
Liturgický kalendář březen 

1. 3. po Pondělí po 2. neděli postní 
2. 3. út Úterý po 2. neděli postní 
3. 3. st Středa po 2. neděli postní 
4. 3. čt Čtvrtek po 2. neděli postní 
5. 3. pá Pátek po 2. neděli postní 
6. 3. so Sobota po 2. neděli postní 

7. 3. ne 3. neděle postní 

8. 3. po Pondělí po 3. neděli postní 
9. 3. út Úterý po 3. neděli postní 
10. 3. st Středa po 3. neděli postní 
11. 3. čt Čtvrtek po 3. neděli postní 
12. 3. pá Pátek po 3. neděli postní 
13. 3. so Sobota po 3. neděli postní

(výroční den zvolení papeže Františka) 

14. 3. ne 4. neděle postní 

15. 3. po Pondělí po 4. neděli postní 
16. 3. út Úterý po 4. neděli postní 
17. 3. st Středa po 4. neděli postní 
18. 3. čt Čtvrtek po 4. neděli postní 

19. 3. pá Slavnost sv. Josefa, snoub. P. Marie 

20. 3. so Sobota po 4. neděli postní 

21. 3. ne 5. neděle postní 

22. 3. po Pondělí po 5. neděli postní 
23. 3. út Úterý po 5. neděli postní 
24. 3. st Středa po 5. neděli postní 

25. 3. čt Slavnost Zvěstování Páně 

26. 3. pá Pátek po 5. neděli postní 
27. 3. so Sobota po 5. neděli postní 

28. 3. NE KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 

29. 3. po Pondělí Svatého týdne 
30. 3. út Úterý Svatého týdne 
31. 3. st Středa Svatého týdne 

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, farář, 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 

Bohoslužby ve farnosti 
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 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. Tyto mše svaté jsou 

 - Kunratice pondělí až pátek 18:00 

Na nedělní mše svaté se prosím předem přihlašujte, 
abychom mohli zkoordinovat počet účastníků podle 
zavedených opatření. Tyto mše svaté jsou 

- Kunratice sobota 18:00, neděle 8:00, 9:30, 11:00 
- Hrnčíře neděle 11:00 
V případě zájmu lze domluvit přidání další mše svaté. 

Přímý přenos mše svaté lze sledovat na webu 
farnosti www.farnostkunratice.cz v neděli v 9:30. 
Nemůžete-li přijít, spojme se alespoň virtuálně. 

Kostel svatého Jakuba je otevřen k osobní 
modlitbě a přijetí svátostí v neděli v 15:00-17:00. 
Můžete také požádat o návštěvu kněze doma. 

Aktuální program veškerého dění ve farnosti lze 
sledovat v „google kalendáři“ na webu farnosti. 

Březen 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. I na 
ruku je možné přijímat důstojně: při svatém přijímání
položte levou ruku na pravou (jste-li praváci) a poté,
co kněz položí Tělo Páně na rozevřenou dlaň, pravou 
rukou vložte eucharistii do úst (s pozorností, aby ani
malý kousek neulpěl na rukou ani neupadl na zem). 
Při mších svatých je také vynecháváno pozdravení 
pokoje a z kropenek je odstraněna svěcená voda. 

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

Církev se modlí v postní době za oběti pandemie 
Předsedové evropských biskupských konferencí 
vybízí zvláště po celou dobu postní k modlitbám za 
oběti pandemie. Každá země bude jeden den postní 
doby slavit mši svatou, na ČR připadá datum 17. 3. 

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. 

Modlitba svatého růžence 
Otcové biskupové velmi vybízí k modlitbě růžence, 
zvláště nyní, kdy je omezená možnost účastnit se mše 
svaté. Růženec je mocným duchovním prostředkem, 
který je vždy k dispozici. Lze se připojit k iniciativě 
modlitby každý večer ve 20:00. 

Tříkrálová sbírka proběhla především online 
Pan kardinál velmi děkuje všem, kteří se zapojili do 
letošní Tříkrálové sbírky. Přes komplikovanou situaci
způsobenou pandemií se podařilo vybrat cca 40 % 
částky loňského roku. Konkrétní výsledky je možné 
najít na webu www.trikralovasbirka.cz. 

http://www.farnostkunratice.cz/
http://www.trikralovasbirka.cz/
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Březen v naší farnosti 

Kunratická farnost má opět „faráře“ 
S účinností od 1. 3. 2021 je otec Vojtěch uvolněn 
z funkce administrátora naší kunratické farnosti a 
současně do 30. 6. 2028 jmenován a ustanoven 
farářem. Otec Vojtěch pamatuje na celou farnost 
(a pochopitelně i na centrum mládeže) v modlitbě 
a také prosí o modlitbu farníky. Děkuje i za všechna 
přátelství, podporu a spolupráci, těší se, dá-li Bůh, 
na další společné roky života v kunratickém farním 
společenství a všem ze srdce žehná. Pro úplnost je 
třeba dodat, že po praktické stránce se nic nemění, 
služba faráře je ale trvalejší a dlouhodobější než 
služba administrátora. 

Pohřby v kostele sv. Jakuba 
18. 2. v 11:00 Rozloučení s Tomášem Břízou 
19. 2. v 11:00 Rozloučení s Barborou Neštákovou

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. Využijme toho, že 
je možné přijít ke svaté zpovědi, a neodkládejme ji 
až na dny ve Svatém týdnu, kdy bývá velká fronta. 

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 
S ohledem k situaci zatím není možné naplánovat 
kurz přípravy snoubenců, podoba kurzu i termíny 
budou upřesněny, až to epidemická situace dovolí. 

Adaptace Nazareta 
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. 

Nové webové stránky adcm 
S radostí bychom chtěli upozornit na nové webové 
stránky ADCM - www.adcm.cz. Budete-li k nim mít 
jakoukoliv zpětnou vazbu, otec Vojtěch ji uvítá. 

Runway camp 1.-7. 8. 2021 
Upozorňujeme na to, že je již možné se přihlašovat 
na letní Runway camp pro mladé od 15 do cca 19 let,
více na www.adcm.cz a www.runwaycamp.cz. 

Taxiway camp 25.-30. 7. 2021 
Chtěli bychom také nabídnout podobný camp pro 
mladší, tedy pro mladé od 12 do 15 let, přihlašování 
bude spuštěno během března, více na www.adcm.cz.

Termín Světového dne mládeže (SDM) 
Připomínáme, že nový termín pro SDM je od letošního
roku v sobotu před Slavností Ježíše Krista Krále, 20. 11.

Informace ze života farnosti
–––––––––––––  březen 2021  –––––––––––––

Cesta, zdroj: www.pixabay.com    

Milí spolujezdci, 

v lednu jsem si říkal: „Až se budeme chystat 
s autem poprvé na dálnici, musím koupit dálniční 
e-známku.“ Současná situace cestování nenahrává, 
a tak povinnosti kolem vozidla poněkud ustoupily 
do pozadí. V únoru, dva dny před odjezdem si 
pomyslím: „Teď na to nemám čas, ale zítra koupím 
tu známku.“ Natěšen na pobyt v přírodě usedám 
první den jarních prázdnin za volant a uháníme celá 
rodina po dálnici D10 do Jizerských hor, když nás 
předjede auto celní správy. Co se děje? Ty blikačky 
s pokynem „Následuj mě“ se týkají nás? Ano. Stálo 
mě to 1500,- Kč… 

Proč to vyprávím? Nenechávejme si nevyřešené 
resty na poslední chvíli, neodkládejme to, co 
zdánlivě nehoří. Nyní, v postní době, je ten správný 
čas vyhnat kostlivce z našich skříní a vymést 
pavučiny z našich svědomí. Ne za chvíli, zítra, za 
týden. Nečekejme na příhodnější moment a dejme 
se do toho právě dnes. Až budeme stát před Pánem
a blikačky našeho svědomí budou svítit do daleka, 
žádná pokuta to za nás nevyřeší… 

Pavel Janeček, člen pastorační rady   
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