
Liturgický kalendář prosinec 
1. 12. út Úterý po 1. neděli adventní 

(Sv. Edmunda Kampiána, kn. a muč.) 
2. 12. st Středa po 1. neděli adventní 
3. 12. čt Sv. Františka Xaverského, kn. 
4. 12. pá (Sv. Jana Damašského, kn. a uč. c.) 
5. 12. so Sobota po 1. neděli adventní 

6. 12. ne 2. neděle adventní 

7. 12. po Sv. Ambrože, b. a uč. c. 

8. 12. út Slavnost Panny Marie, 
počaté bez poskvrny prvotního hříchu

9. 12. st (Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina) 
10. 12. čt (Panny Marie Loretánské) 
11. 12. pá (Sv. Damasa I., pap.) 
12. 12. so (Panny Marie Guadalupské) 

13. 12. ne 3. neděle adventní 

14. 12. po Sv. Jana od Kříže, kn. a uč. c. 
15. 12. út Úterý po 3. neděli adventní 
16. 12. st Středa po 3. neděli adventní 
17. 12. čt Čtvrtek předvánočního týdne 
18. 12. pá Pátek předvánočního týdne 
19. 12. so Sobota předvánočního týdne 

20. 12. ne 4. neděle adventní 

21. 12. po Pondělí předvánočního týdne 
22. 12. út Úterý předvánočního týdne 
23. 12. st Středa předvánočního týdne 
24. 12. čt Štědrý den

večerní mše svatá z následující slavnosti 

25. 12. pá Slavnost Narození Páně 
26. 12. so Svátek sv. Štěpána, prvomuč. 

27. 12. ne Svátek Sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

28. 12. po Svátek sv. Mláďátek, muč. 

29. 12. út Pátý den v oktávu Narození Páně 
30. 12. st Šestý den v oktávu Narození Páně 
31. 12. čt Sedmý den v oktávu Narození Páně

večerní mše svatá na poděkování 
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 současné době jsou opatření nastavena podle 
protiepidemického rizikového systému (PES): jak 
počet účastníků bohoslužeb, tak možnost konání 
dalších aktivit závisí na platném stupni PES. 

Na všechny všednodenní mše svaté je možné přijít 
kdykoliv bez přihlášení, protože počet lidí na mších 
svatých je zpravidla menší než stanovený limit lidí 
na mši svaté. Na nedělní a sváteční mše svaté se 
prosím předem přihlašujte, abychom zkoordinovali 
počet účastníků podle zavedených opatření. 

Možnost sledovat přímý přenos mše svaté na webu 
farnosti www.farnostkunratice.cz je v neděli v 9:30. 

Rozpis mší svatých je v příloze farních zpráv. 

Farní kostel svatého Jakuba je otevřen k osobní 
modlitbě a přijetí svátostí v neděli v 15:00-17:00. 

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

Prosinec 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. 

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. 

Iniciativa půstu za ukončení pandemie 
Otcové biskupové vybízejí k postu první tři adventní 
středy, tedy 2. 12., 9. 12., 16. 12.: k dobrovolnému, 
vědomému a citelnému půst za ukončení pandemie, 
k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný 
dobrý účel, to vše nadále ve spojení s modlitbou. 

Aplikace Misál a Kancionál 
Nejen v době adventní můžete využít aplikace. 

  K přípravě na mši sv. v neděli i všední dny 
  Misál na rok 2019/20 s liturgickými texty. 
  Pro osobní modlitbu a zpěv rorátů doma 
  Kancionál s texty modliteb a notami písní. 

Aplikace si můžete zdarma instalovat na mobil. 

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

Odpadne někdy složité hledání textů. 

Četba Bible nejen v adventu 
  Nový zákon a částí Starého zákona v českém 
  liturgickém překladu si můžete číst v aplikaci 

Bible, český liturgický překlad. 

http://www.farnostkunratice.cz/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.fmm.bibliamobilia&hl=cs&gl=US
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
mailto:farnost.kunratice@gmail.com


Prosinec v naší farnosti 

Pohřby a rozloučení 
13. 11. ve 14:00 Marta Habětínová, ulož. do hrobu 
16. 11. ve 14:00 Jiří Widimský, pohřeb se mší sv.

Pastorační rada (PRF) a ekonomická rada (ERF) 
Setkání PRF proběhlo 17. 11. a 25. 11. on-line. PRF 
se shodla na tom, že také malé děti mají v kostele 
své místo a je dobře, když se s rodiči účastní mše 
svaté; apeluje však na rodiče, aby dbali na chování 
svých dětí při mši svaté, a zároveň prosí všechny 
farníky, aby měli s přítomností dětí trpělivost. 
Setkání ERF proběhlo 18. 11. on-line. 

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 dětí 
Věříme, že výuka dětí bude obnovená s obnovením 
prezenční výuky ve školách, rodiče přihlášených dětí 
budou včas informováni katechety. 

Setkávání malých společenství 
Společenství ve farnosti se mohou nyní setkávat 
v souladu s platnými omezeními, konkrétní setkání 
jsou domlouvána individuálně s účastníky. 

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. Setkání dosud 
probíhalo on-line. Srdečně zveme i další zájemce. 

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

ADVENTNÍ BOHOSLUŽBY 
S ohledem na měnící se opatření je velmi obtížné 
plánovat. Rozpis je v příloze, bude v případě změn 
aktualizován na webu farnosti. Prosíme sledujte ho.

PROŽIJME LETOŠNÍ ADVENT DUCHOVNĚ 
Letošní advent bude asi specifický, odpadnou různá 
setkání, večírky a besídky. Zkusme ale využít tento 
předvánoční čas o to více duchovně. V naší farnosti 
budou čtyři dny v týdnu rorátní mše sv. při svíčkách, 
krom toho také večerní mše sv. a hojné příležitosti 
ke svátosti smíření a osobní modlitbě. Nenechme si 
ujít tento čas, který je před námi, a využijme ho 
k vlastní duchovní obnově. 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 
Pokud na adventní dobu je obtížné plánovat, tak na 
Vánoce je to téměř nemožné. Pokud koronavirová 
opatření a počasí dovolí, přemýšlíme o variantě, 
že bychom slavili některou mši svatou pod širým 
nebem na Kostelním náměstí: konkrétně na Štědrý 
den v 16:00 a „půlnoční“ ve 24:00, příp. na Boží hod 
vánoční v 10:00. Dá-li Bůh, rozpis vánočních mší 
svatých bude uveřejněn před Vánoci a bude také 
k dispozici na webu farnosti. Prosíme sledujte ho. 

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. 

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 
S ohledem k aktuální situaci se většina setkání pro 
mládež ani kurzů nemůže konat. Kde je to možné, 
snažíme se nabídnout aspoň nějaké on-line varianty. 

Informace ze života farnosti
––––––––––––– prosinec 2020 –––––––––––––

Vstupní antifona 4. neděle adventní: Rorate coeli  

Milí farníci, milé farnice, 

prosinec se nese ve znamení adventních příprav 
na oslavu Vánoc, kdy čas trávíme s našimi blízkými 
a připomínáme si příchod našeho Pána Ježíše 
Krista na svět. Tento rok ale možná budeme muset 
částečně upustit od některých zvyklostí a advent 
tak budeme prožívat jinak. V době nařízené izolace 
či dobrovolného odloučení, kdy mnozí z nás nemají 
možnost vídat své nejbližší, můžeme pociťovat stres
a frustraci. Do našich životů tak vstupuje pravý opak 
toho, co nám Svátky klidu a míru mají přinášet. 

Nechme proto Ducha Svatého působit v našich 
srdcích. Dejme mu prostor, aby proměnil zmatek či 
hněv ve smířlivou trpělivost. Nechť pocit odloučení 
vystřídá láska k našim bližním a vděk za naše nejbližší, 
které toužíme vídat. Udělejme z návratu do kostelů 
slavnostní okamžik a oslavme spolu Advent a Vánoce.

Přes všechny změny a zmatky, které letošní rok 
přinesl, nezapomínejme nikdy na to, že se Ježíš 
Kristus stal člověkem a narodil, aby přinesl spásu 
celému světu. I kdybychom museli upustit od všech 
tradic a zvyklostí, skutečné poselství Vánoc zůstává 
stejné, jako tomu vždycky bylo a bude. 

Markéta Drábiková, členka pastorační rady   

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