
Liturgický kalendář leden 

1. 1. pá Slavnost Matky Boží, Panny Marie 

2. 1. so Sv. Basila Vel. a Řehoře Naz., b. a uč. c.

3. 1. ne Slavnost Zjevení Páně 

4. 1. po Pondělí po Zjevení Páně 
5. 1. út Úterý po Zjevení Páně 
6. 1. st Středa po Zjevení Páně 
7. 1. čt (Sv. Rajmunda z Peñafortu, kn.) 

8. 1. pá Pátek po Zjevení Páně 

9. 1. so Sobota po Zjevení Páně 

10. 1. ne Svátek Křtu Páně 

11. 1. po Pondělí 1. týdne v mezidobí 
12. 1. út Úterý 1. týdne v mezidobí 
13. 1. st Středa 1. týdne v mezidobí

(Sv. Hilaria, b. a uč. c.) 
14. 1. čt Čtvrtek 1. týdne v mezidobí 
15. 1. pá Pátek 1. týdne v mezidobí 
16. 1. so Sobota 1. týdne v mezidobí 

17. 1. ne 2. neděle v mezidobí 

18. 1. po Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 
19. 1. út Úterý 2. týdne v mezidobí 
20. 1. st (Sv. Fabiána, pap. a muč.) 

(Sv. Šebestiána, muč.) 
21. 1. čt Sv. Anežky, panny a muč. 
22. 1. pá (Sv. Vincence, jáh. a muč.) 
23. 1. so Sobota 2. týdne v mezidobí 

24. 1. ne 3. neděle v mezidobí 

25. 1. po Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 

26. 1. út Sv. Timoteje a Tita, b. 
27. 1. st Středa 3. týdne v mezidobí 

(Sv. Anděly Mericiové, panny) 
28. 1. čt Sv. Tomáše Akvinského, kn. a uč. c. 

29. 1. pá Pátek 3. týdne v mezidobí 
30. 1. so Sobota 3. týdne v mezidobí 

31. 1. ne 4. neděle v mezidobí 
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.: 737 652 693 
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 tedy 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, 
nemůžete-li přijít, tak se spojme alespoň virtuálně. 

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. 

Leden 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. 

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. 

Čtěme také Bibli, to můžeme i v době pandemie 
  Nový zákon a částí Starého zákona v českém 
  liturgickém překladu si můžete číst např. 

v aplikaci Bible, český liturgický překlad. 

Tříkrálová sbírka bude letos zejména on-line 
I letos se podílí naše farnost na Tříkrálové sbírce, 
více info u p. Olivera Macháčka, 777 735 375. Kvůli 
aktuální situaci je koledování značně omezené. Je 
ale možné přispět do tříkrálové kasičky v kostele 
nebo on-line na www.trikralovasbrika.cz. 

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


Leden v naší farnosti 

PODĚKOVÁNÍ VŠEM DOBRODINCŮM 
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podílí na životě 
farnosti, a to nejen v souvislosti s vánočními svátky, 
ale i během celého roku: kostelnicím, varhaníkům, 
zpěvákům, ministrantům, čtenářům, katechetům, 
těm, kteří zajišťují květiny a výzdobu, těm, kteří 
pomáhají s úklidem, zpracovávají účetnictví, počítají
sbírky, těm, kdo přijali službu ve farní ekonomické 
a pastorační radě, těm, kteří pomáhají s Tříkrálovou 
sbírkou a vůbec všem, kteří se podílejí pomocí i 
finančně. V neposlední řadě velmi děkujeme těm, 
kteří se za farnost a duchovní ve farnosti modlí. 

Příležitost k osobní modlitbě a ke svaté zpovědi 
Srdečně zveme k osobní modlitbě nebo ke svátosti 
smíření zpravidla půl hodiny před každou mší svatou 
(kromě mše svaté v neděli v 9:30, kdy připravujeme 
přímý přenos). Zveme také k eucharistické adoraci 
v úterý po mši svaté až do 20:00. 

Pohřby a rozloučení 
15. 12. ve 14:00 Václav Roubíček, se mší svatou 

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 nyní 
probíhají on-line. Srdečně zveme i další zájemce. 

Příprava snoubenců 

Jako v minulých letech bychom chtěli během jara 
nabídnout kurz přípravy na manželství pro ty, kteří 
v dohledné době plánují svatbu. S ohledem k situaci 
bude podoba kurzu i termíny setkání upřesněny. 
Prosíme zájemce, aby se hlásili se u otce Vojtěcha. 

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. Více 
informací zájemcům rádi poskytnou otec Vojtěch a 
členové ekonomické rady farnosti.

Otec Stanislav má mobilní telefonní číslo 
Upozorňujeme, že otec Stanislav nyní používá jen 
mobilní číslo  737 652 693, nikoliv dříve platné číslo 
pevné linky. 

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 konají omezeně, 
tvoří podstatnou část pravidelných příjmů farnosti, 
dovolujeme si vás poprosit o finanční dary. Můžete 
zvolit jednorázový dar či ještě lépe pravidelnou 
podporu, například trvalým příkazem k převodu na 
účet farnosti 76224369/0800. To 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, 
například v rámci kurzu LIFT. 

Informace ze života farnosti
–––––––––––––– leden 2021 ––––––––––––––

Kostel sv. Jakuba Staršího v Praze Kunraticích  

Milí farníci a milá farní rodino, 

na prahu roku 2021 bych vám chtěla popřát pevné 
zdraví, hodně štěstí a hodně lásky. Lásku takovou, 
jako měl Pán Ježíš k nám lidem. Lásku shovívavou a 
milosrdnou. Na Nový rok jsme si dávali předsevzetí: 
budu se více modlit, budu víc číst Bibli, nebudu se 
dlouho dívat na televizi, budu se snažit pomáhat, 
zapojím se více do dění farnosti a jiné. Ale jak dlouho 
nám to vydrží? Týden? Měsíc? Jak by to asi dopadlo,
kdyby takhle jednal Ježíš? Pán Ježíš přesto, že věděl,
co ho čeká, neodmítl, neuhnul z cesty, kterou mu 
ustanovil Otec. Tak bychom měli jednat i my, nebo 
se o to alespoň snažit. Říká se, že ti, kdo hluboce věří,
to mají jednodušší. Ale pro nás, kteří pochybujeme, 
naše vlastní předsevzetí nemají tu sílu a váhu, 
abychom se snažili je dodržet. Měli bychom si 
uvědomit, že na konci cesty není cesta, nýbrž cíl. Na
konci zimy není zima, nýbrž jaro. Na konci noci není 
noc, ale svítání. Na konci smrti není smrt, ale ŽIVOT.
Čeká nás slavnost Zjevení Páně. Radujme se z toho, 
že se nám Pán Ježíš zjevil jako Boží Syn, který otevřel 
svou náruč pro všechny, kteří hledají jeho vůli. Ještě 
jednou krásný a úspěšný nový rok vám ze srdce přeje

Zdena Chalupová, členka pastorační rady   

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