidiecézi byl určen náhradní termín křtu 
dospělých na Svatodušní vigilii, která se uskuteční, 
samozřejmě dá-li Bůh, večer 30. 5. Čas Svatodušní 
vigilie v naší farnosti bude ještě stanoven. Avšak již 
nyní srdečně zveme ke společnému slavení. 

Služba ve farní knihovně 
Děkujeme paní Monice Pokorné, která přijala službu
knihovnice ve farní knihovně. Knihy si bude možné 
půjčit během farní kávy nebo společenství seniorů. 

Změna termínu Noci kostelů, nově 12. 6. 
Noc kostelů se letos uskuteční v jiném než původně 
plánovaném termínu, a to nově v pátek 12. 6. 

Cesta do Izraele 14.-21. 3. 2021? 
S vědomím, že nikdo kromě našeho Pána neví, jaká 
bude situace příští jaro, bychom chtěli informovat 
o termínu případné farní pouti do Svaté země, která
se původně měla uskutečnit toto jaro (a věřím, že 
i díky Boží prozřetelnosti byla v prosinci zrušena). 
Podle aktuální situace bude na podzim upřesněno, 
zda se poutní cesta vůbec bude plánovat, anebo se 
odloží na později. Pokud by byla příští jaro, pak ve 
výše uvedeném termínu. 

Víkend rodin a první svaté přijímání dětí 
Ještě bude upřesněno, zda proběhne víkend rodin 
naší farnosti, příp. zda se uskuteční v náhradním 
termínu. Stejně tak bude ještě potvrzeno, kdy se 
uskuteční první svaté přijímání dětí naší farnosti 
(pravděpodobně v původním termínu 7. 6. v 9:30).

Zapište si do diáře 
- Kněžské svěcení Miro 20. 6. v 10:00 v katedrále 
- Primiční mše sv. Miro 21. 6. v 15:00 Praha-Žižkov 
- Rozloučení s Mirem 24. 6. v 18:00 Praha-Kunratice

Dary pro farnost 
Protože se více než měsíc nemohly konat nedělní 
sbírky, které jsou zásadním zdrojem příjmů farnosti,
jsme vděční jak za jednorázové, tak za pravidelné 
dary – to pochopitelně pouze v případě, že i na Vás 
samotné nebo Vaše nejbližší nedolehly ekonomické 
důsledky stávajícího stavu. Pokud chcete vystavit 
potvrzení pro daňové účely, prosíme, uveďte při 
bankovním 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. 

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. 

Informace ze života farnosti
–––––––––––––  květen 2020  –––––––––––––

Papa Francesco durante una recita del Rosario, www.vaticannews.va

Milí farníci, 
jak asi víte, papež František napsal na měsíc květen 
list všem věřícím, v kterém zve k modlitbě růžence: 

Drazí bratři a sestry,

blíží se květen, čas, kdy Boží lid zvláště silně projevuje lásku 
a úctu Panně Marii. V tomto měsíci se tradičně modlíme 
doma s rodinou růženec. Omezení kvůli pandemii nás „nutí“
docenit tento rodinný rozměr také z hlediska duchovního.

Proto jsem se rozhodl vybídnout každého, aby v měsíci 
květnu znovu objevil krásu domácí modlitby růžence. Je 
možné tak činit společně, anebo jednotlivě, a podle situace 
se můžete rozhodnout využívat co nejlépe obě možnosti. 
Tak či onak tomu ovšem napomůže jedno tajemství, a tím 
je jednoduchost. Nejen na internetu lze najít dobré vzory, 
kterých se při modlitbě držet.

Vedle toho nabízím texty dvou modliteb k Panně Marii, 
které můžete připojit na konci růžence a které se i já budu 
v květnu modlit v duchovním spojení s vámi. Přikládám je 
k tomuto listu, aby byly všem k dispozici. [viz farní web] 

Drazí bratři a sestry, budeme-li společně rozjímat Kristovu 
tvář srdcem Marie, naší Matky, sjednotí nás to ještě silněji 
jako duchovní rodinu, a tak dokážeme tento čas zkoušky 
překonat. Budu se modlit za vás, zvláště za ty, kdo nejvíce 
trpí, a vy se prosím modlete za mě. Děkuji vám a ze srdce 
vám žehnám. 

Řím, u sv. Jana v Lateránu, 25. dubna 2020, FRANTIŠEK 

K pozvání Svatého otce se připojuji a přeji vám všem 
požehnaný a dobře prožitý měsíc květen! o. Vojtěch
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