
Liturgický kalendář listopad 
1. 11. ne Slavnost Všech svatých 

2. 11. po Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
3. 11. út Úterý 31. týdne v mezidobí 

(Sv. Martina de Porres, řeh.) 
4. 11. st Sv. Karla Boromejského, b. 
5. 11. čt Čtvrtek 31. týdne v mezidobí 
6. 11. pá Pátek 31. týdne v mezidobí 
7. 11. so Sobota 31. týdne v mezidobí 

8. 11. ne 32. neděle v mezidobí 

9. 11. po Svátek posvěcení Lateránské baziliky 
10. 11. út Sv. Lva Velikého, pap. a uč. c. 
11. 11. st Sv. Martina, b. 
12. 11. čt Sv. Josafata, b. a muč. 
13. 11. pá Sv. Anežky České, panny 
14. 11. so Sobota 32. týdne v mezidobí 

15. 11. ne 33. neděle v mezidobí 

16. 11. po Pondělí 33. týdne v mezidobí 
(Sv. Markéty Skotské | Sv. Gertrudy) 

17. 11. út Sv. Alžběty Uherské, řeh. 
18. 11. st (Posvěcení řím. bazilik sv. Petra a Pavla)
19. 11. čt Čtvrtek 33. týdne v mezidobí 
20. 11. pá Pátek 33. týdne v mezidobí 
21. 11. so Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

22. 11. ne Slavnost Ježíše Krista Krále 

23. 11. po (Sv. Klementa I., pap. a muč.) 
(Sv. Kolumbána, opata) 

24. 11. út Sv. Ondřeje Dung Laca a druhů, muč. 
25. 11. st Středa 34. týdne v mezidobí

(Sv. Kateřiny Alexandrijské, p. a muč.)
26. 11. čt Čtvrtek 34. týdne v mezidobí 
27. 11. pá Pátek 34. týdne v mezidobí 
28. 11. so Sobota 34. týdne v mezidobí 

29. 11. ne 1. neděle adventní 
ZAČÍNÁ NOVÝ LITURGICKÝ ROK A ADVENTNÍ DOBA 

30. 11. po Svátek sv. Ondřeje, apošt. 
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, 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 

V době mimořádných opatření 
V návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR a našich otců
biskupů se do odvolání ruší mše svaté s účastí lidu
i ostatní programy, při kterých se farníci setkávají.

Mše svaté jsou slouženy v kostele svatého Jakuba 
bez účasti lidu, lze vytvořit společenství modlitby: 

- NEDĚLE v 8:00 a 9:30 
- PONDĚLÍ-PÁTEK v 18:00 a SOBOTA v 8:00 

V případě zájmu o individuální účast na mši svaté 
se prosím obraťte na otce Vojtěcha. Při nedělích a 
při slavnostech lze vytvořit duchovní společenství 
kolem oltáře díky přímému přenosu. Odkaz na 
webu farnosti www.farnostkunratice.cz. 

  K přípravě doporučujeme aplikace:
  Misál na rok 2019/20 s liturgickými texty. 
  Kancionál s texty a notami písní. Aplikace 
  si můžete zdarma instalovat na mobil. 

I za stávající situace je možná individuální duchovní 
péče. Farní kostel svatého Jakuba je proto otevřen 
k osobní modlitbě a přijetí svátostí v neděli v čase 
13:00-17:00, ve všední dny a v sobotu 16:00-18:00. 

Aktuální program a časy otevření kostela najdete 
v „google kalendáři“ na webu farnosti. Lze také 
požádat kněze o návštěvu nemocných doma. 

Listopad v církvi a naší diecézi 
Podávání svatého přijímání na ruku 
Žádáme věřící, aby přijímali svaté přijímání na ruku 
a aby dodržovali všechna další přijatá opatření. Bylo
stanoveno, aby bylo opět vynecháváno pozdravení 
pokoje a z kropenek byla odstraněna svěcená voda. 

Plnomocné odpustky pro naše zemřelé 
Apoštolská penitenciárie 11. 1. 2020 prodloužila 
na žádost ČBK své dovolení, na jehož základě věřící 
v ČR mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše 
v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny 
věrné zemřelé. 
Vzhledem k pandemii nemoci covid-19 vydala 
Apoštolská penitenciárie 22. 10. 2020 dekret, podle 
něhož mohou věřící získat plnomocné odpustky pro 
duše v očistci nejen v obvyklých osmi dnech 1.-8. 
11., ale i během celého měsíce listopadu; těchto 
osm dní si mohou věřící svobodně vybrat. 

Podmínky pro získání plnomocných odpustků 
pro duše v očistci jsou tyto: 1) daný den přijmout 
eucharistii, 2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit
za zemřelé, 3) pomodlit se na úmysl Svatého otce, 
4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď. 

Modlitba svatého růžence 
Otcové biskupové velmi vybízejí k modlitbě růžence,
zvláště nyní, kdy je omezená možnost účastnit se 
mše sv. Růženec je mocným duchovním prostředkem,
který je vždy k dispozici. Lze se připojit k iniciativě 
modlitby každý večer ve 20:00, ať sami či společně 
v rodinách. 

Prosba o modlitbu za ukončení pandemie 
Otcové biskupové prosí i o každodenní modlitbu za 
uzdravení nemocných, za ty, kdo nemocné ošetřují 
a za ukončení pandemie. 

Modleme se denní modlitbu církve (breviář) 
  Breviář se lze modlit z knihy nebo z aplikace 
  Breviář, kterou lze zdarma instalovat na mobil.

Inspirativní videa jsou také na youtube liturgie.cz.

http://www.farnostkunratice.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCJx8Y4F6XMmXVjonltsPchw
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.breviar.android&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=jozkar.kancional&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.liturgie.MisalNaPrazdniny&hl=cs
https://www.farnostkunratice.cz/
mailto:farnost.kunratice@gmail.com


Listopad v naší farnosti 
Pohřby a rozloučení v kostele sv. Jakuba 
17. 10. v 11:00 Dinh Thi Hong Nhung, se mší svatou 
22. 10. ve 14:00 Božena Jokešová, beze mše svaté 

Nedělní „farní káva“ a farní knihovna 
Nyní z důvodu pandemie covid-19 setkání nejsou. 
Na půjčení knih se domluvte individuálně s Monikou 
Pokornou, email: pokorna.moni77@seznam.cz. 

Výuka náboženství a setkání malých společenství 
V nynější době bohužel není možné, aby prezenční 
formou probíhala výuka náboženství dětí ani aby se 
konala setkání malých společenství. V případě, že 
budou setkání formou on-line, pozveme přihlášené 
děti, respektive ty, kteří se v malých společenstvích 
setkávají. 

Příprava dospělých ke křtu a hovory o víře 
Dospělí, kteří přemýšlí o přípravě ke křtu nebo chtějí 
prohloubit svou víru, zejména porozumění své víře, 
se mohou přihlásit u otce Vojtěcha. 

Adaptace Nazareta 
Děkujeme všem za modlitbu za adaptaci Nazareta, 
pokračují přípravné práce a jednání ohledně toho, 
jak konkrétně bude nastavené její financování. 
Pamatujme prosím dále na tento úmysl v modlitbě. 

Oprava ohradních zdí kolem našich kostelů 
Již jsou skoro hotové opravy zdí kolem našich 
kostelů. Na tyto stavební akce byla získána podpora 
Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstva kultury a 
městských částí na území naší farnosti. Děkujeme. 

Některé další akce se bohužel neuskuteční 
S lítostí oznamujeme, že se neuskuteční tzv. Noc 
v Nazaretě pro děti 7.-8. 11., hubertská mše svatá 
14. 11. Zda bude vyrábění adventních věnců 22. 11., 
bude ještě upřesněno. 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. 11. 
Mše svaté budou na Dušičky 2. 11. v 8:00 v hrobce, 
ve 12:00 a v 18:00 v kostele. Večerní bohoslužba 
v 18:00 bude v přímém přenosu na webu farnosti. 

Úvodní slova farních zpráv 
Jistě jste si všimli, že do minulého čísla informací ze 
života farnosti (farních zpráv) úvodní slovo napsala 
Jana Vargová, členka pastorační rady farnosti. Také 
v tomto a v následujících číslech si můžete přečíst 
úvodní slova jednotlivých členů pastorační rady, a 
to v pořadí, které bylo vylosováno. Je krásné, když 
se můžeme navzájem povzbuzovat slovem. 

Vzájemná pomoc a podpora nejen slovem 
Otec Vojtěch je k dispozici pro duchovní službu, 
ozvěte se kdykoliv na mobil 732 106 466. Pokud 
byste potřebovali pomoc nejen v rovině duchovní, 
například z důvodu karantény potřebovali nakoupit,
ozvěte se rovněž, otec Vojtěch pomoc zkoordinuje. 
Pokud byste někdo naopak byl ochoten pomoc 
nabídnout, ozvěte se také. 

Pár tipů a jedna prosba 
Tipy na přímý přenos 
Je užitečné zvolit vhodné místo, třeba tam, kde se 
jako rodina společně modlíte, uklidit ho a připravit, 
případně zapálit svíci. Můžete přepnout do režimu 
celé obrazovky a vypnout vyzvánění svých telefonů. 
Velkou pomocí může být také volba slavnostnějšího 
oblečení. Pokud jste z Kunratic, můžete při zvonění 
zvonů otevřít okno, a tak slyšet zvony i reálně. 

Prosba o dary pro farnost 
Protože nedělní sbírky, které se nyní nekonají, tvoří 
podstatnou část pravidelných příjmů farnosti, si vás 
dovolujeme poprosit o finanční dary. Můžete zvolit 
jednorázový dar či pravidelnou podporu převodem 
na účet farnosti 76224369/0800. Vše pochopitelně 
pouze v případě, že i na Vás samotné nebo na Vaše 
nejbližší nedoléhají ekonomické důsledky situace. 

Aktuality z ADCM a z Nazareta 
Arcidiecézní ples 27. 11. v KC Novodvorská nebude.

Informace ze života farnosti
––––––––––––– listopad 2020 –––––––––––––

Hřbitov Hořice v Podkrkonoší, foto Oliver Macháček   

Milí spolufarníci, 

s listopadem je neodmyslitelně spojená Slavnost 
všech svatých, Vzpomínka na všechny zemřelé a 
možnost získat plnomocné odpustky. Když jsem před
pár lety při přípravě na svůj křest zjistil, že po splnění 
několika náležitostí mohu pro někoho získat odpustek 
a pomoci mu tím zkrátit cestu do věčného života, byla 
to pro mne ukázka další roviny Božího milosrdenství. 
Je povznášející, že můžeme vykonat „službu“ pro své 
blízké zemřelé a také pro neznámé sestry a bratry 
ve víře, a tím sami ještě více růst jako křesťané.

Mnoho z vás je nejspíš ovlivněno touto nelehkou 
dobou a není na místě „covidkrizi“ zlehčovat. Přesto 
nás může těšit skutečnost, že i přes veškerá omezení 
máme možnost dálkové účasti na mších svatých, 
žít ze svátostí a také můžeme navštěvovat hřbitovy, 
kde odpočívají naši zemřelí. 

„My tedy máme na základě církevního rozhodnuti MOC
pomoci těm, kteří jsou bez MOCI se vlastním přičiněním
dostat z očistce do Boží přítomnosti, do nebe.“ 
(zdroj - www.pastorace.cz)

Závěrem, neklesejte na mysli a na duchu, Bůh je s námi
a společně toto těžké období zvládneme. Zůstaňte 
duchem pozitivní, abyste byli covid negativní :-) 

Oliver Macháček, člen pastorační rady  

https://www.farnostkunratice.cz/dary/
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