
Liturgický kalendář únor 

1. 2. po Pondělí 4. týdne v mezidobí 
2. 2. út Svátek Uvedení Páně do chrámu 
3. 2. st (Sv. Blažeje, b. a muč.) 

(Sv. Ansgara, b.) 
4. 2. čt Čtvrtek 4. týdne v mezidobí 
5. 2. pá Sv. Agáty, panny a muč. 
6. 2. so Sv. Pavla Mikiho a druhů, muč. 

7. 2. ne 5. neděle v mezidobí 

8. 2. po (Sv. Jeronýma Emilianiho) 
(Sv. Josefiny Bakhity, panny) 

9. 2. út Úterý 5. týdne v mezidobí 
10. 2. st Sv. Scholastiky, panny 
11. 2. čt (Panny Marie Lurdské) 

světový den nemocných 
12. 2. pá Pátek 5. týdne v mezidobí 
13. 2. so Sobota 5. týdne v mezidobí 

14. 2. ne 6. neděle v mezidobí 

15. 2. po (Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, muč.) 
16. 2. út Úterý 6. týdne v mezidobí 

17. 2. ST POPELEČNÍ STŘEDA
den přísného postu 

18. 2. čt Čtvrtek po Popeleční středě 
19. 2. pá Pátek po Popeleční středě 
20. 2. so Sobota po Popeleční středě 

21. 2. ne 1. neděle postní 

22. 2. po Svátek Stolce svatého apoštola Petra 
23. 2. út Úterý po 1. neděli postní 
24. 2. st Středa po 1. neděli postní 
25. 2. čt Čtvrtek po 1. neděli postní 
26. 2. pá Pátek po 1. neděli postní 
27. 2. so Sobota po 1. neděli postní 

28. 2. ne 2. neděle postní

Společná modlitba křížové cesty v postní době 

Kunratice v pátek v 17:30, Hrnčíře v neděli v 10:30. 

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. 

Únor 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. 

Modlitba křížové cesty, zvláště v postní době 
Zvláště v postní době se velmi doporučuje rozjímat 
nad utrpením Páně, třeba na základě připravené 
křížové cesty. Můžeme se modlit v kostele nebo 
doma ve společenství rodiny. Inspirativní může být 
i modlitba ve volné přírodě třeba při procházce. 

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. 

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


Únor v naší farnosti 

Pohřby v kostele sv. Jakuba 
8. 1. v 10:00 Rozloučení s Marií Havlíkovou, se mší sv.
1. 2. v 11:00 Rozloučení s Emilií Gloserovou, se mší sv. 

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. 

Pastorační rada 2. 2. 
Setkání pastorační rady se uskuteční on-line 2. 2., 
pokud máte jakékoliv podněty, prosím ozvěte se 
s nimi otci Vojtěchovi nebo členům pastorační rady. 

Světový den nemocných 11. 2. 
Svátost pomazání nemocných bude možné přijmout 
ve čtvrtek 11. 2. při mši sv. v 18:00. Svátost mohou 
přijmout ti, kteří jsou vážněji nemocní a na které 
již tíživěji doléhá stáří. Je velmi vhodné v horizontu 
několika dní před přijetím svátosti přijít i ke svaté 
zpovědi a při mši svaté pak přijmout eucharistii. 

Popeleční středa 17. 2. 

Mše svatá s udělováním popelce bude v Kunraticích 
v 18:00, případně také v 16:00. Je pravděpodobné, 
že bude třeba zkoordinovat počet účastníků podle 
aktuálně platných epidemických opatření, proto je 
možné, že na mše svaté bude třeba se předem 
přihlásit, jako v neděli. Bude upřesněno v ohláškách. 
Popeleční středa je dnem přísného postu. Vstupme 
do postní doby s kajícností a modlitbou. 

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 ještě 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.

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. 

Upozorňujeme, že z iniciativy papeže Františka došlo 
ke změně termínu Světového dne mládeže (SDM), 
nově bude nikoliv na Květnou neděli, ale o slavnosti 
Ježíše Krista Krále, resp. v sobotu před ní, letos tedy 
20. 11. Již nyní prosím počítejme s tímto termínem. 

Informace ze života farnosti
––––––––––––––  únor 2021  ––––––––––––––

Kříž, zdroj: www.pixabay.com   

Milá farní rodino, 

zanedlouho vstoupíme do postní doby, která nás 
vyzývá k přiblížení se k Bohu a svěřování všech 
našich pozemských starostí především Jemu. 

Žijeme v době, kdy je těch starostí více, než si 
kdokoli z nás dokázal ještě před rokem představit. 
Mnohdy máme pocit, že už bychom měli mít nárok 
na oddech. Na co ale jistě máme nárok, je den po 
dni, znovu a znovu, se s důvěrou svěřit do moci 
a vedení toho, který řekl: „Hle, já jsem s vámi po 
všechny dny až do konce světa!“ Nejsme tedy na 
to v tomto nezajištěném a stále se měnícím světě 
sami. Z této perspektivy je třeba se dívat i na věci 
velmi nepříjemné a zlé, protože jinak nám hrozí, 
že upadneme do pasti strachu nebo apatie.

A tak nám všem přeji, abychom ani na okamžik 
nezapomínali, že bez modlitby a pokorného 
odevzdávání všech našich plánů právě Jemu, 
všemohoucímu Bohu, je všechno marnost. Kéž 
je letošní postní doba pro nás všechny novou a 
využitou šancí na prohloubení vztahu s Bohem, 
možná i právě proto, v jak složité době žijeme. 

Jana Steifová, členka pastorační rady   

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