Liturgický kalendář duben
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Duben v církvi a naší diecézi
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ZELENÝ ČTVRTEK
VELKÝ PÁTEK
BÍLÁ SOBOTA
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
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Pondělí v oktávu velikonočním
Úterý v oktávu velikonočním
Středa v oktávu velikonočním
Čtvrtek v oktávu velikonočním
Pátek v oktávu velikonočním
Sobota v oktávu velikonočním
2. neděle velikonoční

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
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po Pondělí po 2. neděli velikonoční
út Úterý po 2. neděli velikonoční
(sv. Martina I., pap. a muč.)
st Středa po 2. neděli velikonoční
čt Čtvrtek po 2. neděli velikonoční
pá Pátek po 2. neděli velikonoční
so Sobota po 2. neděli velikonoční
ne 3. neděle velikonoční
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Všeobecné zásady pro slavení Velikonoc
Základním pravidlem pro slavení velikonočních
obřadů v době pandemie je omezení shlukování
osob. Z tohoto důvodu se vynechávají jinak obvyklé
průvody a věřící s výjimkou svatého přijímání jsou
po celou dobu bohoslužby na svých místech.
Obřady Svatého týdne se mohou slavit s účastí lidu,
pochopitelně v souladu s platnými epidemickými
opatřeními. Účastníci používají k ochraně nosu a
úst respirátor FFP2 či ekvivalentní, při vstupu do
kostela si dezinfikují ruce a pokud nejsou členy
jedné domácnosti, dodržují rozestupy. Těm, kteří
se nemohou účastnit společného slavení, je vhodné
nabídnout prostřednictvím sdělovacích prostředků
sledování bohoslužby vedené diecézním biskupem
v katedrále, aby se tak posílila jednota diecéze.
Velikonoce v naší arcidiecézi
Missa chrismatis bude slavena ve Čtvrtek svatého
týdne v 9:30 v katedrále, kde bude možné dostát
všem platným epidemickým opatřením. Při večerní
mši svaté na Zelený čtvrtek se vynechá obřad mytí
nohou. Na Velký pátek bude v přímluvách doplněn
úmysl za lidi stižené pandemií. Při Velikonoční vigilii
lze využít výjimku ze zákazu nočního vycházení kvůli
návratu do místa bydliště, začne-li Vigilie před 21:00.
Církev se modlí za ukončení pandemie
Otcové biskupové prosí o každodenní modlitbu za
uzdravení nemocných, za ty, kdo nemocné ošetřují
a za ukončení pandemie.
Podávání svatého přijímání na ruku
Prosíme věřící, aby přijímali svaté přijímání na ruku.
Při mších svatých je nadále vynecháváno pozdravení
pokoje a z kropenek je odstraněna svěcená voda.
Denní modlitba církve
Zvláště pro období Velikonoc se vřele doporučuje
modlitba breviáře, denní modlitba církve, kterou je
možné se modlit jak doma, tak společně v kostele.
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Pondělí po 3. neděli velikonoční
Úterý po 3. neděli velikonoční
(Sv. Anselma, b. a uč. c.)
Čtvrtek po 3. neděli velikonoční
Svátek sv. Vojtěcha, b. a muč.
hlavního patrona pražské arcidiecéze
so (Sv. Jiří, muč.| sv. Fidela ze Sigmaringy)
ne 4. neděle velikonoční
po Pondělí po 4. neděli velikonoční
út Úterý po 4. neděli velikonoční
st Středa po 4. neděli velikonoční
(Sv. Petra Chanela, kn. a muč.)
(Sv. Ludvíka M. Gr. z Montfortu, kn.)
čt Svátek sv. Kateřiny Sienské, p. a uč. c.
pá Pátek po 4. neděli velikonoční
(Sv. Zikmunda, muč. | sv. Pia V., pap.)

Vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích. Neprodejné.

Bohoslužby ve farnosti
Počet účastníků při bohoslužbách závisí na aktuálně
platných protiepidemických opatřeních.
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 (kromě neděle velikonoční)
na webu farnosti www.farnostkunratice.cz v neděli
v 9:30. Nemůžete-li přijít, spojme se aspoň virtuálně.
Těm, kteří se nemohou fyzicky účastnit Velikonoc ve
farnosti, doporučujeme přímý přenos z katedrály.
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.

Duben v naší farnosti
SLAVENÍ VELIKONOC POD ŠIRÝM NEBEM
Bohoslužby velikonočního třídení bychom chtěli
letos s ohledem na epidemická opatření slavit na
Kostelním náměstí. Srdečně zveme.
ZELENÝ ČTVRTEK 1. 4.
- Mše svatá na památku večeře Páně v 18:00
Bude slavena na Kostelním náměstí, není třeba
se předem přihlašovat. Po mši svaté odnese kněz
eucharistii do Getsemanské zahrady v kostele.
- Prostor pro osobní modlitbu do 21:00
Po mši svaté je možné na chvíli přijít do kostela a
modlit se. Lze rozjímat např. nad texty Jan 13-17.
VELKÝ PÁTEK 2. 4.
- Velký pátek je dnem smutku a postu, protože byl
náš Pán odsouzen a ukřižován. Prožijme ho takto.
Velkou pomocí může být čas v mlčení a samotě.
- Ranní chvály a modlitba se čtením v 8:00
Modlitba bude v kostele, není třeba se přihlašovat.
- Modlitba křížové cesty v 15:00
Křížovou cestu se letos pomodlíme na náměstí,
není třeba se přihlašovat.
- Velkopáteční obřady v 18:00
Velkopáteční obřady jako nejdůležitější liturgie
Velkého pátku budou na Kostelním náměstí, není
třeba se předem přihlašovat. Při obřadech zazní
zpívané pašije podle Jana a společně uctíme Kříž.
- Prostor pro osobní modlitbu od 9:00 do 18:00
- Můžete navštívit k osobní modlitbě kostel, setrvat
v tichu a také individuálně uctít Kříž před oltářem.
BÍLÁ SOBOTA 3. 4.
- Samotný den Bílé soboty je dnem bdění u Ježíšova
hrobu, ticha a očekávání jeho slavného vzkříšení.
- Ranní chvály a modlitba se čtením v 8:00
Modlitba bude v kostele, není třeba se přihlašovat.
- Prostor k bdění u Božího hrobu od 9:00 do 16:00
Během soboty můžete přijít do kostela a chvíli
setrvat v osobní modlitbě u Božího hrobu.

- Velikonoční vigilie v 19:30
Velikonoční vigilie začne letos mimořádně již
před západem slunce. Celé slavení bude probíhat
na Kostelním náměstí a není třeba se přihlašovat.
Jde o nejdůležitější moment v celém liturgickém
roce, opravdu srdečně zveme všechny k účasti.
Během vigilie obnovíme své křestní vyznání.
- Velikonoční noc je nocí bdění pro Hospodina, po
skončení slavení vigilie je určitě na místě Pánovo
vzkříšení oslavit při slavnostní hostině doma.
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 4. 4.
- Mše svatá ze Slavnosti Vzkříšení Páně v 10:00
Neděle všech nedělí, kdy slavíme Ježíšovo vzkříšení.
Bohoslužba bude slavena na Kostelním náměstí,
není třeba se přihlašovat. V závěru bohoslužby
budou požehnány pokrmy.
- Bude slavena také mše svatá v 11:00 v Hrnčířích,
účast dle opatření podle toho, kdo přijde dříve.
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 5. 4.
- Mše svatá v 9:30, případně v 8:00 a v 11:00
- Nejen neděli a pondělí, ale celý týden slavme jako
jeden den radosti ze Vzkříšení. Mše svaté budou
v kostele dle zájmu, přihlašujte se u otce Vojtěcha.
- Bude slavena také mše svatá v 11:00 v Hrnčířích,
účast dle opatření podle toho, kdo přijde dříve.
Prezentace projektu Adaptace Nazareta 6. 4.
Uskuteční se prezentace aktuální verze projektu
formou online, srdečně zveme všechny farníky
k účasti. Odkaz pro připojení bude na farním webu.
Ekonomická rada a rozpočet farnosti na rok 2021
Dne 22. 3. projednala ekonomická rada rozpočet
farnosti na rok 2021 a další ekonomická témata.
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. Děkujeme.

Informace ze života farnosti
–––––––––––––– duben 2021 –––––––––––––

Radek Hanskut, paškál, www.clovekavira.cz

Drazí farníci,
všimli jste si někdy, že v našem kalendáři kromě
čtrnácti státních svátků svítí červeně každá neděle?
Není to omylem, každá neděle je svátkem. Je to
svátek toho, co se stalo před dvěma tisíci lety o
Velikonocích. Připomínka Ježíšova vítězství. Proto
se každý týden snažíme nepracovat, abychom
nezapomněli na tento den Hospodinův. Je to
příležitost se po šestidenní lopotě zastavit, obnovit
své síly a posílit svého ducha. Zároveň můžeme
dát prostor pro tvorbu vztahů s lidmi okolo nás i
s Bohem. Pro naše předky, kteří celý týden pracovali
na polích, byla neděle opravdu časem odpočinku a
setkání, prostor pro duchovně-kulturní rozvoj. Nyní
samozřejmě neděle vypadá jinak, ale myslím, že by
byla škoda, kdyby nám splynula s ostatními dny.
Obzvlášť v poslední době, kdy jsme nuceni dělat co
nejvíce věcí doma od počítače, jsem si uvědomil, jak
je důležité oddělit neděli od ostatních dnů. Nedělní
svátek naruší jednotvárnost a dá nám prostor slavit,
protože je opravdu co. Takže slavme… každý
týden… a pořádně!
Požehnané Velikonoce a všechny následující neděle
přeje Jáchym Hobza, člen pastorační rady farnosti

