
Liturgický kalendář květen 

1. 5. so (Sv. Josefa Dělníka) 

2. 5. ne 5. neděle velikonoční 

3. 5. po Svátek sv. Filipa a Jakuba, apošt. 
4. 5. út Úterý po 5. neděli velikonoční 
5. 5. st Středa po 5. neděli velikonoční 
6. 5. čt (Sv. Jana Sarkandra, kn. a muč.) 
7. 5. pá Pátek po 5. neděli velikonoční 
8. 5. so (P. Marie, Prostřednice všech milostí) 

9. 5. ne 6. neděle velikonoční 

10. 5. po Pondělí po 6. neděli velikonoční 
11. 5. út Úterý po 6. neděli velikonoční 
12. 5. st Svátek Výročí posvěcení katedrály 

13. 5. čt Slavnost Nanebevstoupení Páně 

14. 5. pá Svátek sv. Matěje, apošt. 
15. 5. so Sobota po 6. neděli velikonoční 

16. 5. ne 7. neděle velikonoční 

17. 5. po Pondělí po 7. neděli velikonoční 
18. 5. út (Sv. Jana I., pap. a muč.) 
19. 5. st Středa po 7. neděli velikonoční 
20. 5. čt (Sv. Klementa Marie Hofbauera, kn.) 

(Sv. Bernardina Sienského, kn.) 
21. 5. pá (Sv. Kryštofa Magallanese, muč.) 
22. 5. so (Sv. Rity z Cascie, řeh.) 

23. 5. NE SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

24. 5. po Panny Marie, Matky církve 
25. 5. út (Sv. Bedy Ctihodného, kn. a uč. c.) 

(Sv. Řehoře VII., pap.) 
(Sv. Marie Magdalény de’Pazzi, panny) 

26. 5. st Sv. Filipa Neriho, kn. 

27. 5. čt Svátek Ježíše Krista,
nejvyššího a věčného kněze 

28. 5. pá Pátek 8. týdne v mezidobí 
29. 5. so (Sv. Pavla VI., pap.) 

30. 5. ne Slavnost Nejsvětější Trojice 

31. 5. po Svátek Navštívení Panny Marie 

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 v naší farnosti 
Podle aktuálních epidemických opatření již není 
stanoven počet účastníků na bohoslužbě, ale platí 
tyto tři podmínky: 1) věřící se chrání respirátorem, 
2) při vstupu si dezinfikují ruce a 3) udržují odstup 
alespoň 2 m, nejsou-li z jedné domácnosti. 

NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ 
- Kunratice sobota 18:00, neděle 8:00, 9:30, 11:00 
- Hrnčíře neděle 11:00 

VŠEDNODENNÍ MŠE SVATÉ 

- Kunratice pondělí až pátek 18:00 

Na mše svaté již není třeba se předem přihlašovat. 

V Kunraticích je otevřen kostel k modlitbě nebo 
přijetí svátosti smíření alespoň půl hodiny přede 
mší svatou, otec Vojtěch zpovídá v kostele (nebo 
před kostelem), otec Stanislav v kanceláři. Kdo kdy 
zpovídá, můžete zjistit z google kalendáře na webu 
farnosti: VS = otec Vojtěch, SH = otec Stanislav. 

Můžete také požádat o návštěvu kněze doma. 

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

V květnu následuje po mši svaté krátká májová 
pobožnost, není-li řečeno jinak. 

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

Květen v církvi a naší arcidiecézi 

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. 

Mezinárodní modlitební „maraton“ růžence 

Na vřelé přání papeže Františka bude měsíc květen 
věnován „maratonu“ modlitby s úmyslem prosit za 
ukončení pandemie, která již více než rok sužuje 
celý svět, a za obnovení společenských a pracovních
aktivit. Papež František si do této iniciativy přeje 
zapojit poutní místa na celém světě a zve i věřící, 
aby se připojili. Modlitba růžence má být v 18:00 
místního času, podle jednotlivých časových pásem. 
Tak se vytvoří řetěz neustálé modlitby, ve které se 
církev bude obracet na přímluvu Panny Marie 
k Otci. Modleme se i my každý den růženec! 

Doplnění Loretánských litanií 
Na základě listu kardinála Roberta Saraha, prefekta 
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, připravila 
Liturgická komise ČBK překlad tří nových invokací 
do Loretánských litanií. Invokace se doplní takto: 
- Za Matko církve se vloží Matko milosrdenství, 
- Za Matko božské milosti se vloží Matko naděje, 
- Za Útočiště hříšníků se vloží Útěcho migrujících.

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

Leták Dobré hospodaření pro dílo Boží 
Poslední dobou se stále více diskutuje o finanční 
situaci církve. Arcibiskupství pražské připravilo leták 
se základními informacemi o hospodaření, aby bylo 
možno lépe pochopit, jakým způsobem kráčet, aby 
mohla být zajištěna hlavní činnost, aby byly finance 
na evangelizaci, obživu duchovních a základního 
odborného personálu i na opravy kostelů a far. 
Leták je k dispozici u vchodu do kostela. 
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Květen v naší farnosti 

Prezentace Adaptace Nazareta 6. 4. 
Uskutečnila se prezentace aktuální verze projektu 
formou online, prosíme pamatujte na tento úmysl 
dále ve svých osobních modlitbách. 

Křest v kostele sv. Jakuba 
13. 3. ve 12:30 Ester Alchusová 

Pohřby v kostele sv. Jakuba 
9. 4. v 10:00 Vladimír Zrzavý, se mší svatou 
23. 4. v 11:00 Hana Klozerová, beze mše svaté 
30. 4. v 10:00 David Květ, beze mše svaté 
Pohřeb v kostele sv. Prokopa 
28. 4. v 10:30 Jan Passer, se mší svatou 

Přímé přenosy mší svatých 
Během pandemie bylo možné sledovat mše svaté 
v přímém přenosu z našeho farního kostela. Chtěli 
bychom upozornit, že při postupném rozvolnění již 
od přímých přenosů nejspíš upustíme. V souvislosti 
s tím bychom chtěli moc povzbudit k tomu, abyste 
se opět účastnili mší svatých „prezenčně“. Slavení 
eucharistie je, jak známo, pramenem a vrcholem 
našeho křesťanského života. 

Adorace a modlitba chval 4. 5. 
Není-li řečeno jinak, každé úterý po mši svaté až do 
20:00 je eucharistická adorace s možností svátosti 
smíření. V úterý 4. 5. doprovodí adoraci zpěvem a 
hudbou několik mladých lidí, srdečně zveme.

Setkání pastorační rady 4. 5. 
Se svými podněty se obracejte před setkáním na 
otce Vojtěcha nebo na členy pastorační rady. 

Noc kostelů 28. 5. 
Přijďte na Noc kostelů v pátek 28. 5. večer a pozvěte 
také své známé, třeba i z řad nevěřících/hledajících. 
Na program se můžete těšit v obou našich kostelích. 

Příprava na mši svatou ve Zdiměřicích 29. 5. 
Srdečně zveme na brigádu ke kapli ve Zdiměřicích 
v sobotu 29. 4. dopoledne. Zájemci ochotní pomoci 
se mohou přihlásit u Jany Steifové, tel. 721 163 000. 

Mše svatá s májovou pobožností Zdiměřice 30. 5. 
Srdečně zveme do Zdiměřic na neděli 30. 5. v 11:00, 
mše sv. v Hrnčířích ten den nebude. 

Setkávání, katecheze, společenství 
Věříme, že po rozvolnění bude možné konat také 
pravidelná setkání ve farnosti, aktuální informace 
najdete vždy na webu farnosti. 

Prosba o dary pro farnost 
Jsme velmi vděční jak za jednorázové, tak zejména 
za pravidelné dary farnosti. Poskytnout finanční dar 
můžete jak bezhotovostním převodem na farní účet 
č. 76224369/0800, tak předáním v hotovosti otci 
Vojtěchovi, který je statutárním zástupcem farnosti. 
Rádi vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely. 

Aktuality z ADCM a z Nazareta 

S ohledem k aktuální situaci se většina setkání pro 
mládež ani kurzů nemůže konat. Kde je to vhodné, 
nabízíme on-line varianty, například v kurzu LIFT. 

Nové webové stránky adcm 
Chtěli bychom upozornit na nedávno vytvořený web 
ADCM www.adcm.cz. Budete-li k němu mít nějakou 
zpětnou vazbu, otec Vojtěch ji uvítá. 

Konference o mládeži online 6. 5. 2021
Sekce pro mládež ČBK zve všechny zájemce k účasti na
konferenci o mládeži, která bude online 6. 5. od 14:00.
Více na webu www.konferenceomladezi.cz. 

Runway camp 1.-7. 8. 2021 
Týdenní tábor pro mladé ve věku 15-19 let, který se 
uskuteční v Králíkách. Již se přihlašují náhradníci. 

Taxiway camp 25.-30. 7. 2021 
Týdenní tábor pro mladé ve věku 12-15 let, který se 
uskuteční v Králíkách. Je ještě možné se přihlásit. 
Více na www.adcm.cz, kde je i odkaz na přihlášku. 

Přihlašování na LIFT 21 
Srdečně zveme mladé lidi ve věku 16-26 let na nový 
běh kurzu LIFT od října 2021, více info a přihlašování 
na webu ADCM nebo webu kurzu www.lift.adcm.cz. 

Informace ze života farnosti
–––––––––––––– květen 2021 –––––––––––––

Foto Dagmar Svobodová, Panna Maria Zdiměřická    

Milí farníci,

májové dny přinášejí příjemné teplé jarní počasí, 
svěží zeleň a květy rozmanitých barev. Od bílé přes 
žlutou, červenou… Také pro nás křesťany je květen, 
měsíc Panny Marie, velmi pestrý. Na začátku slavíme 
svátek sv. Josefa Dělníka, jehož si připomínáme zvlášť
v tomto roce. Od slavnosti Nanebevstoupení Páně se
můžeme připravovat svatodušní novénou na slavnost
Seslání Ducha svatého, abychom se více přiblížili 
k podstatě naší víry a vyprošovali si dary Ducha svatého
pro náš každodenní život. „Ovocem Božího Ducha je 
láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, 
věrnost, tichost a sebeovládání. Jsme-li živi Božím 
Duchem, dejme se Duchem také řídit.“ (Ga 5.22-25) 
Další neděli budeme slavit slavnost Nejsvětější 
Trojice, v níž se nám připomíná a přibližuje velké 
tajemství naší víry. V květnu se více zaměřujeme na 
modlitbu růžence, májové pobožnosti a také se 
poslední květnovou neděli scházíme na poutní mši 
svaté u kapličky Jména Panny Marie ve Zdiměřicích. 
Kéž náš život prostoupí Boží láska a milost Ducha 
svatého. S pokorou a vděčností děkujme nejen za 
velké věci, važme si „každodenních samozřejmostí“ 
a radujme se i z maličkostí. 

          Ladislav Hylena, člen pastorační rady 
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