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Mimořádné požehnání Urbi et orbi
Papež František z prázdného
náměstí sv. Petra minulý
pátek v deštivém podvečeru
mimořádně požehnal městu
a světu. Při této příležitosti
také udělil plnomocné
odpustky. V promluvě vyzval
všechny k opravdovému
spoléhání se na Boha.
„Jako učedníci jsme se ocitli v neočekávané a zběsilé bouři,“ přirovnal Svatý
otec nynější situaci k evangelijnímu textu o plavbě učedníků s Ježíšem na rozbouřeném moři (Mk 4,34-41) s tím, že
dál můžeme pokračovat jedině společně.
„Na této lodi jsme všichni,“ uvedl papež
v dešti na potemnělém náměstí, kde se
jindy tlačí davy poutníků.
Papež František mluvil o tom, že pandemie odhalila falešné jistoty, a vyzdvihl
nasazení každodenních hrdinů dneška
– lékařů, sester, prodavačů nebo rodičů.
Podle Svatého otce však neprožíváme

čas Božího soudu, nýbrž soudu našeho
– „čas vybrat si mezi tím, na čem záleží,
a tím, co pomíjí“. Promluvu uzavřel slovy: „Z této kolonády, která objímá Řím
a svět, ať na vás sestoupí Boží požehnání jako útěchyplné objetí. Pán ať žehná
světu, daruje zdraví tělu a útěchu srdci.“
Samotnému požehnání Nejsvětější
svátostí předcházela chvíle ztišení před
byzantskou mariánskou ikonou Salus
populi Romani, která utěšovala Římany v těžkých dobách epidemií. Vedle stál
procesní kříž z 16. století, kterému je
přičítán konec morové rány. V dešti po
něm stékaly pramínky vody. Po adoraci
Nejsvětější svátosti ve vchodu do prázdné baziliky v litaniích zaznělo: „Osvoboď nás, Pane, od pýchy a domýšlivého
přesvědčení, že si poradíme bez tebe.“
Okamžik požehnání doprovázely zvonění zvonů a také zvuk sirén.
Přenos na ČT sledovalo 136 tisíc diváků, další desítky tisíc diváků a posluchačů pak na TV Noe a v Radiu Proglas.
Papež požehnání Urbi et orbi běžně udílí
dvakrát ročně (o Vánocích a Velikonocích) nebo po svém zvolení.
TEREZA ZAVADILOVÁ

Více v homilii na str. 16

„NEJSME SOBĚSTAČNÍ, SAMI SE UTOPÍME,“ vybídl papež k pozvání Krista do současné krize v promluvě při výjimečném
požehnání Urbi et orbi (městu a světu). „Potřebujeme Pána jako kdysi mořeplavci hvězdy. Pozvěme Ježíše na loďky svých životů.
Máme kotvu: v jeho kříži jsme byli spaseni. Máme kormidlo: v jeho kříži jsme byli vykoupeni. Máme naději: v jeho kříži jsme
znovuzrozeni a obejmuti, aby nás nic a nikdo neoddělil od jeho výkupné lásky,“ zdůraznil Svatý otec.
Snímek ČTK

Zjišťujeme, že svět je křehký
To, co žijeme nyní, může být jen malá
ochutnávka krize, kterou může vyvolat
změna klimatu – upozorňuje lucemburský
arcibiskup JEAN-CLAUDE HOLLERICH SJ,
předseda Komise biskupských konferencí
zemí EU, v telefonickém rozhovoru pro KT.
aby neustával (Ex 17). A tak jsem pojal i svou roli jako toho, kdo se modlí za
církev. Jsem si jist, že Svatý otec pociťuje něco podobného. Tak rád se potkává
s lidmi a nyní také nemůže.

VÝPRAVA NA KOČIČKY. Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, který letos
Více k tématu na str. 4 a 5.
prožijeme v domácím prostředí.
Snímek Dominik Novák / Člověk a Víra

Kvůli nakaženému zaměstnanci jste
v karanténě. Co může dělat kardinál
a pastýř, když má „svázané ruce“?
Mám více času na modlitbu, čtení a poslech hudby, ale na začátku (od 12. března) to pro mě bylo obtížné. Pastýř chce
být nablízku lidem, podporovat je v těžké situaci, poskytovat duchovní útěchu,
ale nemohl jsem. Připomněl jsem si ale
biblickou scénu, kdy Mojžíš přihlíží boji Amáleka s Izraelem a má zvednuté
ruce k modlitbě. Dokud se modlí, jeho
lid vítězí, dokonce mu paže podepřou,

Anketa mezi kněžími:
Jak se proměnila vaše služba?

Masky ČVUT KT zdarma
vyrábí i farnost na webu

Zeptali jsme se kněží, jaké cesty a způsoby
doprovázení farníků volí v těchto dnech a jak
se změnila pastorace v jejich farnosti.

Jednou z velmi dobrých ochran před nákazou novým koronavirem jsou šnorchlovací (potápěcí) masky, které dobrovolnická skupina Covid19cz ve spolupráci
s ČVUT a s využitím 3D tisku doplnila
filtrem, jenž chrání jak nositele masky, tak jeho okolí. Klasické respirátory
chrání pouze toho, kdo je má na sobě.
Je-li nakažený, vydechuje viry přes ventil
a ohrožuje lidi v okolí.
Do výroby těchto masek se zapojila
také bubenečská farnost v Praze 6, na
jejímž území ČVUT leží. „Naším úkolem
je tedy každý den smontovat co nejvíce masek, aby se ještě téhož dne dostaly
na nejrizikovější pracoviště, především
do nemocnic, hned první den jsme pomáhali s dodávkou masek do motolské
nemocnice nebo do Fakultní nemocnice
sv. Anny v Brně,“ popisuje tamní farář
(tok)
P. Miloš Szabo.
Více na str. 2

P. Daniel Vícha, duchovní správce
farnosti v Místku a moderátor TV Noe
Je to pro nás
všechny obrovská výzva. Ukázalo se, že ve
farnosti je mnoho lidí, o kterých nikdo neví, kde vlastně
bydlí a co nyní
potřebují. Jako
velké poučení z této krize vidím nutnost
budování hlubších sociálních vazeb, aby
nikdo neměl pocit, že je v tom sám. Ve

farnosti sice probíhají modlitby farníků
přes stream, kostel je otevřený a v rámci
možností se udělují svátosti, je ale potřeba více o sobě vědět. Pro všechny farníky
je také vyhlášená soutěž „Postní doba
doma aneb posť se do toho!“ Mají jakkoli ztvárnit současnou situaci a jejich
díla budou vystavena v kostele. Důležitý
pastorační prostředek je TV Noe, kde
pracuji a kde se snažíme nabízet více duchovních pořadů a speciály k této situaci. Jsem rád, že nejen s farníky mohu být
v těchto dnech i touto cestou a takto hlásat evangelium.
Pokračování na str. 6

Jak nyní v Lucembursku vypadá
pastorace a liturgický život?
Přenášíme po internetu mše svaté z katedrály, což dělají i další farnosti. Vidím,
jak jsou někteří kněží vynalézaví, a mám
z toho velkou radost. Co se pastorace
týče, povzbudil jsem kněze, aby dopro-

Po dobu mimořádných vládních opatření je Katolický týdeník zpřístupněn ke
stažení zdarma na www.katyd.cz. Aktuální vydání je k dispozici vždy od sobotního odpoledne. Pokud odebíráte KT
v kostele, lze si tištěné noviny objednat
přímo do poštovní schránky (viz kontakty níže). „Děkujeme duchovním správcům i dobrovolníkům, kteří zpřístupňují noviny v otevřených kostelích nebo je
roznášejí do schránek v rámci duchovní
péče nebo dobrovolnické pomoci,“ říká
vedoucí redakce KT Jiří Macháně.
Upozorňujeme větší předplatitele,
kteří byli nuceni uzavřít své prostory
(např. kostely a jiná distribuční místa),
že mohou snížit nebo pozastavit odběr
týdeníku na nutnou dobu. Změny a objednávky předplatného lze učinit na zákaznické lince SEND Předplatné na tel.
225 985 225, mob. 777 333 370, e-mail:
(red)
katyd@send.cz.

vázeli věřící přes telefon. Hlavně starší
lidi, osamělé, ty, kteří nemohou vycházet, aby věděli, na koho se obracet, a měli kontakt. Denně volám i své mamince.
Takový telefonát je pro kohokoliv, kdo
žije sám, otevřením okna do světa. Jsou
také kněží, kteří nosí farníkům různé dárečky a nechávají je za dveřmi, aby jim
prokázali, že nejsou zapomenuti.
Eucharistii nenosí?
To by bylo obtížné a asi by to šlo i proti nařízením vlády. Já sám jsem jedné
rodině, kterou dobře znám, ponechal
několik proměněných hostií, aby mohli přijímat Tělo Páně, a dále jsem je povzbudil k duchovnímu přijímání. Také
naši skauti se každý večer modlí skautskou modlitbu v době, kdy sloužím mši
svatou. Vědí to. A kněžím jsem v dopise
připomněl, že nejde o mše svaté bez lidí,
ale za a pro všechny lidi, kteří se přidávají s modlitbou a možností duchovního
svatého přijímání. Pokračování na str. 3

Světové galerie online

Více na str. 9

Velikonoce doma
S předstihem kvůli váznoucí distribuci přinášíme už nyní průvodce velikonočním triduem v kruhu rodiny. Jak lze
Zelený čtvrtek, Velký pátek a slavnost
Zmrtvýchvstání Páně slavit doma?
Téma na str. 4 a 5

www.katyd.cz
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Pomáhají farníci i lidé s postižením

Bubenečská farnost sestavuje ochranné masky s filtrem pro zdravotníky.

Zanedlouho si na Zelený čtvrtek připomeneme
Ježíšova slova z Janova evangelia: „Jak jsem já udělal
vám, tak máte dělat i vy.“ Mnoho lidí nyní přijalo tato
slova za svá a věnují čas a energii lidem kolem sebe.
„Moc děkuji všem, kteří se zapojují
do šití roušek pro nemocnice, sociální služby a další potřebné a kteří
dokázali zorganizovat akci Roušky
od Terezičky. Do kostela vstupují lidé, někteří možná i poprvé v životě,
a nosí látky či zakladače na stuhy vytištěné na 3D tiskárnách přes noc,“

popisuje farář v Praze-Kobylisích
P. Martin Hobza s tím, že detaily lze
nalézt na webu farnosti terezicka.cz.
Farnost v pražské Bubenči nyní
dokonce sestavuje potápěčské masky a přidává k nim speciální filtr vyvinutý na ČVUT. Tyto masky pak
putují okamžitě do „přední linie“

Snímek archiv farnosti
boje s koronavirem. Ochrání zdravotníky například v pražské motolské nemocnici, ale i v nemocnici
sv. Anny v Brně. „Jako věřící konat
dobro nejen máme, ale přímo musíme. A když se v blízkosti kostela
sv. Gotharda dělá tak velká a potřebná věc, nabídli jsme se a zapojili,“
popisuje farář P. Miloš Szabo. Už
minulý týden farnost zaopatřila farníky rouškami a dezinfekcí. V databázi má farář 308 domácností, tedy
nic jednoduchého.
I jedinec může hodně pomoci.
V pražské svatomatějské farnosti se zapojuje Irena Houkalová do

Biskupové v karanténě
U biskupa Karla Herbsta testy o víkendu
odhalily nemoc způsobenou novým
koronavirem. Jeho stav je stabilizovaný.

cují s velkým nasazením nejen pro
záchranu otce biskupa, ale i všech
ostatních nemocných pacientů“.
Biskup Herbst je na jednotce intenzivní péče. „Průběh nemoci zatím není těžký, je dobré mysli. Jak
ho znám, jistě i v této nové situaci
myslí na kluky z dávných chaloupek a na své četné přátele víc než
na sebe,“ zmínil publicista a hudebník Bob Fliedr, který je s ním
v kontaktu.
K modlitbám za jeho uzdravení
vyzývají salesiáni i arcibiskupství,
prosby za něj zazněly v neděli v některých farnostech nejen pražské
(tok)
arcidiecéze.

Kvůli setkání na čtvrteční biskupské radě jsou v karanténě i ostatní pražští biskupové a jejich blízcí
spolupracovníci. „Budeme pracovat v režimu mobil, e-mail a podobně. Je to pro nás nepříliš příjemná situace, ale ujišťuji, že je církev
solidární s pacienty i s těmi, kteří jsou v karanténě,“ uvedl kardinál Dominik Duka pro Český rozhlas s tím, že většiny pracovníků

arcibiskupství se omezení nedotknou, jeho úřad je totiž od zbytku oddělen. „Kde už nestačí lidské
prostředky, je prostor pro to, abychom mohli spoléhat na pomocnou
ruku Boží,“ povzbudil posluchače
a doplnil, že on sám se cítí zdravě.
Pražské arcibiskupství skrze své
tiskové oddělení poděkovalo zdravotníkům, kteří „v těchto dnech pra-

Naléhavá
výzva vládě

Den mládeže tuto sobotu
také na TV Noe

K boji proti šíření koronaviru v domovech pro seniory vyzývá vládu
celá řada organizací, mezi nimi Komunita Sant’Egidio. Zařízení péče
o seniory se podle ní stále potýkají s kritickým nedostatkem ochranných pomůcek i personálu a s nedostatečnou podporou státu.
„Vyzýváme vládu ČR, aby přistoupila se zvláštní prioritou k okamžitému plošnému laboratornímu testování u klientů a personálu všech
pobytových zařízení pro seniory
a všech uzavřených geriatrických
oddělení nemocnic,“ píší organizace, které se věnují péči o seniory.
Žádají o urychlení dodávek ochranného vybavení: roušek, respirátorů,
dezinfekce či rukavic. „Tím se současně zpomalí šíření nákazy v celé
populaci a zabrání kolapsu zdravotnického systému,“ připojují. (tok)

Letošní zrušená diecézní setkání
mládeže se odehrají na dálku, zčásti
na TV Noe. „Světový den mládeže
budeme slavit, i když pochopitelně
jinak,“ uvedl pro KT českobudějovický pomocný biskup a delegát
ČBK pro mládež Pavel Posád a dodal: „Je úžasné, která slova byla nezávisle na současné situaci už dříve
papežem Františkem vybrána. Jestliže jsi ztratil vnitřní sílu, sny, nadšení, naději a velkorysost, přistupuje
k tobě Ježíš, jako přistoupil k mrtvému synu jedné vdovy, a vší mocí
svého vzkříšení tě vybízí: Mládenče,
pravím ti, vstaň!“
Na sobotu TV Noe připravila studio „Vstaň“, kterým provede vedoucí
Sekce pro mládež při ČBK P. Kamil
Strak. Začne v 17 hodin katechezí biskupa Zdenka Wasserbauera,
mladé pozdraví biskup Pavel Posád.

nabídky hlídání dětí (ke svým třem
vlastním), pomáhá také s dezinfekcí kostela a jeho otevíráním. Shání
ochranné pomůcky pro „svého“ faráře, ale i pro rodného bratra, který
je rovněž farářem. „Vedu velké kulturní projekty, ze dne na den jsme
tak přišli o práci. Uvolněný čas využívám připojením se k těm, kdo nabízejí ruku k dílu,“ sděluje.
Využívá především svých kontaktů a snaží se propojit ochotné lidi. Ve spolupráci s Městskou částí
Praha 6 koordinuje výrobu roušek
a sousedskou výpomoc. „Jako křesťané bychom navíc zvlášť v této době
měli přinášet světlo do svého okolí
i třeba na sociální sítě,“ vybízí k šíření naděje, povzbudivých zpráv, ohleduplnému chování i finanční pomoci těm, na něž krize zvlášť dolehla.
Do pomoci se zapojují i handicapovaní. Sdružení Neratov (především chráněná dílna Kopeček)
a pedagogové z neratovské speciální školy šijí roušky. „Někdo stříhá, další zažehlují a šijí. Práce je to
zdlouhavá a časově náročná, ale má
smysl. Mám velký obdiv ke každé
kolegyni, která musí stíhat domácnost, hromadu školních úkolů s dětmi a ještě po večerech šije roušky.
Pokud máte doma čistý bavlněný
materiál (prostěradla apod.), který bychom mohli použít, ozvěte se
nám. Roušek je zapotřebí mnoho
a látky docházejí,“ uvádí sdružení na svém facebookovém profilu
a apeluje především na lidi z okolí.

Živá voda pro chudé
Ani řeholnice z brněnské restaurace L’Eau Vive (Živá voda) nestojí
stranou a vaří denně pro chudé jídlo

z dodávek Potravinové banky. „Společně to pak s brněnskou Charitou
rozvážíme po Brně našim chudým
přátelům. Problém je, že Potravinové bance potraviny rychlým tempem
ubývají, a tak je budeme muset nakupovat i my. Prosíme teď více než
kdy jindy o jakýkoli finanční příspěvek,“ žádá brněnská Komunita
Sant’Egidio, která se o bezdomovce
dlouhodobě stará.
Nečekaný dar dostala před pár
dny Charita v Jihlavě. Tisíc roušek
jim přinesli zástupci dvou místních
firem. „Nečekali, neptali se, zajistili
a rovnou dodali potřebné ochranné pomůcky, kterých se nám akutně
nedostávalo,“ uvádí Hana Fexová,
ředitelka Oblastní charity Jihlava.
„Kdo rychle dává, dvakrát dává –
a zde to platí dvojnásob. Roušky
ušil Vývoj a Podzimek zaplatil náklady,“ dodala. Jihlavská Charita
těmito rouškami vybavila všechny
zaměstnance, kteří se starají o nemocné, seniory a sociálně potřebné.
Chcete se také zapojit? Jeden
z projektů pomoci nabízí například
Charita ČR. Na webu sijemespolecne
.cz vyzývá především firmy, aby se
zapojily do šití roušek. Nabízí zasílání materiálu, stačí mít chuť pomáhat a ideálně šicí stroj. „Jste zdravotní sestra v důchodu či aktuálně
působící mimo obor, student nebo
studentka medicíny, případně chcete pomoci jako dobrovolník? Jste
psycholog, který by mohl telefonicky pomoci lidem v napjaté situaci? Umíte sehnat dezinfekci nebo
podpořit její nákup finančně?“ ptá
se Charita a dobrovolníky směruje
na jednotlivé diecézní Charity, které
poskytnou konkrétní informace, kde
TOMÁŠ KUTIL
a jak se lze zapojit.

Skauti v Blansku
spojili síly s farností
Mezi dobrovolníky se na mnoha
místech zařadili skauti. Ti blanenští
spojili síly s farností a vytvořili web
pomahame-blansku.cz. Tato adresa i s telefonními čísly vstoupila na
letáku do domácností města a běží
i na liště ČT24. Na webu zatím probíhala koordinace tří akutních oblastí: šití roušek, hlídání školních
dětí a pomoc seniorům. Na webu
se evidují dobrovolníci i ti, kdo potřebují pomoc. Podle koordinátora
pomoci, skautského vůdce Pavla
Matušky, jsou dobrovolníci připraveni pomoci s hlídáním dětí. „Farnost k tomu zdarma poskytuje komunitní dům Lotos, kde mohou děti

využít učebny, k dispozici je blízký
Katolický dům i orelské hřiště. Nabízí se i příroda v okolí. Program se
operativně mění,“ říká Matuška.
Skauti pomáhají i seniorům s nákupy, vyzvednutím léků i se záležitostmi na úřadech, aby ti nejohroženější vůbec nemuseli z domu.
Koordinační tým nadto vyzval děti,
ať malují, a rodiče ať jejich díla vloží do schránky u knihovny či na faře. „Členové týmu je pak rozvěsí po
městě na plakátových plochách. Děti
se tak postarají, aby v Blansku svítilo
sluníčko a prozářilo starosti dospělých,“ popisuje blanenský farář P. Jiří
(vaš)
Kaňa.

Na dotazy bude odpovídat biskup
Tomáš Holub, který zastupoval ČBK
na synodě o mládeži ve Vatikánu.
Virtuální setkání uzavře mše svatá
s biskupem Martinem Davidem.

Setkejte
se alespoň na dálku
P. Kamil Strak mladé křesťany vybízí, aby se virtuálně setkali v malých
skupinkách a rozjímali nad poselstvím Svatého otce, který si přeje,
aby mladí lidé byli slyšet. „Jaké jsou
vaše touhy a sny? Dejte jim vyjít
najevo a skrze ně nabídněte světu,
církvi a dalším mladým lidem něco
krásného na poli duchovním, uměleckém a společenském.“ Brožura
k Týdnu modliteb za mládež je ke
(puč)
stažení na www.cirkev.cz.

O SLAVNOSTI ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 25. BŘEZNA se kardinál Dominik
Duka pomodlil Anděl Páně na místě stavby Mariánského sloupu na
pražském Staroměstském náměstí za odvrácení pandemie. Pak se přidal
k modlitbě Otčenáše, ke které vyzval Svatý otec všechny křesťany. Na stavbě
sloupu je již uložena část kamenů, které darovala česká i zahraniční města.
Snímek Martina Řehořová / Člověk a Víra
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Křesťané se spojují proti koronaviru
Šestadvacet zemí se
zasvětilo Nejsvětějšímu srdci
Páně a Neposkvrněnému
srdci Panny Marie
v portugalské poutní svatyni
ve Fatimě. Prosbu o pomoc
v době pandemie za ně
přednesl zdejší biskup,
kardinál António Marto.
Při komorní ceremonii 25. března kardinál Marto vzpomněl na všechny nemocné, zvláště na ty, kdo trpí a umírají v osamění, a prosil Pannu Marii o přímluvu
za „lékaře, sestry, zdravotníky a dobrovolníky“ i za „posilu pro rodiny“ a „povzbuzení občanství a solidarity“ – jak
citovala agentura CNA. Obrátil se i ke
zdejším svatým vizionářům, z nichž dva
(Francisco a Jacinta) zemřeli v dětském
věku vinou jiné velké pandemie, španělské chřipky. Kromě domovského Portugalska kardinál Marto na žádost jednotlivých biskupských konferencí zasvětil
další státy, mezi jinými Slovensko, Rumunsko, Albánii, Polsko, Mexiko, Panamu, Kubu nebo Zimbabwe.

Modlitba i praktická pomoc
Ve čtvrtek 26. března se pak v modlitbě
za odvrácení nákazy spojili věřící abrahámovských vyznání v Jeruzalémě. Půl
hodiny po poledni se na různých svatých

V americkém Miami kvůli nákaze slavili v neděli bohoslužbu před kostelem a věřící se jí účastnili v autech.
místech tohoto města modlili křesťané,
židé a muslimové, ale i drúzové nebo baháisté, kteří se také hlásí k Abrahamovu
Bohu. Jak vysvětlil Vatikánskému rozhlasu františkánský kustod Svaté země
P. Francesco Patton, každý se modlil
podle své tradice, ale s touž důvěrou ve
Všemohoucího.
Nejen vytrvalou modlitbou, ale i praktickou pomocí se zapojuje do zápasu

s nemocí církev na mnoha místech světa. Například z Itálie – spolu s USA, Čínou a Španělskem jedné ze čtyř nejhůře
postižených zemí – zní příběhy řeholnic,
které pečují o nemocné ve svých zdravotnických zařízeních. Bohužel se mnohé
z těchto sester, zvláště ty starší, nakazily a zemřely, podobně jako kněží, kteří
nemocným sloužili. V těžce zkoušeném
severoitalském Bergamu například ze-

Snímek ČTK

mřelo už přes deset řeholnic z kongregace Malých sester chudých. „Jsou to těžké okamžiky, ale připomínáme si naše
charisma – přijímat nemocné a pečovat
o ně i za cenu vlastního života,“ vyjádřila
se pro Vatican News jejich představená,
sestra Carla Fiori.
Zpět ke své lékařské profesi se po
dvou letech od vysvěcení vrátil čtyřiačtyřicetiletý kněz P. Alberto Debbi. „Jsem

lékař, specializovaný v plicním lékařství.
V takovéto naléhavé situaci je nutné být
k dispozici,“ sdělil P. Debbi pro Vatican
News. Ve Francii zase nabídl své služby
dokonce pařížský arcibiskup Michel Aupetit, který je též původním povoláním
lékař. V Itálii jsou už do nemocnic povoláváni i lékaři v důchodu nebo dobrovolníci. Církev pak dává k dispozici svá zařízení – například v Bergamu zapůjčila
zdravotníkům padesát pokojů v budově
semináře. Další diecéze zase ubytovaly
ve svých objektech bezdomovce nebo ty,
kdo se museli uchýlit do karantény.
Z Itálie vzešla rovněž iniciativa, která
odpovídá na bolest mnoha rodin, jejichž
členové na koronavirus umírají vzhledem k přísným opatřením sami, bez svátostí a bez možnosti rozloučení. Pod názvem „Adoptuj umírajícího“ ji spustili
členové Sdružení apoštolů Božího milosrdenství Faustinum. Korunku se spolu
se sestrami faustynkami z krakovského
sanktuaria Božího milosrdenství modlí
vždy adresně – na základě jmen nemocných a umírajících, která jim lidé zasílají
esemeskami. Krakovské sestry stejným
způsobem „adoptují“ také lékaře, sestry
a další zdravotníky v první linii.
Na pomoc přetíženým italským
nemocnicím zahájili finanční sbírku Milosrdní bratři z Brna. Na kontě
č. 1341663309/0800 s variabilním symbolem 2020 shromažďují dary, které poputují do řádových nemocnic v severní
Itálii a Římě, kde spolubratři a jejich kolegové pečují o nemocné koronavirem. První statisíce od českých dárců pomohou už
ALENA SCHEINOSTOVÁ
v tomto týdnu.

Překvapilo nás, že náš svět je křehký
Dokončení ze str. 1
Jaká je v těchto dnech role Komise
biskupských konferencí zemí Evropské
unie (COMECE), kterou vedete? Jste
s evropskými biskupy v kontaktu?
Jsme, ve středu jsme měli s biskupy
dvouapůlhodinovou telekonferenci.
Museli jsme zrušit plenární shromáždění a oslavy 40. výročí vzniku včetně návštěvy vatikánského státního sekretáře Pietra Parolina. Na situaci
v Evropské unii se díváme dost kriticky. V zemích EU se propadáme zpět
k nacionálním reflexům, chybí solidarita. Skoro se zdá, že Itálie dostala více pomoci z Číny než od evropských
zemí.
Až nyní, se zpožděním, se začínají objevovat akce, z nichž mám radost.
V Lucembursku jsme přijali sedm pacientů z francouzských nemocnic. Ale
byl bych klidnější, kdyby solidarity by-

KRÁTCE
POD OCHRANU PANNY MARIE svěřili minulou neděli místní katolíci Anglii
jako její věno. Tento obřad, který poukazoval k vůbec prvnímu zasvěcení Anglie Matce Boží v roce 1381, připravovala zdejší církev několik let jako národní
poutní slavnost v katedrálách anglických
biskupství. Vzhledem k pandemii však zůstala veřejnost odkázána na internetové
přenosy s polední modlitbou Anděl Páně,
po ní byl každý pozván, aby sám za sebe vyslovil Panně Marii své „ano“. Také
místní církve v Irsku, Španělsku či Portugalsku svěřily kvůli koronaviru své země
pod ochranu Panny Marie, a to 25. března
– v den slavnosti Zvěstování Páně.
POPRVÉ VE SVÉ HISTORII se uzavřela svatyně v Lurdech. Kvůli pandemii
je celý areál od poloviny března nepřístupný, místní kněží však denně pokračují v modlitbách a slavení mší svatých
v Jeskyni zjevení. Připojit se lze online
na webových stránkách www.lourdes-france.org. „Svatyně Panny Marie

lo více. Lidé na tuto krizi nezapomenou. Ani na to, které země jim pomohly
a které ne. Míním, že by za COMECE
mělo zaznít varování stran budoucnosti
Evropské unie: Politici, kteří tolik mluvíte o evropských hodnotách, nyní je chvíle je společně žít! Svět po koronavirové
pandemii si ještě neumíme představit.
Bude nutné najít mnohem větší rovnováhu mezi lokální a globální ekonomikou.
Je třeba se rozloučit s divokým kapitalismem, v němž vítězí produkce na
nejlevnějším trhu. Musíme objevit ekonomiku, která bude sloužit lidem a přetrvá v dobách různých krizí, protože ty
se mohou vracet. To, co nyní prožíváme, může být jen malá ochutnávka krize, kterou může vyvolat změna klimatu. Náš svět je křehký a my musíme
vést politiku, která si tu křehkost uvědomuje. Tohle zjištění nás překvapilo.

A jaký zde vidíte úkol pro křesťana?
Naším posláním je společnosti znovu
říct, že se nelze omezit jen na hmotný
svět. Čistě materialistická společnost je
slabá, v krizi neobstojí.
Skutečná solidarita musí obsahovat duchovní rozměr, to však nemluvím o nějaké spiritualitě new age, nýbrž o skutečném duchovnu s hloubkou.
Musíme také společnosti říct, že oslabení rodinných struktur přináší oslabení
struktur solidarity. V Lucembursku žije
hodně lidí v několikrát přeskládaných rodinách nebo v rodinách složených z nezávislých jedinců. Pro ně je pak velmi
těžké spolu žít dva tři týdny v uzavřeném
bytě.
A my křesťané máme do společnosti
přinášet naději ve svět nad námi. Možná jsme málo mluvili o životě po smrti.
O tom, že z ní nemáme strach. Vím, že
můj život je v rukou Božích a že jednoho
dne umřu. Mně se to říká snáz, nejsem

v Lurdech je privilegovaným místem
modlitby za nemocné a s nemocnými,“
pozval zdejší apoštolský delegát Mons.
Antoine Hérouard k modlitbě novény
za všechny nemocné chorobou z koronaviru, ve které se Francouzi spojili od
17. do 25. března – tedy do výročního
dne zdejšího 16. zjevení, kdy se Panna
Maria představila vizionářce sv. Bernadettě jako „Neposkvrněné početí“.

Pendereckého hudba zní mj. ve filmech
Osvícení (1980) nebo Katyň (2007). Jako dirigent Penderecki mnohokrát vystoupil i v Česku – např. roku 2017 řídil
na festivalu Pražské jaro své oratorium
Sedm bran jeruzalémských, zkomponované k 3 000. výročí Svatého města. Byl
nositelem mnoha ocenění, včetně Řádu
bílého orla – nejvyššího polského státního vyznamenání.

ZEMŘEL KRZYSZTOF PENDERECKI, významný polský hudební skladatel a dirigent. Bylo mu 86 let. Autor
desítek symfonických či operních děl
i filmové a elektronické hudby vyrostl
v prostředí Arménské apoštolské církve.
Duchovní tvorba představovala důležitou část jeho díla – jeho skladba Pašije
sv. Lukáše (1963–1966) byla ve své době
přijata jako vzpoura proti komunistické
totalitě. Úspěch sklidil i s kompozicemi
Dies irae (Osvětimské oratorium) nebo Magnificat. Pro hnutí Solidarita vytvořil roku 1980 dílo Lacrimosa, které
později rozšířil na jednu ze svých nejznámějších skladeb – Polské requiem.

DĚKOVNÝ DOPIS A POŽEHNÁNÍ
poslal emeritní papež Benedikt XVI. dětem ze slovenské farnosti ve východoslovenských Pichních. K sedmému výročí
jeho odchodu ze svatopetrského stolce
mu děti na popud místního faráře P. Martina Barny zaslaly pozdravy a obrázky,
které znázorňovaly události jeho pontifikátu, nečekaly však, že třiadevadesátiletý Benedikt XVI. odpoví. „Nedovedl
jsem si ani představit, že by mi farnost ze
Slovenska poslala tak laskavý dopis. O to
radostnější je mé překvapení a o to víc
vám i dětem děkuji za tento neobyčejný
dar,“ odepsal P. Barnovi emeritní papež.
(vaticannews, kai, tkkbs)

ženatý a mám roky. Ale musíme si opět
zvyknout na myšlenku, že jsme smrtelní. A že tato smrtelnost není hrozbou,
protože můžeme kráčet údolím stínu
smrti, jak praví žalm (Ž 23), a být v rukou Božích. Tato jistota, klid v srdci
proti panice, to je přínos křesťana v této
krizi.
Postavení chudých, bezdomovců
a uprchlíků se nyní ještě zhoršilo.
Ještě před vypuknutím krize jste se
světovou výzvou zasazoval za přijetí
uprchlíků z řeckých táborů.
Jsou na to odezvy?
Ano, jsou. Například lucemburská vláda
souhlasila s přijetím jedenácti nezletilých dívek, ale OSN nyní přerušila přípravné práce, ačkoli lucemburská Charita už má pro ně připravený dům. Je to
nezbytně nutné.
Umíte si představit tábor Moria, kde
žije 20 tisíc lidí natěsnaných v táboře

pro 1 800 lidí? Jeho hygienické podmínky, podmínky pro ženy a děti, kolik je tu
hrozeb, znásilnění? Pokud se zde rozšíří
virus, lidé popadají jako mouchy. Jestli je Evropa nechá umřít nebo jen připustí možnost, že tam mohou pomřít
jako mouchy, úplně jsme ztratili pojem
o tom, co je to křesťanská láska k bližnímu.
O stavu těchto táborů víme.
Z České republiky tam několik
dobrovolnických organizací zajišťovalo
pomoc. Jednotlivci i rodiny, kterým to
nebylo jedno, přiváželi oblečení a jídlo.
Teď to nepůjde.
Ano, to je strašné. Ale nejprve bych
těmto českým skupinám moc rád za
tuto službu dobrého samaritána poděkoval. Ať už jsou to křesťané, nebo ne,
podílejí se na Kristově misi. Takže velké
díky!
KATEŘINA KOUBOVÁ

Lidé nám nejsou lhostejní!
Jsme Caritas. Učíme mít srdce otevřená.
Sociální a humanitární práce v Olomouci –
nabízíme studium, keré dává smysl.
720 hodin praxe v ČR i zahraničí
1 studium, 2 tituly – DiS. a Bc., ve spolupráci s CMTF UP Olomouc
netradiční formy výuky, zkušení pedagogové a odborníci z praxe
uzávěrka přihlášek 30. 4. 2020

www.studujcaritas.cz
učíme pomáhat

Velikonoční triduum
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Jak slavit v kruhu rodiny?
Velikonoce jsou svátky,
které se už od svých
židovských kořenů slaví
částečně ve společenství
Božího lidu a částečně
v domácnosti, v kruhu rodiny.

O letošních Velikonocích bude rodinná stránka kvůli karanténě mnohem znatelnější. Vlastně jediná možná vedle sledování přenosů velikonočních bohoslužeb skrze média. K jejímu
dobrému prožití mezi těmi nejbližšími můžeme využít řadu prvků, které známe ze slavení
Velikonoc v kostele. Právě proto vznikla tato
dvoustrana – jako průvodce slavením velikonočního tridua při domácích bohoslužbách.
Jako při každé modlitbě či rodinné bohoslužbě budeme dbát na hezké a pohodlné mís-

Zelený čtvrtek

to, kromě velkopátečních obřadů začneme
znamením kříže a nikdy by nemělo chybět čtení z Písma. Bohoslužbu povede hlava rodiny,
na jejím uspořádání a průběhu se samozřejmě
musí domluvit i ostatní členové rodiny.
„Bez kostela“ to sice nemohou být plnohodnotné Velikonoce, ale rozhodně to nesmějí
být svátky hůře prožité, dokonce bez modlitby
církve, natož bez Boží blízkosti a požehnání.
Základní podobou bohoslužby pro tyto dny,
která možná není vhodná pro všechny, ale z níž

Velký pátek

Modlitba či bohoslužba v rodině na Zelený čtvrtek
může být postavena například na slavnostní hostině,
která je výrazem lásky a rodinné pospolitosti.
Zelený čtvrtek v kostele
Při chrámové liturgii na Zelený čtvrtek si
připomínáme hostinu lásky. Okamžiky, kdy
nám Kristus odkázal největší tajemství a poklad církve: ustanovení eucharistie a kněžské
služby. Jindy obvyklou mši svatou ve večerních hodinách slavíme jako Památku večeře Páně (Missa vespertina in cena Domini).
V tento den bývá zvykem zařadit do liturgie
mytí nohou podle Ježíšova příkladu. Je to jeden z projevů Ježíšovy lásky – posloužil učedníkům otrockou prací. Vzápětí jim, ale také
nám dal své vlastní tělo jako pokrm. Tímto
způsobem Ježíš už předem ukázal lásku, která jej o pár hodin později přivedla na kříž.

Když nebudeme stolovat

Můžeme připravit slavnostní tabuli, kde nebude chybět krásné prostírání, dobré jídlo, vybrané nápoje, slavnostní oblečení, vroucí modlitba díkůvzdání, či dokonce zpěv písní o tom,
jak dobrého máme Boha.

Pro někoho nemusí být návrh slavnostní večeře na Zelený čtvrtek vhodný. V křesťanské tradici se konec konců jedná o postní den a v některých regionech se lidé postí už od večerní
bohoslužby. Lze tedy slavnostní tabuli vypustit
a v rámci rodinné bohoslužby po čtení biblických textů vykonat obřad mytí nohou.
Na Zelený čtvrtek při bohoslužbě v kostele je láska projevena také finanční sbírkou na
chudé. Tento večer v domácím prostředí může být tedy prožit i skutky lásky vůči těm, kdo
jsou potřební okolo nás: dopisem dávnému
příteli, telefonátem osamělé kamarádce, ručním malováním pohledů pro seniory z farnosti
nebo odesláním příspěvku Charitě.

 Večeře může být zcela neformální, ale lze
ji třeba i volně inspirovat židovským sederem. Pokyny k této formě slavení lze nalézt
na internetu.
 Pro tuto večeři bylo typické vyprávění o velikých Božích činech při vysvobození židovského národa z Egypta. Během jídla či po
něm je možné připomenout a přečíst příběh o veřejích dveří natřených krví beránka
(Ex 12), který bychom slyšeli v kostele.
 Pro menší děti bude více než příběh o beránkovi v Egyptě zajímavé samotné vyprávění o Ježíšově večeři, o jejím průběhu,
Jidášově zradě a o přátelství a blízkosti apoštola Jana.

Bohoslužba slova na Velký pátek končí velkopátečními přímluvami. Můžeme je napodobit
v jejich struktuře. Nejprve jeden z členů rodiny (podobně jako jáhen nebo lektor) vysloví
úmysl, všichni se chvíli potichu modlí a hlava
rodiny potom modlitbu uzavře prosbou, na niž
se odpovídá „Amen“.

 Ke vzpomínání, charakteristickému pro velikonoční svátky, mohou posloužit zaprášená alba fotografií z doby, kdy jsme si je ještě
nemohli prohlížet na obrazovkách počítačů,
tabletů a mobilů. Můžeme vzpomínat na naše přátele, známé i všechny, kteří nás předešli svým životem a spí spánkem pokoje.

Slavení kolem domácího stolu

 Společné stolování zahájíme znamením kříže, po němž následuje požehnání pokrmu.
Hlava rodiny může použít například tuto
modlitbu:
Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa.
Z tvé štědrosti jsme přijali pokrmy, které jsme
shromáždili na našem stole. Prosíme, požehnej nás i tyto dary. Prosíme tě, dopřej je také
těm, kteří trpí hladem a nedostatkem. Amen.

Velkopáteční přímluvy

 Zařadit je možné také umývání nohou, podobně jako v kostele.

 Společné stolování můžeme zakončit modlitbou Otče náš a prosbou za všechny křesťany po celém světě, kteří nemohou v tento
den slavit společně tajemství eucharistie.

Vytrvalá modlitba
Typickým prvkem standardního Zeleného
čtvrtka v kostele je vytrvalá modlitba v symbolické Getsemanské zahradě, která prodlužuje
slavení eucharistie. V mnoha farnostech se za
běžných podmínek konají stráže dokonce po
celou noc. Tento den mohou farnosti zorganizovat podobnou celonoční stráž rozptýlenou
po domácnostech – lidé se i ve svých příbytcích
mohou střídat v modlitbě podle rozpisu na internetu či podle jiné dohody. Pomoci k modlitbě může četba Bible, ikona či obraz Pána,
který se potil krví, žalmy vyjadřující úzkosti
i naději (Žl 37, Žl 86, Žl 143), svíčka, zrnka
růžence nebo trocha tříkrálového kadidla, které stoupá k Otci.

Snímek Radomír Muzikář / Člověk a Víra

Velký pátek je dnem ticha.
Památka Umučení Páně
se slaví obvykle ve tři
hodiny odpoledne, kdy
Kristus zemřel na kříži. Na
tento den připadá státní
svátek. Můžeme se tedy
shromáždit v kruhu rodiny
právě v tuto hodinu.
Velký pátek v kostele
Památka Umučení Páně slavená v kostele nezačíná písní a znamením kříže, nýbrž tichem
a prostrací kněze i ministrantů, kteří padají na
tvář před velikostí Kristovy oběti a v zármutku
nad svými hříchy. Stejně tak tato bohoslužba
nekončí jako jindy: není požehnání znamením
kříže, nejsou slova: „Jděte ve jménu Páně,“ ani
závěrečná píseň. Velkopáteční obřady mají tyto základní prvky: čtení pašijí, velké přímluvy,
uctívání kříže a svaté přijímání.

Památka Umučení Páně v rodině
 Hlava rodiny může začít vstupní modlitbou: Rozpomeň se, Bože, na skutky svého
slitování; rozpomeň se na krev svého Syna,
stůj při nás, když budeme slavit památku
našeho vykoupení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
 Pak můžeme přečíst čtení z knihy proroka Izaiáše (52,13-53,12) s příslušným žalmem a druhé čtení z listu Židům (4,14-16;
5,7-9).
 Potom se čte pašijový příběh podle Jana
(18,1-19,42). Jeho provedení se bude lišit
domácnost od domácnosti. Je možné číst
text z Písma individuálním způsobem. Můžeme ho ale číst i společně: rozdělíme si
v rodině role vypravěče, Krista a ostatních
postav, jak to bývá v kostele. Kde jsou hudebně nadaní, mohou pašije doma i zazpívat.
 Zbožnost našich předků nám pašije přetavila do podoby křížové cesty. Ti, kdo neradi
čtou dlouhé texty, se mohou modlit křížovou
cestu doma. Nebo na společné procházce.

Při domácí bohoslužbě lze zařadit také umývání nohou, podobně jako v kostele.
Snímek Vít Horník / Člověk a Víra

je dobré pokusit se vyjít, je denní modlitba církve neboli breviář. V něm se připojujeme k liturgii farního společenství i světové církve. V žalmech slyšíme modlitbu Kristovy úzkosti i jeho
jásavý triumf nad smrtí. Hymny liturgie hodin
mají moc rozechvět srdce, biblická čtení mohou sytit našeho ducha. Těm, kdo breviář tolik
neumějí, tyto dny možná poskytnou dostatek
prostoru ke sblížení s ním. Pomoci může aplikace breviar.cz, ale také přehledná tabulka na
(mach)
str. 11 v každém vydání KT.

 Kreativci mají ještě čas secvičit domácí velikonoční divadlo a videonahrávku poslat
k povzbuzení svým příbuzným.

Modlíme se:
1. za církev
2. za papeže
3. za služebníky církve a za všechny věřící
4. za katechumeny
5. za jednotu křesťanů
6. za židy
7. za ty, kdo věří v Boha, ale nevěří v Krista
8. za ty, kdo nevěří v Boha
9. za ty, kdo mají odpovědnost za společnost
a stát
10. za ty, kdo trpí.
Letos přímluv nebude deset jako jindy, ale přidáme ještě jedenáctý úmysl za současnou situaci.
Přímluvné modlitbě se na Velký pátek můžeme
věnovat nejen s rodinou, ale také soukromě.
Přimlouvat se za druhé je totiž krásným projevem našeho křestního kněžství. Kristus, který
se za nás na kříži obětoval, se nyní u Otce za
nás přimlouvá. A my, kdo jsme byli křtem připojeni k jeho smrti a vzkříšení, připojujeme
svůj hlas k hlasu jeho: za církev a za celý svět.
Přímluva i doma může být odpovědí na přečtené pašije. Může se také stát součástí modlitby
před křížem. Může být, tak jako u starodávných mnichů, rozložena do celého dne – každou hodinu si rodina nastaví budíček, aby se
chvilku modlila za některou kategorii potřebných.

Uctívání kříže
V Jeruzalémě se ve 4. století objevil prvek soukromé zbožnosti – uctívání svatého kříže. Letos jej budeme moci prožít znovu tímto způsobem.
V některých farnostech možná bude otevřen kostel, kam půjde zajít na chvíli osobní modlitby před křížem. Někdo dá přednost
malému výletu ke křížku za obcí nebo na
nedalekém kopci. Jiný bude chtít sundat ze
zdi rodinný kříž, oprášit jej, ozdobit ratolestí či květinou, položit na prostřený stůl a na
chvíli se jej dotknout s modlitbou vděčnosti za Pánovu oběť. Gesto úcty může každý
zvolit podle svého naturelu. Někdo se bude
jen tiše dívat, někdo se ukloní, další poklekne, jiný padne na tvář. V některých zemích
je obvyklé kříž políbit, v Taizé lidé pokládají
na ikonu kříže čelo na znamení odevzdanosti.
Typickým žalmem pro Velký pátek je Žalm
22, který lze k této příležitosti přednášet.
K soukromému rozjímání je možné využít text
výčitek z misálu, v jejichž předčítání se členové
domácnosti mohou střídat.

Závěrečná modlitba:
Shlédni Bože na nás, kteří jsme v naději ve
vzkříšení oslavili památku smrti tvého Syna;
dej nám požehnání; odpusť nám hříchy a potěš nás, posilni ve víře a veď bezpečně ke spáse.
Skrze Krista našeho Pána. Amen.
Tip pro vás: Podnikněte na Velký pátek s rodinou výlet na kopec či návrší, z něhož bude
možné získat nadhled nad současnou situací.
Ozdobte tamní kříž, nebo dokonce provizorní
kříž vztyčte.
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Veliká noc: světlo, slovo a jásot
Velikonoční vigilie je nejdůležitější
a nejkrásnější liturgií z celého
roku. Také v domácím prostředí
bychom jejímu slavení měli
věnovat zvláštní pozornost.
Velikonoční vigilie
V kostele trvá dlouho, nikam se nespěchá. Tato bohoslužba je složena ze čtyř částí: bohoslužby světla,
bohoslužby slova, křestní bohoslužby a slavení eucharistie. Od nejstarších dob je tato noc zasvěcena
Pánu (Ex 12,42), aby podle napomenutí evangelia
(Lk 12,35) byli věřící s hořícími lampami v rukou
podobni lidem, kteří očekávají Pána, až znovu přijde, aby je nalezl, jak bdí, a přivedl je ke svému stolu.
Slavnost velikonoční svíce, čtení Písma a připomínka křestní bohoslužby nás mohou inspirovat také
v modlitbě v kruhu rodiny. Vigilie v kostele nesmí
začít před západem slunce (letos těsně před 20. hodinou). Pokud v rodině pozdní slavení nepřichází
v úvahu (ať už kvůli menším dětem, nebo naopak
starším členům domácnosti), bude lepší jít spát ještě v tichu bílé soboty a slavení v upravené podobě
přesunout na nedělní ráno. Stejně jako v předchozích dnech pomůže hezké oblečení, pěkně upravené
místo a pohodlné sezení.

Bohoslužba světla
Letos se před kostely nebudou zapalovat obvyklé
ohně, ale ten, kdo má rodinný dům a zahradu, může
začít právě zapálením ohýnku. Oheň není jen symbolem lidské pospolitosti, ale ve chvíli, kdy rozežene
temnotu noci, odkazuje na vzkříšeného Ježíše. Laik
nebude oheň žehnat jako kněz, ale děkování za světlo je možné vykonat právě zde:
Bože, dej, ať nám tento plamen připomíná tvého Syna, v němž nám zazářila tvá sláva. Očisti naše srdce
a dej, ať se v nás rozhoří veliká touha po tobě, aby
světlo této veliké noci bylo předobrazem tvé slávy, kterou nám připravuješ ve svém království. Skrze Krista,
našeho Pána. Amen.
Jádrem bohoslužby světla v kostele je Exsultet (viz
rámeček), chvalozpěv na velikonoční svíci, z něhož
si nejčastěji vzpomeneme na pilnou včelu. Málokdo
ale ví, že podobným poděkováním za světlo začínal
večer kdysi v každé křesťanské domácnosti, když se
zešeřilo a zažehla se olejová lampa.
Také za zdmi našeho domova je možné mít bohoslužbu světla. Koupený nebo (ještě lépe) vyrobený
paškálek nebo křestní svíci či hezkou svíčku (nebo
více svící rozmístěných po domácnosti) je možné
v rodinném kruhu zapálit a děkovat Bohu za to, že
jeho Syn Ježíš je světlo, které temnota nepohltila.
Moment rozsvícení světla a chvály je možné prodloužit modlitbou díků vlastními slovy nebo třeba
společně přečteným Žalmem 118.

Během slavení vigilie si můžeme připomenout také vlastní křest.

Bohoslužba slova
Pro tuto vigilii je vybráno devět čtení z Písma svatého: sedm ze Starého zákona a dvě z Nového.
 Čtení z kostela včetně žalmů a modliteb je
možné vykonat i doma. Kdo nemá misál, nalezne texty na www.liturgie.cz. V případě potřeby
je možné další čtení přidat tak, aby člověk mohl
rozjímat Písmo opravdu celou noc; je také možné
čtení ubrat, žalmy nahradit chvílí tichého zamyšlení, připojit můžeme spontánní modlitbu.
 Dospělým prospěje, když si budou moci
ke každému čtení přečíst komentář (na svém webu je chystá České katolické biblické dílo www.
biblickedilo.cz), dětem zase budou vyhovovat
obrázky, rekvizity nebo improvizovaná scénka
či stínové divadlo. Smyslem noční bohoslužby
slova je ukázat, jak jednotlivé etapy dějin spásy
předznamenávaly Ježíšův kříž a vzkříšení. Tento klíč ke každému čtení z Písma je nutné mít na
paměti také při domácí bohoslužbě – ať s dětmi,
nebo s dospělými. A samozřejmě nesmí chybět

základní čtení, evangelium – dobrá zpráva o Pánově zmrtvýchvstání.

Obnova křestního vyznání
Jedním z vrcholů vigilie v kostele je obnova křestního vyznání pomocí otázek kladených knězem a pokropením křestní vodou. I doma je možné přihlásit
se znovu ke křtu: prohlédnutím fotografií, vyprávěním těch, kdo u našeho křtu byli, ukázáním křestní
roušky dětem či zapálením křestní svíčky, poděkováním za křest. Základní způsob, jak vykonat obnovu křtu, je pomodlit se Apoštolské vyznání víry
(to, které se používá při růženci, protože právě to
– rozděleno do otázek – zaznívá při této svátosti).

Aleluja!
Součástí velikonoční vigilie v kostele jsou dvě radostné písně. Nejprve Sláva na výsostech Bohu, kdy
se zapalují oltářní svíce a zvoní zvony. A pak je to
trojí vznešené aleluja, zpívané nejprve samotným
knězem a pak shromážděným lidem vždy o tón výš.
Je to „nová píseň“, kterou před trůnem Beránka zpí-

Snímek Martin Myslivec / Člověk a Víra
vají ti, kdo byli vykoupeni jeho krví. Jestliže se v rodině zpívá, může být podobný radostný zpěv vrcholem domácí bohoslužby. Vhodná je ovšem jakákoli
píseň, která obsahuje aleluja a alespoň trochu se
týká Pánova vzkříšení, jen když ji budeme znát a bude vyjadřovat naši radost a jásot. Pro starověké křesťany bylo také typické o veliké noci tančit! Rodinná
či manželská hostina by v tento den měla být ještě
skvělejší a slavnostnější než ta ze Zeleného čtvrtka
– ať už se bude jednat o pozdní večeři, nebo snídani.
V rodině je také možné vykonat žehnání velikonočních pokrmů symbolizující celkovou novost,
kterou tyto svátky přinášejí. Jeden z rodičů přečte
krátký úryvek z Písma (na výběr: Gn 1,27-21; Gn
9,1-3; Lk 11,9-13) a pak pronese žehnací modlitbu:
Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno
naplňuješ svým požehnáním. Shlédni na nás, když
dnes o slavnosti Zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho
pozemského života, a uč nás přijímat je z tvých rukou
tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze Krista,
našeho Pána. Amen.
Dvoustranu připravil P. RADEK TICHÝ
se spolupracovníky z rodin i kněžských řad

Exsultet
Zajásejte již, zástupy andělů v nebi! Zaskvějte se
v slávě, božská tajemství! K vítězství tak mocného
Krále zazni polnice a zvěstuj spásu!
Raduj se i ty, země, zalitá tak oslnivou září a tonoucí v jasu věčného Krále, pohleď, jak na celém světě
rychle zmizely temnoty!
Raduj se i ty, matko Církvi, zkrášlená leskem tak jasného světla! A v mohutném zpěvu lidu ať tento svatý
dům Boží zní ozvěnou tvé radosti!
Pán s vámi. – I s tebou. – Vzhůru srdce. – Máme je
u Pána. – Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. – Je
to důstojné a spravedlivé.
Vpravdě je důstojné a spravedlivé, abychom neviditelného Boha, všemohoucího Otce, i jeho jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, oslavovali
radostným zpěvem a celou vroucností srdce i ducha. Neboť Kristus za nás splatil věčnému Otci dluh
Adamův a svou krví z lásky prolitou zrušil dlužní
úpis dávného hříchu.
Dnes je slavnost veliké noci, kdy se zabíjí onen pravý Beránek, jehož krev posvěcuje veřeje věřících.
To je ta noc, ve které jsi, Bože, naše praotce, Izraelovy děti, kdysi vyvedl z Egypta; Rudým mořem jsi
je pak převedl suchou nohou.
To je tedy ta noc, kdy jas oslnivého sloupu zahnal
temnotu hříchu. To je ta noc, která dnes na celém
světě vzdaluje věřící v Krista od nepravostí světa
a od tmy hříchu, vrací k milosti, sdružuje ve svaté
společenství.
To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako
vítěz vystoupil z hrobu. Nic by nám neprospělo, že
jsme se narodili, kdybychom nebyli vykoupeni.
Ó, jak obdivuhodně se sklání k nám tvá otcovská

Velikonoční světlo rozežene temnotu noci.

Snímek M&P Červení / Člověk a Víra

dobrota! Jak nedocenitelný to projev tvé lásky: Syna
jsi vydal, abys vykoupil služebníka! Vpravdě nezbytný byl hřích Adamův, který Kristus zahladil svou
smrtí.
Ó šťastná vina, pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký! Ó vskutku blažená noc, ta jediná směla znát čas i hodinu, kdy Kristus vstal z říše zemřelých!
To je ta noc, o které bylo psáno: „Noc jako den se
rozjasní“ a „Noc je mým světlem ve všech mých radostech.“ A tak posvěcená tato noc zahání hříchy,
smývá viny, hříšníkům vrací nevinnost a zarmouceným radost; zahání nenávist, vytváří jednotu srdcí
a pokořuje zlé moci.
V této milostiplné noci, přijmi tedy, Otče svatý, tento chvalozpěv jako večerní oběť, kterou ti přináší
přesvatá církev, když rukama svých služebníků slavně obětuje tuto svíci ze včelího vosku. Již jsme slyšeli
chvalozpěv na tuto svíci, kterou ke cti Boží rozsvítil
planoucí oheň. Ačkoli se její plamen dělí a rozdává
světlo, přece ho neubývá.
Napájí se totiž tajícím voskem, který pro tuto vzácnou svíci připravila pilná včela.
Ó vpravdě blahodárná noc, která spojila zemi s nebem, člověka s Bohem.
Prosíme tě tedy, Bože, ať tato svíce, ke cti tvého jména posvěcená, stále svítí neslábnoucím jasem, aby
rozehnala temnotu této noci.
Přijmi ji jako líbeznou vůni a dej, aby zářila jako světla na nebi. Plamen její ať spatří jitřní Vládce světla.
Onen totiž Vládce světla, který nezná západu.
Ten, který se vrátil z říše zemřelých a jasně zazářil
lidskému rodu: tvůj Syn, Ježíš Kristus, který s tebou
žije a kraluje na věky věků.
Amen.
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Jak se proměnila vaše služba?
me přes sociální sítě.
Mše sv. z našeho kostela ale nepřenášíme.
Říkám těm, kteří o to
stojí, ať si teď užijí jiných kostelů a kolegů
kněží, rozhodně to
bude pro ně požehnání – buď se obohatí, nebo si mě naopak
budou víc vážit (smích). Katechumeni a rodiče
dětí, které půjdou k prvnímu svatému přijímání, dostávají „úkoly“ elektronicky. Nejen já
farníky, ale i oni mě „pastorují“. Jdou příkladem duchovně i ochotou pomoci, kde je potřeba. Opakovaně teď slýchám: „Na mši a ke svátostem jsem sice chodil pravidelně, ale teď mi
teprve dochází, jaký je to dar.“ Přitom ale – jak
vím – doma nezahálí, společně se modlí, sledují duchovní programy, baví se o víře. V těchto dnech mě štvou dokola omílané řeči o tom,
jak je povrchní lpět na mši a svátostech. Přesvědčuji se nyní, že ti, kdo takto lpí, dokážou
zároveň kreativně uchopit realitu těchto dnů.

Nový doplněk kněze: rouška a technika na online přenosy.
Dokončení ze str. 1

P. Libor Všetula,
ředitel salesiánské komunity
v Brně-Žabovřeskách
Zatím působíme bezkontaktně. Mám výhodu, že světem internetu a techniky se
zaobírám profesionálně. Jako řeholní
komunita nabízíme
denně večerní modlitbu, kterou živě přenášíme z naší komunitní kaple s večerní myšlenkou ve 20 hodin na
Youtube (kanál Salesiáni Žabovřesky) a Facebooku (Boscopoint). Tuto modlitbu několikrát
týdně přenáší i Radio Proglas.
Kromě toho píšeme denně impulzy na
web a natáčíme sobotní slovo pro farnost
k evangeliu následující neděle. Více telefonujeme a píšeme si s lidmi. Živé přenášení
nedělní mše sv. považuji za samozřejmost.
Osobní kontakt pro svátost smíření uskutečňujeme (zatím) jen v závažných případech. Přesto nás tento stav trápí a stále přemýšlíme, kde je hranice mezi zodpovědností
za druhé při dodržování karantény a zodpovědností za druhé v rámci mezilidského
kontaktu.

DOPISY
Ad Pojmout krizi jako výzvu KT 12/2020
Zavřely se knihovna, bazén, pak se zrušily akce mých oblíbených církevních uskupení. Nemohu navštívit kamarádku v nemocnici, využít šikovných rukou masérky, ač mě bolí záda,
dojet na chalupu pro brambory. A můj slepecký pes nesmí vejít do autobusu MHD prvními
dveřmi, jak je už deset let zvyklý. Koncertní
síně zmlkly, maturitní plesy jsou zapovězeny.
Kadeřnictví vedle našeho vchodu utichlo.
Přemýšlej, člověče! Je tu utajená radost z netušených možností: hromady nepřečtených
knih, cédéček s krásnou hudbou… A také seznam kontaktů, v němž se skrývají opomíjení
přátelé a možná i nepřátelé, kterým odpouštět
a žehnat je vždy problematické. Je tady i možnost pomáhat přípravou knih k digitalizaci, aby
si nevidomí mohli rozšířit čtenářské obzory.
Mám v sobě tak velkou radost, že ji ani ta
mrňavá virová bestie nemůže zmařit. Mám radost, že jsem tu pro někoho platná, pro někoho
vtipná a pro někoho k dispozici jako průvodkyně. Nejsem most přes rozbouřené vody, spíš
jen prťavá chatrná lávka přes nezajímavý potok. Zůstávám na místě pro ty, kdo o mně vědí,
i pro ty, kdo sem náhodou zabloudili, protože
toto je den, který učinil Hospodin – a proto jáDELICIE NERKOVÁ
sejme a radujme se.

Ilustrační snímek Josef Vrážel

P. Petr Plášil,
duchovní správce farnosti v Prachaticích
Sloužím mši sv. každý
den v kapli sester
boromejek na místě,
kde se narodil náš
prachatický světec
Jan N. Neumann.
Modlím se při ní vždy
za nemocné, za zdravotníky a také za politiky a za všechny věřící našich farností i obyvatele města a okolních
obcí. Protože jsme zde s kaplanem dva, druhý
z nás má mši sv. v kapli na faře každý všední
den. Podobně jako papež míváme po bohoslužbě krátkou adoraci Nejsvětější svátosti.
Za svůj důležitý úkol považuji psaní dopisů
z fary, jejichž prostřednictvím se snažím naše
farníky informovat, co se děje, jaké aktivity
konáme, co nabízíme, a hlavně se je snažím
povzbuzovat. Dopisy jsou na webu prachatické farnosti. Se všemi křesťany se také spojujeme každý den ve společné modlitbě ve 20 hodin. Jsem moc rád, že se naši farníci zapojují
nejrůznějším způsobem do pomoci druhým.
P. Jiří Korda,
duchovní správce farnosti v Praze-Lhotce
Máme otevřený kostel, takže se s lidmi potkávám tam. Nebo si voláme a komunikuje-

Ad Pojmout krizi jako výzvu KT 12/2020
Už víc než dva týdny jsou u nás v Domově
pro seniory sv. Jiří v Plzni zakázány návštěvy zvenčí, na které jsem se těšil. Nikdo k nám
nesmí ani na bohoslužby, ani P. Jiří Barhoň,
nemocniční kaplan, s nímž jsem dříve mohl
koncelebrovat, a být tak aspoň trochu užitečný. Nyní jsem proto měl mši sv. sám pro asi 12
věřících, klientek Domova. S vděčností vzpomínám na loňské Velikonoce, které jsme zde
mohli oslavit, jak se patří. Také jsem se loni
díky hodným lidem mohl zúčastnit biřmování
ve Slaném a zlaté svatby mých bývalých farníků. Byl jsem i v Liticích na kněžském dni,
kde jsem se mohl pozdravit s novým apoštolským nunciem Charlesem Balvem. Mám radost, že na mě někteří přátelé z dob minulých
nezapomněli.
Na internetu jsem nedávno mohl sledovat
přenos mše sv. z mé bývalé farnosti – Tuřan.
Takže i v karanténě lze prožít chvíle radosti.
Jinak to, co zde prožívám, pro mě není lehké, ale vím, že to není lehké ani pro vás. Myslím na vás, kteří žijete zavaleni zprávami, plni
strachu a smutku, a prosím Pána, aby naše víra a naděje byly silnější než všechny viry, jaké
existují – včetně elektronických. A prosím spolu s papežem Františkem – modlete se i za mne.
P. PAVEL TÁBORSKÝ, emeritní farář slánský

Dopisy jsou redakčně kráceny.

P. Marek Hric,
duchovní správce farnosti v Ostrově
Není dobré, aby farníci ztratili kontakt se
svým farářem. Proto
jsem hledal způsob,
jak jej s lidmi udržet.
Měl jsem před očima
zaslzené tváře lidí,
když jsem jim oznámil, že mše svaté jsou
zakázané. I pan biskup nás vybídl, abychom „byli s lidmi“. Mám
za to, že se nám touto situací podařilo více se
otevřít pro využití moderních prostředků ke
službě. Nabízím tedy online přenosy modliteb
a hlavně mše svaté na sociálních sítích. Mám
ale také stanovené časy, kdy je v kostele výstav
Nejsvětější svátosti oltářní k tiché soukromé
adoraci, takřka každý den. V tom čase jsem
v kostele plně k dispozici, abych poskytl prostor pro osobní rozhovor či svátost smíření.
K tomu jsem na vrata kostela instaloval pokyny pro bezpečnost s informacemi a prosbou
o dodržování karantény. Je také větší prostor
ke kontaktu s nemocnými.
P. František Sedláček,
duchovní správce farnosti ve Štípě
Farníkům sloužím
svátostmi – stačí zatelefonovat a domluvit si čas k přijetí svátosti smíření nebo
svatého přijímání.
A na telefonu jsem
jim k dispozici také
v případě, že si potřebují jen promluvit –
zpovídat na dálku sice nejde, ale svůj čas jim
věnovat můžu. Pro ty, kteří se chtějí sami po-

modlit, je každý den od rána až do deváté hodiny večerní otevřena klášterní kaple. A dál pokračuji ve slavení bohoslužeb v kostele. Tak
jako všude jinde jsou pochopitelně neveřejné,
poprosil jsem ale farníky, aby mi na e-mail poslali své fotografie, které si chci dát na kostelní
lavice, abych se při slavení liturgie v kostele
necítil sám a zároveň viděl tváře těch, za něž se
modlím. A novinkou, kterou jsme zprovoznili
před minulým víkendem, je webová kamera.
Lidé se tak ke mši svaté v našem kostele mohou připojit aspoň na dálku.
P. Ladislav Hojný, duchovní správce farností
v Malých Svatoňovicích a Rtyni v Podkrkonoší
Slavím teď mši sv. bez
účasti věřících, a tak
občas používám latinský misál z roku
1970. Latinský jazyk
liturgie se v této neobvyklé situaci stává
znamením spojení
s celou církví a připomínkou, že i při mši
svaté v prázdném kostele nejsem nikdy sám.
Co se však mění, je forma komunikace. Například místo obvyklého oznámení na konci bohoslužby a na farním webu jsem předminulou
neděli odeslal dvě stovky zpráv SMS a přinejmenším stejný počet e-mailů. Pochopitelně se
množí počet žádostí o svátost smíření. Přísná
omezení komplikují udělování svátostí. Zatímco společné svaté přijímání při bohoslužbě trvá
několik minut, podávání eucharistie postupně
se může stát delší než hodinovou záležitostí.
Často slýchávám, že letošní Velikonoce budou
smutné. Spíše bych řekl skromné, protože jejich nadějeplné poselství se neváže na velkolepý liturgický obřad ani na kalendářní datum.
P. Petr Hruška,
duchovní správce farnosti v Chebu
První akcent nazývám „z dálky nablízku“. Část našeho
pastoračního týmu
pravidelně obvolává
farníky, kteří nemají
e-mail, a ptá se jich,
zda něco nepotřebují.
Těm „e-mailovým“
posílám každý týden
„Slovo faráře“ a aktualizuji náš Facebook
a web. Druhou rovinou je domácí církev. Do
našich nedělních online vysílaných mší (www.
online.farnostcheb.cz) se snažíme zapojit
modlitby či vzkazy.Třetí oblastí je praktická
pomoc. S vděčností sleduji a sem tam i prakticky podporuji dobrovolnické aktivity farníků
a jejich přátel – služby v otevřeném kostele,
šití roušek, dovoz nákupů a podobně. Skvěle
spolupracuje farní Charita. Čtvrtou rovinou je
pak moje modlitební podpora – tichá, někdy
usínající, jindy nazlobeně se tázající a křičící,
občas důvěrně spočívající. (gra, mach, sch, tok)

Charita ČR vyhlásila sbírku
na pomoc nejvíce zasaženým lidem
Na základě své analýzy,
kde mapovala dopad
vládních opatření, vyhlašuje
Charita ČR sbírku na pomoc
nejvíce zasaženým lidem.
Ztráta příjmů ohrožuje podle Charity rodiny s dětmi, matky samoživitelky, zadlužené,
agenturní zaměstnance, lidi bez standardní pracovní smlouvy a OSVČ. Největší problémy podle dat získaných ze sítě charitních
poraden budou mít ti, kdo si nedokázali vytvořit peněžní rezervu a souběžně na ně dopadají následky ochranných opatření. „Problémy přináší i omezení činnosti úřadů. Lidé,
kteří už jsou v evidenci úřadu práce, z ní mohou vypadnout kvůli nemožnosti najít si
práci ve stanovené lhůtě, a přijít tak o dávky nebo podporu,“ shrnuje výsledky prvního průzkumu sociální analytička Charity Iva
Kuchyňková.

Přes vládní pomoc (podpora zaměstnavatelů, dílčí podpora OSVČ a zatím jen navrhované odložení splátek dluhů, půjček a hypoték) Charita očekává, že se mnoho lidí ocitne
v nouzi. „Ti nejohroženější navíc potřebují naši pomoc ihned. I kdyby vláda schválila
ty nejvstřícnější podmínky podpory, nějakou
dobu potrvá, než se uvedou do praxe. A i tak
budou vždy existovat lidé, kteří propadnou sítem a k nimž se systémová pomoc nedostane.
Proto vyhlašujeme veřejnou sbírku na pomoc
pro ty nejpotřebnější a já prosím všechny, kterým není osud této země lhostejný, o její podporu,“ uvádí ředitel Charity Česká republika
Lukáš Curylo.
Číslo účtu sbírky Na vlně pomoci proti
bezmoci! je 44665522/0800, variabilní symbol 90619. Přispět lze i pomocí DMS ve tvaru
CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90 na tel. číslo
87 777. Peníze získané z veřejné sbírky budou
průběžně rozdělovány konkrétním potřebným
lidem na základě zmapování jejich nepříznivé
situace prostřednictvím tzv. sociálního šetření,
které provádějí sociální pracovníci sítě Charity
(tok)
po celé České republice.
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Řekni ďáblovi ne!
Martin T. Zikmund

Hlavní Bonhoeﬀerův přínos pro německý
protestantismus ve 30. letech, který byl dílem otráven a dílem ochromen nacionálním
socialismem, byl v jeho rozhodném odmítání kompromisu s ďábelským režimem. Stal se
jedním z hlavních iniciátorů Vyznavačské církve (Bekennende Kirche) – ta se odmítla ztotožnit s tzv. říšskou církví vedenou říšským
biskupem, který zase podléhal Hitlerovi. Svému farářskému kolegovi, který hodlal setrvat v oﬁciální církvi s předsevzetím, že do ní
bude vnášet evangelium, odpověděl: „Když
nasedneš do vlaku jedoucího na druhou stranu, tak ti nepomůže, že kráčíš proti směru
jízdy.“
Co ho však nejvíc zneklidňovalo, byla skutečnost, že mnozí pokřtění Němci neměli velký problém pokládat Židy za méněcenné,
a dokonce na nich páchat křivdy. Týkalo se
to i církve. Všichni jeho někdejší kolegové –
evangeličtí faráři židovského původu – byli ze
služeb v říšské církvi propuštěni. Pro Židy zde
nebylo místo.
Známý je Bonhoeﬀerův postoj z té doby:
Kdo nekřičí za Židy, nemá právo zpívat Gregoriánský chorál. Mimochodem právě záchrana sedmi
Židů prostřednictvím Abwehru, kde byl zaměstnán, se stala podnětem k Bonhoeﬀerově
zatčení 5. dubna 1943.
Před svým zatčením však Bonhoeﬀer ještě
hodně stihl. Po návratu z Londýna v roce 1935
byl pověřen vedením poloilegálního kazatelského semináře v Zingstu a posléze ve Finkenwalde u Štětína. Své studenty vedl takřka jako
v klášteře. Měli přísnou disciplínu, den byl
striktně rozdělen na bohoslužbu, modlitby,
studium, volno a práci. Učil je modlit se starozákonní žalmy a objevovat hloubku Písma
svatého. Jeho hlavní dva knižní tituly z tohoto
období se staly poklady devocionální literatury 20. století: jednak jde o Následování (výklad
Kázání na hoře) a jednak o knížečku Život ve
společenství, tj. exercicie, které napsal pro své
studenty.
Kromě jasně stanovených povinností ve
chvílích volna se studenty hrál na klavír, sportoval, ale také (a především) se jednotlivě věnoval jejich duchovní formaci.

Zápasil o opravdovost křesťanství,
o následování Krista, o pravé
vyznavačství – až ho tyto vnitřní
postoje, které neměly daleko
k paciﬁsmu, přivedly ke konspiraci
proti Hitlerovi. Na Zelený čtvrtek
uplyne 75 let od popravy Dietricha
Bonhoeﬀera (1906–1945).

Z

a svých takřka 50 let praxe,“ zavzpomínal později táborový lékař, který
dohlížel na jeho popravu, „jsem nezažil, že by někdo čelil smrti s takovou
odevzdaností do vůle Boží.“
Než byl Dietrich Bonhoeﬀer přivezen k samým hranicím Čech do Flossenbürgu k exekuci, strávil dva týdny v Buchenwaldu a předtím
dva roky v berlínském věznění. Až do chvíle,
než se prokázala jeho provázanost se skupinou, která se v červenci 1944 pokusila o odstranění Hitlera (Operace Valkýra, kterou měl
spustit atentát provedený důstojníkem wehrmachtu Stauffenbergem), bylo jeho vězení
poměrně mírné. Směl přijímat návštěvy, číst
knihy, které mu rodina nosila, a psát dopisy.
Výběr z těchto dopisů, vlivných v pozdějším
teologickém diskursu, vyšel u nás ve svazku
Na cestě ke svobodě.

Malý
reformátor
Jak Dietrich Bonhoeﬀer, tak jeho vrstevník
plukovník Claus Schenk von Stauffenberg
představovali zcela jiné Německo než to, které reprezentoval Adolf Hitler a jeho suita. Oba
pocházeli z aristokratických rodů (Bonhoeﬀer
po matce), oba žili aktivně svou křesťanskou
víru (hrabě von Stauﬀenberg byl katolík), oba
si kladli etické otázky ve věci násilné vzpoury
proti tyranovi a oba dospěli k závěru, že nelze dále přihlížet zlu a utrpení, které Třetí říše
způsobuje světu i samotnému Německu. Hrál
zde roli také ohled na další generace Němců.
Podle celé širší skupiny vzbouřenců bylo třeba alespoň se pokusit toto valící se monstrum,
které všude šíří zkázu, zastavit.
Bonhoeffer pocházel z nevšední rodiny.
Jeho otec Karl patřil ke špičce německé psychiatrie. Dietrich se narodil jako šestý z osmi sourozenců. Přišel na svět ve Vratislavi (Breslau),
vyrůstal v Berlíně, v centru dění. Jeho rodiče,
zvláště otec, měli na své děti vysoké nároky
a podle toho je vychovávali (za pomoci služebnictva). Ačkoli nebyli příliš náboženští a do
kostela s výjimkou svátků nechodili, matka
dětem předčítala příběhy z biblické dějepravy.
Dietrich byl všestranně nadaný, zvláště muzikálně, a rodinné hodnoty snadno přijal za své.
Za jeden z nejdůležitějších výchovných faktorů
v naší rodině jsem považoval to, co že nám bylo uloženo překonávat mnohé překážky (z dopisu 14. 8.
1944). Avšak už jako chlapec překvapil své rodiče a starší sourozence prohlášením, že hodlá
studovat teologii. A když kromě údivu zaslechl
několik uštěpačných poznámek na adresu církve, pohotově odpověděl: „Tak ji zreformuji.“

Opravdovost
katolicismu
Teologii začal studovat v Tübingenu a dokončil ji v Berlíně, kde už jako 21letý získal doktorát. Jeho dizertační práce pod názvem Sanctorum Communio (Společenství svatých) se
týkala sociologického zkoumání církve. Právě
otázka po církvi a její podstatě patřila k hlavním tématům jeho dlouhodobého zájmu. Důležitá v tomto ohledu byla několikaměsíční
cesta do Říma, Itálie a severní Afriky, kterou
už jako 18letý podnikl se svým starším bratrem
Klausem. Zde poprvé zažil světovost církve,
která na něj udělala hluboký dojem.
Na Květnou neděli 1924 navštívil bohoslužby u sv. Petra, kde jej zaujal katolický univerzalismus, a týž den i nešpory v kostele Trinità dei Monti. Bylo to skoro nepopsatelné. Kolem
šesté vešel dovnitř slavnostní průvod asi čtyřiceti
mladých dívek, které se chtěly stát jeptiškami. Varhany začaly hrát a ony s neuvěřitelnou prostotou
a půvabem zpívaly velmi opravdově svoje nešpory…
Celé to působilo neslýchaně nedotčeným dojmem

„Bible mne osvobodila ode mne samotného.“ Student teologie Dietrich Bonhoeffer v roce 1924.
nejhlubší zbožnosti. Když se po půlhodince opět
otevřely dveře, naskytl se mi nádherný pohled na
římské kupole při zapadajícím slunci. Pak jsem se
ještě šel trochu projít po Pinciu. Byl to krásný den,
první den, kdy jsem pochopil něco z opravdovosti
katolicismu… Myslím, že začínám rozumět pojmu
„církev“.

Živá víra černošských
křesťanů
Když Bonhoeﬀer dokončil svá teologická studia, přivítal možnost strávit rok tzv. vikariátu (příprava na farářskou službu) v německy
mluvícím sboru v Barceloně. Po návratu se
brzy habilitoval a mohl působit na berlínské
univerzitě jako soukromý docent. Přesto stále
vyhledával nové zkušenosti z církevního života.
Jelikož ještě nedosáhl věku 25 let, aby mohl
být ordinován (ustanoven) evangelickým farářem, odcestoval na další rok do New Yorku do prestižního Union
eological Seminary. Tím, co ho během amerického pobytu
nejvíce zaujalo, však nebyly americká teologie
ani konvenční bohoslužby bílých protestantů, nýbrž živá víra černošských křesťanů v nedalekém Harlemu. Jeho cesty i ve všedních
dnech nevedly tolik za zajímavostmi tohoto
jedinečného amerického velkoměsta jako za
modlitebními a pěveckými hodinami (oblíbil si spirituály) černošských věřících. Přistoupil jsem poprvé k Bibli… Už mockrát jsem kázal,
z církve jsem toho hodně viděl, mluvil o ní i napsal,
a přesto jsem se nestal křesťanem, nýbrž divokým
a nezkroceným vlastním pánem… Při vší odevzdanosti jsem byl spokojen sám se sebou. Od toho mě
osvobodila Bible, a zvláště Kázání na hoře. Tato
slova, co pro něj tento americký pobyt znamenal, napíše až zpětně. Pomohl mu zakotvit
v Bibli a objevit jednotu víry a života. A jasně
se jako křesťan vymezit vůči jakýmkoli segregačním tendencím. V Americe ještě netušil,
že brzy se stane problém segregace aktuál-
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ním v ještě mnohem větší míře v jeho rodném
Německu.
Pobyty v cizině (následovala ještě služba
faráře ve dvou německy mluvících sborech
v Londýně od podzimu 1933 do roku 1935)
ho utvrdily v potřebě ekumenické spolupráce. A to nejen na úrovni teologického a spirituálního sdílení, ale i na úrovni vyznavačské
– tváří tvář temným silám, které se právě srocovaly, aby již brzy ovládly Německo a skrze
ně i okolní svět. Zejména sblížení s anglikánským biskupem Georgem Bellem z Chichestru ho provázelo i v dalších letech. Když se
na počátku války, aby nemusel narukovat
na frontu, stal „tajným agentem“ Abwehru,
tj. úřadu pro špionáž a kontrašpionáž vedeného admirálem Wilhelmem Franzem Canarisem a dalšími Hitlerovými odpůrci, mohl
takto s biskupem Bellem i dalšími ekumenickými osobnostmi udržovat osobní styk – ať
už při cestách do Švýcarska, či Švédska. Jako
„tajný agent“ kryt svými nadřízenými předstíral, že předstírá, že je duchovním, a tak
přes důvěryhodné ekumenické osobnosti informoval Angličany a další spojence o krystalizaci opozice vůči Hitlerovi mezi armádní
špičkou.

Nastoupit do
správného vlaku
K této nebezpečné práci se přitom vůbec nemusel uchýlit. Mohl se úplně vyhnout jakémukoli nebezpečí. Než totiž spadla klec a oﬁciální ekumenické kontakty byly utnuty, byl
Bonhoeﬀer pozván v roce 1939 opět do New
Yorku, aby zde působil tentokrát jako hostující učitel a byl ušetřen takřka jisté perzekuce. Dietrich skutečně tuto cestu nastoupil, ale
v New Yorku byl svírán velkým vnitřním nepokojem, neboť stále silněji chápal, že v tuto
chvíli tam není jeho místo. A tak ke zklamání
svých hostitelů využil jedné z posledních možností a vrátil se lodí do Německa.

Moc
předivná
Od roku 1937 už nebylo kvůli úřadům možné dále tento seminář vést. Přesto se Bonhoeﬀer snažil se studenty Vyznavačské církve dále
udržovat kontakt, jak to jen šlo. Řada z nich
bohužel přišla později o život – poté, co narukovali na východní frontu. Vedle své oﬁciální práce pro Abwehr (díky níž udržoval neoﬁciální kontakty s ekumenickými partnery
v zahraničí) pracoval na své Etice. Ta měla být
jeho hlavním dílem, ale fragmenty byly vydány až dlouho po jeho smrti. S cílem soustředit
se na toto téma mohl strávit takřka tři měsíce
(na přelomu let 1940 a 1941) v benediktinském
opatství Ettal v Bavorsku, a to díky místnímu
opatovi i svým katolickým přátelům zapojeným do odboje.
Poslední Bonhoefferův dochovaný teologický text je báseň Moc předivná (Von guten
Mächten) z prosince 1944, kterou složil jak
pro svou matku, tak pro snoubenku Marii
von Wedemeyer. Je to báseň, o které se dnes
německé děti učí ve školách. Českých verzí
je více, zde nabízím překlad Petra Pokorného:
Moc předivná nás tiše obestírá, a proto čekám
příští uklidněn.
Bůh je dnes s námi, svědčí naše víra, a bude
s námi každý nový den.
Ta divná dobrá moc svou sílu dá mi a věrně povede můj každý krok. Jí obklopen i dnes chci zůstat
s vámi a s vámi prožít tento nový rok.
Mé staré srdce ještě prudce buší a těžce nese zlobu
těchto chvil; ach, Pane, podej vyplašené duši svou
spásu, již jsi pro ni připravil.
Máš-li však pro nás hořký kalich strastí, jež trpce
přetékají přes kraje, my přijmeme jej, nechceme se
třásti, vždyť s námi vždy tvá dobrá ruka je.
A kdybys dopřál, Bože milostivý, na světě radost
v jasu slunečním, pak prožitého dobře pamětlivi
svůj život celý dáme službám tvým.
Své tiché světlo, jež se jasné skvěje, nech teple prozařovat naši noc. A dej, ať smíme spatřit obličeje
svých milých, které provází tvá moc.
Když po vichřici soumrak plyne tiše, rád chorálu
bych lidstva naslouchal a za zdmi slyšel nést se výš
a výše tvých věrných dětí vděčnou píseň chval.
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Výzvy Františkovy ekonomie

M

usela jsem se trpce usmát. Ještě
v únorovém týdeníku jsme se věnovali tématu – „Nikdy nebylo
lépe.“ A hle, s virem se svět pootočil a mnozí si myslí, že to nejlepší už máme za sebou. Ten zkrat nám však umožňuje dívat se na
mnohé věci z jiného úhlu. Ukazuje se, jak může
být svět křehký, ale zřetelněji je vidět i to, co má
skutečnou cenu. Zatímco mnoho lidí nyní uvízlo doma, mnoha dalším přibyla práce: zdravotníkům, policistům, politikům, dobrovolníkům,
vědcům. Oči všech jsou upřeny na ty bezejmenné v první linii boje s virem. Mnoho nyní záleží
ale i na tom, jak rodiče zvládnou s dětmi domácí
školu. Jak zřetelně najednou vyvstala důležitost
práce učitele! Už vidím, jak první den školy kladou rodiče vychovatelům pod nohy koberečky.
Kdyby se běh světa dočasně nezastavil, jistě
bychom se nyní my novináři museli věnovat
i politickým plánům měnit zákony, včetně těch
etických. Kdo teď zmíní eutanazii? Podívejme,
co všechno se zastavilo, a to jen proto, abychom
ochránili životy zejména těch nejstarších. Co
všechno obětujeme pro vysokou hodnotu, jakou má lidský život? Jak je důležitý pro každého z nás, pro naše blízké i pro paměť národa?
Ze země vyrašila pravda (Ž 85,12).
Ukazuje se také, jak jsou důležité argumenty, o které se klopýtalo na náměstí (srv.
Iz 59,14) a nikdo o ně neměl valný zájem.
Věda, studium, fakta, poctivé zpravodajství.
Jak je to například s tím ukončením epidemie v Číně? Jak se vytvořil virus, jaké jsou
příznaky nákazy a co na něj zabírá? Fakta,
měření. Najednou vědcům visíme na rtech.
Utichly hádky o potřebnosti očkování ve chvíli,
kdy svět čeká na vakcínu jako na smilování.
Snahy různě mlžit a měnit zprávy v propagandu jsou tu stále. Buďme obezřetní před
kýmkoli, kdo přináší lék na počkání, řešení do
minuty. Stále je a bude nutno rozlišovat. A samozřejmě se pak všichni ti, kdo nyní umlkli,
časem ozvou. Ale na moment, který tak jasně
obnažuje pravdu, nezapomeňme. A také na
cenu Bohem darovaného života, rodiny, vztahů, solidarity s druhými, bližními. To je pravý
lék pro svět.
Jenže přijde očkování
a zase nám otrne.

Svoboda není
bezohlednost
GLOSA

Karla Pučelíka

O

dvracet bezprostřední ohrožení zdraví tisíců lidí je zodpovědný úkol, který nelze řešit
populistickými recepty. Své
o tom ví i britský premiér Boris Johnson.
Ten již vycouval z původní strategie boje
proti viru přirozeným promořením obyvatelstva, která působila spíše jako ruleta
s lidským zdravím, a přistoupil k plošným
karanténním opatřením.
Nařízení sice jsou nepříjemná, zato fungují. Dočasně nutí omezit osobní svobodu ve prospěch těch nejzranitelnějších.
Problémy s přijetím této myšlenky patrně
má i Donald Trump. Americký prezident
v době, kdy se USA stávají celosvětovým
ohniskem pandemie, mluví naopak o domnělých úspěších a okřikuje guvernéry
volající po dodávkách dalších plicních
ventilátorů, ignoruje fakta. Odborníci jen
kroutí hlavami, a některé televize přenos
z prezidentovy tiskové konference raději
v polovině utnuly v obavě, že Trumpova
slova a zlehčování situace budou stát lidské životy.
Trump i americká společnost by si měli
položit otázku, zda chtějí žít ve státě, kde
v hodinu krize platí pravidlo silnějšího.
Daleko podnětnější tak byla páteční slova papeže Františka, totiž „že nikdo se
nezachráníme sám“. Že je dnes třeba myslet jinak (než ve 140 znacích na twitteru),
si snad pod tíhou zodpovědnosti začíná
uvědomovat nejen americký prezident.

ANKETA:
Plánujete slavit Velikonoce
domácí bohoslužbou?
a) ano; b) ne.
Hlasujte na www.katyd.cz
Otázka v minulém KT zněla:
Zapojili jste se do pomoci druhým?
a) šitím roušek (19); b) nákupem (9);
c) jinak (54).
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Celosvětové setkání mladých
ekonomů s papežem Františkem
v Assisi je kvůli pandemii přeloženo
na listopad. Avšak důvody k jeho
svolání jsou nyní, ve světle globálního
řádu vymknutého z kloubů,
mnohem naléhavější než dříve.

KOMENTÁŘ
Lubomíra Mlčocha

N

aše civilizace pokročilého vědění se
ukázala být neuvěřitelně zranitelná,
moc peněz jen omezená a nahromaděné i „chytré“ zbraně pak zcela
bezcenné proti nepříteli viditelnému jen pod
mikroskopem. Ekonomové nemohou zatím
doporučit nic jiného než kolosální zadlužení
vlád, jejichž dluhy už před krizí byly příznakem, že náš blahobyt je tažen projídáním budoucnosti. Až krize, dá-li Bůh, pomine, bude
třeba přijít s recepty nejen na viry, ale i na léčení vědy až dosud tak lákavé na pohled.
Už název a místo budoucího setkání (Assisi) je provokací pro hlavní proud ekonomie.
Odhadnout, jaká bude metanoia ekonomické
teorie, se dá očekávat jen z vědeckého proﬁlu
těch několika pozvaných osobností. Rozhodující pak bude vanutí Ducha Svatého a genia loci
v dialogu mladých delegátů. K největším objevům docházejí vědci často už v mládí a jemu
také patří budoucnost.
Na úrovni mikro půjde o zásadní proměnu
vzorců chování subjektů trhu. Ten ekonomové Stefano Zamagni a Luigino Bruni zkoumají jako vícerozměrnou kulturní realitu, která
se potřebuje dostat z jednostranné závislosti

na penězích. Zamagni v historické studii ekonomického myšlení františkánů připomíná, že
pro ně je hlavním hříchem padlého člověka
žádostivost, a ne jeho pýcha jako v převažující
scholastice. Homo oeconomicus je tak ve skutečnosti mnohem méně suverénním strážcem racionality, za kterého se pyšně pokládá, ale daleko
více objektem kultury svádění k žádostivosti.
Ekonomie společenství obou Italů (fokolarínů) zdůrazňuje, že trh řeší nejen co vyrábět
(goods), ale také dobra mezilidských vztahů,
relational goods. Tuto linii podporuje psychologie v ekonomii štěstí. Občanská (civil) ekonomie, vztahy reciprocity, altruismu, dárcovství,
ekonomie důvěry – to jsou školy budoucnosti.
Teprve proměny na úrovni mikro dávají šanci
i na novou ﬁlozoﬁi hospodářských a sociálních politik, které by překonaly dnešní dichotomický sociální řád solidarity vynucované daněmi a skandálních úniků zisků do daňových
rájů. Integrální rozvoj lidstva žádá spravedlnost, ale neobejde se ani bez milosrdenství. Jediný nobelista za ekonomii, Ind Amartya Sen,
se celoživotně zabývá chudobou, a to i v roli
poradce OSN. Muhammad Yunus z Bangladéše dostal Nobelovu cenu za mír, ač se proslavil
bankou poskytující úvěry k vymanění se z té
nejhorší bídy.
Assisi už bylo místem 5. setkání světových
náboženství „Žízeň po míru“ (2016). Mír je
plodem rozvoje založeného na spravedlnosti
a solidaritě. A ten je předpokladem i k vítězství ve válkách proti chudobě – i proti zhoubným chorobám. Nadnárodní instituce světové
politiky a globálního trhu však procházejí krizí identity, protože mocní hráči až dosud preferovali omezený státní zájem na úkor hodnot
univerzálního dobra. Je klíčovým civilizačním
rozcestím, zda zlo globální epidemie vyvolá
konečně respekt ke společnému dobru lidstva;

stále varovnější klimatické změny k tomu nestačily.
Z přípravné fáze setkání lze tušit, že Františkově ekonomii se dostane velice rozdílného
přijetí. Zájem, až nadšení jsou patrné v jižní
Evropě a Jižní Americe. Miliardy nejchudších
z Asie a Afriky zůstávají až na výjimky bez odezvy, ač především jim by metanoia ekonomie
měla pomoci. I ve střední Evropě jsou reakce
vzácné, chybí hlasy z Německa, kdysi dominujícího v sociální nauce církve. A příznačné je
mlčení anglosaského světa: ten ve světle Františkovy ekonomie má zenit své slávy již za sebou. Výjimkou je Jeﬀrey Sachs (USA) s ambiciózními návrhy udržitelného rozvoje.
Ekonomická teorie ve 30. letech přijala jako
jediný princip Paretovu optimalitu (ekonomika je v rovnováze, a pokud se někdo chce
mít lépe, může tak učinit jen na úkor jiného
– pozn. red.), čímž se vyhnula stále vážnějšímu
problému rostoucí nerovnoměrnosti v distribuci bohatství. Vyloučením oběti z předmětu
vědy opustila ekonomie židovsko-křesťanskou
tradici – a řešení, na nichž „vydělají všichni“,
jistě nejsou všelékem. Dnešní krize naopak potřebu oběti dává na piedestal.
Učebnice Františkovy ekonomie ještě čekají na své napsání. Ale najde Syn člověka na
zemi víru, až přijde? Konzumní společnost totiž vysouší z člověka to nejpodstatnější ve prospěch toho nejhmatatelnějšího. Čas lidstva se
naplňuje, zduchovnění zůstává jako možnost
přežití. Toto míní ﬁlozof Milan Sobotka (92)
a františkán Benedikt V. Holota (97).

Peníze mají sloužit
Čím hlubší změna je zapotřebí, tím dále zpět
v historii vědy je třeba jít. Zamagni se tak vrací
až k přínosu řádu sv. Benedikta, a především
k roli františkánství v hospodářství. Lidové
peněžnictví Monti di Pieta, čelící v Itálii lichvě
na počátku novověku, a lidové záložny františkána JUDr. Františka Noska (†1935) pojí
stejný princip: peníze mají sloužit člověku, ne
ho ovládat. Jde o bláznovství pro Krista! Potřebujeme bankéře a politiky, kteří rozumí své
práci jako službě.
Ekonomie o sobě tvrdí, že je „value free“,
od hodnot osvobozená. Je třeba ji vzít za slovo! Zatím platí opak: výzkum v USA už u studentů dokládá, že ekonomie láká a vychovává
mladé, kteří jsou sobečtější než jejich vrstevníci z jiných oborů. Františkova ekonomie nevystačí se sebezájmem jednotlivce. Civilizační
obrácení si vyžaduje „ekonomii bližního jako
sebe sama“ (Fr. Nosek). Tudy vede cesta k důvěře mezi účastníky trhu. Ve Františkově ekonomii je celé stvoření člověku „bližním“. Oikos
nomicos a oikos logos, ekonomie a ekologie, tak v pojetí
dvou Františků z 13. a 21.
století spadá v jedinou láskyplnou péči o společný
domov.
Autor je ekonom
a emeritní děkan FSV UK

Syrská dilemata po deseti letech
Světová pandemie odsunula
řadu událostí chápaných jako
„globální“ do pozadí zájmu. Děje
se tak i v případě konﬂiktu v Sýrii,
který vstupuje do desátého roku
trvání a zdá se, že vrcholí.

KOMENTÁŘ
Michala Řoutila

J

eště před několika málo týdny se situace
kolem poslední bašty islamistů v oblasti Idlíbu objevovala ve zpravodajských
relacích většiny světových sdělovacích
prostředků. Turecká invaze, davy uprchlíků
na hranicích EU, syrské jednotky likvidující džihádisty, ruské angažmá… Dnes jako by
nic z toho neexistovalo. Jenže fundamentální
geopolitické třenice nezmizí jen proto, že je
momentálně zastíní koronavirus a my si jich
přestaneme všímat.
Sýrie, kdysi jedna z nejblahobytnějších zemí
Blízkého východu, se do víru zkázy ponořila
v březnu 2011, kdy začaly první protesty a nepokoje v rámci lokální verze tzv. arabského
jara. Na nespokojenost části občanů reagoval
režim prezidenta Bašára Asada tvrdými kroky,

včetně zatýkání nepohodlných osob, mučení
a vražd.
Nikoliv bez asistence cizích stran, a to jak
lokálních hráčů (Saúdská Arábie, Írán, Turecko), tak světových mocností (USA, Rusko),
v Sýrii záhy propukla občanská válka, která
měla (a má) pro zemi katastrofální následky –
zemřelo během ní na půl milionu obyvatel, tři
miliony utekly do okolních zemí, dalších šest
a půl milionu se muselo přestěhovat do bezpečnějších oblastí v zemi.

Křesťané trpící
a doufající
Od začátku konﬂiktu se křesťané angažovali
na obou stranách. Brzy ovšem pochopili, jaké
nebezpečí na ně číhá v případě, že se moci
ujme tzv. umírněná opozice. Příklon menšin
(včetně křesťanů) na stranu režimu se stal zcela automatickým ve chvíli, kdy protiasadovské
síly postupně takřka zcela ovládli džihádisté. Po dobytí důležitých měst (Aleppo, Homs
aj.) totiž islamisté systematicky likvidovali neislámské elementy syrské společnosti. Pokud
jde o křesťany, vypalovali jim kostely, vraždili
a unášeli věřící, kněze i mnichy, na ostatní uvalovali daň z hlavy (džizja) a nutili je podrobit
se islámskému právu.

Jeden příklad za všechny: v dubnu 2014
islamisté popravili nizozemského jezuitu
P. Franse van der Lugta, jenž v ruinách Homsu
pomáhal potřebným křesťanům i muslimům
jako zřejmě poslední Evropan. Kněz v lednu
2012 popsal pro jeden holandský list situaci takto: Během prvních protestů v Homsu jsem
na vlastní oči viděl, že jako první stříleli ozbrojení
manifestanti na policii, která odpověděla střelbou.
Velmi často bylo násilí bezpečnostních složek odpovědí na brutální násilí ozbrojených vzbouřenců.
(…) Bašár Asad nikdy nežádal křesťanské představitele o podporu. Většina ho však podporuje, protože je přesvědčena, že jiné řešení by bylo velmi
nebezpečné. Drtivá většina syrských křesťanů
sdílí toto přesvědčení i dnes a doufá, že stabilizace poměrů přinese i jim naději na zlepšení
situace.
Dlouholetý konflikt se blíží vyvrcholení.
O budoucím uspořádání země rozhodnou
především světové velmoci, role lokálních
hráčů bude záviset na jejich momentálním
vlivu. Místní křesťané stabilizaci situace rozhodně
přivítají, obnova církevního života však potrvá
desetiletí.
Autor je šéfredaktorem
ročenky Parrésia: Revue
pro východní křesťanství
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Díky internetu za díly mistrů
Alena Scheinostová
Mnohé domácí i světové galerie
zvou nyní do svých sbírek online.
Nahlédnout tak lze do prostor,
kam bychom se leckdy za běžných
podmínek obtížně dostávali.

L

idem uvízlým hygienickými opatřeními v jejich domovech po celém
světě vyšli vstříc pracovníci projektu
Google Arts & Culture a společně se
stovkami muzeí, galerií a archivů připravili
dlouhou řadu virtuálních prohlídek. Na internetové adrese artsandculture.google.com si lze
vybrat z tematických celků, řazených například podle slavných umělců, proslulých míst
nebo podle proměn práce s barvou, či vyhledat
procházku zvolenou kulturní institucí. Pomocí šipek na klávesnici pak uživatel může prozkoumat prostory a sbírky v úhlu 360° a přiblížit si detail, který ho zajímá.
Zcela bez front tak lze zavítat například do
světoznámé ﬂorentské Gallerie degli Uﬃzi,
kde jsou uchovávána díla jako „Korunovace
Panny Marie“ od Fra Angelica (1435), Raﬀaelův „Papež Lev X. s kardinály“ (1518) či také
notoricky známé Boticelliho „Zrození Venuše“
(1485). Své sbírky zpřístupnilo online rovněž
nejvýznamnější nizozemské muzeum – Rijksmuseum Amsterdam. Vedle mnoha dalších exponátů od nejstarších dob po současnost zde
zájemce najde malby z Nizozemského zlatého
věku, včetně těch od Rembrandta van Rijna
(kromě slavné „Noční hlídky“ z roku 1642 je
to například „Jeremiášův pláč nad zničením
Jeruzaléma“ z roku 1630) či od Jana Vermeera.
A do třetice jmenujme petrohradskou Ermitáž.
V držení této ruské galerie je mezi třemi miliony sbírkových předmětů například Rembrandtovo často reprodukované plátno „Návrat ztraceného syna“ (1668).

Za obrazy
i k hrobu světce
Speciální online prohlídku připravilo pro obdivovatele historie a kultur světa Britské muzeum v Londýně na stránkách britishmuseum.
withgoogle.com. Interaktivní putování po časové ose od pravěku k dnešku lze ﬁltrovat podle tematických okruhů, jedním z nich je „Religion and Belief“ (Náboženství a víra). Tyto
klíče odemknou k prohlídce třeba díla a památky starého Egypta, starověké Číny, dáv-

Tzv. Rajhradské Ukřižování (kolem roku 1440) je jedním z mistrovských děl v držení Národní galerie Praha, které nyní lze obdivovat na internetu.
Snímek NG Praha
ných biblických krajin i Evropy doby železné.
Ke každému dílu je v angličtině připraven zasvěcený komentář.
Pozadu nezůstávají ani domácí instituce.
Národní galerie v Praze umožňuje obdivovat
uchovávaná díla na stránkách www.ngprague.
cz pod odkazem „Sbírky online“. Vyhledávat
zde lze podle témat (například asijské umění,
Hollarova graﬁka, Michelangelo atd.) nebo
třeba podle období, výtvarné techniky a samozřejmě podle autora. Také tentokrát je možné
díla si detailně přiblížit a prohlížet si je tak
zblízka, jak to „naživo“ vůbec není možné. Například usebraný pohled El Grecova „Modlícího se Krista“ (1585–1597) ze sbírky Starých mistrů tak může v takřka životní velikosti

doprovázet naši předvelikonoční modlitbu.
K jednotlivým pracím je vždy přiřazen odborný komentář.
Podobným způsobem se lze těšit ze sbírek
Moravské galerie v Brně (na stránkách sbirky.
moravska-galerie.cz/katalog). Zdejší pracovníci navíc slibují v nejbližších týdnech spustit
interaktivní program pro dospělé i děti. A do
Muzea umění Olomouc, které zastřešuje i tamní Arcidiecézní muzeum, lze nahlédnout na
stránkách www.muo.cz/sbirky/. I tentokrát
kurátoři připravili ke každému dílu čtivý výklad, ať už jde o Führichovo „Kladení Krista
do hrobu“ (před 1836), „Ecce Homo“ (kolem
1660) boloňské malířky Elisabetty Sirani nebo
třeba Medkova Svatého vojáka (1967).

Vlastní virtuální prohlídku nabídlo rovněž nedávno znovuotevřené Národní muzeum v Praze. Populární kostru „velryby“, hlavu mamuta,
historické a přírodovědné expozice i samotné
překrásně zrekonstruované prostory s výjevy
z novodobé české mytologie lze najít na stránkách www.virtualczech.cz/narodnimuzeum/.
A příznivce sakrální architektury potěší
možnost virtuálně navštívit baziliku sv. Františka v Assisi díky stránkám sanfrancescopatronoditalia.it. Historický chrám, který je
součástí světového dědictví UNESCO, vyzdobili středověcí mistři jako Giotto či Cimabue.
Sám světec je pochován v chrámové kryptě,
jejíž interiér je na zmíněných stránkách navíc
nepřetržitě přenášen pomocí webkamery.

Čas na českou ﬁlmovou klasiku
Lukáš Jirsa
Na internet přesunula své aktivity kina,
divadla, hudební tělesa i instituce či
galerie. Online a zdarma tak můžeme
sledovat špičkové umění – ovšem
většinou pouze po dobu krize, která
– doufejme – nepotrvá příliš dlouho.

J

inak je tomu s Youtube kanálem pojmenovaným Česká filmová klasika. Ten již
od prosince 2018 trvale nabízí možnost
zhlédnout zdarma, legálně a ve velice
dobré kvalitě ﬁlmy, které mnohdy patří do zlatého fondu naší kinematograﬁe. Za projektem
stojí spolupráce Národního ﬁlmového archivu, Státního fondu kinematograﬁe, společností DILIA a Blue Sky Film Distribution.
Díky všem zúčastněným je na České ﬁlmové
klasice nyní ke zhlédnutí na 90 snímků a kaž-

dým týdnem – alespoň teď během karantény
– přibývají dvě až tři novinky. Tedy „novinky“
v uvozovkách, protože kanál nabízí snímky
natočené od 30. do začátku 90. let minulého
století.
Najdeme zde díla klasická a široce oblíbená, jako jsou Hrdinný kapitán Korkorán (1934)
s Vlastou Burianem, stále aktuální komedie
Bílá paní (1965) či historická veselohra Svatby
pana Voka (1970); ﬁlmy závažné (Krakatit, Bílá
nemoc), poetické (Holubice Františka Vláčila),

propagandistické (Jan Hus, Sokolovo) i trezorové (Kočár do Vídně).
Nebo se můžeme vrátit k debutům ﬁlmařů
Československé nové vlny, ať už ke Konkursu
(1963) Miloše Formana, k prvotině Věry Chytilové O něčem jiném (1963) nebo k neprávem poněkud pozapomenutému Nejkrásnějšímu věku
(1968) Jaroslava Papouška – tvůrce slavných
komedií o rodině Homolkových.
Autor je dramaturg TV Noe a ﬁlmový kritik

Poslední oáza Ivana Martina Jirouse
KNIŽNÍ TIP
Hany Svanovské
Vydávání sebraných spisů Ivana
Martina Jirouse završilo nakladatelství
Torst. Poslední svazek s názvem
Magorova oáza nese známky pečlivé
práce editorů Adély Petruželkové
a Michaela Špirita a dobarvuje
čtenářům básníkovu košatou
a provokativní osobnost.

P

rvní část knihy tvoří materiály, které
by spíše příslušely zařadit k Magorovu
zápisníku vydanému před více než dvaceti lety. Stěžejní je však oddíl tvořený
Jirousovými sloupky, které publikoval mezi
lety 2008 a 2011 v Divadelních novinách. Název „Na Oáze“ – podle Jirousovy domovské

hospody na smíchovském nádraží – dokumentuje jejich příležitostný charakter, zároveň jsou
však deníkovými záznamy svého druhu, propojujícími několik literárních forem: originální komentáře soudobého společenského a kulturního dění, hospodské historky, básně nebo
kolovrátkově se vracející lamentace nad vlastní
neschopností sloupek pro „Divadelky“ vymyslet a napsat. A i když se Jirous často opakuje,
co se týče témat i motivů, přirozený básnický
hmat a cit v jeho případě fungují úplně stejně
jako pomyslné „žiletky v kapesníku“ Bohumila Hrabala.
„Velmi pravděpodobně půjdu do kriminálu
za věc, která je odporná a kterou jsem opravdu udělal. Rozhodl jsem se přiznat, i když mi
dost přátel radilo opak. Možná bych je poslechl, kdyby šlo o něco jiného. Ale v tomhle případě nemůžu lhát, popřel bych sám sebe. (…)
Ale stalo se to a prosím vás všechny, abyste
věřili – a říkám to upřímně – že kdyby se komukoliv z vás stalo cokoliv podobného, dou-

fám, že bych vám odpustil. (…) Svým přátelům jsem řekl všechno. A žádný z nich se ode
mne neodvrátil,“ kaje se Jirous v zařazeném
rozhovoru z roku 1995. Jirous byl buřič, rebelant, provokatér, člověk až patologicky oddaný nemírnému popíjení alkoholu – ale zároveň
muž, který sám sebe označoval za věřícího katolíka. Šlo o jednoho z autorů možná nejsilnější české křesťanské lyriky po druhé světové
válce.
Je tu ještě jeden důvod, proč by se Jirousův odkaz neměl vyčerpat pouze ve své undergroundové identitě (jako se stalo v jinak vynikající monograﬁi Marka Švehly z roku 2017).
Od málokterého umělce hlásícího se ke křesťanství jsme slyšeli spolu s rouháním všeho
druhu tolik sebekritiky, pokory a realistického pohledu na vlastní konání. Takže zatímco
se nad řadou pasáží derou do očí slzy smíchu
nad Magorovými historkami i originálními
postřehy, stejně tak mi tekly slzy dojetí nad
připomínkou, že komu je mnoho odpuštěno,

dostává příležitost o to
více milovat druhé. Nelze číst Jirouse-básníka
odděleně od Jirouse-novináře, oddělovat Jirouse-otce undergroundu od Jirouse-katolíka,
otevřeného hříšníka Jirouse od Jirouse-kajícníka.
Tyto silné texty tu
tedy nejsou jen ke studijním účelům, jak píší
editoři tohoto svazku.
Jsou tu proto, abychom lépe pochopili člověka Ivana Martina
Jirouse.
I. M. Jirous: Magorova oáza (Torst 2019)
Autorka připravuje pořad
Knihovnička na Radiu Proglas
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Bdělost jako příprava k přijetí daru
P. Jan Regner SJ
Úryvek z Matoušova evangelia začíná
zradou jednoho z Ježíšových učedníků:
„Co mi dáte, když vám ho zradím“
(Mt 26,15). Pokušení mít výhodu, zisk
z toho, že patříme k okruhu Ježíšových
učedníků, se občas nevyhne nikomu
z nás. Proto se udržujeme v bdělosti!

P

oslední neděli postní doby obvykle říkáme „květná“, i když přesnějším překladem latinského Dominica in palmis
by bylo spíše „palmová“. Už jeruzalémská liturgie ve čtvrtém století prý znala obřad žehnání ratolestí spojený se slavnostním
průvodem, který připomínal Kristův vjezd do
Svatého města. Právě mávání palmovými větvemi dalo v osmém století pojmenování celé
neděli.

Čekat s lampami
plnými oleje
Vhodnější se však zdá starší označení této neděle jako pašijová, protože si v tento den každý
rok čteme pašijový příběh podle synoptických
evangelistů. Znovu rozjímáme nad vrtkavostí člověka, nad tím, jak se i v našich srdcích
„Hosana!“ tak snadno mění v „Ukřižuj, ukřižuj ho!“.
Na letošní rok připadá Matoušova verze vyprávění, kde mimo jiné Ježíš napomíná dřímající učedníky: „To jste nemohli ani jednu hodinu se mnou bdít? Bděte a modlete se, abyste
nepřišli do pokušení.“ V této naléhavé výzvě
se autor evangelia vrací k tématu bdělosti, které nastolil už v předchozích dvou kapitolách.
Mluví se v nich o konci světa, druhém příchodu Syna člověka a o věřících, kteří ho mají vyhlížet, podobně jako prozíravé panny čekají
na ženicha – s lampami plnými oleje v rukou.

Zůstávat plně
v přítomnosti
Bdí ten, kdo se probudil, to dá rozum. Jenže nemluvíme zde jen o fyzickém stavu člověka, který procitl k plnému vědomí a jeho
organismus je v pohotovosti natolik, že je
schopen přiměřeně reagovat na vnější podněty. Ježíš nás imperativem „bděte!“ vyzývá
především k připravenosti nitra a vnímavosti
srdce. Podobně jako Samuela, kterého opakovaně volá jménem, vyvádí Hospodin každého z nás z našeho neplodného snění do pl-

Ježíš nevstupuje do Svatého města, aby přijal pocty vyhrazené pozemským králům, těm, kdo mají moc. Přichází, aby byl bičován, inzultován a vysmíván.
Snímek Pixabay
ného uvědomění reality, ve které se nacházíme.
My se snadno necháváme svést z cesty, ztrácíme ze zřetele svůj cíl, jednáme impulzivně,
ve vleku svých neuspořádaných náklonností,
závislostí, falešných představ, silných emocí
apod. Stále znovu potřebujeme probouzení
do skutečnosti – takové, jaká je. Bdělý člověk je smířený s danostmi svého života, ba i se
sebou samým. Realitu vnímá s očima doširoka otevřenýma, nepřivírá je, když spatří něco
nepohodlného, nestrká hlavu do písku před
problémy, jimž musí čelit. Zůstává plně v přítomnosti, a nepotřebuje tedy utíkat do nostalgie vzpomínek ani překřičet skutečnost iluzí
o budoucnosti.

Pochopit,
že Boha neznáme
Baskický mystik sv. Ignác z Loyoly říkal, že
máme „hledat Boha ve všem“. Jak o to usilovat? Je to právě stav mysli, který nazýváme
bdělostí, co nám pomáhá vnímat Boží přítomnost ve všedních záležitostech našeho života.
Hospodin ovšem nepřichází tak, jak si my lidé
vysníme. Nenechává se vmanipulovat naším

očekáváním, není jeho ambicí vměstnat se do
připravených přihrádek našich pojmů.
Už andělský učitel Tomáš Akvinský v komentáři k Boethiově traktátu O svaté Trojici píše: „To je vrchol lidského poznání Boha
– pochopit, že Boha neznáme.“ Hospodin je
velký umělec, kterému nikdy nechybí invence.
Je přítomen v přírodě, která odkazuje na svého Stvořitele, v rozhovorech s přáteli i v tváři
nepřítele, v našich úspěších i nezdarech, v radostech našeho života, ba i v situacích těžkých,
které jsou zdánlivě zcela bohapusté. Bůh každého z nás neustále překvapuje.

Růst lidsky i duchovně
Bdít znamená také být připraven k přijetí daru. Nestačí jen vztáhnout ruku a otevřít
dlaň. Je třeba otevřít pokojík srdce, aby dar nepadl pod naše nohy a nebyl zašlapán do země.
Bdělost nám pomáhá neminout příležitost, ať
už přijde kdykoli. Možná i současná krizová
situace, kterou vyvolala pandemie koronaviru,
může být pro nás takovou příležitostí. Díky
tomu, že nás vytrhuje ze stereotypů a připomíná nám naši zranitelnost, udržuje nás v bdělosti a dává nám šanci růst lidsky i duchovně.
Buďme za tuto netradiční formu postní doby

vděční a využijme ji až do dna. Dovolme Bohu,
aby i tento nástroj využil k naší proměně.
Autor je jezuitský kněz a teolog,
působí v Akademické farnosti Olomouc

Proč jde Ježíš do Jeruzaléma?
Nebo možná lépe: jak vstupuje Ježíš do
Jeruzaléma? Zástup jej provolává králem.
A on se proti tomu nestaví, nezakazuje to
(srv. Lk 19,39-40). Jakým typem krále však
Ježíš je? Podívejme se na něj: jede na oslátku, nemá dvořany, kteří jej následují, není
obklopen šikem symbolizujícím moc. Je
přijímán skromnými, jednoduchými lidmi, kteří v Ježíši spatřují něco více, mají
smysl pro víru, která říká: To je Spasitel.
Ježíš nevstupuje do Svatého města, aby
přijal pocty vyhrazené pozemským králům, těm, kdo mají moc, těm, kdo panují;
přichází, aby byl bičován, inzultován a vysmíván, jak předpovídá Izaiáš; vstupuje,
aby přijal trnovou korunu, rákosovou hůl
a nachově rudý plášť; jeho království bude
zesměšněno; vstupuje, aby vyšel na Kalvárii obtížen dřevem.
Papež František

Koronavirus – výzva k obrácení
P. Vojtěch Kodet OCarm.

máme osobní zkušenost, že Bůh dokáže i těžké věci našeho života proměnit v dobro, když
se svěříme do jeho rukou. Stejně tak jedině on
může nakonec proměnit v dobro i současnou
zkušenost plnou omezení, starostí, strachu
a paniky.
Kdykoli v Bibli čteme o epidemiích, živelních pohromách či válkách, vždy to byla období, kdy Bůh volal lidi k pokání a obrácení,
protože se od něj vzdálili. Ať už zapomenutím
na Boha, modloslužbou, hříšností, nebo i tím,
že svůj osobní vztah s Bohem vyměnili za náboženský život – a také z něho si udělali modlu. Z tohoto pohledu i současná nemožnost
účastnit se aktivně slavení eucharistie může
být pro nás šancí, abychom ve svém vztahu
s Bohem nelpěli na žádných rituálech, zvycích
a obřadech, i těch nejposvátnějších, ale vrátili
se svým srdcem přímo k němu a k jeho slovu. Evangelista Jan, když napsal své svědectví
o poslední večeři, na rozdíl od ostatních evangelistů nezmínil slova proměnění, ale Ježíšovu
službu mytí nohou. Z tohoto pohledu se nám
slavením eucharistie v době, kdy nemůžeme jít
společně do kostela, může stát každý skutek
opravdové lásky.

Když jsme letos vstupovali do doby
postní, nikdo z nás netušil, jak bude
jiná oproti předešlým. Každoročně
si křesťané kladou otázky, jak
tuto dobu dobře prožít, v čem se
uskromnit, čemu věnovat čas a síly.
Letos jsou odpovědi na tyto otázky
z určitého pohledu jednodušší.

J

sme v mnohém limitováni bez našeho
rozhodnutí. Jakékoli omezení vnější svobody není nikomu příjemné, ale jde přece především o svobodu vnitřní. Mnozí
se ptají: Proč nás to potkalo? Co to má znamenat? Co máme dělat? Někteří navrhují zintenzivnit půst nebo modlitbu, jiní doporučují
určité konkrétní formy modlitby, mnozí jsou
zaskočeni tím, že se právě v tomto období nemohou účastnit slavení eucharistie.

Nejde o množení
pobožností

V postní době můžeme spojit výlet do přírody třeba
s modlitbou křížové cesty.
Snímek Pixabay

Chtěl bych nám všem připomenout několik
skutečností. Jednak je doba postní více než jakékoli jiné období v roce vnímána jako doba
pokání, obrácení. Domnívám se, že to je právě to, co se od nás Ježíšových učedníků očekává. Bible mluví o obrácení a pokání jako
o návratu k živému Bohu. Jde o návrat našeho

srdce, naší mysli. Nejde tedy o množení pobožností, ale o vědomé rozhodnutí dát Bohu
opět první místo ve svém životě, dát mu plnou
důvěru a lásku. Svěřit mu jak svoji minulost
poznamenanou naší slabostí a hříchem, tak
svoji přítomnost i budoucnost – s důvěrou, že
se postará, když se mu svěříme. Víme a mnozí

jak se zvedla mezi lidmi – a to jak věřícími,
tak nevěřícími – veliká vlna solidarity. Jedno je jisté. Až se podaří eliminovat epidemii
a nastane období po ní, nikdy už to nebude
jako před ní. Jestli ale období, co pak nastane, bude horší, nebo lepší, záleží na každém
z nás, jak se k tomu dnes postavíme. Zkusme se každý sám Boha ptát, co od nás Bůh
očekává.
Vraťme se k Bohu celým srdcem, a poznáme, jestli nám k vnitřnímu pokoji pomůže více
sledovat televizi a zprávy na internetu, nebo
spíše čas na modlitbu, četbu a na druhé kolem nás. Jestli k tomu někomu pomůže půst,
ať se postí, jestli naopak, aby se najedl, ať se
nají, jestli aby byl sám, ať se stáhne do samoty, jestli jít do přírody, ať jde do přírody, jestli
někomu pomohou konkrétní modlitby, ať se je
modlí. Nesmíme žádný prostředek našeho života s Bohem vyměnit za život sám a za Boha
samotného. Nezapomeňme, že jediný Bůh zná
východisko z každé těžké situace a potřebuje
k tomu, aby ho mohl uskutečnit, ty, kteří ho
milují a poslouchají jeho slovo.
Převzato z www.vojtechkodet.cz
s autorovým svolením

Záleží na každém z nás
Můžeme nesouhlasit s různými rozhodnutími vládních činitelů, která se nám mohou
zdát přehnaná či nedostatečná, propagandistická či vzbuzující zbytečnou paniku a úzkost. Může nám být velmi nepříjemné, jak se
někteří lidé začínají chovat sobecky a bezohledně. Na druhé straně se nedá přehlédnout,
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Liturgie / 11

neděle 5. 4.
Průvod Mt 21,1-11
Kéž se stanu i já oslíkem, na kterém
Pán vjíždí do Jeruzaléma. Nebo snad
chci cestovat s Pánem v pohodlné limuzíně?
pondělí 6. 4.
Jan 12,1-11
Láska nehledí na peníze. Projevení
citů ať je nám v církvi vzorem! Chci si
vážit spontánních projevů vycházejících z lásky k Bohu.
úterý 7. 4.
Jan 13,21-33.36-38
Obdivuji Ježíšův takt při označení
zrádce. Kéž projevuji podobný klid,

kdykoli musím napomínat a říkat
pravdu…
středa 8. 4.
Mt 26,14-25
Chci s Pánem stolovat a slavit eucharistii ve věrnosti a s takovou láskou,
která nahradí zradu a lhostejnost
mnohých.
čtvrtek 9. 4. – Zelený čtvrtek
1 Kor 11,23-26
Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval
v to, co jím a piji?

2. ČTENÍ
Flp 2,6-11
Svatý Pavel píše milované komunitě povzbuzující dopis. Snaží se je
povzbudit k věrnosti a díky tomu
téměř mimochodem cituje krátký hymnus, který se asi zpíval při
bohoslužbách. Jde však o zásadní teologické shrnutí podstaty naší
víry!
EVANGELIUM
Mt 26,14-27,66
Všichni evangelisté podrobně popisují poslední den Ježíšova života.
Zjevně chápou tyto události jako
zásadní. V Matoušově verzi je patrná snaha autora psát pro posluchače znalé židovského prostředí. Při bohoslužbách se může
číst dlouhá nebo zkrácená verze
textu.
Následují pašije – Umučení našeho Pána
Ježíše Krista podle Matouše

pátek 10. 4. – Velký pátek
Žid 4,14-16; 5,7-9
Pro jeho poslušnost jsem spasen, zachráněn. Nevzpouzím se však této záchraně? Opravdu nechci jeho „slzy
vroucí modlitby“ zmařit svou lhostejností a neposlušností!
sobota 11. 4. – vigilie slavnosti
Zmrtvýchvstání Páně
Řím 6,3-11
Ponoření do vody je příslibem nového života. Chci začít tento život už
od této chvíle. Sjednocen s Pánovým
osudem. Připravilo Pastorační středisko
Arcibiskupství pražského

HOMILIE

Vstupujeme do týdne
největších událostí spásy
Španělský voják, básník a spisovatel Miguel de Cervantes charakterizoval skutečnost jako dvě nepřátelské pravdy. Název dnešní neděle
zní v římském misále „Dominica in
Palmis de passione Domini“, česky „Květná neděle Pánova utrpení“.
Už z tohoto označení je zřejmá dvojznačnost, která odpovídá i naší lidské
zkušenosti. Všichni známe prožitek
radosti i obav. Oba prožitky potřebujeme, aby se naše osobnost rozvíjela. Květná neděle je zajímavá tím, že
nám představuje Ježíše právě v těchto protikladných skutečnostech, v radostné i bolestné situaci. Nejprve
slyšíme radostné evangelium o jeho
vjezdu do Jeruzaléma, potom pašije
o jeho utrpení a smrti. Hosana a ukřižuj, to jsou dva výkřiky, které možná zaznívají z úst týchž lidí. Ovšem
Bůh vše zlé obrací v dobré, z toho se
narodila i naše spása. Toto není od

věci si připomenout i v dnešní době
„koronavirové“.
Liturgie Květné neděle v sobě nese
několik pozvání. Jednak máme vyjít
Ježíši naproti především skrze naši
touhu. Jako se tehdy Ježíš sháněl po
oslátku, které by ho přivezlo do Jeruzaléma, tak právě v dnešních dnech je
touha takovým bratrem oslem, který
nás může přiblížit k druhým a k Bohu.
Volání: „Požehnaný král, který přichází,“ je v samotném centru dění a všichni jsme k němu zváni. Jedna židovská
moudrost říká, že pesimista je ten,
který si ze dvou možných zel vybere
obě. Nám evangelium říká, že postačí
jedno nutné zlo, na druhé misce vah
má být dobro. Květná neděle nám
jako příručka pro manažery radí, že
vždy po úspěšném dosažení cíle musí
přijít oslava úspěchu. Nebojme se
tedy dopřát si trochu radosti. Do třetice se nám připomíná nutnost pevné

víry. V pašijovém příběhu vidíme, že
Bůh nám neslibuje život bez trápení.
Učinil však něco jiného. Tím, že přijal
lidský osud neúspěšnosti a smrti, došel touto cestou ke svému Otci a tím
i pro nás připravil cestu. Při kráčení po
ní si ale musíme dát pozor, abychom
náhodou neuvěřili tomu, že všechno
utrpení je Boží vůle. Často je třeba se
proti utrpení postavit a bojovat.
Vstupujeme do týdne, kdy se budou odehrávat největší události naší
spásy. Tím nemyslím jen velikonoční
svátky, ale je tím každá přítomnost,
kterou prožíváme. Když se lékaře Alberta Schweitzera zeptali, zda je pesimista, či optimista, odpověděl: „Mé
vědomí je pesimistické, ale má vůle
a naděje optimistické.“ Myslím, že to
dobře vystihuje nejen Ježíše v pašijovém týdnu, ale i životní postoj skutečPAVEL KONZBUL,
ného křesťana.
brněnský pomocný biskup

Kompletář

Závěrečná
modlitba

Prosby

Antifona
ke kantiku
Panny Marie

Krátké čtení
a zpěv

Nešpory

Žalmy

Hymnus

Modlitba uprostřed dne

Závěrečná
modlitba

Krátké čtení
a zpěv

Žalmy

Antifony

tě chválit. „Kdo se bojíte Hospodina,
chvalte ho, slavte ho, všichni z Jakubova potomstva.

DENNÍ TICHÁ CHVÍLE

Ranní chvály

Hymnus

Žalm

Uvedení
do první
modlitby dne

Antifona

Cyklus
A

10. 4. – VELKÝ PÁTEK – den přísného postu
Barva červená, obřady vlastní.
1. čtení Iz 52,13-53,12
Žl 31(30),2+6.12-13.15-16.17+25,
odp.: Otče, do tvých rukou
odevzdávám svého ducha.
2. čtení Žid 4,14-16;5,7-9
zpěv před evangeliem: Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
Proto ho také Bůh povýšil a dal mu
Jméno nad každé jiné jméno.

Prosby

Květná neděle

VELIKONOČNÍ TRIDUUM A DOBA
VELIKONOČNÍ
Večerní mše na památku Večeře Páně:
Barva bílá, mše vlastní, Gloria.
1. čtení Ex 12,1-8.11-14
Žl 116 (115),12-13.15+16bc.17-18,
odp: Kalich požehnání
je společenstvím krve Kristovy.
2. čtení 1 Kor 11,23-26
Zpěv před evangeliem: Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte
se navzájem, jak jsem já miloval vás.
Evangelium Jan 13,1-15
Po homilii možno konat obřad
umývání nohou. Bez Kréda, preface
1. o eucharistii, v římském kánonu
vlastní „V tomto společenství... Přijmi
tedy... Neboť on právě dnes...“

* Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí,
šklebí rty, pokyvují hlavou: „Spoléhal
na Hospodina, ať ho vysvobodí, ať ho
zachrání, má-li ho rád!“
*
Obkličuje mě smečka psů, tlupa
zlosynů mě svírá. Probodli mi ruce
i nohy, spočítat mohu všechny své
kosti.
*
Dělí se o můj oděv, losují o můj šat.
Ty však, Hospodine, nestůj daleko,
má sílo, pospěš mi na pomoc!
*
Budu vyprávět svým bratřím o tvém
jménu, uprostřed shromáždění budu

Antifony

9. 4. – ZELENÝ ČTVRTEK
Modlitba se čtením: doporučuje se
Žl 69(68) z pátku 3. týdne,
protože mluví o utrpení Páně.
Svaté přijímání se dnes podává pouze
při mši, nemocným se může donášet
kdykoli po celý den.

MEZIZPĚV Žl 22,8-9.17-18a.19-20.23-24
Tento žalm podivuhodně spoluprožívá události Velkého pátku a neděle
vzkříšení. Odpověď je vybrána z prvního verše. Ve verši 22 přichází důležitý zlom: „Zachraň mě ze lví tlamy…
A tys mi odpověděl.“ Na to navazuje
naše třetí sloka žalmu. Ta již zpívá
o vzkříšení.

Hymnus

8. 4. – středa Svatého týdne
Barva ﬁalová, mše feriální.
1. čtení Iz 50,4-9a
Žl 69,8-10.21bcd-22.31+33-34,
odp.: Vyslyš mě ve své veliké lásce,
Pane, v čas milosti.
Evangelium Mt 26,14-25
preface 2. o utrpení Páně.

Čtení z knihy
proroka Izaiáše
Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat (utěšujícím) slovem. Každé ráno
mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán,
Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda
jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce
těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář
jsem neskryl před hanou a slinou.
Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své
tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben.

Závěrečná
modlitba

7. 4. – úterý Svatého týdne
Barva ﬁalová, mše feriální.
1. čtení Iz 49,1-6
Žl 71,1-2.3-4a.5-6ab.15+17, odp.:
Má ústa budou vyprávět
o tvé spravedlnosti.
Evangelium Jan 13,21-33.36-38
preface 2. o utrpení Páně.

11. 4. – BÍLÁ SOBOTA
Barva bílá. Všechny obřady velikonoční vigilie se konají v noci. Ať nezačínají před začátkem noci a skončí
před nedělním svítáním (od západu
do východu slunce).
Před těmito obřady se oltář znovu
pokryje oltářním plátnem.
Věřící si přinesou svíce. – Požehnání ohně a příprava velikonoční svíce,
průvod do kostela (při druhém zvolání „Světlo Kristovo“ rozžehnou všichni svíce), chvalozpěv Exsultet.
Následuje Bohoslužba slova:
1. čtení Gn 1,1-2,2
Žl 104 (103),1-2a.5-6.10+12.13-14b.24+35c, odp.: Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země.
2. čtení Gn 22,1-18
Žl 16 (15),5+8.9-10.11, odp.: Ochraň
mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
3. čtení Ex 14,15-15,1
Ex 15,1-2.3-4.5-6.17-18, odp.:
Chci zpívat Hospodinu,
neboť je velmi vznešený.
4. čtení Iz 54,5-14
Žl 30 (29),2+4.5-6.11+12a+13b,
odp.: Chci tě oslavovat, Hospodine,
neboť jsi mě vysvobodil.
5. čtení Iz 55,1-11
Iz 12,2-3.4bcd.5-6, odp.: S radostí
budete vážit vodu z pramenů spásy.
6. čtení Bar 3,9-15.32-4,4
Žl 19 (18),8.9.10.11, odp.:
Pane, ty máš slova věčného života.
7. čtení Ez 36,16-17a.18-28
Žl 42 (41),3.5bcd, odp.: Jako laň
prahne po vodách bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože! nebo:
uděluje-li se křest, mezizpěv jako po
5. čtení anebo Žl 51 (50), odp.: Stvoř
mi čisté srdce, Bože!
Z těchto starozákonních čtení možno
číst tři nebo jen dvě,
nelze však vynechat 3. čtení.
Následuje vstupní modlitba.
epištola Řím 6,3-11
Žl 118 (117),1-2.16ab+17.22-23,
odp.: Aleluja, aleluja, aleluja.
Evangelium Mt 28,1-10
Po homilii následuje
Křestní bohoslužba:
litanie ke všem svatým, požehnání
křestní vody – jsou-li katechumeni,
následuje jejich křest (kde se nežehná
křestní voda, žehná kněz vodu jinou
příslušnou modlitbou), pak je obnovení křestních slibů všech přítomných
(drží rozžaté svíce).
Slavení eucharistie
začíná přinášením darů,
preface 1. velikonoční („zvláště v tuto
velikou noc“), v římském kánonu
vlastní „V tomto společenství... Přijmi tedy...“, nakonec „Jděte ve jménu
Páně, aleluja, aleluja.“
Paškál se postaví u ambonu nebo
u oltáře, má se rozsvěcovat při všech
liturgických obřadech (při mši, při
ranních chválách a při nešporách) až
do slavnosti Seslání Ducha Svatého
včetně.
(hfr)
Začíná doba velikonoční.

Krátké čtení
a zpěv

6. 4. – pondělí Svatého týdne
Barva ﬁalová, mše feriální.
1. čtení Iz 42,1-7
Žl 27,1.2.3.13-14, odp.:
Hospodin je mé světlo a má spása.
Evangelium Jan 12,1-11
preface 2. o utrpení Páně.

1. ČTENÍ
Iz 50,4-7
Prorok Izaiáš vystoupil v babylonském zajetí, kde desítky let žili vyhnaní Izraelité. Prorok začal zvěstovat
záchranu zajatcům. Od 49. kapitoly se v textu objeví postava Hospodinova služebníka. Tento neznámý
zachránce je popisován jako někdo
jiný než vojevůdce či politický lídr. On
vysvobodí lid.

Žalmy

5. 4. – KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
Barva červená, mše vlastní.
1. čtení Iz 50,4-7
Žl 22,8-9.17-18a.19-20.23-24, odp.:
Bože můj, Bože můj,
proč jsi mě opustil?
2. čtení Flp 2,6-11
Zpěv před evangeliem: Kristus byl
poslušný až k smrti, a to k smrti na
kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal
mu Jméno nad každé jiné jméno.
Evangelium Mt 26,14-27,66
Krédo, preface vlastní,
na konci mše modlitba nad lidem.
Nelze použít čtvrté anafory.
Dnes není dovolena pohřební mše.
Žaltář 2. týdne.

Evangelium Jan 18,1-19,42
Velkopáteční přímluvy, obřad uctívání kříže, společné svaté přijímání. Kde
je zvykem, následuje průvod s Nejsvětější svátostí do Božího hrobu.
Po skončení velkopátečních obřadů
a na Bílou sobotu (až do začátku velikonoční vigilie) trvá církev na modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje
o jeho umučení a smrti.

Antifony

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Antifona
k Zachar.
kantiku
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Ne 5. 4.

413 462 783 881 413

462

417

466

921 1030 418

467

418

467

418 467 419

468

414 463 419 468 925 1036 419 468 419 468 412 461 420 470 930 1040 420

470

421

470

421

471

419

468 1242 1379

Po 6. 4.

413 462 783 881 413

462

422

472

936 1046 422

472

423

472

423 473 423

473

414 463 424 473 940 1052 424 473 423 473 412 461 425 475 945 1057 425

475

425

475

426

475

423

473 1247 1384

Út 7. 4.

413 462 783 881 413

462

426

476

950 1063 427

477

427

477

427 477 428

478

414 463 428 478 955 1068 428 478 428 478 412 461 429 479 960 1073 429

479

430 480 430 480

428

478 1250 1387

St

8. 4.

413 462 783 881 413

462

431

481

965 1079 431

481

431

481

431 481 432

482

414 463 432 482 971 1085 432 482 432 482 412 461 433 483 976 1091 433 484 434 484 434 484

432

482 1254 1391

Čt

9. 4.

413 462 783 881 413

462

435

485

981 1097 435 485 435 486 435 486 436 486

Pá 10. 4. 441 494 783 881 441

495

442

496

442

496

445 499 446 499 446 499 446 500 447 500 448 501 448 502 451 505 446 500 452 507 453 507 453 507

So 11. 4. 457 511 783 881 457

512

458

513

458

513

460

515

460

515

460 515 461

516

414 463 436 487 987 1103 436 487 436 486 438 491 439 492 992 1109 439

492

439

492

439

492 440 493 1242 1379

455

510

456

510

456

510

446 500 1242 1379

461 516 462 517 462 517 465 520 461 516 466 521 466 522 466 522 468

524

469

525

469

525

461

Čísla uvedená v tabulce jsou stránkami Breviáře pro laiky. První číslo v pořadí uvádí stranu ve starším vydání, tučné pak ve vydání novém. Modlitba breviáře nabízí více možností, volíme tu nejjednodušší.

516 1242 1379
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
 Dne 31. 3. 2020
oslaví své 85. narozeniny naše maminka,
babička a prababička,
paní Růžena Krejčí
z Bystrovan. Do dalších let Ti vyprošujeme zdraví a Boží požehnání. Tvoji synové s rodinami.
ŽV 14–1936

RŮZNÉ
 Členové sdružení pro výstavbu
kaple Sv. Ducha
ve Slavičíně-Hrádku (Valašsko) děkují za přízeň v r. 2019 a prosí
i nadále o finanční příspěvky určené ke
zhotovení střechy. Poštovní poukázkou
na adresu Výstavba kaple, Mladotické
nábř. 419, 763 21 Slavičín, číslo účtu
245743398/0300. Kontakt 775 709 773.
Za podporu moc děkujeme. R 14–1862

 Prodám vlašské ořechy loupané,
210 Kč/kg, suš. švestky, 140 Kč/kg, suš.
meruňky, 160 Kč/kg (min. odběr 5 kg).
Pošlu. Mob.: 774 180 070. K 14–1934
 Rádi bychom zakoupili domek se
zahrádkou, i v horším stavu k rekonstrukci, nejlépe v brněnské čtvrti Husovice či Lesná nebo Židenice či Obřany.
Mladá rodina z husovické farnosti, mobil 727 804 239.
K 14–1939

Řádkový inzerát
zadávejte přes
elektronický kupon
na webových stránkách
www.katyd.cz nebo
zašlete tištěný kupon
na adresu redakce.
Inzerát bude zveřejněn
po uhrazení
částky na účet KT.

Liturgický kalendář
2019–2020

Strach na vsi

K

TIS
O
D

Oﬁciální průvodce
liturgickým rokem
České biskupské
konference. Praktická pomůcka pro
duchovní i laiky napoví, kdy se slaví
které svátky, a provede jednotlivými
liturgickými obdobími. Poslouží nejen kněžím, jáhnům, ministrantům a varhaníkům! Kalendář by neměl chybět
v sakristii ani na kůru.
Krouž. vazba, 180 str., 85 Kč

Jan Paulas
Příběh rodiny továrníka Josefa Č.
Kdo udával a kdo má na rukou krev?
Dramatický příběh jedné rodiny a její
továrny na malém městečku se osudově změní jedné dubnové noci. Tehdy skončí bezstarostné dětství hlavní
hrdinky knížky, jejíž děj se odehrává
během dvou totalitních režimů. Vypráví o tom, kam až člověka dožene
strach, závist a špatné svědomí. Ale
také o naději a vytrvalosti založených
na víře v Boha. Je možné i pod náporem zloby prožít čestný a dobrý život?
A lze odpustit, co se zdá neodpustitelné? Příběh je inspirovaný skutečnými
událostmi na Českomoravské vysočině.
Brož., 112 stran, 159 Kč

Kontaktní adresy:
Karmelitánské nakladatelství, s.r.o.:
Zákaznický servis, Thákurova 3, 160 00, Praha 6 –
Dejvice, Tel: 230 233 591, zasilky@kna.cz, www.
ikarmel.cz P&A Nebojsa: Uhřice 76, 683 33, tel.:
602 789 568, 517 367 656, e-mail: pnebojsa@
cmail.cz VELKOOBCHODNÍ OBJEDNÁVKY:
obchod@kna.cz, tel.: 230 233 591 Hosana:
Komenského 3, 757 01 Valašské Meziříčí, e-mail:
hosanavalmez@seznam.cz, tel.: 732 369 080

Kontaktní adresy:
P&A Nebojsa: Uhřice 76, 683 33, tel.: 602 789 568, 517 367 656, e-mail: pnebojsa@cmail.cz
Karmelitánské nakladatelství pro JEDNOTLIVCE: Zásilková služba KNA, Kostelní Vydří 58, 380 01
Dačice, tel: 384 420 295, zasilky@kna.cz, www.ikarmel.cz VELKOOBCHODNÍ OBJEDNÁVKY: obchod@kna.
cz, tel.: 230 233 591 Hosana: Komenského 3, 757 01 Valašské Meziříčí, e-mail: hosanavalmez@seznam.cz,
tel.: 732 369 080

SLUŽBY – PRÁCE
 Ozvučení kostela za rozumnou
cenu. Nové reprosloupky v bílém provedení, kondenzátorové miniaturní
mikrofony s tenkým husím krkem, zesilovače s autoregulací hlasitosti, přes
650 zakázek, cena základního kompletu
29 000 Kč. F. Petřík, mob.: 602 725 054.
B 14–1947

SEZNÁMENÍ
 Marie, 28/165, hledá praktikujícího
katolíka z okr. F-M.
S 14–1830
 Sympatický VŠ s bytem v Praze hledá pohodovou slečnu se smyslem pro
humor. Zájem o cestování a zahradničení vítán. E-mail: 7homosapiens7@seznam.cz
S 14–1928
 Vdova, 69, 160/60, by ráda poznala
věřícího upřímného muže. S 14–1930

KOUPĚ – PRODEJ

 Koupím křesla jako na obr., 3 000–
5 000 Kč. Mob.: 777 073 526.
K 14–1844
 Koupím ván. ozdoby, mob.: 603
410 736.
K 14–1794
 Křesťanský antikvariát koupí (duchovní, filozofie, umění, poezie, cestopisy atd.) nejlépe celé pozůstalosti
či knihovny. Platba ihned. Nabídněte.
Mob.: 720 254 225.
K 14–1827
 Staré odznaky, noty, gramodesky
a pohledy koupím. Mob.: 602 336 945.
K 14–1881

Cyrilometodějský
kalendář 2020
Miloš Doležal ve
12 zastaveních
popsal svá dobrodružná pátrání po
P. Josefu Toufarovi, kdy za každou
stopou je nějaký
příběh. Břevnovský opat Prokop
Siostrzonek vzpomíná na 12 lidí,
kteří jeho život ovlivnili. Papež František
nabídne recept na svůj oblíbený oříškový dort. Marek Vácha líčí příběh vesmírného kočovníka a jednu svou prohranou bitvu. Biskup Radkovský vzpomene
na hektickou dobu těsně po pádu komunismu a Bruce Springsteen zase na
své katolické dětství. Dozvíte se, jak by
si měl křesťan počínat v dnešních rozbouřených časech, jaké byly slabosti
králů Saula a Davida nebo co bylo osudovým bodem zlomu západního křesťanství. Nebudou chybět texty o Janu
Zahradníčkovi, Zdeňku Rotreklovi či Josefu Pekařovi. To vše a mnohé další najdete v novém CM kalendáři, který tentokrát představuje výtvarnici Anežku
Kovalovou a fotografy Alenu Dvořákovou a Viktora Fischera, nad jejichž snímky přemítá např. Alena Mornštajnová,
David Pithart či Jan Špilar.
Brož., 304 str., 89 Kč;
rozměry 145 x 205 mm

životní výročí

výročí svatby

úmrtí

služby – práce

různé

kněžské výročí

poděkování

vzpomínáme

koupě – prodej

seznámení
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Předplaťte si Katolický týdeník
na jeden rok a ZÍSKEJTE DÁREK!
Každý nový roční předplatitel
od nás obdrží dvě dětské knihy:

VIOLKA A FUJTÍŠEK
od Martiny Kavkové
z nakladatelství TRITON.
Mám zájem o dárek
(zaškrtněte)

Objednávku zašlete na adresu redakce KT,
Antala Staška 40, 140 00 Praha 4, tel.: 224 250 395,
nebo e-mailem: podhorska@katyd.cz
Platí pouze pro nové objednávky od prvního
uvedení této nabídky v KT až do vyčerpání
zásob, případně do zveřejnění nové.

dopisování

CENA ZA KAŽDÝ ZAPOČATÝ ŘÁDEK:

60 Kč
60 Kč
60 Kč
60 Kč
60 Kč
60 Kč
60 Kč
60 Kč
60 Kč
Za každým slovem a znaménky je nutné dělat mezeru. Zkratky slov používejte výjimečně.

fotografie, logo – 100 Kč

rámeček – 50 Kč

počet uveřejnění inzerátu (opakováním se samozřejmě násobí cena za inzerát!)
Platba:

CELKEM:

Kč

bankovním převodem – č. ú. 5314101034/5500, Raiffeisenbank a. s.
poštovní poukázkou typu „A“ na č. ú. 5314101034/5500
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Už jen vlídný telefonát posílí
Kostely jsou
zavřené.
Mše svatá
i další
svátosti těžko
dostupné.
Život církve
se však v čase karantény
nezastavil, jak říká pastorální
teolog Mons. ALEŠ OPATRNÝ.

a poškození jeho díla. Možná se dopracujeme k opravdové lítosti nad ublížením bližním
a nad poškozováním Božího plánu. A to může
být velmi užitečné. Také si snad lépe uvědomíme, že vyznání hříchů je sice nutné, ale není to jádro svátosti. Tím je naše lítost a Boží
milosrdenství.
A co chybějící účast na mši svaté?
Účast na slavení eucharistie (nejde jen o svaté přijímání jako jeho součást) nelze plně nahradit ničím. Tak jedinečná skutečnost to je.
Ale touha po setkání ve svátosti je také modlitbou! Ježíšovu oběť, jejíž účinky trvají, mi může
připomenout každý pohled na kříž. A mohu
za ni děkovat. Když se modlím breviář, mám
účast na modlitbě celé církve po celém světě,
nemodlím se jen osamoceně. A Ježíšova přítomnost? Vzpomeňme si na slova evangelia:
„Já jsem s vámi po všechny dny až do konce
světa.“ A „kde jsou dva nebo tři shromážděni
ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich“.
Nejsou to náhražky za eucharistii. Jsou to plnohodnotné Ježíšovy přísliby, které máme přijímat svou vírou a žít.

Z mnoha stran slyšíme, že nynější situace je
výzva. K čemu?
Je snazší věřit v Boží svrchovanost, milosrdenství a péči, když se člověku vcelku nic neděje.
Nenadálá a nežádoucí událost může poškodit
nebo pobořit víru tam, kde stojí na písku, a ne
na skále.
Je to také výzva k uchopení kříže bez okázalosti a mnohdy bez okamžité útěchy. Můžeme
poznat, že je nám kříž vlastně nesrozumitelný, někdy i nesrozumitelnější než člověku bez
křesťanské víry. Zvlášť když si myslíme, že my
jsme „ti hodní“, a proto se nám musí neštěstí
vyhýbat.
Dále je to výzva k revizi naší každodennosti – můžeme si uvědomit, co všechno máme,
ač to není samozřejmé. Nebo co teď nemáme
a můžeme se bez toho obejít, případně nad čím
jsme se pozastavovali a trápili – a teď to vidíme
jako zcela bezvýznamné.
A v postní době to může být výzva k hlubokému vstupu do velikonočního dramatu Ježíšovy smrti a vzkříšení. Což je něco poněkud
jiného než odepření si nějaké dobroty, barvení
vajíček a pomlázka.
Společenství církve je založeno na vzájemném
sdílení, blízkosti. Dva nebo tři ve jménu
Kristově se obracejí k Bohu. Je těžké se vzdát
společného slavení. Lze tohle společenství víry
hledat a nalézat i přes fyzickou vzdálenost?
A jak?
Identita církve stojí na společné víře, která
umožňuje společné slavení. Bez sdílené křesťanské víry by byla bohoslužba jen společný
kulturní podnik. Mám ale za to, že v oblasti křesťanského života (a nejen něho) může
člověka ohrožovat přesvědčení, že „to musí
mít“. Když stojíme pevně v přesvědčení, že
se Bůh o naši víru a naši životní cestu stará,
zjistíme, že za určitých okolností nemusíme společné slavení nutně mít, byť je to velmi dobré. Ostatně vzpomeňme si na sdílené
zkušenosti křesťanů a křesťanek, kteří byli za
komunistické vlády drženi léta v izolaci ve vězení. A oni tam nepřišli o víru, naopak – jejich víra mnohdy úžasným způsobem vyzrála.
Bůh není v projevech své lásky a péče omezen jen na svátosti a na osvědčené, ale teď
mnohdy nedostupné formy a úkony zbožnosti. On je přece větší než všechno! Nepatřičně
závislí však můžeme být my na tom, nač jsme
zvyklí. Situace je tedy především výzvou k hledání hloubky víry, ne k české šikovnosti, jak
obcházet nařízení vlády.
Tím ovšem není řečeno, že se máme uzavřít
a nekomunikovat. Navzájem se potřebujeme
jak v praktických věcech, jako jsou nákupy,
tak ve sdílení starostí, obav, naděje a víry. Už
jen vlídný telefonát je pro mnohé posilou nebo
ventilem, kde si můžou spřízněné duši nejen
postěžovat, ale také vyjevit své obavy či své
otřesy víry.
Jak bychom měli toto období prožívat?
V čem hledat posilu vedle modlitby a Písma?
V přírodě, ve společenství rodiny?
Samozřejmě dodržovat nařízená a doporučená opatření proti šíření viru. Udělat si v čase omezení pohybu, kdy jsme převážně nebo
stále doma, „pracovní program“ (kdo má na
starosti děti, tomu to tato péče udělá zčásti
samočinně). Vymezit si čas na Písmo a modlitbu stejně jako na běžné věci života – na přípravu jídla, úklid apod. Jinak řečeno: Žít co
nejlépe přítomnost, nežít den po dni jen jako
provizorium, „než to přejde“, a také neviset
stále na internetu či telefonu. Ideální je vyhradit si i pro to v denním programu pevné časy.
A v neposlední řadě přemýšlet, komu a v čem
mohu pomoci – od nákupu po telefonát osamělým lidem.

Ježíšovu oběť nám může připomínat každý pohled na kříž. Snímek Martin Myslivec / Člověk a Víra
Jak v srdci odlišit věci, které mohu ovlivnit, od
těch, které jsou zdrojem mých obav a strachu?
Strach je v zásadě přirozená reakce na ohrožení. A ohroženi jsme všichni – nejen senioři.
Jestliže nás vede strach z nakažení a nemoci
k rozumnému uspořádání života a vztahů, je
vlastně naším pomocníkem. Pokud však strachu propadáme a on nás dlouhodobě paralyzuje, představuje nepatřičnou zátěž. Nestačí
ovšem jen říkat sobě nebo druhým: „Neboj
se.“ Bojím se a mám si to přiznat. To není zrada na mé křesťanské víře. Strach ale nemá být
to jediné, co zaplňuje mé myšlení a jednání.
Potřebuji aktivně mít i jiné starosti a zájmy. Ne
abych zapomněl, nýbrž abych se nevěnoval jen
svým obavám.
Jak se tedy se strachem vypořádat?
Asi nejtěžší a nejlepší je dojít v úvahách a modlitbách tak daleko, abych skutečně přijal, co
mne ohrožuje a co nemohu odstranit. Tedy
možnost nakažení, onemocnění a smrti. Nelze to ovšem nikomu – ani sobě – nařídit. Mohu však ve svých úvahách tímto směrem jít
a žádat Pána o pomoc na cestě, která se připojuje k jeho cestě křížové. A to s výhledem na
vyústění mého života v setkání s Trojjediným
Bohem – ať už to bude brzy, nebo kdoví kdy.
Tedy usilovat o plnou velikonoční víru.
Čím dalším můžeme sytit svou naději a pokoj?
Mladý člověk bude nejspíš schopen v sobě oživovat odhodlání a sílu a vyhlásí koronaviru jakoby válku. My starší a staří najdeme mnohdy
povzbuzení ve vzpomínkách na to těžké, čím
jsme už prošli a co nás nepřipravilo o víru ani
o rozum.
Někdy nás může povzbudit psaní si či telefonát s někým, kdo je plný naděje, nebo jen
prosté sdělení obav i nadějí. Ovšem není dobré
„opisovat“, chtít být jako někdo druhý. Spíš se
můžeme nechat zkušenostmi nebo příkladem
druhých inspirovat. A také se pozorně dívat,
kdy a kde ve mně Bůh naději probouzí a co
vede k vnitřnímu pokoji. Mnohdy to může být
paradoxně péče o druhé a jejich zápasy, které
mne probudí a povzbudí.
Občas teď slýcháme, že pandemie koronaviru
je „Boží trest“ – objevuje se i řada vysvětlení,
za co a proč (potraty, genderová ideologie,
malověrnost atd.)? Je projevem porozumění
Bohu a jeho bytí taková interpretace?

Tohle je opravdu hrůza. Je to křivda vůči Bohu!
Už Starý zákon ví, že „Bůh nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil“. A v Novém zákoně
nic o takových trestech nenajdeme. Naopak,
Pán Ježíš odmítá tvrzení, že ti, na které padla
věž v Siloe, si za to mohli svou hříšností sami.
Hledání viníka je častá reakce člověka na
těžkost, s níž se neumí vyrovnat. Chce si tím
pomoci od napětí a bolesti, ale ono to nepomáhá – a navíc tím mnohdy domnělým viníkům
křivdí. Tak se v tomto případě za viníky pandemie označí ti, na které ukážeme prstem v přesvědčení, že jejich špatné jednání je příčinou
neštěstí, ač s ním vlastně nesouvisí. Když pak
začneme mluvit o „Božím trestu“, označíme
za tvůrce pandemie Pána Boha. A v tom je ta
velká křivda. Někde v pozadí mysli stojí mínění či představa, že když my své „hříšné bližní“ neovlivníme, „vypůjčíme si“ za tím účelem
Pána Boha, aby je potrestal. Že je celá Bible
– a evangelia obzvlášť – jedno velké svědectví o tom, jak Bůh hledá hříšného člověka ne
proto, aby ho zničil či potrestal, ale zachránil,
těmto „prorokům hněvu“ jaksi uniká.
Pro řadu věřících nastávají složité situace se
svátostmi. Eucharistie se mnozí musejí vzdát,
ke svátosti smíření je téměř nemožné se dostat.
Co byste těmto lidem poradil?
Rozumný člověk ani tak nemudruje o tom, co
mu chybí či jak hledat náhražku, ale spíš si
všímá toho, co má. A my toho nemáme zas tak
málo. Je ale možné, že o lecčems nevíme nebo
na to zapomínáme.
Pokud jde o svátost smíření, ta je sice jako úkon církve nenahraditelná, ale odpuštění,
o které v této svátosti jde, může být dostupné
i tam, kde není možné svátost vykonat. Snad si
vzpomeneme na pojem „dokonalá lítost“ a její
účinky. Katechismus říká: Lítost zaujímá první
místo mezi úkony kajícníka. Je to „bolest ducha
a odsouzení spáchaného hříchu, spojené s předsevzetím v budoucnu už nehřešit“ (KKC 1451).
Vyvěrá-li lítost z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se „dokonalá“ lítost nebo lítost z lásky. Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění
smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné
(KKC 1452).
Nejsme tedy bezmocní a bezradní, ale je
možné, že si budeme muset uvědomit hlouběji svou hříšnost jako porušení vztahu s Bohem

Jak správně prožívat mši svatou „na dálku“,
tedy online, televizní a rozhlasové přenosy?
Pro řadu lidí, zejména osamělých, jsou televizní nebo rozhlasové přenosy bohoslužeb cenným kontaktem s vnějším světem a setkáním
s Božím slovem a jeho výkladem. Jistě se také snaží připojit k modlitbě toho, kdo liturgii předsedá. Ale poněkud zavádějící může být
snaha „prožívat mši na dálku“. Nedá se nic dělat, ale u své obrazovky či displeje nemohu být
účastníkem slavícího společenství, byť je třeba
v přenosu přítomna jen jedna osoba. Jistě že
se mohu a mám ve víře připojit k díkům, modlitbám, víře nejen slavících, ale i všech sledujících. Neměl bych si ale „hrát na účastníka“,
tedy „dělat, jako bych tam byl“. A to z prostého
důvodu, že to není pravda. Neříkám to proto,
abych někomu sledování přenosu zošklivil, ale
abych pomohl těm, kdo se marně snaží „jakoby tam být“, když tam ve skutečnosti nejsou.
A také aby (do jisté míry pohodlné) sledování
bohoslužeb nenahrazovalo naši snahu a někdy
i zápas o poctivou modlitbu. Pro tu může být
mnohdy lepší příležitostí nedělní domácí pobožnost (jejíž vzory už vyšly v KT 12 a 13, jsou
i na internetu), která spojuje ve víře a modlitbě
členy rodiny.
Některé mediální obsahy naopak zdrojem
pokoje a útěchy příliš nejsou.
Nezbývá než úsilí o osobní kázeň. Tedy ne
„všechno natrvalo vypnout“ ani trávit větší
část dne u zpráv všeho druhu, ale podívat se
na obrazovku nebo pustit si rádio třeba ráno
a potom každé tři hodiny. A všimnu-li si, že to
ve mně vzbuzuje aktuální neklid, intervaly sledování protáhnout nebo přepnout na pohádku
či film pro pamětníky.
Křest dětí lze snadno odložit. Lze však pochopit
strach rodičů o život právě narozeného dítěte
a jejich touhu po křtu.
V nebezpečí smrti může pokřtít dítě v podstatě kdokoliv a kdekoliv. Stačí k tomu voda,
úmysl křtít a formule: „Já tě křtím ve jménu
Otce i Syna i Ducha Svatého,“ a křest ohlásit na faře. To ale platí v nebezpečí smrti, ne
„pro jistotu, kdyby“. A pokud je dítě pokřtěno takto v nouzi nebo knězem v zavřeném
kostele či v domácnosti, je možné za příznivých okolností (tedy později) uspořádat společnou slavnost díků nad narozením i přijetím do církve, která ovšem není opakováním
křtu.
K zásadním momentům patří také pohřby. Co
mám dělat, když nemáme možnost rozloučit se
se zemřelým?
Pohřeb je jistě projev úcty a lásky k zesnulému
a pomůcka pro truchlící pozůstalé. Není-li ale
možné pohřeb normálním způsobem konat,
není to projev neúcty k zesnulé osobě nebo
necitelnosti k pozůstalým. Rozloučit se mohu
a mám se zesnulým ve svém nitru. Nic také nebrání, abych se za zesnulou osobu i za pozůstalé modlil. Často také máme možnost je potěšit – byť třeba jen telefonátem nebo e-mailem.
V dnešní době je také možné psát si navzájem
e-mailem nejen projevy lítosti a účasti, ale také vzpomínky na zesnulou osobu. A počítat
s tím, že až to půjde, budeme slavit mši za zesnulého, na kterou příbuzné a přátele pozveme
a která ostatně je tím nejdůležitějším, co můJIŘÍ MACHÁNĚ
žeme konat.

Pojď se se mnou pomodlit
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Naděje, co „visí“ ve vzduchu
Co všechno dnes najdeme ve
vzduchu? Kromě obávaného
viru zaplnila neviditelný
prostor kolem nás data. Více
než jindy komunikujeme přes
internet, doslova se snažíme
„atmosféru“ mezi lidmi
utěsnit nadějí a modlitbou.
O povzbudivá slova se snaží všichni kolem.
Jenže zatímco jeden dýchá volněji skrze naději, jiný se přece jen lehce dusí pod obavami
a stresem posledních dní. Co vlastně skrýváme
pod svými rouškami, jaká slova volit ke společnému povzbuzení?
„Jelikož svým zaměřením rozhodně nejsem
optimista, je pro mě zcela zásadní, že mohu
svou naději opírat o důvěru v Boží lásku. Ať
se děje, co se děje – s mými blízkými, s tím,
na čem mi záleží, se mnou – zpočátku mě to
vždycky dost zasáhne, ale pak se jakoby ‚vnitřně přikrčím‘ a usídlím se u Ježíšových nohou.
A tam se zotavuji,“ říká pedagog a skaut Jiří
Zajíc.
Křesťané se snaží posílit naději ve svém
společenství. Vzájemně si telefonují, vidí se
na obrazovkách, společně se modlí. Oblíbené
jsou modlitba růžence či litanie. Co ale třeba
doslova „božské čtení“? P. Petr Soukal v textu
níže připomíná pro tyto dny praktickou modlitbu Lectio divina.

Pomáhají slova,
ale i „společné ticho“
Jak ale podpořit naději u těch, kdo ji nemohou
v prvé řadě hledat v Bohu, nepočítají se mezi
věřící? „To je velice těžké. Třeba jsou ale schop-

Jarní příroda přirozeně ukazuje sílu celého Božího stvoření.
ni ‚zachytit se‘ alespoň v tom, co říkal Václav
Havel: ‚Naděje není optimistické přesvědčení,
že všechno dobře dopadne, ale jistota, že ať
to dopadne jakkoliv, má to smysl.‘ Všechno
ostatní se pod tlakem utrpení rozsype,“ říká
Jiří Zajíc.
Katechetka Lenka Hanžlová z Prachatic má
jinou dobrou zkušenost: tomu, kdo se ptá, nabídnout k přečtení jedno z evangelií jako celek,
jako jedno vyprávění. „A v reflexi nad textem
Písma i tím, co právě žije, ho spíše uklidnit,
že bolest patří k životu, že na tomto světě byla, je a bude, ale že se z tohoto stavu dá vyjít
vítězně! Odpovědí je Ježíšův příběh a životní
příběhy těch, kteří se jím dali inspirovat a šli
jeho cestou.“ Podle této katechetky je důle-

žité nebát se druhým svědčit o tom, že i pro
mě je tento příběh důležitý, živý a že i já se jím
nechávám inspirovat. „Vhodné je v lásce připomínat, že není dobré zůstávat na problémy a bolesti sám, nebát se poprosit o pomoc
toho, ke komu mám důvěru, říci si o modlitbu. Myslím, že uměním života z víry je ‚vložit na Pána všechnu svou starost‘, nehnípat
se v bolístkách, ‚vždyť jemu na nás záleží‘
(srv. 1 Pt 5,7).“

Inspirace velikonočním příběhem
Blížící se Velikonoce nám umožňují mluvit
o naději jinak. „Realita, kterou v těchto dnech
žijeme, nám dává příležitost hluboce vstoupit

Snímek Jan Bužek / Člověk a Víra
do dramatu křížové cesty, dojít až na Golgotu.
A tam nezůstat sám, ale vidět Krista – trpícího
za mě, za celý svět. Životní situace, které přicházejí (a my se ,díky‘ nim chytáme v bolesti
paty kříže), nám mohou být zároveň obrovskou posilou. Každodenní umírání sami sobě
s pohledem upřeným na Ježíše – nejprve trpícího a později zmrtvýchvstalého – je těžké.
Potřebujeme se modlit a ,být neseni‘ i modlitbami druhých. Velikonoce, to je životní příběh
každého z nás! Je to cesta k Životu. Velikonoční symboly, zvyky a tradice ukazují i na náboženský obsah (Jan 12,24). Myslím, že je dobré
pomoci druhým, kteří hledají naději, tohle odkrývat a objevovat,“ uzavírá katechetka Lenka
KAROLÍNA PEROUTKOVÁ
Hanžlová.

Jedině radost ve mně je ta pravá
Jak v dnešních dnech
přinést naději
a povzbuzení
těm, kteří
se nepočítají
mezi věřící?
Zeptali jsme se P. PETRA
VACÍKA SJ, farního vikáře
pražské Akademické
farnosti.

Jakou inspiraci z Bible byste vybral při snaze
potěšit druhého člověka – nepraktikujícího
katolíka nebo nevěřícího?
Pokud „inspirací z Bible“ míníte nějakou biblickou pasáž, asi vás zklamu. K potěšení nevěřícího bližního bych biblický text nepoužil.
Bible není adresovaná nevěřícím a schopnost
čerpat z ní sílu většinou předpokládá pomalý
proces postupného chápání a vstřebávání.
Nepraktikující katolík je pak kategorie mnohoznačná. Pokřtěný katolík, který svou víru nepraktikuje, k tomu asi má své důvody. Předpokládat, že bude otevřený pro povzbuzení Biblí,
bych si nedovolil. Pokud biblickou inspirací
myslíte opravdu inspiraci, a nikoli text samotný, jsme na tom lépe. Inspirací je pak to, co do
mě Slovo Boží vdechlo. Trpělivost, laskavost,
ochotu, velkorysost, radost, víru, naději a lásku.

Je vhodné třeba přizvat ke společnému
sledování mše sv. v online přenosu?
Máte-li opět na mysli nevěřícího či nepraktikujícího, pak si myslím, že to není dobrý nápad. Není to jazyk, kterým takový člověk komunikuje.
Jakou jinou možnost byste tedy volil?
Dal bych takovému člověku svůj čas a pozornost. Rozhodně bych nic „nevolil“, protože
by to byla strategie a to je mi nepříjemné, je
to nepříjemné i většině vnímavých lidí a je to
příliš často manipulativní. Co druhý člověk
potřebuje, mi dá najevo sám. Třeba mi bude
chtít něco vyprávět. Třeba se bude chtít bavit o filmu, který viděl, o své rodině atd. Třeba se mnou bude chtít jít do přírody (která
takzvaným nevěřícím často nahrazuje kostel).

Nechal bych tedy zvolit toho druhého, co budeme dělat.
A co inspirace blížícím se velikonočním
příběhem?
Ano, inspirujme se. Čtěme ho, meditujme ho
a žijme ho. Nechávejme se pomalu a potichu
proměňovat tak, abychom byli stále podobnější Bohu. Ostatní to vycítí a sami si o něco
řeknou. Jen lidem v jejich zranitelném období
nepodstrkujme náboženství.
Zmínil jste přírodu, ale co tip na film? Které
dílo svým příběhem poukazuje na podstatu
oběti pro spásu druhých?
Například americký film z roku 2008 Sedm
životů (Seven Pounds).
(per)

Božské čtení „na dálku“, Lectio divina
Lectio divina? Pro mnohé
z nás hned dvě cizí slova
pospolu. Ale pro mnichy
z 12. století je to modlitba,
která otevírá smysl Písma
a rozeznívá Boží slovo v srdci
člověka. A to i dnes.
Pravidelně jsme Božím slovem syceni, když
slavíme bohoslužbu slova. Církev v Úvodu
k mešnímu lekcionáři říká, že Boží slovo hlásané v liturgii „nemá vždy stejný účinek na
srdce posluchačů“, ale „vždycky je ve svém
slově přítomen Kristus, který uskutečňuje tajemství spásy…“ To je moc krásné, ale v čase,
kdy není možné Písmu naslouchat při slavení
liturgie, musíme hledat ještě jiné cesty, jak se

s Božím slovem potěšit. Dny, které právě prožíváme, mohou být mimo jiné pozváním, abychom se Písmu svatému věnovali více a trochu
jinak.
Jedna z možností, jak zakusit Krista přítomného ve slovech Písma, je lectio divina – doslova „božské čtení“. V čem tato modlitba spočívá? A je i pro běžné věřící?
Nejprve dejme slovo mladému kartuziánovi Guigovi, který kolem roku 1150 napsal
dopis, jenž vešel ve známost jako Scala Paradisi, česky Stupně k ráji: „Jednoho dne se mi
v duchu vybavily čtyři duchovní stupně, totiž
četba, rozjímání (meditace), modlitba a nazírání (kontemplace). To je jakýsi žebřík mnichů, po kterém vystupují ze země do nebe.
Má sice malý počet stupňů, přece však je nesmírně veliký. Jeho dolní část se opírá o zem,
horní pak proniká nebesa a zkoumá jejich
tajemství.“
Bratr Guigo si všímá, že by byla škoda zůstat na první šprušli nebeského žebříku. Neboť

čtení (lectio) nás může přivést k rozjímání (doslova přežvykování – meditatio), které vyústí
v modlitbu (oratio), a nakonec, když se to podaří, člověk zůstane v tiché radosti u některé
pravdy nebo slova, které ho při modlitbě oslovilo, čemuž smíme říci kontemplace (nazírání,
spočinutí, contemplatio).

Chvíle,
kdy Boží slovo „dopadá“
Zní-li vám bratr Guigo přece jen nesrozumitelně, nezoufejte, ještě přijde můj pokus nadchnout vás pro modlitbu božského čtení. Představme si, že si vezmete nedělní evangelium
a poté, co se na modlitbu připravíte (modlitbou k Duchu Svatému), si text přečtete, neodejdete od něj, ale zůstanete s ním a dáte si
15 nebo více minut na to, abyste se v tichu nechali oslovit. Ticho, kdy Boží slovo „dopadá“
a působí, je nejvzácnějším časem této modlitby.

Pokud se lectio divina modlí více lidí, je
po této době ticha prostor ke sdílení, protože slovo, které bylo dáno mně, může obohatit
i ostatní. Kdo se bude modlit sám, může zavolat někomu, koho předtím pozval k modlitbě nad stejným textem. Meditace i sdílení by
měly vyústit do modlitby chval, díků i proseb.
V božském čtení mluví Bůh k nám, v modlitbě
mluvíme my k Bohu. Poslední příčka nebeského žebříku – contemplatio – je osobní zkušeností s Bohem, touhou, setrváním a darem
Boží milosti. Rty odpočívají, pohled je upřený
na Pána. Je to setkání s Bohem, který je přítomný v mém životě a „uskutečňuje tajemství
spásy“.
A nakonec ještě jednou bratr Guigo: „Čtení
hledá slast blaženého života, rozjímání ji nalézá, modlitba o ni žádá a nazírání ji zakouší.
Sám Pán praví: Hledejte a naleznete; tlučte
a otevře se vám.“ Ze srdce vám přeji, ať s Božím slovem uděláte stejnou zkušenost.
P. PETR SOUKAL, teolog a publicista
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Odpovědna

Svátek sv. Františka Marto (4. dubna)

Jobova víra

Věrný přítel všech dětí

Jak se vlastně se
svým trápením
vyrovnával
Job, známá
postava ze
Starého zákona?
V čem nám může být
dnes inspirací?
Mnozí křesťané považují stále ještě
Starý zákon za zastaralý a nevědí si s ním
rady. Je pravda, že doba, ze které pochází, je nám už velmi vzdálená. A některým
textům v něm nerozumíme snad především proto, že náš svět je v mnoha ohledech úplně jiný, než byl svět biblických
postav. Přesto církev trvá na tom, že
Starý zákon je součástí jedné křesťanské
Bible – navzdory pokusům o jeho vyloučení, které se v dějinách odehrály. Mohl
by tedy být například Job alespoň v něčem inspirací pro nás i v naší době?
Job je všeobecně známý jako člověk,
který mnoho vytrpěl. Ve starozákonní
knize Job čteme, že Bůh, který ho nejprve obdaroval, mu později nechal mnoho
svých darů vzít. Jak se Job vyrovnával se
ztrátami, které ho potkaly? Jak zvládal
svou tíživou situaci?
Když byl stižen ošklivými vředy, posadil se do popela (Job 2,8), tedy stranou
od lidí. Jeho jednání připomíná dobrovolný odchod do karantény, i když by to
v jeho době zřejmě nikdo takto nevyjádřil.
Ve své odloučenosti od lidí nepropadá Job pasivitě. Klade si otázky. Znovu
a znovu se snaží přijít na kloub tomu,
proč musí podstupovat něco tak hrozivého, jako je bezvýchodná situace nevyléčitelně nemocného člověka.
Neodmítá přátele, kteří mu chtějí být
nablízku, a naslouchá jejich učeným výkladům. Dokáže jim odpovídat a urputně se brání jejich nařčení, že si vlastně
svůj děsivý stav sám způsobil svými zlými skutky.
Obrací se k Bohu – někdy také s výčitkami, které jeho přátelé považují za rouhání – ale především s vyznáním: „Vím,
že můj Obhájce žije“ (Job 19,25). Job je
přesvědčen, že Bůh, který ho obdaroval
na zemi, dokáže ho učinit šťastným i za
hranicí smrti.
P. PETR CHALUPA,
ředitel Českého katolického biblického díla

Dne 13. května
roku 1917 pásly
tři děti svá stáda
na vyvýšenině
nedaleko portugalské obce
Fatima. Každý
den sem přicházeli desetiletá
Lucie, její devítiletý bratranec František a sedmiletá
sestřenice Hyacinta. Děti byly bezelstné
a přímé jako ta jehňátka, která hlídaly: neuměly ani číst, byly „jen“ zbožné,
tedy odkázané na nebe. A zjevila se jim
Panna Maria.
Již během druhého zjevení jim předpověděla brzkou smrt dvou z nich. Sourozenci František a Hyacinta se zanedlouho stali oběťmi epidemie španělské
chřipky, ale nelitovali se. Děti byly Mariinou krásou tak zasaženy, že žily jen

otázkou, zda to, čemu se věnují, se
Panně Marii líbí a co mají ještě více pro
jejího Syna konat.
Světci z nebe jsou s námi „pozemšťany“ spojeni víc, než tušíme – pomáhají
zcela konkrétními činy. Ke sv. Františkovi se často obracel také kardinál Tomáš Špidlík. Ve Fatimě prosil o pomoc,
když se zaobíral tématem „srdce“, a tam
spěchal poděkovat po svém jmenování
kardinálem. Jistě nám dnes oba – „František od Marie“, bystrý hoch s otevřeným
srdcem, a Tomáš Špidlík, kardinál s mladým srdcem – vyprošují nalezení smyslu
života a navrácení nevinnosti.
O příběhu Františka Marto mi poprvé
vyprávěla moje babička. Byl to „zásah“.
Výrazněji jsem ale do jeho světa pronikla při návštěvě Fatimy se společenstvím
sester římského Centra Aletti poté, co
tam P. Marko Rupnik dokončoval zlatou
mozaiku v nové bazilice. Italská televi-

Bůh v mém životě

ze nahrávala rozhovory s námi přímo ve
Františkově rodném domě. Říkala jsem
si: Líbila by se Františkovi taková reklama? Přece „musí jít vždy o Ježíše“, jak
mu vysvětlovala Panna Maria.
Františkův rodný dům mě tenkrát
ponořil do tajemství Fatimy a vnímala
jsem, že František je přítelem všech dětí.
Šťastných i nešťastných. Těch, které hledají své místo ve společnosti, těch, které
jsou vedeny povoláním ke kněžství, ale
i těch, které tápou a trpí – válkou, zneužíváním a zlem v nejrůznější podobě.
Svatý František zdůrazňoval důležitost neustálé modlitby srdce a vedl
k modlitbě růžence. Když s Ježíšem něco kouzelného prožijeme – jak František
říká – budeme srdcem stále u něho. A to
nás bude chránit.
sr. LUISA KARCZUBOVÁ,
teoložka a publicistka
z olomouckého Centra Aletti

Velká váha
malého
křížku
Před nedávnem jsem se zamyslel
nad tím, proč jako katolík nenosím
křížek. Za svou víru se přitom nestydím, jen cítím, že k tak důležitému gestu – což nošení křížku na veřejnosti bezesporu je – se nedokážu
odhodlat.
Ze dvou důvodů. První je spíše formální – křížků a křížů všech
možných materiálů a barev je kolem nás tolik, že se někdy stávají
spíše dekorací než symbolem víry,
která nositele kříže k něčemu zavazuje. Ale uznávám, že tuto námitku
bych mohl vyřešit tak, že bych křížek
zkrátka nosil a svým čestným chováním tento symbol „rehabilitoval“.
Mám ovšem druhý problém, jímž
je ostych. Nechci, aby to znělo jako
zbožná fráze, ale dost často se necítím hoden hlásit se ke křesťanství
tak viditelně.
Podle mě je hlavním posláním
symbolu kříže, aby nám připomínal, že jej celý život musíme nést.
I tehdy, když se nám to velice nelíbí,
nechce se nám, máme z toho strach
a trpíme tím. A abychom to mohli
vydržet – pokud se pro to rozhodneme vědomě – musíme věřit, že totéž podstoupil Ježíš. A že nám v tom
pomůže a že i pro nás, stejně jako
pro něj, je kříž klíčem ke vzkříšení.
Vím, že to můžu nahlížet i tak, že
nošení křížku by mi mělo tuto skutečnost dnes a denně připomínat,
ale přece jen cítím za sebe ostych,
co se týče nároku a poslání tohoto
symbolu. Nejde jen o nějaký křížek.
Jedná se o Kristův kříž. Věřím, že
Bůh je velkorysý, a tak ctí naši svobodnou vůli, že mi takový postoj
toleruje. Zrovna tak ale plně ctím
právo každého křížek či kříž nosit či
nenosit. Přeji všem hodně tolerance
a síly nést kříž svůj i pomáhat s jeho
nesením druhým.
Čtenář J. N. z Prahy

© Jan Hrubý

Dětem Františkovi, Hyacintě a Lucii se v roce 1917 zjevovala
Panna Maria. Vyzývala k pokání a odmítání hříchu.

Máte pocit, že Bůh zasáhl i do vašeho života? Napište nám o tom
na adresu redakce nebo na e-mail
sekretariat@katyd.cz.

O knížku Křížová cesta za smíření v rodinách mohou soutěžit ti
čtenáři, kteří správně vyluští tajenku naší křížovky a do týdne ji
zašlou na e-mailovou (krizovky@katyd.cz) nebo poštovní adresu
redakce. Knihy do soutěže věnovalo nakladatelství Doron.
Ukázka: …(viz tajenka), prohlubující živou víru v uzdravující lásku. Kde jinde bychom se měli učit lásce než uprostřed našich nejbližších?
Tajenka z KT č. 12 zněla: „s jejími stopami v našich dějinách“.
Knížku P. Stanislava Přibyla Do Říma se svatou Anežkou, kterou
do soutěže věnovalo Karmelitánské nakladatelství, získávají Jiří Oliva z Hrotovic, Jan Šrámek z Prachatic a Hana Matýsková
z Ostravy. Blahopřejeme!

Papež František
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Jak slavit Velikonoce při pandemii
Papež František
schválil pokyny pro
duchovní ohledně
slavení velikonoční
liturgie – dekret nese
název „V čase Covid-19
II“. Obřady se omezí
o Zeleném čtvrtku
(mytí nohou) i na
Velký pátek (uctívání
kříže políbením).

„V zemích zasažených nákazou, kde
platí omezení shromažďování a pohybu osob, budou biskupové a kněží slavit obřady Svatého týdne bez
účasti lidu a na vhodném místě, bez
koncelebrace a s vynecháním pozdravení pokoje,“ uvádí nový dekret
vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Je závazný mimo
farnosti pro semináře, kněžské domy, kláštery a další řeholní komunity.
Laici se mohou velikonočních
obřadů účastnit online ze svých domovů, ale pouze v přímém přenosu,
nikoli ze záznamu, jak zdůrazňuje
dekret. A také dodává, jak důležitá
je v těchto dnech individuální mod-

litba, zejména breviář. Květná neděle se 5. dubna bude slavit s památkou vjezdu Páně do Jeruzaléma jen
uvnitř kostela: v katedrálách podle
druhé formy stanovené Římským
misálem, ve farních kostelech podle třetí. Mše sv. při svěcení olejů
(missa chrismatis) na Zelený čtvrtek může být diecézním biskupem
podle situace eventuálně přeložena na jiný termín – připouští dokument. Mše sv. na památku Večeře
Páně proběhne bez volitelného obřadu mytí nohou i bez závěrečného
přenesení Nejsvětější svátosti. V liturgii Velkého pátku bude zařazen
„zvláštní úmysl přímluv za trpící,

nemocné a zemřelé“ – uvádí dekret.
Uctívání kříže políbením se omezí
pouze na hlavního celebranta. O velikonoční vigilii se pak z křestní bohoslužby ponechá pouze obnova
křestních slibů.
Pokyny, které nyní aktualizují
starší směrnice z 19. března („V čase Covid-19“) a které platí pouze
pro letošní Velikonoce, upozorňují,
že obřady Svatého týdne nelze slavit
v „náhradní dny“. To však neplatí
pro Velikonoce oživující „projevy lidové zbožnosti a procesí“, které posunout lze, a rozhodnutí o termínu
závisí na diecézním biskupovi.

Svatý týden online
z baziliky sv. Petra
Květná neděle – obřady v 11.00
Zelený čtvrtek – mše svatá
na památku Večeře Páně v 18.00
Velký pátek – obřady v 18.00,
křížová cesta ve 21.00
Bílá sobota – vigilie ve 21.00
Zmrtvýchvstání Páně – mše
svatá v 11.00, následuje
požehnání Urbi et orbi
Přenáší živě TV Noe.

TEREZA ZAVADILOVÁ

Čtvrtstoletí encykliky
Evangelium vitae
Před 25 lety o slavnosti Zvěstování Páně zveřejnil
papež Jan Pavel II. encykliku Evangelium vitae
(O životě, který je nedotknutelné dobro), která
odmítla interrupci, eutanazii či pokusy na embryích.
„Dnes toto učení hlásáme v kontextu pandemie, která ohrožuje
světovou ekonomiku,“ připomněl
minulý týden při virtuální generální audienci papež František. „Život, který jsme povoláni podporovat a bránit, není abstraktní pojem.
Uskutečňuje se vždycky v člověku
z masa a kostí: v právě počatém dítěti, v chudém, nemocném, který
je sám nebo v terminálním stadiu
nemoci, v tom, kdo přišel o práci
nebo ji nemůže nalézt, či v odmítaném migrantovi,“ vyjmenoval pa-

KRÁTCE
K OKAMŽITÉMU ZASTAVENÍ
PALBY a naprostému příměří na
celém světě vyzval papež po nedělní modlitbě Anděl Páně 29. března.
Připojil se tím k výzvě tajemníka
OSN Antónia Guterrese. „Vybízím
k vytvoření humanitárních koridorů, k diplomatické otevřenosti a pozornosti vůči těm, kdo jsou nejvíce zranitelní. Konflikty se nevyřeší
válkou!“ zdůraznil. K výzvě se už
připojily ozbrojené skupiny v Kamerunu, Jemenu, Sýrii a na Filipínách.
30 PLICNÍCH VENTILÁTORŮ
daruje vatikánský Úřad apoštolské
charity nemocnicím, které boju-

pež, v jakých situacích je aktuálně
třeba uskutečňovat Ježíšovo poselství. „Každý lidský život je jedinečný, neopakovatelný a má nesmírnou hodnotu,“ zdůraznil s tím, že
kultura života není výsadou pouze
křesťanů, ale patří všem, kteří usilují o vytváření bratrských vztahů.
„Respektuj, braň, miluj a opatruj
každý lidský život! Pouze na této
cestě nalezneš spravedlnost, pokrok, svobodu, pokoj a štěstí!“ citoval Svatý otec z encykliky na zá(tez)
věr.

„OBEJMOUT JEHO KŘÍŽ znamená najít odvahu obejmout všechny rozpory nynější doby, vzdát se na chvíli svého
bažení po všemohoucnosti a dát prostor kreativitě, kterou může vzbudit jedině Duch Svatý,“ kázal papež před mimořádným požehnáním Urbi et orbi minulý pátek. „Obejmout Pána, abychom objali naději – to je síla víry, která osvobozuje od strachu,“ dodal. Na snímku kříž, kterému je přičítán konec epidemie moru roku 1522.
Snímek Profimedia

jí s nedostatkem vybavení. Papežský almužník Konrad Krajewski, šéf
Charity, minulý týden daroval také
200 litrů jogurtu komunitě, která se
stará o chudé a bezdomovce. Kardinál zásobuje i řeholnice, jež se nakazily koronavirem a musejí zůstat
v karanténě.

spíše vstřícnost a přijetí než výpověď. Máme si navzájem dát pocítit,
že ve společnosti vládne solidarita,“
apeloval papež v televizním rozhovoru se španělským novinářem
Jordim Évolem v době, kdy mnoho
lidí přišlo ze dne na den o zaměstnání.

„VŠICHNI SPOLEČNĚ SE MODLEME ZA NEMOCNÉ, za trpící
lidi modlitbu Pod ochranu tvou,“
vyzval papež ve zvláštním úmyslu
celosvětové modlitby. Předem poděkoval křesťanům všech tradic, kteří
se k prosbám připojí.

75 MILIONŮ KATOLÍKŮ PŘIBYLO v letech 2013–2018, uvádí
nová Statistická církevní ročenka.
Z celkových 1 329 milionů (téměř
pětina světového obyvatelstva) jich
skoro polovina žije v obou Amerikách, pětina v Evropě a desetina
v Asii. Přibývá sice biskupů (roku
2018 jich bylo 5 377) nebo jáhnů
(47 504), avšak klesá počet kněží,
řeholníků a seminaristů. V porovná-

„PODNIK, KTERÝ PROPOUŠTÍ, aby zachránil sám sebe, situaci
nevyřeší. V tomto čase je na místě

ní se světovým průměrem přibývá
povolání v Africe a Asii, významně
naopak ubývá v Evropě.
„KÉŽ LIDSTVO V NOUZI může
rozmlouvat s Pánem skrze poselství Panny Marie z Bonaria,“ píše
papež arcibiskupovi Giuseppu Baturovi ze sardinského Cagliari u příležitosti 650. výročí nalezení sošky
Panny Marie – Matky příznivého
větru (přezdívané podle sardinské
hory „z Bonaria“). Sochu podle legendy hodili námořníci v bouři přes
palubu lodi jako přebytečnou zátěž, načež se moře uklidnilo. Později ji našli mniši na břehu Sardinie.
Úcta k Madoně, pozdější patronce
ostrova, je rozšířená mezi námořníky, a dokonce se po ní jmenuje

Pán vnáší klid do našich bouří
Urbi et orbi –
27. března 2020
Již několik týdnů se zdá, že nastal
večer. Husté temnoty zahalily naše
náměstí, ulice a města, ovládly naše
životy a vyplnily všechno ohlušujícím tichem a bezútěšnou prázdnotou, které ochromují vše, co se namane. Je to cítit ve vzduchu, je to
patrné na gestech a vyjadřují to pohledy. Dolehly na nás obavy a rozpaky. Jako učedníci z evangelia,
ocitli jsme se náhle v neočekávané
a zběsilé bouři. Uvědomili jsme si,
že jsme na stejné lodi, všichni zranitelní a dezorientovaní, ale zároveň
důležití a nezbytní; všichni jsme povoláni veslovat společně, všichni se
potřebujeme navzájem těšit. Jako
oni učedníci, kteří jedním hlasem
a s úzkostí říkají „hyneme“, jsme

i my postřehli, že nemůžeme jít každý dál na vlastní účet.
Je snadné vžít se do této příhody. Obtížné je však pochopit Ježíše.
Zatímco učedníci jsou přirozeně vylekaní a zoufalí, on je na zádi – v té
části lodi, která se potápí nejprve.
Navzdory pozdvižení klidně spí,
s důvěrou v Otce. Když je probuzen,
utiší vichr a vody a obrátí se k učedníkům vyčítavým tónem: „Proč se
bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“
Snažme se porozumět. V čem
spočívá nedostatek víry učedníků?
Nepřestali v něho věřit, vždyť se na
něho obracejí. Mysleli ale, že Ježíšovi na nich nezáleží. Je to jedna z nejhorších věcí, slyšíme-li mezi sebou
slova: „Nezáleží ti na mně?“ Tato věta zraňuje a rozbouří srdce. Otřásla
také Ježíšem, protože nikomu jinému na nás nezáleží více než jemu.

Bouře odhaluje naši zranitelnost
a falešné a povrchní jistoty, na nichž
jsme vystavěli své programy a plány, zvyky a priority. Ukazuje nám,
že jsme nechali usnout a opustili
to, co živí, podporuje a posiluje náš
život a naši komunitu. Bouří spadly masky oněch stereotypů, jimiž
jsme zastírali své ego ve stálé snaze
o vlastní image, a znovu byla odhalena sounáležitost bratří.
Pane, tvoje Slovo nás zasáhlo
a dotýká se všech. V tomto našem
světě, který miluješ více než my,
jsme se hnali vpřed plnou rychlostí a měli dojem, že jsme mocní
a schopní všeho. Chtiví zisku, nechali jsme se pohltit věcmi a strhnout spěchem. Nezastavili jsme se
na tvé volání, neprocitli jsme tváří
v tvář planetárním válkám a nespravedlnostem, neslyšeli jsme křik chu-

dých i naší těžce nemocné planety.
Vyzývavě jsme pokračovali a mysleli
si, že budeme v nemocném světě navždy zdrávi. Nyní, když jsme na rozbouřeném moři, tě prosíme: „Probuď se, Pane!“ V této postní době zní
tvá naléhavá výzva: „Změňte smyšlení.“ Voláš nás, abychom se chopili
tohoto času zkoušky jako času volby.
Počátkem víry je uznání, že potřebujeme spásu. Nejsme soběstační, sami se utopíme. Potřebujeme
Pána jako kdysi mořeplavci hvězdy.
Pozvěme Ježíše na loďky svých životů. Odevzdejme mu své obavy, aby
je přemohl. Jako učedníci zakusíme,
že s ním na palubě neztroskotáme.
Vždyť v tom je Boží moc, že obrací
v dobro vše, co se stane, i to nepěkné. On vnáší klid do našich bouří,
protože s Bohem život nikdy neumí(vaticannews; kráceno)
rá.

hlavní argentinské město Buenos
Aires.
DENÍK SVATÉHO STOLCE
L’OSSERVATORE ROMANO
dočasně přestal vycházet tiskem
s výjimkou deseti výtisků pro kurii
včetně papeže Františka, Benedikta
XVI. a k archivaci. Deník s nákladem
kolem 5 000 kusů je nyní dostupný
na webu v sedmi jazycích (www.
vaticannews.va/it/osservatoreromano.html). Deník byl založen v roce
1861 a od té doby nevyšel jen dvakrát: poprvé v září 1870 při sjednocování Itálie, kdy Vatikán obsadila
italská armáda, a podruhé roku 1919
kvůli dělnickým nepokojům a problémům po první světové válce.
(vaticannews, CNA, reuters, tez)

Připravujeme

Akce K
Před sedmdesáti lety komunisté násilně zlikvidovali kláštery mužských
řádů. Během Akce K zavřeli 219 řeholních domů, internovali 2 376 řeholníků a zabavili jejich majetek.

Velikonoční příloha
Velikonočním triduem nás provedou příběhy tří mučedníků víry:
P. Jana Buly (od narození uplyne
100 let), P. Engelmara Unzeitiga (od
smrti v Dachau uplyne 75 let) a dominikánského jáhna Patrika Kužely
(od narození uplyne 105 let).

www.katyd.cz

Diecézní zpravodajství
Brněnská diecéze

31. března – 6. dubna 2020

Květná neděle

Katecheti
pomáhají rodinám
Diecézní katechetické centrum v Brně
připravilo na svých
webových stránkách
pro období „koronavirových prázdnin“
rubriku Jsme
doma. Přináší inspiraci, odkazy a množství rad pro rodiče.
„Každý si může vybrat podle
potřeby,“ komentuje vedoucí brněnského centra P. Tomáš
Koumal. Jedná se o společné dílo jeho týmu s cílem soustředit
pedagogickou a náboženskou
pomoc na jediné místo. Pod každou z ikonek nazvaných Modlíme se, Bavíme se, Tvoříme,
Vzděláváme se, Jsme na mši svaté a Čteme Písmo svaté je několik
konkrétních nápadů a námětů.
„Ani ty velikonoční mezi
nimi nechybí. Jsou zde i lis-

Hledáte pomoc?
Linku důvěry v brněnské diecézi zajišťuje Oblastní charita Blansko.

www.biskupstvi.cz
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Na číslech 516 410 668 a 737
234 078 nonstop pomáhají sociální pracovníci v každé krizové
situaci, a to lidem v celém našem
státě. Pokud jde o potřebu rady
zdravotního nebo jiného odbor-

Kalendář
BOSKOVICE
 Živý přenos nedělní mše sv.
z kostela sv. Jakuba v 9.00 na
www.youtube.com.
BRNO
 Salesko Líšeň 8.30 na www.

ty a krátká videa pro děti k nedělním evangeliím. Něco jsme
použili z dřívějších vlastních
zásob, část starších nápadů
jsme přizpůsobili současným
okolnostem, přinášíme ale i řadu novinek. A hlavně všechno
jsme připraveni postupně doplňovat a aktualizovat. Speciální pozornost budeme věnovat
rodinnému prožívání Svatého
týdne, aby jedinečný velikonoční prožitek mohl v dětech působit i v letošních polních podmínkách,“ vysvětluje P. Koumal
a dodává: „Naše katechetické
centrum nabízí využití uvedené
rubriky i další spolupráci všem
ostatním diecézím a vzdáleným
aktivním farnostem. Rádi ale
sáhneme i po dobrém nápadu
odjinud. Všímám si, kolik kněží a katechetů dělá v této době
maximum, aby podpořili víru
dětí ve svých farnostech. A že
mnoho z nich se stalo moderními youtubery, nahrávači videí,
kteří se snaží oslovit ostatní.
Přitom jsou ale skromní a jejich
srdce zůstává pokorné.“
VÁCLAV ŠTAUD

ného charakteru, dostane klient
kontakt na linky další.
Duchovní pomoc na telefonu
všem, kdo v době pandemie potřebují podporu nebo povzbuzení, poskytují v brněnské diecézi
P. Jindřich Kotvrda na čísle
739 389 136 (9.00–17.00)
a P. Jan Pacner na č. 542 219 898
nebo 542 212 039 (9.00–12.00).
(vaš)

salesko.cz/aktivity/mse-v-telocvicne/.
 Žabovřesky, komunitní kaple salesiánů v 9.00 na www.
youtube.com/user/salesianizabovresky/live.
DOLNÍ BOJANOVICE
 Kostel sv. Václava v 10.00 na
www.youtube.com.

Virtuální farní kavárnu uspořádali po přenosu nedělní mše svaté
salesiáni v Brně-Žabovřeskách. Promítali v ní fotografie lidí z jejich
„domácích kaváren“. Celkem přišlo 165 snímků z celého Česka.
Repro Vojtěch Hlávka / Člověk a Víra

Prosby u Palladia města Brna
Každý den ve 20 hodin pokleká k modlitbám za zastavení
pandemie koronaviru tříčlenná
kněžská komunita augustiniánů před stříbrným oltářem baziliky Nanebevzetí Panny Marie
na Starém Brně. U obrazu Panny Maria Svatotomské, Palladia Brna, znovu prosí o ochranu města a jeho obyvatel.
„Naši Matku prosíme stále
znovu, už staletí,“ opakuje převor kláštera P. Angelo Lemme.
„Předkové se před ní modlili nejen za ochranu města před zničením cizími vojsky, ale podobně
jako dnes za ukončení různých
epidemií, jež decimovaly Moravu. A Panna Maria pomáhala.
Dnes úpěnlivé prosby obnovujeme. Je však třeba obnovit také to základní: důvěru v Boha
a jeho milosrdenství, důvěru, že
jsme všichni milované děti Boží, že Matka Boží je i naší dobrou

Matkou. Obnovme důvěru, oživujme modlitby, a pomoc určitě
přijde,“ vyzývá augustinián.
Řeholníci ve starobrněnském chrámu pobožnost pravidelně zahajují aktuální modlitbou, kterou lze nalézt na
internetových stránkách opatství www.opatstvibrno.cz. Nechybí ani tichá adorace před
Nejsvětější svátostí. „Na závěr
žehnáme svátostným Kristem
nejen sebe a prázdný chrám, ale
i město, diecézi a celý strádající
svět,“ dodává převor. Sám pravidelně prosí i za svou rodnou
zemi. „Pocházím z jižní Itálie,
která zatím není tak zasažená
jako italský sever. Členové mé
rodiny, stejně jako řádoví spolubratři, jsou zatím v pořádku.
Ale bolí mě kritická situace celé
země, ty tisíce obětí. Věřím, že
se Bůh brzy smiluje,“ uzavírá
(vaš)
P. Angelo Lemme.

TŘEŠŤ
 Kostel sv. Martina v 9.00 na
www.youtube.com.

(křížová cesta v 17.00) na
w w w. f a c e b o o k . c o m / p g /
farnostlouka/.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
 Kostel sv. Mikuláše v 9.00 na
www.youtube.com.

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
 Bazilika Panny Marie
v 9.00 na www.youtube.com.

ZNOJMO
 Kaple fary v Louce v 8.00

Kontakt:
staud@katyd.cz
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Virtuální setkání
mládeže může
oslovit nové lidi
Diecézní setkání mládeže (DSM) v sobotu
před Květnou nedělí přece jen bude. Jeho
virtuální podobu chystají ředitel Pastoračního
střediska P. Tomas van Zavrel s kolegyněmi
Terezou Pumprovou a Petrou Pletánkovou
z Diecézního centra pro mládež (DCM).
Lidé z DCM přemýšleli, jak akci uskutečnit i ve stavu nouze.
„Diecézní setkání je důležitá
událost roku, kdy se mladí věřící
setkají s biskupem, a neradi bychom je o tuto možnost připravili,“ říká P. Tomas van Zavrel.

Biskup po síti
„Doba otevírá nové příležitosti,
které jsme ještě příliš neprobádali, a vznikla tak myšlenka virtuálního setkání mládeže, které uskuteční prostřednictvím
Youtube kanálu Diecézní centrum mládeže ČB. Jednáme teď
s přednášejícími, kteří nabídnou promluvy a workshopy na
videu,“ uvádí kněz.
Diváky potěší katecheze
P. Františka Žáka, bývalého
spirituála biskupského gymnázia P. Pavla Němce a světícího
biskupa Pavla Posáda. Pořad
„Uvolněte se, prosím“ nabídne
zajímavého hosta, kapela nahraje modlitební Večer chval.
„Připravujeme i virtuální křížovou cestu se svědectvím ke
každému zastavení, která se
spojí v jedno pásmo a proloží písněmi,“ přidává se Tereza
Pumprová. „Možnost chápeme
jako příležitost posunout se ve
sféře sociálních sítí a virtuální
pastorace, které jsme se dosud
příliš nevěnovali. Je skvělé, jak
mladí na dálku pomáhají. Jde
o společné dílo a bude se na co
těšit,“ zve k účasti Petra Pletánková.

Zvednout hlavu
Videokatecheze P. Pavla Němce
z Jistebnice se bude odvíjet od
tématu dne mládeže: Mládenče, pravím ti, vstaň. „Současná

situace nám pomáhá zastavit
se, uvidět a prožívat s druhými.
Nemůžeme zůstat sedět v pohodlnosti ani v nepohodlí strachu
a beznaději, ale máme zvednout
hlavu a vstát, nezůstávat ‚mrtví‘
ve starém způsobu života. Přes
všechna omezení nemusíme být
uzavření, ale vnímaví k okolí.
Myslím, že letošní Světový den
mladých nabízí možnost být
s mladými jiným a novým způsobem. Anebo být spolu s nimi
v doprovodu Krista, který křísí
mrtvé a ukazuje soucit s ubohými. I virtuální setkání může oslovovat nové lidi, kteří by
fyzicky nepřišli, ale které Ježíš
uviděl a chce je oživit,“ sděluje
kněz.

Biblická čtení
z domova
V předvečer setkání v pátek
3. dubna uvidí mladí na Youtube kanálu Kostel Hluboká živý
přenos: od 16.00 virtuální křížovou cestu a od 17.00 mši svatou z kostela sv. Jana Nepomuckého. „Na mši budu v kostele
fyzicky sám a do streamu bude
technik na dálku dávat vstupy mladých lidí,“ představuje
P. Tomas van Zavrel. „Máme
v plánu, že někdo z domova přečte čtení, další se zapojí přímluvou a rovněž kapela by měla mši
doprovázet na dálku. Situace je
pro nás zcela nová, tak uvidíme,
jak vše dopadne a co se podaří,“
podotýká kněz.
Sobotní program Diecézního
setkání mládeže můžete sledovat od 9.00 na Youtube kanálu
Diecézní centrum mládeže ČB,
kde také zůstanou videa ulože(rag)
ná.

Sestry boromejky se modlí s pacienty v Domově Matky Vojtěchy
v Prachaticích.
Snímek archiv boromejek

Linka proti trudomyslnosti
pomáhá osamělým
Diecézní charita České Budějovice spustila telefonický projekt
Popovídání s dobrovolníkem
aneb Linka proti trudomyslnosti. Je určen všem, kteří jsou doma sami nejen z důvodu karantény a rádi si pohovoří. Služba
nabízí odlehčenou konverzaci.
Dispečerům se mohou osamělí
hlásit každý všední den od 8 do

18 hodin a následně jim zavolá
dobrovolník, který si s nimi bude povídat.
„Jde o prověřené dobrovolníky, kteří prošli školením, někteří i psychodiagnostikou,
a mají podepsanou mlčenlivost,“ říká koordinátorka dobrovolníků Barbora Fišerová
(rag)
Pegleyová.

Charitní infolinky pro radu,
pomoc i podporu (po–pá 8–16)
Dostupnost dispečerů:
8–12 hod. – tel.: 739 054 880
12–16 hod. – tel.: 733 741 405
16–18 hod. – tel.: 774 140 006
Krizová pomoc:

731 604 591
731 604 592
Duchovní pomoc: 731 621 241
Českobudějovicko: 734 435 072
Horažďovicko:
730 551 603
Jindřichohradecko: 731 604 554
Českokrumlovsko: 731 604 402
Milevsko:
776 866 830
Pelhřimovsko:
720 417 850

Písecko:
Strakonicko:
Sušicko:
Táborsko:
Třeboňsko:
Vltavotýnsko:
Prachaticko
a Vimpersko:

731 199 175
776 808 841
731 402 920
381 255 999
775 566 971
731 402 996
732 122 071
(rag)
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Zavřené chrámy nesmí zavřít naše srdce
Biskup Jan Vokál
napsal diecezánům
pastýřský list.
Přinášíme podstatnou
část, celé znění je
na webu bihk.cz.
Už léta žijeme v klidné a hojné
době, která nás svou mírností ukolébala a snad i přivedla
k duchovní pohodlnosti či lhostejnosti. Zvykli jsme si křížem
se žehnat, o kříži často mluvit,
ale málokdy ho musíme v každodenním životě skutečně nést,
natož abychom si trpělivě osvojovali dovednost objímat ho
a milovat. A ona je to skutečně
dovednost, nejenom rozhodnutí nebo postoj. Snažíme se být
jako náš Pán, ale nedaří se nám
to. Jsme hříšní a slabí, někdy
i lhostejní, a proto neustále potřebujeme trpělivě se učit lásce
k Bohu a ke svým křížům.

Láska ke kříži
Každoroční školou lásky ke kříži je zejména postní doba. V posledních desítkách let jsme si
v ní museli někdy i složitě vymýšlet, čeho se vzdáme, co
uděláme pro druhé a jak prohloubíme svou modlitbu. Letošní postní doba je jiná. Sama
před nás postavila reálné kříže.
Nemusíme už hloubat, čeho
se zřekneme, protože skončila
veškerá zábava mimo naše domovy. Nemusíme se ptát, ko-

Snímek Pavel Sršeň
mu pomoci, protože kolem nás
a s námi žije ohromné množství
potřebných, pro které je najednou životním ohrožením jít si
nakoupit potraviny. Nemusíme
se ptát, jak oživit jednotvárnost
své modlitby, když i účast na
nedělní bohoslužbě je náhle nemyslitelná a přístup ke svátosti
smíření velmi obtížný.
Modleme se za překonání
současných obtíží, zasazujme
se podle svých možností o jejich
zmírnění, ale pokoušejme se je
přijímat také jako dar. Jako nový dar, který je pro nás velikou
příležitostí a výzvou obejmout
reálný kříž. Pokorně se obrátit
k Bohu, litovat svých hříchů,
s vděčností Pánu pokleknout,
vzít do ruky růženec, breviář,
Písmo svaté a zcela konkrétně
pomoci potřebným. Je to příležitost učit se své kříže nejenom
nést, ale i objímat a milovat.
Veškeré postní odříkání i modlitby se musí vždycky projevit ve
skutcích lásky. Křesťané, tedy

Milion roušek
z Červeného Kostelce
www.bihk.cz
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Oblastní charita Červený Kostelec a její středisko Domov
sv. Josefa zaměřuje v současné
době všechny své síly na ušití
a dodání roušek potřebným. Do
konce velikonočního oktávu,
tedy do 19. dubna, chtějí vyrobit milion roušek. Aktuálně pomáhá 57 dobrovolníků a bylo
vyrobeno již 1 416 roušek. „Pokud máte možnost šít roušky
a chcete je darovat tam, kde jsou
dnes a denně potřeba, přidejte
se k nám. Potřebujeme textilní
roušky, které můžeme poskyt-

Kristovi učedníci, se poznají podle lásky (viz Jan 13,35), nikoliv
podle vnitřního hnutí mysli.
Křesťanská láska není souborem pocitů, ale skutků. Dnes vidíme skutky lásky všude kolem
sebe, a to velice spontánní. Kolik
z vás chodí někomu jinému nakoupit, šije roušky, hlídá děti či
jinak pomáhá! Chtěl bych vám
za to vyjádřit převeliký dík, stejně jako lékařům, ošetřovatelům,
zdravotníkům, pracovníkům
Charity, záchranářům, ale i prodavačům, řidičům, policistům
a všem, kdo nezůstávají doma.

Modlitba v rodině
Srdečně rovněž děkuji duchovním, kněžím a jáhnům, řeholnicím a řeholníkům, kteří ani přes
zavřené kostely nepřestali plnit
svou službu obětovat se Bohu
za svěřený lid, slavit eucharistii, nabízet konkrétní pomoc duchovní i praktickou. Má zvláštní podpora patří kněžím, kteří
udělují svátost smíření v jakékoliv situaci, zejména nemocným. Zavřené chrámy nemohou zavřít naše srdce. Využijme
tohoto období k obnově rodinné
modlitby. Dopřejme dětem, aby
znovu zakusily společnou modlitbu s rodiči, neboť ta je bude
formovat a posvěcovat.
Zvlášť mysleme také na seniory, kteří zakoušejí veliké
období samoty. Jejich vnoučata nechodí do školy, přesto se
s nimi prarodiče nemohou potěšit. Pišme seniorům dopisy,
volejme jim, pomáhejme jim na

Kalendář

nout zaměstnancům a klientům
v rámci svých služeb. Navíc spolupracujeme s dalšími subjekty
a předáváme roušky i jim a široké veřejnosti,“ popsal akci ředitel Oblastní charity v Červeném
Kostelci Miroslav Wajsar. Těm,
kdo umí šít, ale chybí jim látka,
ředitel doporučuje, aby se Charitě ozvali, protože do 25 km
od Dvora Králové nad Labem
nebo Červeného Kostelce jsou
schopni zavézt materiál a zároveň roušky potřebným doručit.
(srp)

HAVLÍČKŮV
BROD
 Online večerní zprávy z farnosti, vždy v neděli
v 18.00; online seriál Katechismus katolické církve; nedělní homilie na www.
youtube.com.
LITOMYŠL
 Online přenos každodenních bohoslužeb, každý den
společná modlitba růžence,
zamyšlení nad Božím slovem, videa pro děti na www.
youtube.com.

dálku a modlitbou doprovázejme i všechny, kdo se o ně a o nemocné starají. Nezapomínejme,
jak krásné pro ně je, když jim
děti či vnoučata přijdou alespoň
zamávat pod okno.
Letošní období postního sebezáporu neskončí ani Velikonocemi. Budeme je patrně slavit
ve svých domovech, podrobnější pokyny obdržíte v blízké době. Chtěl bych vás poprosit,
abyste i takové Velikonoce pojali svátečně a zbožně. Věřím,
že během nich pocítíte, že kříž,
který se po celý život společně
učíme milovat a objímat, nás
neubíjí, ale je nástrojem Boží
spásy a věčnosti. Až soudobé
těžkosti pominou, kéž z nich
vyjdeme pokornější a moudřejší, hlouběji zamilováni do Krista
a jeho kříže.
Píši tento dopis o slavnosti
Zvěstování Páně, jež je skrze
naši nebeskou Matku Pannu
Marii hmatatelným příslibem
naší záchrany. Je svátkem naděje, ujištěním, že po noci se znovu rozední. S touto nadějí proto
zdvihněme své kříže a vykročme ve šlépějích toho, který svůj
kříž objímá a ten můj pozvedá,
abych s ním měl podíl v Božím
království. On a jeho láska vítězí, proto zvítězí i ten, kdo obejme svůj kříž.
Všechny vás v této těžké době
svěřuji pod mateřskou ochranu
Panny Marie, vyprošuji vám
hojnost darů Ducha Svatého,
pevné zdraví, odvahu a ze srdce
vám žehnám!
Biskup JAN VOKÁL

POLNÁ

 Online přenos bohoslužeb
na www.youtube.com.
ÚSTÍ
NAD ORLICÍ
 Online přenos každodenní
modlitby ve 20.00: www.facebook.com/vladislav.brokes.
ŽELIV

 Online přenos každodenních bohoslužeb, modlitby
růžence, pátky křížové cesty:
www.zeliv.eu.
Kontakt: srsen@bihk.cz
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Máme příležitost k zocelení víry
Litoměřický biskup
Jan Baxant před
Velikonocemi
adresuje věřícím
v diecézi pastýřský
list. Další dopis napsal
mladým křesťanům,
kteří se o víkendu měli
setkat v Litoměřicích.
„Všechny Vás zdravím v nelehké
a mimořádné době, kdy se dosud nebezpečně šíří zákeřný virus a zasahuje do našich měst,
obcí, farností i rodin. Křesťan,
spoléhající na Ježíše Krista Spasitele, může v současné situaci
sice s rozechvělým, ale přece jen
oddaným srdcem vypozorovat
příležitost k zocelení své víry
v Boha,“ napsal v úvodu litoměřický biskup. Plné znění listu je

na internetových stránkách biskupství www.dltm.cz.
Biskup Baxant se v listu věnuje slavení nadcházejících
Velikonoc. Připomíná, že velikonoční obřady proběhnou bez
účasti lidu. Bohoslužby však
mají začít v některém z kostelů v každém farním obvodu ve
veřejně známou hodinu, aby se
farníci mohli připojit v modlitbě. Také svěcení olejů na Zelený čtvrtek bude kromě biskupa
přítomen pouze generální vikář
Martin Davídek.
V průběhu svátků si biskup
přeje, aby kostely byly otevřeny
k usebrání a osobní modlitbě,
samozřejmě za dodržení přísných hygienických předpisů.
Povinnost zajistit dodržování
těchto opatření platí i pro svátost smíření. Litoměřický biskup dále připomněl možnost
udílení mimořádných odpustků.
V předchozích instrukcích
pro duchovní a zaměstnan-

www.dltm.cz

I v současné době mimořádných opatření pokračují práce na rekonstrukci mariánského poutního místa v Horní Polici.
Snímek Jana Chadimová / Člověk a Víra

Kalendář
 HEJNICE
A RASPENAVA
Online bohoslužby: pondělí
až sobota od 18.00, neděle od
9.00 na stránce https://youtu.
be/gY8p0BVJKlk
 JABLONEC
NAD NISOU
Online bohoslužby: pondělí až

sobota vždy od 18.00 na stránkách www.farnostjablonec.cz,
neděle vždy od 9.30 na stránkách www.jablonec.online
ÚSTÍ
NAD LABEM
 Online bohoslužby dle kalendáře na webu farnosti www.
farnost-usti.cz
Kontakt:
pucelik@katyd.cz

ce kurie vyzval kněze v diecézi, aby byli k dispozici věřícím
i na dálku – například po telefonu, jako rychlá duchovní
pomoc.

Světový den mládeže
až v srpnu
Tuto sobotu se v Litoměřicích
mělo konat tradiční setkání
mládeže. Před Květnou nedělí
tedy biskup Jan Baxant alespoň
adresoval mládeži dopis.
„Jako lidé jsme limitováni,
nejsme prostě pány všeho. Domnívám se však, že toto důležité zjištění nám poskytne příležitost otevřít své oči jinak než
doposud a spatřit něco, co jsme
bez povšimnutí jen přecházeli,“ napsal biskup Jan Baxant.
„Současná nelehká situace,
dotýkající se už téměř všech lidí na naší planetě, může jemně otevřít i náš sluch pro tóny

a zvuky, které bychom jindy ani
nezaslechli.“
Litoměřický biskup dále
uvedl příklad, který mu v posledních dnech zaslala mladá
dívka: „Sice přemýšlela, co jí
bylo karanténními opatřeními,
omezením pohybu odňato, ale
současně si uvědomila, že jí bylo něco úžasného přidáno: poznání, které jí už nikdo nikdy
neodejme, že totiž Kristus se
nedá umístit do žádné karantény, i když veřejné bohoslužby se
zatím konat nemohou a kostely
mnohde zůstávají uzavřeny. Ježíš není sevřen žádným omezením, proto je s ní napořád.“
Setkání mládeže s biskupem se koná ve všech diecézích obvykle před Květnou nedělí. Letošní setkání by podle
aktuálních informací mělo být
přeloženo na začátek srpna do
příchovického centra života
mládeže Křižovatka.
KAREL PUČELÍK

Diecézí zní zvony
Každý den v poledne se rozezní zvony mnoha kostelů napříč
litoměřickou diecézí, aby svým
zvukem doprovodily modlitbu Anděl Páně. Vybídl k tomu
biskup Jan Baxant. „Připomínejme lidem – i nevěřícím
– krásná slova modlitby, kte-

rou nám sám Kristus odkázal
a nás naučil. Prosím tedy, každé
poledne (pokud je to možné zařídit) nechme zvony našich kostelních věží zvonit asi pět minut
a vyzývejme kohokoliv k modlitbě Páně,“ vyzval biskup Baxant.

Linky krizové duchovní pomoci
P. Rudolf Repka:
P. Radim Vondráček:

603 327 159
605 032 253

K dispozici jsou i další kněží litoměřické diecéze.

(puč)
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Modlit se chodí ke křížku
Poznávání památek
v blízkém okolí, které
původně mělo být
jen doplňkem postní
doby v kroměřížské
farnosti Panny
Marie, přetrvalo
jako jedna z mála
aktivit i v karanténě.
Jeho podstatou je totiž právě to
málo, co lidem navzdory všem
omezením zůstává: vydat se
s rodinou do přírody a tam se
třeba pomodlit. „Geocaching
křížů“ iniciátoři původně za-

mýšleli jako způsob, jak během
postní doby poznat církevní
památky v okolí. GPS souřadnice daného místa se každý týden objevily na farním webu
a lidé pak v týdnu měli ke kříži sami zajít a vyfotografovat
se tam. A někteří pak každou
neděli odpoledne vyráželi na
putování ke křížku i společně
s ostatními.
„Společné putování jsme samozřejmě kvůli stále přísnějším
opatřením museli omezit, vydat
se k určenému cíli ale stále může každý sám nebo s rodinou,“
říká Pavel Dvořák, který k farní
aktivitě dal podnět.
Postní iniciativa má podle něj
upozornit na památky, které po
staletí tvoří součást naší kraji-

ny, lidé ale často chodí kolem
a nevnímají je. Zvolená forma
je přitom atraktivní také pro rodiny s dětmi. „Zvlášť se jim líbí,
že můžou zapojit techniku – vzít
do ruky mobil se zadanými souřadnicemi a podle něj ostatní
vést,“ dodává Dvořák.
Putování po památkách oceňuje mezi jinými farář místní
farnosti Panny Marie P. Bohumil Kundl. „Pro mladé rodiny je
to ideální, děti prožívají napětí
z hledání a poté se s rodiči mohou modlit,“ uvádí a připojuje:
„Pro všechny je pak důležité,
když si uvědomí, že jejich předkové se dokázali spojit a zanechat po sobě cenný odkaz, svědectví o své víře.“
JIŘÍ GRAČKA

Kryl, Židé
a duševně nemocní
Jiný impulz pro postní dobu připravili kroměřížským farníkům
z kostela Panny Marie členové
místního společenství chlapů.
Jejich křížová cesta „Čtrnáct
kroměřížských zastavení“ vztahuje Kristovo utrpení k událostem a osobám z širšího regionu
a nechybí v ní například misionář Zdeněk Čížkovský, kroměřížský rodák Karel Kryl, židovská komunita nebo pacienti
místní psychiatrické nemocnice. „Původně jsme se ji chtěli
modlit spolu s věřícími, protože to ale karanténa znemožnila, nabídli jsme její text volně ke
stažení na farním webu www.
farnostpm.cz,“ konstatuje jeden
z autorů Petr Hudec.

Skauti pomáhají zvládnout karanténu i pejskařům
Nejen na seniory, pro které je
nyní opouštět domov nebezpečné, ale také na jejich čtyřnohé společníky pamatuje Charita
Olomouc.
Ve spolupráci s místními
skauty totiž vedle zprostředkování základního nákupu potravin, hygieny a léků nabízí starším lidem v Olomouci venčení
jejich psů.
První vycházky s přiděleným
jezevčíkem tak má za sebou například Jan Izák. „Nabídl jsem
se jako dobrovolník s tím, že
budu dělat, co je potřeba, a záhy se ukázalo, že právě venčení je nejpříjemnější – místo
běhání po nákupním centru se
můžu projít venku se psem,“
říká s úsměvem. A protože kaž-

Kalendář
www.ado.cz
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KYJOV
 Na kanálu Youtube „Římskokatolická farnost Kyjov“
se vysílají tyto přímé přenosy:
mše svaté od pondělí do soboty v 18.30 a v neděli od 9.00,
křížová cesta v pátek od 18.00.
ŠUMPERK
 Nabídku přímých přenosů mší svatých, křížových cest
i adorací a také množství informací a povzbuzení zveřejňuje farnost na webové stránce

Dobrovolníci pomáhají seniorům s nákupy i venčením psů.
Snímek Dominik Novák / Člověk a Víra
dý z přihlášených dobrovolníků má prozatím přiděleny stálé „klienty“, plánuje už další
vycházky i potřebné pochůzky

– obyvatelům „svého“ domu
totiž zprostředkovává také zmíněné nákupy. Službu venčení
psů vnímá Charita Olomouc

www.farnostsumperk.cz/aktuality-casu-karanteny-22b.html

rov: tel. 777 729 521 a 777 729
522, e-mail poradna@prerov.
charita.cz (po, st, čt 8.00–
11.00, 14.00–17.00)

ZLÍN

 Přímé přenosy bohoslužeb
se vysílají na kanálu Youtube
„Římskokatolická farnost sv.
Filipa a Jakuba Zlín“ ve všední
dny od 18.30 a v neděli od 8.30.

Duchovní a psychoterapeutická pomoc arcibiskupství
a Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci

Poradenství Charity ČR
 Krizová infolinka Arcidiecézní charity Olomouc: tel.
739 526 261 (po–pá 7.00–
19.00)
Občanská poradna a poradna pro dlužníky Charity Pře-

Duchovní a psychoterapeutická pomoc
P. Lukáš Engelmann, kněz,
psychoterapeut, 731 402 155
P. Jindřich Kotvrda, kněz,
psychoterapeut, 739 389 136
(9.00–17.00)

jako potřebný doplněk k tomu,
co pro seniory už dělá. „Děkujeme skautům, že se tomuto
úkolu ochotně věnují. Je krásné
pozorovat, jak lidé hledají cesty
k sobě, a jsem rád, že Charita je
u toho,“ hodnotí ředitel Charity
Olomouc Petr Prinz.
Skauti jsou řádně proškoleni o bezpečnosti včetně používání dezinfekce a roušek,
podmínkou procházky s čtyřnohým miláčkem majitele je
mít psa na vodítku a ideálně
s náhubkem. Dobrovolníci zároveň ocení, když od majitele
dostanou sáčky na exkrementy. Službu lze objednat (vždy
aspoň den předem) na telefonních číslech 731 631 967 nebo
(gra)
775 859 034.

P. Roman Macura, kněz, psychoterapeut, 603 787 013
sr. Klára Maliňáková, řeholnice, psychoterapeutka pod supervizí, 731 646 963
Duchovní pomoc
sr. Lucie Cincialová, řeholnice,
731 600 081
Dominik Opatrný, teolog, nemocniční kaplan, 731 788 901
P. Pavel Stuška, kněz, 731 621
190
P. Václav Tomiczek, kněz, nemocniční kaplan, 736 647 693
Kontakt: gracka@katyd.cz
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Naše nedělní bohoslužba v rodině
„Před několika týdny
jsem přemýšlela, co
bych si letos v postní
době odřekla,“
usmívá se Věra
Dudová z Dolního Benešova a smířeně dodává: „Netušila jsem,
že tuto otázku za mě
vyřeší život sám.“

Online nedělní bohoslužba v rodině.
Snímek Ivana Bužková / Člověk a Víra

Maminka tří dětí Věra vyjadřuje pocity mnoha věřících:
„Vůbec mě nenapadlo, že se
budu muset vzdát něčeho pro
mě tak cenného, jako je účast
na mši svaté, která mi dodávala tolik síly, odvahy a pokoje
a stala se za ty roky naprostou
samozřejmostí.“
První neděli po zákazu mší
svatých v kostele se Věra Dudová brzo ráno vzbudila a i přesto,
že bohoslužbu sledovala online,
neubránila se pocitu smutku,
samoty a prázdnoty. Rozhodla se tudíž, že poprosí rodinu,
aby si udělali společně nedělní
domácí bohoslužbu. Připravila stůl v obývacím pokoji a přiznává, že při tom cítila malou
nejistotu a obavu, jak tohle dopadne. „Když se manžel a děti
probudili, poprosila jsem je, zda
bychom společně mohli prožít
bohoslužbu. Byla jsem překvapená, ale nikdo se nesmál, nikdo hloupě nevtipkoval ani neprotestoval. Všichni jsme věděli,
že je neděle – den Páně,“ přibližuje svou zkušenost. Přestože
manžel s paní Věrou a dětmi do

kostela nechodí, souhlasil, že se
připojí.
Na domácí bohoslužbu se
paní Věra připravila, přečetla si
její pořad, našla v Bibli příslušné texty a v 10 hodin, kdy by se
v jejich kostele konala druhá nedělní mše svatá, všichni odložili
mobily, notebooky, vypnula se
televize a za ministrování staršího syna bohoslužba začala.
„Když syn zazvonil na připravený zvoneček a já začala zpívat
z kancionálu svou oblíbenou
postní píseň, cítila jsem rozpačité pohledy a úsměvy dětí i vážný pohled svého muže. Starší
syn sebral po pár vteřinách odvahu a připojil se ke mně,“ spokojeně popisuje paní Věra. Pak
následovalo první čtení, žalm,
druhé čtení, a když se všichni
postavili, přečetla evangelium.
„Místo promluvy nastalo ticho,
všichni jsme mlčeli a čekali. Říkala jsem si, že by něco zaznít
přece jen mělo, a tak jsem řekla
větu o tom, jak nás i taková zlá
situace může doma sblížit. Naše
šestnáctiletá dcera nezklamala
– převrátila oči v sloup a pro-

Hledáte pomoc?
www.doo.cz

 Občanská poradna Charity Bohumín: 739 002 717,
opbohumin@seznam.cz, po
a st 8.00–12.00, 13.00–17.00;
út a čt 8.00–12.00.

 Charita Frenštát pod Radhoštěm – Praktická pomoc:
731 141 801, 556 833 111.

 Charita Frýdek-Místek
– Praktická pomoc, poradenská linka: 734 682 682, 739
002 785, info@charitafm.cz.

 Charita Odry – Sociální poradna: 604 645 378, michaela.dlabajova@odry.charita.cz,
Praktická pomoc: 731 075 802.

 Charita Opava – Občanská
poradna: 731 316 552, obcanskaporadna@charitaopava.
cz, po a st 7.00–16.00; út a čt
7.00–15.00. Středisko krizové
pomoci Naděje: 553 653 776,
737 615 459, nadeje@
charitaopava.cz.

 Charita Ostrava – Poradna: 733 741 820, 731 625 767,

hlásila: ‚Já chci do školy a ven!‘
rozesmála se její matka. „Na
závěr jsem přečetla požehnání
a zazpívali jsme si. Domácí bohoslužba trvala asi půl hodiny
a nakonec se nám tak zalíbila, že
jsme se domluvili, že si ji zopakujeme každý den podle aktuálních textů, dokud nebudeme
moci zase jít do našeho kostela,“ uzavírá Věra Dudová.

Nejprve rozděleni,
pak společně
To neděle ještě před karanténou
šestičlennou rodinu Mejzlíkovu
z Hradce nad Moravicí rozdělila. Tatínek Lukáš šel se staršími
dětmi jako vždy do kostela, kde
se sešlo 15 věřících, a maminka Magdaléna s menšími dětmi sledovala online mši svatou
doma a pustili si katechezi pro
děti P. Petra Beneše z Brna-Židenic. „Před obědem jsme si
společně povídali, co říkal náš
P. Martin v kostele a co jsme
slyšeli my doma,“ vzpomíná
maminka Magdaléna. Další

poradna@ostrava.charita.
cz, po, út a čt 8.30–12.00
a 13.00–15.00; st 8.30–12.00
a 13.00–17.00. Praktická pomoc: 731 678 821.

 Charita Studénka – Praktická pomoc: 732 424 994,
608 535 651, info@studenka.
charita.cz.

neděli již prožili společně domácí bohoslužbu: „Nejmladší
Filípek se těšil, že táta bude jako pan farář a on ministrant,“
usmívá se Magdaléna. Nejdřív
prý bylo v rodině dusno, protože náctiletí prohlásili, že dívat
se na faráře, jak slouží mši svatou v přímém přenosu, nemá
význam. „Nakonec se emoce
zklidnily, přečetli jsme si společně čtení, evangelium a odpoledne si pustili dětská kázání a pro starší pastýřský list
biskupa Tomáše Holuba, děti
řešily kvízové otázky k postní době,“ jmenuje Magdaléna
Mejzlíková.

Pravidelný desátek
V Orlové „najela“ rodina se
čtyřmi malými dětmi krátce po
vyhlášení nouzového stavu na
pevný režim, kam patří ranní
desátek za zastavení pandemie,
škola a aktivity pro mladší děti.
„Říkala jsem si, že nám to hodně pomůže děti ukáznit,“ objasňuje maminka Jana Murinová.
V tomto duchu se odehrávala
i nedělní bohoslužba v rodině.
„Před ní jsme měli katechezi
a děti si vybarvovaly omalovánky. Pak jsme připravili židle jako
v kostele, nachystali notebook,
slavnostně se oblékli a dívali se
na mši v televizi Noe,“ popisuje maminka. Dále vypráví, jak
na popud nejstarší dcery Anděly vytvořili scholu. Ta vše dobře
odkoukala od paní dirigentky,
takže se i podle jejího vzoru rozezpívávali, Anděla dirigovala
a orlovským domem zněly v neděli chvály.
JANA PRAISOVÁ

 Duchovní
a psychoterapeutická
pomoc
P. L. Engelmann, kněz,
psychoterapeut, 731 402 155
P. R. Macura, kněz,
psychoterapeut, 603 787 013

 Poradenské a informač-

P. M. Jargus, kněz,
psychoterapeut, 604 877 253

ní centrum Diecézní charity
ostravsko-opavské – Kontakt
800 400 214, 731 625 867,
poradna@dchoo.charita.cz.

 Duchovní pomoc
P. V. Tomiczek, kněz, nemocniční kaplan, 736 647 693
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Diecézní charita v první linii
Kromě lékařů
a zdravotnického
personálu jsou
v první linii v boji
s nákazou a v pomoci
ohroženým charitní
pracovníci. Hlavním
problémem nejen
Diecézní charity Plzeň
je tragický nedostatek
ochranných
prostředků.

Farní sál v Chebu se proměnil v šicí dílnu na výrobu roušek, zapojují
se lidé všeho věku.
Snímek archiv Farní charity Cheb

„Nemáme respirátory ani pro ty
nejohroženější, jako jsou sestry a pečovatelky, které chodí do
domácností klientů, či pracovníci v nízkoprahových centrech
a zařízeních pro lidi bez domova. Dostali jsme od Plzeňského
kraje jednu várku respirátorů
s účinností na stupni dva. Když
pominu, že bychom potřebovali účinnost tři, vydrží nám stejně jen na pár dní, totéž dezinfekce,“ konstatuje hořce ředitel
Diecézní charity Plzeň Jiří
Lodr. „Z toho důvodu se bojíme
využít studenty jako dobrovolníky, abychom neotevřeli další
bránu nákazy,“ dodává.

Ředitelka Oblastní charity
Klatovy si stěžuje na nízkou
četnost testování potenciálních
nakažených: „Udává se, že
v okrese Klatovy je nula nakažených (z pátku 27. března),
ale myslím, že to není pravda,
pouze se hrozně málo testuje
a nakažení bez příznaků nebo
s lehkým průběhem se pohybují venku. Odběrové místo je
v Klatovech připraveno, ale zatím nebylo zprovozněno.“ Největší strach má o klienty Domova pokojného stáří Naší Paní.
„Máme připraven krizový plán,
kdy by se tým ošetřovatelek zavřel v domově bez vycházení

a po dvou týdnech by byl vystřídán druhým týmem,“ líčí ředitelka Lucie Švehlová.
Už dva týdny probíhá na
mnoha místech intenzivní šití
roušek, do kterého se zapojují
jak pracovníci, tak klienti Charity.
„Na faře jsme založili manufakturu: jedny ruce stříhají,
druhé šijí, třetí žehlí. Šijeme
pro všechny potřebné – i pro
lidi bez přístřeší. Pro ty děláme ze starých triček roušky
na jedno použití, které rozdává městská policie,“ objasňuje ředitelka Farní charity Cheb
Eva Kolafová.

Potřebným nabízí Diecézní
charita pobyt v noclehárnách
a nízkoprahových centrech.
V Chebu denní nízkoprahové
centrum rozšířili o přilehlý stan
s lavicemi zhruba pro čtyřicet
osob. „Ve stanu i v nízkoprahovém centru mohou nyní klienti
pobývat bez časového omezení,
do stanu je třeba si vzít spacák
či přikrývku,“ přibližuje Ondřej
Špendlíček, vedoucí sociálních
služeb DCHP v Chebu. „Snažíme se, aby sem chodilo co nejvíce lidí bez přístřeší a brali si
ochranné pomůcky, které jsou
tu k dispozici v podobě ručně
šitých roušek,“ doplňuje. Díky
občanským iniciativám lze najít čisté roušky zavěšené také na
stromech.
Bez časového omezení poskytuje přístřeší i denní centrum
a noclehárna Domova sv. Františka, který provozuje Městská
charita Plzeň. „I my se potýkáme s nedostatkem ochranných
pomůcek, roušky se šijí svépomocí. Od Plzeňského kraje jsme
dostali jednorázovou dávku
roušek, potřebovali bychom ale
další. Naši lidé se drží statečně,
pracují, pomáhají, nestěžují si.
Všem patří obrovský dík!“ zdůrazňuje ředitel Městské charity
Plzeň Pavel Janouškovec.
ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

Kde hledat pomoc v současné mimořádné situaci:
CHEB
 Krizová linka pro seniory
nad 65 let, tel. 800 160 166,
nonstop poradenství, pomoc
se zajištěním potravin a léků,
psychologická pomoc.

www.bip.cz
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KARLOVY
VARY
 Pomoc lidem v karanténě či
izolaci, tel. 607 038 759, určeno pro občany Karlových Varů,
jimž nemůže nikdo zajistit základní potřeby, volat lze v pracovní dny od 10.00 do 15.00.

 Nákupy lze domluvit na
tel. 702 265 117, bezplatné
venčení psů na tel. čísle 775
566 136, obojí pro seniory nad
70 let v pracovní dny od 9.00
do 15.00.

 Linka pomoci v psychické

SOKOLOV

k d i spoz i c i n on s t op pro
osoby ohrožené domácím
násilím.

nouzi funguje v pracovní
dny od 9.00 do 15.00 na tel.
776 358 080 pro rodiče a děti,
na tel. 602 432 528 pro dospělé, seniory a pracovníky v první linii.

 Služba pro seniory nad

KLATOVY
 Zajištění nákupu základních
potravin a léků seniorům nad
65 let na tel. 376 347 118 a 376
347 101.

 O zajištění nezbytných náku-

 Krizová linka Diecézní

pů potravin a vyzvednutí léků
lze požádat na tel. 725 047 018
každý všední den od 8.00 do
15.00.

charity Plzeň pro Karlovarský kraj nabízí pomoc na tel.
731 433 090.

70 let na tel. 354 228 102, zajištění nákupu základních potravin, hygienických potřeb
a léků, dovoz obědů.

 Poradna pro cizince a uprchlíky, tel. 377 441 736, 731
433 008, 731 433 027.

TACHOV

PLZEŇ
 Kontaktní centrum města,
tel. 378 032 222, kam se mohou obracet senioři, rodiče
samoživitelé a lidé v krizové
situaci s prosbou o nákup základních potravin, vyzvednutí léků, venčení psů či pomoc
psychologa.

DIECÉZNÍ CHARITA
 Terénní krizová služba, tel.
777 167 004, poskytuje nonstop psychickou podporu
a včasné intervence v náročných životních situacích.

 Intervenční centrum Plzeňského kraje, tel. 777 167 004,

DUCHOVNÍ
ROZHOVOR
Misionáři obláti Panny Marie
Neposkvrněné v Plasích jsou
k dispozici na tel. 730 543 373,
psychoterapeutka Marie Kutilová na tel. 606 710 631,
P. Pavel Petrašovský na tel.
737 814 525.

/

Diecézní zpravodajství KT 14 / 31. března – 6. dubna 2020

www.apha.cz

Pražská arcidiecéze

8

Nastěhovali se do domova pro seniory
V dobrovolné
karanténě jsou
se svými klienty
pracovníci Domova
pro seniory kardinála
Berana v Mukařově,
aby ochránili
nejzranitelnější.
Domov zřizuje Arcidiecézní
charita Praha a do jeho krizového chodu se ještě před vyhlášením nouzového stavu zapojili
všichni zaměstnanci – sociální
pracovníci, sestry, pečovatelky
a lidé zajišťující provoz. Jsou
rozděleni na dvě směny po deseti lidech, domov totiž musí
fungovat 24 hodin denně. Léky,
potraviny a další nákupy nechává zásobovací služba na lavičce
nebo v budce v bráně.
Čtvrtina klientů je upoutána na lůžko, jiní ujdou krátkou
vzdálenost jen s podporou pe-

Oslava 90. narozenin klientky domova (uprostřed). Snímek Charita
čovatelky. Nejstarší obyvatelce je 102 roků. „Většina pamatuje válku a některé okolnosti
jim ji připomínají – zákaz vycházení, strach a nejistota nebo bezmoc,“ popsala ředitelka domova Alena Hanková.
Jedna z klientek právě oslavila
90. narozeniny. „Místo oblože-

ných chlebíčků jsme namazali
toustový chléb a kytičku narcisek jsme natrhali na zahradě,
ale atmosféra byla moc hezká,“
poznamenala Hanková.
Charita pomáhá také lidem
bez domova. Mimo Azylový
dům sv. Terezie je v Praze bezdomovcům nadále k dispozici

nízkoprahové denní centrum
nebo terénní služba, ale michelská noclehárna se musela
minulý týden zavřít kvůli snaze nešířit případnou nákazu.
„Rozdali jsme spacáky, stany a karimatky, aby si lidé bez
domova mohli zajistit alespoň
provizorní možnost noclehu,“
uvedl ředitel azylového domu
Stanislav Fiala. V Praze-Troji
nyní pro 70 bezdomovců vzniklo stanové městečko. Charita lidem bez domova vydala také na
600 roušek.
Aktuální situace znamená
pro Charitu značné zvýšení nákladů. Na její činnost v pražské
arcidiecézi měla proběhnout
kostelní sbírka. „Prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet,“
vyzývá generální vikář a prezident Arcidiecézní charity Mons.
Jan Balík a dodává, že na recepci arcibiskupství jsou pro potřebné stále k dispozici roušky.
Charitní krizová linka sociální
pomoci je 737 280 635.
TEREZA ZAVADILOVÁ

Stream z kaple arcibiskupů

Krátce

domů,“ uvedl pro KT arciopat
P. Prokop Siostrzonek OSB.

Kardinál Dominik Duka zve
k virtuální účasti na denní mši
sv. od 7.15 z kaple na pražském
arcibiskupství. Díky živému videopřenosu se nyní mohou do
tohoto výjimečného prostoru
– běžně nepřístupného – lidé
podívat ze svých domovů. Záznamy jsou poté k dispozici na
facebookovém profilu arcibiskupa.
Kaple z roku 1599 je zasvěcená sv. Janu Křtiteli (tehdejší arcibiskup Zbyněk Berka
z Dubé byl jeho velkým ctitelem) a od roku 1888 také sv. Janu Nepomuckému. Největších
úprav doznala na konci 19. století za doby kardinála Františka Schönborna. „Na rozdíl
od dalších částí paláce si však
uchovala pozdně gotické a renesanční rysy,“ vysvětluje pro
KT hlavní arcidiecézní konzer-

 MOŽNOST NAČERPAT
V KLIDU KOSTELA duchovní
posilu nabízí v těchto dnech i benediktini u sv. Markéty v Břevnovském klášteře. V určených
hodinách tam lze přijmout svátosti, nedělní mše sv. bratři streamují online a na infocentru je
možné si alespoň přes okénko
koupit klášterní pivo (a jako bonus přidávají Katolický týdeník).
„Ubytujeme zdravotnický personál z blízkého domova důchodců – budou mít častější směny
a pro mnohé je obtížné se vracet

 DOPIS STUDENTŮM
A MLÁDEŽI arcidiecéze napsal v den slavnosti Zvěstování
Páně 25. března kardinál Dominik Duka: „Svět se obrátil vzhůru nohama nejen vám, ale i vašim
rodičům, prarodičům a učitelům. Chtěl bych, abyste viděli, co
pro vás vaši nejbližší dělají, co se
děje kolem vás a že i vy můžete
pomoct,“ píše arcibiskup. „Možná se zdá, že je to strach, který lidi spojil. Já ale vidím, že to byla
láska. Láska k bližnímu, obětavá
(tez)
a maximálně pokorná.“

vátor P. Vladimír Kelnar. Poukazuje na vzácnou štukovou
výzdobu, která zachycuje pašijový příběh, nebo zpodobnění tehdejších biskupů, proboštů či řádových představených,
ale i na české nebe s národními patrony v presbytáři, procesní kříž či stříbrný model
náhrobku sv. Ludmily (poslední dva dary tehdejšímu kardinálu Bedřichu Schwarzenbergovi).
Kaple má hned tři vstupy.
„U jednoho z nich stojí socha
Panny Marie Fatimské, kterou do Prahy z emigrace poslal
kardinál Josef Beran jako výraz naděje a posily arcibiskupu
Františku Tomáškovi do boje
s komunismem,“ líčí P. Kelnar.
„Její korunka je složena z drahokamů a dalších darů exulan(tez)
tů,“ připojuje.

Linky krizové duchovní pomoci
P. Jakub Jirovec OT:
P. Lukáš Lipenský OCr.:
P. Jaromír Odrobiňák:
P. Mgr. MUDr. Jiří Korda:

735 794 999
607 582 314
607 570 012
725 797 561

Kalendář
PRAHA
 Nejstarší český františkán
bratr Benedikt Holota si ve svých
97 letech založil Youtube kanál,
najdete ho pod jeho jménem.
 Farnost v karanténě – denní
zamyšlení P. Radka Tichého nad
Písmem živě ve 12.00 (Youtube kanál „Farnost Stodůlky“).
 Slovo k povzbuzení na každý
den P. Jana Houkala na webu
http://srdcepane.cz/.

 Podcast na téma Žalmy
na Youtube kanálu „Farnost
sv. Františka z Assisi Praha-Chodov“.
 Mše sv., křížové cesty, růženec, biblické hodiny atd. na
Youtube kanálu „Farnost Bubeneč“.
 Denní videokázání „O čem
bys kázal?“ z kláštera dominikánů na Youtube kanálu „Řád
bratří kazatelů“.
Kontakt:
zavadilova@katyd.cz

Televize / Rozhlas KT
5.—11. dubna 2020

www.proglas.cz

TIPY A PROGRAMY
HUDBA
Hudební deníky Jak se vám líbí naladíte nyní každý všední den ve 22 hodin a v sobotu v 15.15. Týdeník Slyšte,
lidé! nově v premiéře v sobotu v 19.00. Hitparádu Kolem
se toč vysíláme premiérově
v neděli v 18.00. Dále zůstávají pravidelné rubriky Třikrát
z Proglasu (všední dny v 7.45
a v 14.00) a Na kanapi (neděle
16.30).

ZPRÁVY
Aktuální dění vám přinášíme
v našich zpravodajských relacích: všední dny v 11.00,
13.00, 15.00 a hlavní zprávy nově od 19.00. V sobotu v 11.00 a v 15.00, hlavní
zprávy a Zrcadlo týdne nově od 17.00. Těšit se můžete i na Dopoledne s Proglasem s rozhovory na aktuální
témata každý všední den od
9.00.

BOHOSLUŽBY
Na Proglasu zachytíte mši svatou každý všední den od 18.00.
Na ni naváže cyklus Bible v liturgii. Každou neděli kromě
pravidelné bohoslužby v 9.00
nabídne Proglas mimořádnou
mši svatou od 19.30. Na Zelený čtvrtek 9. dubna mši svatou
v 17.30, velkopáteční obřady
10. dubna v 15.00 a Velikonoční vigilii v sobotu 11. dubna ve 20.30.

PROGLAS PRO DĚTI
Na Proglasu v této mimořádné situaci myslíme také na školáky,
každý všední den od 14.30 proto zařazujeme pohádky. O víkendu přidáme k nedělní pohádce ve 14.00 pohádku v sobotu také od 14.00. Večerní zíváček naladíte od 19.15 (v sobotu 18.45,
v neděli v 19.00). Dále vysíláme v pravidelném čase Barvínek
(úterý 16.00), Proglaso (neděle v 11.00) a interaktivní pořad
Hvězdná rána (středa 16.00).
Připravujeme také program katecheze pro školáky 1. stupně
základní školy a přípravu letošních prvokomunikantů ve spolupráci se sestrami z kongregace sv. Cyrila a Metoděje v Brně. Těšit
se na ně můžete každý všední den od 10 hodin. V pondělí je program věnován prvňákům, v úterý druhákům, ve středu třeťákům,
ve čtvrtek je určen pro čtvrťáky a v pátek pro páťáky.

Katecheze pro školáky – každý všední den od 10.00. Těšte se
na zábavné úkoly a písničky, ve středu i s přípravou k prvnímu
svatému přijímání.

www.tvnoe.cz

MŠE SVATÁ
NA KVĚTNOU NEDĚLI
„Tehdy šel jeden ze Dvanácti,
jménem Jidáš Iškariotský, k velekněžím a řekl: ‚Co mi dáte?
Já vám ho zradím‘“ (Mt 26,14-27,66). Šestá neděle postní připomene slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma i zprávu
o umučení Ježíše Krista. Mše
svaté budou přenášeny 5. 4.
v 10.00 z Vatikánu a v 18.00
z kostela sv. Václava v Ostravě.

Není zde, byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde
ležel (Mt 28,6).

U AMBONU
Místo Duchovního slova každý den v 6.20 (o víkendu v 6.50) a ve
23.45 vám Proglas nabídne zamyšlení z podcastu U ambonu. Těšit se můžete na karmelitány Petra Glogara a Pavla Polu, salesiána
Ladislava Heryána, jezuitu Petra Vacíka, spirituála Nepomucena
Tomáše Rouleho a faráře na Lomci Josefa Prokeše.
SABINA HAUSEROVÁ
TURÍNSKÉ PLÁTNO
V Noční univerzitě přednášel
František Radkovský, emeritní biskup plzeňský, na téma
Turínské plátno. V první části
přednášky seznamuje s historií
plátna od Ježíšovy smrti až po
uložení v turínské kapli. V druhé části pojednává o plátnu a evangeliích. Záznamy
přednášek zachytíte v pátek
10. 4. ve 20.05 a v sobotu
11. 4. v 19.00 hodin.

ŽIVOT JEŽÍŠE KRISTA
Ježíšův život detailně zaznamenal učedník Jan. Byl tak
blízko Ježíše, že se mu podařilo podrobně zachytit nejen jeho jednání, ale i jeho myšlenky,
které dodnes formují náš svět
a morálku. Celovečerní americký film přináší dramatické
zpracování Ježíšova příběhu.
Zhlédnout jej můžete v pátek 10. 4. ve 22.35 a v sobotu
11. 4. ve 23.10.

DALŠÍ PROGRAM VELIKONOČNÍHO TRIDUA
Na Zelený čtvrtek a Velký pátek vás budou provázet kněží prostřednictvím svátečních studií nazvaných Zelený čtvrtek s Noe
a Velký pátek s Noe, která jsou obdobou pravidelného denního
vysílání Živě s Noe, v časech od 9.00, 11.30 a ve 14.00 hodin.
Bílou sobotu s Noe můžete sledovat v 19.40.
ZELENÝ ČTVRTEK 9. 4.
Mše svaté sloužené na památku Večeře Páně budou přenášeny od
9.30 z Vatikánu a v 18.00 z kostela sv. Václava v Ostravě. Ve 12.05
bude vysílána první část Matoušových pašijí J. S. Bacha. Večer uvidíte dva snímky: ve 20.05 Bůh v Krakově, polský film, a ve 22.30
Probuzení velké světice, životní příběh svaté řeholnice V. Giuliani.
VELKÝ PÁTEK 10. 4.
Ve 12.05 bude vysílána druhá část Matoušových pašijí J. S. Bacha
a v 15.00 záznam Toufarovy křížové cesty z festivalu Mene Tekel.
BÍLÁ SOBOTA
Přímý přenos Velikonoční vigilie z vatikánské baziliky vám nabídneme ve 20.30.
Vzhledem k nynější situaci jsou v programu vyhrazeny změny,
proto prosím sledujte aktuální program během vysílání televize
Noe či na webu: www.tvnoe.cz.
TEREZIE VAŠKOVÁ

NEDĚLE 5. 4.
12.40 Uchem jehly.
Setkání Zbigniewa Czendlika s koordinátorem projektu HateFree Culture Lukášem Houdkem
13.55 Na plovárně
s Jaroslavem Petrem,
odborníkem na biotechnologie a popularizátorem vědy
PÁTEK 10. 4.
10.00 Velkopáteční
bohoslužba 2020.
Přímý přenos z Farního
sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 10 –
Strašnicích
11.05 Tajemství velké noci.
Rozmluva Marka Ebena
s Tomášem Halíkem o tradicích a nadčasovém duchovním významu Velikonoc

NEDĚLE 5. 4.
8.30 Jak to vidí…
Sváteční setkání Zbigniewa
Czendlika se zajímavými
lidmi
13.04 Pohádka.
Sůl nad zlato
17.04 Meteor
18.30 Dokuseriál.
Vyhořet může každý (1/3)

NEDĚLE 5. 4.
8.00 Spirituála.
Duchovní Evropa.
Basilej a Hans Urs
von Balthasar,
konzervativec opravdový
8.30 Spirituála.
Ke kořenům. Strach
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba.
F. X. Richter:
Deposizione dalla Croce
11.00 Radioseriál. François
Rabelais: Gargantua (1/2)
12.00 Polední zvony. Z věže farního kostela Povýšení
sv. Kříže ve Zdibech
12.20 Polední koncert.
Pocta Janu II. Lichtenštejnovi. Záznam koncertu Lednicko-valtického hudebního
festivalu z kostela sv. Bartoloměje v Katzelsdorfu-Bernhardsthalu

NEDĚLE 5. 4.
8.07 Vertikála
20.05 Příběhy 20. století

NEDĚLE 5. 4.

19.30 Mše svatá

10.00 Mše svatá z Vatikánu

22.15 Kabinet Dr. Honzáka

10.00 Mše svatá Květné neděle

0.05 Kolem se toč! 1.05 Komorní hudba
2.00 Zrcadlo týdne 2.15 Komentář týdne (R) (R) 3.00 Z archivu hudebních pořadů 5.00 Varhanní hudba 5.57 Myšlenka na den (R 11.57,
19.25) 6.00 Čteme z křesť. periodik
6.30 Evangelium: Mt 26,14-27,66
6.35 Ranní chvály 6.50 U ambonu
7.00 Radio Vatikán (R)
7.30 Komentář týdne (R)
7.45 TWR: Studna slova
8.00 Duchovní hudba:
Heinrich Schütz: Matoušovy pašije
9.00 Mše svatá
10.00 Varhanní hudba
10.30 O katechezi od Adama 11/11:
O církvi a svátostech II. (R)
11.00 Proglaso
(biblický kvíz)
12.00 Anděl Páně
12.05 Hudební siesta a poezie:
Z díla G. B. Sammartiniho,
E. Blocha a H. Berlioze
13.30 Knihovnička: Charles Journet:
Sedm Kristových slov na kříži
13.45 Dnešek v kalendáři
14.00 Nedělní pohádka:
O poslušných kůzlátkách
14.30 Blahopřání
16.00 Písničky z archivu
16.30 A cappella na kanapi
16.55 DS: Zaseli vítr, sklidí bouři 6/8:
Mohl bych se tě vzdát? (R)
18.00 Hitparáda Kolem se toč!
19.00 Pohádky z Barvínku:
Co má mochomůrka tygrovaná
společného s tygrem
19.30 Mše svatá (ze studia Proglasu)
20.15 Křesťan a svět
20.45 Radio Vatikán
21.05 Večerní chvály
21.20 Koncert vážné
a duchovní hudby: W. A. Mozart:
Requiem, J. Mysliviček:
Pašije našeho Pána Ježíše Krista
23.50 U ambonu

6.05 Řeckokatolický magazín
6.20 Večeře u Slováka: 6. neděle
postní – Květná neděle
6.50 ARTBITR – Kulturní magazín
s P. Zdeňkem Jančaříkem
7.05 Výpravy do divočiny:
Afrika dr. Emila Holuba
8.10 Jak potkávat svět
s básníkem Františkem Novotným
a hercem Luďkem Munzarem
9.30 Pošta pro Holuba: Kněžství dnes
9.40 Bačkorám navzdory
10.00 Mše svatá Květné neděle
z Vatikánu [L]
12.10 Přejeme si… [P]
12.25 V souvislostech
12.45 Zpravodajský souhrn
uplynulého týdne
13.30 Hlubinami vesmíru
s dr. Petrem Scheirichem, 2. díl
14.15 Muzikanti, hrajte. Střihový
pořad pro milovníky dechovky.
Provází Eva Veselá
14.45 Velehradská zastavení:
Díl 7. – Cestami ekumenismu
14.55 Noční univerzita: Prof. Jan Sokol
– Co říká Bible o Stvoření?
16.00 Živě s Noe
17.10 Sedmihlásky: Kuchařka sa bójí [P]
17.15 Příroda kolem nás: Liška
Eliška a Jelen evropský [P]
17.30 Animované biblické příběhy:
Spravedlivý soudce [P]
18.00 Mše svatá z kostela
sv. Václava: Ostrava [L]
19.10 P. Vojtěch Kodet –
Blahoslavenství:
Blahoslavení milosrdní [P]
19.50 Přejeme si…
20.05 Missio magazín: Duben 2020 [P]
21.10 Marie z Nazaretu (2. díl)
22.55 V souvislostech
23.15 Cenakolo: svědectví o Lásce,
milosrdenství a přátelství
0.05 Zpravodajský souhrn
uplynulého týdne

6.00 Krásné živé památky. Liberecký kraj
6.25 Irena Kačírková – 95 let.
Světáci. Povídka z oblíbeného
cyklu Bakaláři 1984
6.45 Pro pamětníky... Ducháček to zařídí.
Kom.
8.15 Úsměvy Libuše Šafránkové
8.55 Polopatě. Moderní hobby magazín
Filipa Čapky
9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera. Mozaika z regionů
10.35 Objektiv. Magazín zahraničních
zajímavostí
11.05 Náhrdelník (1/12). Dobyvatel
12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Jan Drda – 105 let. O hloupé havířce.
Poh.
14.00 Smůla. Poh.
15.00 Pro pamětníky... Eva Sadková
– 20 let od úmrtí. Konec semestru
16.00 Kožené slunce. Kom.
17.25 Pošta pro tebe
18.25 Co naše babičky uměly a na co my
jsme zapomněli. Pod kapotou
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Teroristka. Kom.
21.40 168 hodin. Události týdne s Norou
Fridrichovou
22.15 Kabinet Dr. Honzáka
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN.
Holka na zabití
0.35 Detektiv Endeavour Morse II.
Proti všem. Br. seriál
2.10 Sestřičky (4/6). Dok.
3.00 13. komnata Marka Výborného
3.25 Sváteční slovo evangelického faráře
Pavla Rumla. Uklidit před vlastním
prahem v době postní
3.30 Žiješ jenom 2x. Rázovitá paní Anna
4.00 Banánové rybičky
4.35 Hobby naší doby

7.20 Looney Tunes: Úžasná Show (6, 7).
Am. anim. seriál 8.05 Kačeří příběhy (25,
26). Am. anim. seriál 8.55 Malý Sheldon II
(12). Am. kom. 9.10 O panně Mahuleně.
Něm. film 10.20 Sněhová královna. Am./
kan./něm. film 12.10 Moderní Popelka: Byla jednou jedna píseň. Am. kom. 13.45 Kokosy v pralese. Am. kom. 15.45 Hodíme se
k sobě, miláčku...? Čes. kom. 17.50 Postřižiny. Čes. film 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 SuperStar 22.20
Střepiny 22.50 Křižovatka smrti 3: Tentokráte v Paříži. Něm./am. kom. 0.30 Hodíme se
k sobě, miláčku...? 2.15 Malý Sheldon II (14)

4.50 King Kong žije. Am. film 6.40 Zachraňte Willyho 4: Útěk z pirátské zátoky. Am. film
8.30 Božský Evan. Am. kom. 10.10 Teleshopping 10.45 Lego příběh. Austr./dán./am.
anim. film 12.30 Interstellar. Am. sci-fi film
13.20 Nesmírně hlasitě a neuvěřitelně blízko. Am. drama 15.45 Strom snů. Am. drama 18.10 Čarodějův učeň. Am. fantasy film
20.00 Exploze. Am. film
21.45 Město. Am. krimifilm
0.00 R.I.P.D. – URNA: Útvar rozhodně
neživých agentů
1.40 Nezvratný osud. Am./kan. thriller
3.10 Hra o přežití. Am. thriller

15.40 Vynalézáme s přírodou. Austr. přír.
16.05 Dynotrax Turbo. Am. anim. 16.50
Jak vycvičit draky. Am. anim. 17.15 Ovečka Shaun III. Br. anim. 17.20 Dívky s posláním. Am. anim. 17.45 Pan Tau (14/33). Pan
Tau se vrací 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Elena z Avaloru
(5/26). Am. anim. 19.15 Jake a piráti ze Země Nezemě II (38/38) 19.40 Máša a medvěd
19.50 Pat a Mat se vrací 20.00 Nestárnoucí
české perly. Hej-Rup! 21.45 Adam Plachetka a jeho hosté 22.40 Romeo a Julie 0.55 Victor Hugo, nepřítel státu (3/4) 1.45 Gianni
Schicchi podle Woodyho Allena

9.00 Život na třetí 9.15 Byli jednou dva písaři (7/10) 10.00 Zajíc v pytli. Hud. záb. představení Miloslava Šimka a Jiřího Krampola 11.00 Hovory H ještě po dvaceti letech
12.00 Domácí štěstí. Půvabné časy podle Ivy
Hüttnerové 12.25 Nemocnice na kraji města (14/20). Reoperace. Čes. seriál 13.25 Písničky z obrazovky. Černobílé melodie z 60.
let uvádí K. Štědrý 13.45 Karel Gott v Lucerně. Koncert 15.00 Život na třetí. Informace,
praktické rady, inspirativní témata a hosté
15.15 Dynastie Nováků (1/13). Narozeniny. Kom. seriál 16.15 O poklad Anežky České 17.00 Život na třetí

6.10 Max Steel III (2) 6.35 Ninjago IX (1).
Prvorozená. Dán. anim. 7.00 M*A*S*H (78,
79) 8.05 Přírodní vesmír (16). Rak. dok.
9.15 Prima ZOOM SVĚT 9.45 Polda (4). Ve
stínu feng šuej. Det. seriál 11.00 Partie 11.45
Receptář prima nápadů 12.40 Libovky Pepy Libického 13.05 Vychytávky Ládi Hrušky
13.45 Vychytávky Extra 14.00 Libovky Pepy Libického 14.25 Strach (čb). Čes. krimi
16.45 Ženy v běhu. Čes. kom. 18.55 VELKÉ
ZPRÁVY 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR
20.15 Muzzikanti. Čes. kom. 22.45 John
Stratton: V první linii. Br. akč. film
0.40 Poslední zúčtování. Br. akční film

9.30 Vetřelci dávnověku X (5) 10.25 Paranormální noční můry (6) 11.25 Radioaktivní
žraloci 12.20 Výpravy ke skotským jezerům II
(3) 13.35 Nacistická letadla: Přísně tajné (4)
14.35 Válečné projekty Třetí říše III (3) 15.35
Frank a mamba černá (2) 16.35 Orangutaní
škola v džungli (3) 17.45 Život na 15. poledníku (3) 18.50 Expedice Overland XIV (1).
It. dok. 20.00 Váleční kšeftaři: Druhá světová
z druhé ruky IV (1). Br. dok. 21.00 Guy Martin: F1 mechanik 22.05 Einstein a Hawking:
Vesmírní vizionáři (1/2) 23.20 Cesta do hlubin mozku (2) 0.20 Počasí: Meteorologické
dobrodružství

8.00 Klbko – Svätá omša (8) (P) 8.25 Slovo v obraze (P) 8.40 Gréckokatolícky magazín 9.00 LUXáreň 9.30 Nová kvalita života 10.00 Svätá omša – Kvetná nedeľa (P)
12.00 Anjel Pána (P) 12.25 Ruženec 13.00
V Samárii pri studni 14.25 Spolu 14.40 Prečo, otče? 15.00 Hodina milosrdenstva 15.30
Krížová cesta 16.05 Spojení oceánom (P)
16.40 October baby 18.35 Klbko – Svätá
omša 19.00 Katechéza (P) 19.25 Ruženec
20.05 Spravodajský súhrn 20.30 Duchovná
poradňa (P) 21.00 Medzi nebom a zemou
(P) 21.45 Tajomstvo Kristovej tváre 22.45
Jeden na jedného 23.00 Večerná univerzita

6.00 Fotbal: FC Liverpool – CR Flamengo
8.40 Panorama 9.30 Maximum pro zdraví
9.40 Cyklotoulky 9.50 Bojové sporty 10.25
Fotbal: Gól roku 2019 11.10 Basketbal: T...
jako TÝM! 12.15 Panorama 12.40 Josef Vojta 12.50 Atletika: Czech Indoor Gala Ostrava 2020 14.50 ME mládeže v 10 tancích
2020 Brno 15.45 Krasobruslení: ME 2020
Rakousko 18.25 Fotbal: Chelsea FC – Arsenal FC 20.15 Sportovec roku 2019 21.45
Basketbal: T... jako TÝM! 22.45 Krasobruslení: ME 2020 Rakousko 1.20 Branky, body, vteřiny 1.25 Atletika: Czech Indoor Gala
Ostrava 2020 3.20 Rally Mexiko
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Raníček
Včelka Mája II
Bali. Fr. anim. seriál
Sněhulák Albi. Fin. anim. seriál
Prasátko Peppa II
Dívky s posláním. Am. anim. seriál
Drobečci
Včelka Mája II
Ovečka Shaun III. Br. anim. seriál
Studio Kamarád
Československý filmový týdeník
1970 (1298/2379)
Hledání ztraceného času:
V Británii za vlast (1)
Království divočiny.
Jespák bojovný. Jap. Dok.
Mše svatá Květné neděle
Nedej se plus. Blok občanské
a ekologické publicistiky
Nedej se: Druhá šance z Florence
Chcete mě?
Uchem jehly
Cizí země. Ivana Čílová
Na plovárně s Jaroslavem Petrem
Spolu na hranici. Ve skalách
Lidstvo: Příběh nás všech (12/12).
Am. dokudrama
Osudové lásky (2/12).
Zamilovaná paní Betty
Lvi z Namibijské pouště. Rak. dok.
Nádherná americká města: Den
v Bostonu. Am. dok.
Japonsko z výšky: Ze země sněhu do
Tokia (2/5). Fr. dok.
Večerníček. Káťa a Škubánek
Folklorika: Fenomén Kašava a Karel
Pavlištík
Zajímavosti z regionů
Zprávy v českém znakovém jazyce
Rudé slunce. Fr. western
Velikáni filmu... Karel Smyczek – 70
let. Krajina s nábytkem. Čes. film
Dokumentární klub.
Zkáza Challengeru. Am. dok.
Život na hromadě plastů
Evropa dnes. Jak na globalizaci

PONDĚLÍ 6. 4.

10.00 Katecheze pro školáky

0.05 Dopoledne s Proglasem (R) 1.00
Komorní hudba 2.00 Svědkové víry 20. století 3/11 (R) 3.00 Z archivu hudebních pořadů 3.45 Písničky 5.57 Myšlenka na den (R
11.57, 17.55) 6.00 Evangelium: Jan
12,1-11 6.05 Ranní chvály
6.20 U ambonu 6.45 Radio Vatikán
(R) 7.05 Ranní magazín 7.45 Třikrát
z Proglasu 8.05 Ranní magazín
9.00 Dopoledne s Proglasem
10.00 Katecheze pro školáky:
1. třída
10.30 Vonička lidových písní
11.00 Zprávy Proglasu
11.05 F. Werfel:
Píseň o Bernadettě 21/52
11.30 TWR: Zrcadlo
12.00 Anděl Páně
12.05 Hudební siesta: F. Liszt: sixtinská
kaple, C. Franck: Symfoniecké
variace pro klavír a orchestr,
Ch. Gounod: Malá symfonie
13.00 Zprávy Proglasu
13.45 Dnešek v kalendáři
14.00 Třikrát z Proglasu
14.30 Pohádka: O Barušce z hájovny
15.00 Zprávy Proglasu
16.00 Kukadlo
16.55 Hitparáda Kolem se toč! (R)
18.00 Mše svatá
18.30 Bible v liturgii
19.00 Večerní zprávy Proglasu
19.15 Pohádky a příběhy
z Barvínku: O zlé Maruši
19.30 Studio Jan Neumann:
Nádech pro kostel sv. Mikuláše
v Kašperských Horách
20.00 Modlitba růžence
za ukončení epidemie
20.45 Radio Vatikán
21.05 Večerní chvály
21.30 F. Werfel: Píseň o Bernadettě 21/52
22.00 Jak se vám líbí: San Salvador
22.45 Noční linka
23.50 U ambonu

20.05 Biblická studna
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Má vlast: Zámek Holešov I.
Buon giorno s Františkem
Mezi pražci (86. díl): Duben 2020
V pohorách po horách (38. díl):
Zemská brána – Orlické hory
Živě s Noe [L]
Práce jako na kostele
Marie z Nazaretu (2. díl)
Živě s Noe [L]
Přejeme si… [P]
Polední modlitba [L]
Mše svatá z kaple Telepace [L]
Duchovní malby: Petr a Pavel.
Cesta dějin spásy skrze mistrovská
díla vatikánských muzeí
Fatima: Poselství Rusku
Živě s Noe [L]
Cesta k andělům:
Angelo Scarano – Čechoital
V pohorách po horách
(66. díl): Mosty u Jablunkova –
Bílý Kříž, Moravské Beskydy
V souvislostech
Noční univerzita: sr. Veronika
Barátová – Jemu na vás záleží
Můj chrám: JUDr. Daniela
Drtinová, moderátorka a novinářka
Irák: Ninive.
Dokument o situaci křesťanů
Živě s Noe [P]
Ars Vaticana
Maminčiny pohádky: Osika a vítr
Víra do kapsy: Krása
Hovory z Rekovic: Jaroslav Kneisl
D. N. A. na Mohelnickém
dostavníku 2018 [P]
ARTBITR – Kulturní magazín:
s profesorem Ludvíkem
Armbrusterem a filmem Mlčení
Přejeme si…
Biblická studna [L]
Tak trošku jiný lyžák
Živě s Noe [P]
Outdoor Films s Jiřím Soukupem:
Závodím i v devadesáti
Terra Santa News: 1. 4. 2020

21.10 Sestřičky (5/6)

18.55 Uchem jehly. L. Houdek

5.59 Studio 6. Ranní infoservis ČT
9.00 Durrellovi II (2/6). Br. seriál
9.50 168 hodin. Události týdne s Norou
Fridrichovou
10.25 Poldové a nemluvně (13/13).
Tři králové. Det./kom. seriál
11.30 AZ-kvíz
12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Stopařka
14.15 V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN.
Holka na zabití
15.55 To je vražda, napsala III.
Špatné spojení. Am. seriál
16.45 Cestománie.
Kostarika: Švýcarsko
Střední Ameriky
17.15 AZ-kvíz. Soutěž pro každého
17.40 Černé ovce. Reportáže, testy, rady
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
Zábavná vědomostní soutěž
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování SAZKAmobil šance
20.10 Místo zločinu Plzeň (1/6).
Kapka krve
21.10 Sestřičky (5/6). Dok.
21.55 Reportéři ČT. Kauzy a reportáže
s Markem Wollnerem
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Na stopě
22.55 Kriminalista II.
Luna je mrtvá. Něm. krimi
0.00 Profesionálové. Člen klanu. Br. krimi
0.50 AZ-kvíz
1.20 Z metropole
1.50 Kalendárium
2.05 Sváteční slovo
evangelického faráře Pavla Rumla
2.15 Dobré ráno
4.45 Žiješ jenom 2x. Z antuky ke sporáku
5.15 Černé ovce

5.59 Dobré ráno.
Ranní show České televize
8.30 Kouzelná školka
9.00 UčíTelka... když děti učí telka.
Zábavně-vzdělávací program
12.00 Odpoledka.
Skotsko – cesta do divočiny. Fr. dok.
12.50 Odpoledka.
Bohemia Incognita: Železnice
13.05 Odpoledka:
Kongo, srdce Afriky. Fr. dok.
14.00 Odpoledka.
Svět podle Pernštejnů. Dok.
14.55 Tajný život psů II (2/3). BBC Earth
15.45 Klíč. Magazín nejen pro zdravotně
postižené
16.15 Československý filmový týdeník
1970 (1298/2379)
16.30 Poslední dny Ježíše Krista? (1/2).
Dokudrama PBS
17.25 Fotbal pro rozvoj. Dok.
17.55 Ropáci
18.15 Osudové lásky (2/12).
Zamilovaná paní Betty
18.45 Večerníček. Káťa a Škubánek
18.55 Uchem jehly. Setkání Zbigniewa
Czendlika s koordinátorem
projektu HateFree Culture
Lukášem Houdkem
19.20 Kus dřeva ze stromu (13/26).
S výtvarníkem Martinem Patřičným
19.40 Postřehy odjinud.
Štýrsko očima Marie Woodhamsové. Mnoho tváří Grazu
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20.00 Atlantida: Důkaz. Dok. BBC
20.55 Charles de Gaulle, letadlová loď
budoucnosti. Fr. dok.
21.55 Velikáni filmu: Shirley MacLaineová.
Dětská hodinka. Am. psych. drama
23.40 Vysíláme zprávy. Am. film
1.50 Queer: Queer geografie
2.15 Zatopené osudy:
Žermanická přehrada (1/13)
2.35 Co zbylo z Gutha-Jarkovského
3.00 Na hranici tradic

9.55 Policie Modrava (2) 11.00 Co na to Češi 11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.45
Malý Sheldon II (15) 13.05 Ordinace v růžové zahradě 2 (674) 14.15 Mentalista VII
(8) 15.05 Mentalista VII (9). Kulka 15.55 Dr.
House IV (4) 16.57 Odpolední Počasí 17.00
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny 17.35 Co na to Češi 18.30 Ulice (3863)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Specialisté (64) 21.15 Nova je
s vámi 22.10 Smrtonosná zbraň (18). Pravda. Am. det. 23.05 Mentalista VII (8, 9)
0.45 Dr. House IV (4)

5.30 Báječná dovolená. Am. kom.
7.10 Božský Evan. Am. kom.
8.50 Sněhová královna
10.35 Teleshopping
11.05 Nesmírně hlasitě a neuvěřitelně
blízko. Am. drama
13.30 Teleshopping
13.50 Čarodějův učeň. Am. fantasy film
15.45 Kokosy v pralese. Am. kom.
17.45 Mumie se vrací. Am. dobr. velkofilm
20.00 Pianista. Fr./pol./něm./br./am. film
22.55 Kdo zabil děti z Atlanty?
Am./něm. drama
0.50 Je prostě báječná. Am. kom.

16.10 Planeta YÓ 16.45 Kosmix 16.50 Méďové na cestách 17.00 Slovohrátky. Hrajeme si s češtinou 17.05 Hudební perličky Pavla Šporcla 17.10 Hýbánky 17.20 Kouzelná
školka 17.50 Jak vycvičit draky 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček
18.50 Elena z Avaloru (6/26) 19.15 Jake a piráti ze Země Nezemě III (1/36 19.40 Mášiny strašidelné příběhy 19.45 Čtení do ouška.
Kočování za pohádkou 20.00 Z první řady...
Koncert Vídeňských filharmoniků z Macaa
21.40 Jaro s ARTE. Tajnosti slavných obrazů 22.05 Mezinárodní den Romů. Kapela
23.30 Hej-Rup!

9.00 Život na třetí. Informace, praktické
rady, inspirativní témata a hosté 9.15 Byli jednou dva písaři (8/10). Tělocvik. Kom.
seriál 10.00 Benefice orchestru Karla Vlacha 11.10 Werichiáda 12.00 Zprávy ve 12
12.25 Nemocnice na kraji města (15/20).
Gravidita. Čes. seriál 13.25 Televarieté. S Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem
15.00 Život na třetí. Informace, praktické
rady, inspirativní témata a hosté 15.15 Dynastie Nováků (2/13). Rozchod. Kom. seriál
16.20 O poklad Anežky České. Záb. soutěžní hra o české historii
17.00 Život na třetí

9.25 Prostřeno! 10.25 Inga Lindström: Kuchařka lásky. Něm./švéd. film 12.25 Polední zprávy 12.30 Policie Hamburk XII (22).
V přestrojení. Něm. krimi 13.30 Jake a tlusťoch IV (23). Lhát je hřích. Am. krimi 14.30
Walker, Texas Ranger V (23). Obraz svého
otce. Am. akč. 15.30 Policie v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy 16.30 Odpolední
zprávy 16.45 Policie v akci 17.40 Prostřeno!
18.55 VELKÉ ZPRÁVY 19.40 Divošky 19.55
TOP STAR 20.15 Modrý kód (242). Hudba v břiše 21.35 Modrý kód (3). Kůl v srdci
22.50 Ano, šéfe! 23.55 Policie v akci
1.50 Walker, Texas Ranger V (23)

7.50 Obnažená města I (6). Řím: Věčné město 8.50 Extrémní přepravci (1) 9.55 Dějiny
zbraní (6) 11.00 Skrytá Británie z dronu (1)
12.00 Yellowstone: Velké tání (2) 13.10
Objevování Pacifiku se Samem Neillem (4)
14.20 Vetřelci dávnověku XI (1) 16.05 Modrá planeta II (1) 17.15 Po proudu řek do moře (1). Mississippi. Fr. dok. 18.30 Mimořádní psi (13) 18.55 Zvěrolékař v jednom kole
III (19) 20.00 Anthony Bourdain: Neznámé
končiny VI (1). Etiopie. Am. dok. 20.55 Velké
vlakové putování VI (4) 22.10 Planety: Nové obzory (5) 23.20 Tajemství vesmíru I (6)
0.10 Dějiny letectví (3)

9.40 Duchovná poradňa 10.10 Z prameňa (P) 10.40 Katechéza 11.00 Moja misia
– magazín 12.00 Anjel Pána 12.25 Ruženec
13.00 Slovo v obraze 13.08 Kulmenie 13.30
Večerná univerzita (P) 14.35 Povolanie laik
(V chráme lesa – Ivan Kňaze) (P) 15.00
Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec
z Lúrd (P) 16.05 V škole Ducha (P) 16.55
Vaticano (P) 17.30 Doma je doma (P) 19.25
Ruženec 20.05 Krátke správy(P) 20.15 A teraz čo? (P) 20.30 V Samárii pri studni (P)
22.00 Rwanda – Pod krídlami 22.30 Katolícka Austrália (5/5) 23.00 Peter medzi nami 23.15 vKontexte

6.00 Reprízy sportovních přenosů
a pořadů
7.30 Panorama
8.00 ArchivZ
12.05 Panorama
12.25 Sportovní zprávy
12.35 Reprízy sportovních přenosů
a pořadů
17.00 Archiv Z 1991: Olomouc – Hamburk
SV. Záznam 3. kola poháru UEFA
z roku 1991
19.05 Reprízy sportovních přenosů
a pořadů
0.05 Branky, body, vteřiny
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20.00 Modlitba růžence...

21.10 Řeckokatolický magazín

0.05 Dopoledne s Proglasem (R) 1.00
Komorní hudba 2.00 Kukadlo (R)
3.00 Z archivu hudebních pořadů
(R) 3.45 Písničky 5.57 Myšlenka na
den (R 11.57, 17.55) 6.00 Evangelium: Jan 13,21-33.36-38 6.05 Ranní
chvály 6.20 U ambonu 6.45 Radio
Vatikán (R) 7.05 Ranní magazín Písně 7.45 Třikrát z Proglasu
8.05 Ranní magazín
9.00 Dopoledne s Proglasem
10.00 Katecheze pro školáky: 2. třída
10.30 Vonička pro milovníky dechovky
11.00 Zprávy Proglasu
11.05 F. Werfel: Píseň o Bernadettě 22/52
11.30 TWR: Nahoru
12.00 Anděl Páně
12.05 Hudební siesta: Z díla
Georga Friedricha Händela,
Georga Philippa Telemanna
a Pietra Locatelliho
13.00 Zprávy Proglasu
13.45 Dnešek v kalendáři
14.00 Třikrát z Proglasu
14.30 Pohádka: O jozovi a Jankovi
15.00 Zprávy Proglasu
16.00 Barvínek
16.55 Slyšte, lidé! Novinky z reggae (R)
18.00 Mše svatá
18.30 Bible v liturgii
19.00 Večerní zprávy Proglasu
19.15 Pohádky a příběhy
z Barvínku: Školní výlet
19.30 Studio Vojtěch: Pět výročí
arcibiskupa Otčenáška 1/2
20.00 Modlitba růžence
za ukončení epidemie
20.45 Radio Vatikán
21.05 Večerní chvály
21.30 F. Werfel:
Píseň o Bernadettě 22/52
22.00 Jak se vám líbí:
Písničkářka Skyva
22.45 Písničky k usínání
23.10 Duchovní hudba
23.50 U ambonu

6.05
6.30
8.30
8.40
9.00
9.20
9.50
10.50
11.20
11.30
11.45
12.00
12.05
12.50
13.00
13.15

11.45 Tescoma s chutí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.45
Malý Sheldon II (16) 13.05 Ordinace v růžové zahradě 2 (675) 14.15 Mentalista VII
(10) 15.05 Mentalista VII (11). Pohřebiště 15.55 Dr. House IV (5) 6.57 Odpolední
Počasí 17.00 Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny 17.35 Co na to Češi 18.30
Ulice (3864) 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (967) 21.35 Víkend 22.30
Smrtonosná zbraň II (1). Šílenej Amík 23.25
Mentalista VII (10, 11) 1.05 Dr. House IV (5)
1.45 Malý Sheldon II (16)

9.30 Prostřeno! 10.30 Inga Lindström: Hry
lásky v Samlundu. Něm./švéd. film 12.30 Polední zprávy 12.35 Policie Hamburk XII (23).
Pátek třináctého. Něm. krimi 13.35 Jake
a tlusťoch IV (24). Náhrdelník. Am. krimi
14.35 Walker, Texas Ranger V (24). Thunderovi synové (1/2) 15.30 Policie v akci.
Čtyři případy, čtyři lidské osudy 16.30 Odpolední zprávy 16.45 Policie v akci 17.40 Prostřeno! 18.55 VELKÉ ZPRÁVY 19.40 Divošky 19.55 TOP STAR 20.15 Slunečná (24).
Vztek a zlost 21.45 Na Pavláska 22.50 Polda
(4). Ve stínu feng šuej. Det. seriál 0.00 Policie v akci 1.55 Walker, Texas Ranger V (24)

V souvislostech
Pod lampou
Ars Vaticana
Příroda kolem nás
Živě s Noe [L]
Muzikanti, hrajte
Missio magazín: Duben 2020
Pomoc má mnoho tváří
Maminčiny pohádky (16. díl)
Živě s Noe [L]
Přejeme si… [P]
Polední modlitba [L]
Mše svatá z kaple Telepace [L]
V pohorách po horách (67. díl)
BET LECHEM – vnitřní domov
Hlubinami vesmíru
s dr. Petrem Scheirichem, 2. díl
Živě s Noe [L]
Cesta k andělům:
Scepan Delan – Lužický Srb
Tanzanie – Zanzibar: Jsme odvážní
Cvrlikání: Pavel Helan
Misie skrze svědectví – Slovensko
Živě s Noe [P]
V pohorách po horách:
Nad Maráskem – Brdy
Maminčiny pohádky
Sedmihlásky (133. díl)
Animované biblické příběhy:
Spravedlivý soudce
Bačkorám navzdory:
Richardis, miluješ mne...?
Zpravodajské Noeviny:
7. 4. 2020 [P]
Přejeme si…
Výpravy do divočiny:
Pomáháme jim přežít
Řeckokatolický magazín [P]
Živě s Noe
P. Vojtěch Kodet – Blahoslavenství:
Blahoslavení milosrdní
A. Bruckner: Te Deum; C. Saint-Saëns: Requiem: Podzimní
festival duchovní hudby 2014
Post Scriptum
Mezi pražci: Duben 2020

20.10 Vyprávěj

19.15 Cesty víry: Já, sestra

5.59 Studio 6. Ranní infoservis ČT
9.00 To je vražda, napsala III.
Špatné spojení. Am. seriál
9.50 Raoul Schránil – 110 let
10.30 Pošta pro tebe
11.30 AZ-kvíz
12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Škola doma
14.45 Všechno, co mám ráda.
Nápady, recepty a návody
15.15 To je vražda, napsala III. Vražda
v mollové tónině. Am. seriál
16.00 To je vražda, napsala III.
Vražda bez scénáře
16.50 Menu pro Emu.
Koko má Emu.
Skvělé recepty, rady a tipy
17.15 AZ-kvíz. Soutěž pro každého
17.40 Černé ovce. Reportáže, testy, rady
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj? Zábavná
vědomostní soutěž
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj. Mikulášova Hilda
21.00 Ach, ty vraždy! Archiv Felixe Burgeta
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.40 Případy detektiva Murdocha XII.
Špionka, která milovala Murdocha.
Br./kan. krimi
23.25 Kriminalista II. Luna je mrtvá.
Něm. krimi
0.25 Kabinet Dr. Honzáka
1.05 AZ-kvíz
1.30 Malostranské palácové
1.50 Chalupa je hra
2.15 Dobré ráno
4.45 Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli
5.15 Černé ovce
5.30 Události v regionech

5.59 Dobré ráno. Ranní show
České televize
8.30 Kouzelná školka
9.00 UčíTelka... když děti učí telka.
Zábavně-vzdělávací program
12.00 Odpoledka: Afrika (5/5).
Sahara. Cyklus BBC Earth
12.45 Odpoledka. Bohemia Incognita:
Jablonné a Lemberk
13.05 Odpoledka. Atlantida: Důkaz.
Dok. BBC
13.55 Odpoledka. Zvuky přírody
Něm. dok.
14.40 Odpoledka Znáte je dobře?
František Křižík
15.00 Lvi z Namibijské pouště. Rak. dok.
15.50 Chcete je?
15.55 Nedej se plus
16.25 Nedej se: Druhá šance z Florence
16.50 1963: Pohřeb J. F. Kennedyho.
Fr. dok.
17.20 Divnopis. Čejč. Putování
po zajímavých místech naší vlasti
17.25 Vídeň: Říše, dynastie a sen (1/3).
Dok. BBC
18.15 Putování s párou (7/10).
Proti proudu Metuje
18.45 Večerníček. Káťa a Škubánek
18.55 Zatopené osudy: Švihov (2/13)
19.15 Cesty víry: Já, sestra
19.40 Postřehy odjinud.
Štýrsko očima Marie Woodhamsové. Země zaslíbená
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20.00 Mezinárodní den Romů.
Smradi. Čes. film
21.40 Mezinárodní den Romů. Pasažéři
23.00 Světové války: Od jedné války
k druhé (6/6). Am. dok.
23.50 Dicte – kriminální reportérka III
(4/10). Dán. seriál
0.35 Luther V (3/4). Br. krimi
1.30 Náš venkov:
Don Quijote z Hartenbergu
1.55 Ztracené adresy: Stará Voda
2.15 Slabší v ofsajdu

5.55 King Kong žije. Am. dobr. film 7.50
Mentalista VII (8, 9). Am. krimi 9.30 Zachraňte Willyho 4: Útěk z pirátské zátoky.
Am. film 11.20 Teleshopping 11.55 Kokosy v pralese. Am. kom. 13.50 Teleshopping
14.10 Mumie se vrací. Am. dobr. velkofilm
16.35 Postřižiny. Čes. film
18.10 Hodíme se k sobě, miláčku...?
Čes. kom.
20.00 Posel budoucnosti. Am. akč. scifi film
23.20 V zajetí démonů. Am. horor
1.25 Prci, prci, prcičky: Školní sraz. Am. film
3.25 Kdo zabil děti z Atlanty?
Am./něm. drama

15.15 Austin a Ally III (9/22). Am. kom.
15.40 Kája a Mat+Ema+Tika 15.55 Bankovkovi 16.10 Planeta YÓ 16.45 Ty Brďo! Papír 17.10 Jogínci v přírodě 17.20 Kouzelná
školka 17.50 Jak vycvičit draky. Am. anim.
18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Elena z Avaloru (7/26). Am.
anim. 19.15 Jake a piráti ze Země Nezemě
III (2/36) 19.40 Mášiny strašidelné příběhy
19.45 Čtení do ouška 20.00 ArtZóna speciál
20.55 Piknik na Hanging Rock (6/6) 21.50
Ahoj, Ostravo! 22.50 Kino Art... Mezinárodní den Romů. Ružové sny 0.10 Po stopách
slavných skladatelů: G. Puccini

9.00 Život na třetí. Informace, praktické rady,
inspirativní témata a hosté 9.15 Byli jednou
dva písaři (9/10). Lebkozpyt. Kom. seriál
9.50 Waldemar a Olga opět v Lucerně. Záznam koncertu 11.10 Aby bylo veselo 12.00
Zprávy ve 12 12.25 Nemocnice na kraji města (16/20). Zánět. Čes. seriál 13.25 Televarieté 15.00 Život na třetí. Informace, praktické
rady, inspirativní témata a hosté
15.15 Dynastie Nováků (3/13). Kouzelník.
Kom. seriál
16.20 O poklad Anežky České.
Záb. soutěžní hra o české historii
17.00 Život na třetí

10.10 Malé velké zlepšováky II (4) 11.30
Ocelová srdce IV (5) 12.30 Bear Grylls:
Muž vs. divočina IV (11) 13.25 Watergate
(3) 14.25 Archeologové na pobřeží II (1)
15.25 Planeta Země z vesmíru (1) 16.35
Lengguru: Tajemství života (1) 17.45 Nejdivočejší Indie (3). Himálaj: Život v horách
18.55 Život v ráji (3). Filipíny: Podzemní řeka. Něm. dok. 20.00 Americká 90. léta (7).
Am. dok. 20.55 Zapomenutá nukleární válka (1) 22.05 Pohotovost pro exotická zvířata III (4) 23.00 Veterinář z Yorkshiru VII (5)
0.00 Gordon Ramsay: Kokain (2/2)
1.05 Největší extrémy světa II (6)

10.00 Krátke správy 10.10 Z prameňa (P)
10.25 Vaticano 11.00 Doma je doma 12.00
Anjel Pána 13.00 Spojení oceánom 13.30
Hudobné pódium 14.10 Čiernobiely svet –
Gabriel Hunčaga OP 14.30 LUXáreň 15.00
Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec
z Lúrd (P) 16.05 Správy zo Svätej zeme (P)
16.30 Kruciata (P) 17.00 Viera do vrecka
(P) 17.30 Doma je doma (P) 19.25 Ruženec 20.05 Krátke správy (P) 20.25 vKontexte 20.55 Gréckokatolícky magazín (P) 21.15
Tajomstvo svätého hrobu (P) 22.15 Medzi
nebom a zemou 23.00 Eucharistické zázraky 23.15 Godzone magazín

6.00 Reprízy sportovních přenosů a pořadů 7.30 Panorama 8.00 Archiv Z 1991: Olomouc – Hamburk SV 10.00 Reprízy sportovních přenosů a pořadů
12.05 Panorama
12.25 Sportovní zprávy
12.35 Reprízy sportovních přenosů a pořadů
17.00 Archiv Z 1991:
CZ Bělehrad – Ol. Marseille
18.45 Reprízy sportovních přenosů
a pořadů
0.05 Branky, body, vteřiny
0.10 Reprízy sportovních přenosů
a pořadů

14.00
14.35
15.25
16.00
17.10
18.00
18.20
18.30
18.35
18.40
19.10
19.30
19.50
20.05
21.10
21.30
22.10
22.45
23.50
0.05

STŘEDA 8. 4.

10.00 Katecheze pro...

20.05 Adorace

15.10 Knedlíky. Bakaláři 1981

14.40 Odpoledka. Karel Čapek

0.05 Dopoledne s Proglasem (R) 1.00
Komorní hudba 2.00 Křesťan a svět
(R) 3.00 Folklorní okénko (R) 3.55
Písničky 5.57 Myšlenka na den (R
11.57, 17.55) 6.00 Evangelium:
Mt 26,14-25 6.05 Ranní chvály
6.20 U ambonu 6.45 Radio Vatikán
(R) 7.05 Ranní magazín 7.45 Třikrát
z Proglasu 8.05 Ranní magazín
9.00 Dopoledne s Proglasem
10.00 Katecheze pro školáky:
3. třída
10.30 Vonička lidových písní
11.00 Zprávy Proglasu
11.05 F. Werfel:
Píseň o Bernadettě 23/52
11.30 TWR: Zrcadlo
12.00 Anděl Páně
12.05 Hudební siesta: B. Britten:
Lachrymae, J. Suk: Epilog
13.00 Zprávy Proglasu
13.45 Dnešek v kalendáři
14.00 Třikrát z Proglasu
14.30 Pohádka: Jak se chalupníkovi
Makovičkovi pronesla nůše
15.00 Zprávy Proglasu
15.10 Křížová cesta
16.00 Hvězdná rána
16.55 Folklorní okénko
18.00 Mše svatá
18.30 Bible v liturgii
19.00 Večerní zprávy Proglasu
19.15 Pohádky a příběhy z Barvínku:
Vysloužilý autobus
19.30 Studio Vojtěch:
Pět výročí arcibiskupa
Otčenáška 2/2
20.00 Modlitba růžence
za ukončení epidemie
20.45 Radio Vatikán
21.05 Večerní chvály
21.30 F. Werfel: Píseň o Bernadettě 23/52
22.00 Jak se vám líbí: Jindra Černohorský
22.45 Písničky k usínání
23.10 Duchovní hudba
23.50 U ambonu

6.05 Zpravodajské Noeviny: 7. 4. 2020
6.30 Noční univerzita: sr. Veronika
Barátová – Jemu na vás záleží
7.35 Outdoor Films s profesorem
Zdeňkem Ďurišem (44. díl)
9.00 Živě s Noe [L]
9.20 Přímý přenos generální
audience papeže [L]
10.25 Bolívie – V srdci Bolívie
10.55 Štětcem a píšťalou
11.15 Sedmihlásky (133. díl)
11.20 Maminčiny pohádky (17. díl)
11.30 Živě s Noe [L]
11.45 Přejeme si… [P]
12.00 Polední modlitba [L]
12.05 Mše svatá z kaple Telepace [L]
12.50 Orkesta Mendoza na
Folkových prázdninách
13.20 Chudoba – Sestra Ráchel
13.40 Můj chrám: JUDr. Daniela
Drtinová, moderátorka a novinářka
14.00 Živě s Noe [L]
14.35 Cesta k andělům (39. díl)
15.25 S Noachem po Izraeli
16.00 Zpravodajské Noeviny: 7. 4. 2020
16.20 Až na konec světa
17.25 Indie: Jeden
18.00 Živě s Noe [P]
18.20 Film o filmu Mobil
18.30 Maminčiny pohádky (18. díl):
Skřítek Domácníček
18.40 Sedmihlásky (133. díl):
Kuchařka sa bójí
18.45 Milosrdní bratři v Čechách
a na Moravě
19.30 Terra Santa News: 8. 4. 2020 [P]
19.50 Přejeme si…
20.05 Adorace [L]
21.10 Vezmi a čti: Březen 2020
21.30 Živě s Noe [P]
22.10 Noční univerzita: Sebepřijetí
– P. Serafím Smejkal
22.45 Generální audience
papeže Františka
23.05 Biblická studna
0.10 Post Scriptum

5.59 Studio 6. Ranní infoservis ČT
9.00 To je vražda, napsala III.
Vražda v mollové tónině.
Am. seriál
9.45 To je vražda, napsala III.
Vražda bez scénáře. Am. seriál
10.35 Vyprávěj.
Mikulášova Hilda
11.30 AZ-kvíz
12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Menu pro Emu.
Koko má Emu.
Skvělé recepty, rady a tipy
14.25 Reportéři ČT.
Kauzy a reportáže
s Markem Wollnerem
15.10 Knedlíky. Povídka z oblíbeného
cyklu Bakaláři 1981
15.25 Příběhy slavných… Irena Kačírková
– 95 let. Ten drak jednou spadne
16.20 Polopatě. Moderní hobby magazín
Filipa Čapky
17.15 AZ-kvíz. Soutěž pro každého
17.40 Černé ovce. Reportáže, testy, rady
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj? Zábavná
vědomostní soutěž
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Případy 1. oddělení (14/22).
Klubové barvy. Krimi seriál
21.10 Gympl
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
23.05 Kobova garáž (2/2). Bod tání
0.20 AZ-kvíz
0.50 Na stopě
1.10 Máte slovo s M. Jílkovou
2.15 Dobré ráno
4.45 Kluci v akci
5.15 Černé ovce
5.30 Události v regionech

5.59 Dobré ráno. Ranní show
České televize
8.30 Kouzelná školka
9.00 UčíTelka... když děti učí telka.
Zábavně-vzdělávací program
12.00 Odpoledka. Japonsko z výšky:
Ze země sněhu do Tokia. Fr. dok.
12.50 Odpoledka. Bohemia Incognita:
Kladruby nad Labem
13.05 Odpoledka. Krkonoše (2/2)
13.55 Odpoledka. Zkáza Challengeru.
Am. dok.
14.40 Odpoledka. Znáte je dobře?
Karel Čapek
14.55 Náš venkov:
Don Quijote z Hartenbergu
15.25 Divočina bez hranic (3/13).
Nationalpark Sächsische Schweiz
15.50 Televizní klub neslyšících
16.20 Poslední dny Ježíše Krista? (2/2).
Dokudrama PBS
17.15 Krásy evropského pobřeží:
Kréta. Fr. dok.
17.25 Světové války: Od jedné války
k druhé (6/6). Am. dok.
18.15 Tajemství jeskyně Jánose Molnára
18.45 Večerníček. O krtkovi
18.55 1963: Pohřeb J. F. Kennedyho.
Fr. dok.
19.25 Vzduch je naše moře (24/30).
Československá bombardovací
peruť útočí. Dok.
19.40 Postřehy odjinud. Západ Ameriky
očima Jana Šmída. Město z odstupu
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20.00 Kamera na cestách: Normandie,
země hojnosti. Fr. dok.
21.00 Na cestě po kolumbijském Nevado
del Ruiz. S Jiřím Bartoškou
a Miroslavem Donutilem
21.25 Hledání ztracených světů (1/6).
Střední Jáva
21.55 Letecké katastrofy: Souboj
s řízením. 8. června 1983. Kan. dok.
22.45 Luther V (4/4). Br. krimi
23.35 Učitel II (7, 8/8). Pol. seriál

11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.40
Malý Sheldon II (17). Am. kom. 13.00 Ordinace v růžové zahradě 2 (676). Recept na život 14.15 Mentalista VII (12). Hnědý chlupatý koberec 15.05 Mentalista VII (13). Bílé
orchideje 15.55 Dr. House IV (6). Do posledního dechu. Am. 16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny 17.35 Co na to Češi 18.30 Ulice
(3865) 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 MasterChef Česko 21.35
Nova je s vámi 22.20 Výměna manželek IX
23.40 Mentalista VII (12, 13)

5.45 Sněhová královna. Am./kan./něm. film
7.30 O panně Mahuleně. Něm. film 8.40
Mentalista VII (10, 11). Am. krimi 10.20 Teleshopping 10.50 Strom snů. Am. drama
13.10 Teleshopping 13.30 Moderní Popelka: Byla jednou jedna píseň. Am. kom.
15.05 Posel budoucnosti. Am. akč. scifi film
18.20 Loupení jehňátek. Am. film
20.00 Čivava z Beverly Hills. Am. kom.
21.45 Kick-Ass 2. Am./br. akč. kom.
23.35 Křižovatka smrti 3:
Tentokráte v Paříži. Něm./am. kom.
1.05 Exploze. Am. film
2.25 V zajetí démonů. Am. horor

15.45 Nauč tetu na netu 15.55 Lovci záhad
– země příběhů 16.10 Planeta YÓ 16.45 Země patří Luně 17.00 Myši na vědu slyší 17.10
Tance z pohádkového rance 17.20 Kouzelná školka 17.50 Jak vycvičit draky 18.15
Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Elena z Avaloru (8/26) 19.15 Jake
a piráti ze Země Nezemě III (3/36) 19.40
Mášiny strašidelné příběhy 19.45 Čtení do
ouška 20.00 Mezinárodní den Romů 21.20
Khamoro 2019 22.00 Třistatřicettři 22.55
Život dramatika Karla Steigerwalda podle
Olgy Sommerové 23.10 Rolling Stones – No
Security, Live In San Jose

9.00 Život na třetí. Informace, praktické rady, inspirativní témata a hosté 9.15 Byli jednou dva písaři (10/10). Svatba. Kom. seriál
10.05 Život plný písniček. Záb. pořad 11.30
Já mám kytky rád 12.00 Zprávy ve 12 12.25
Nemocnice na kraji města (17/20). Punkce. Čes. seriál 13.25 Televarieté. S Jiřinou
Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem 15.00
Život na třetí. Informace, praktické rady, inspirativní témata a hosté 15.15 Dynastie Nováků (4/13). Nevěra. Kom. seriál
16.20 O poklad Anežky České.
Záb. soutěžní hra o české historii
17.00 Život na třetí

9.25 Prostřeno! 10.25 Inga Lindström: Ten
správný odstín lásky. Něm./švéd. film 12.25
Polední zprávy 12.30 Policie Hamburk XII
(24). V ofsajdu. Něm. krimi 13.30 Jake a tlusťoch V (1). Kde a kdy (1/2). Am. krimi 14.30
Walker, Texas Ranger V (25). Thunderovi
synové (2/2) 15.30 Policie v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy 16.30 Odpolední
zprávy 16.45 Policie v akci 17.40 Prostřeno!
18.55 VELKÉ ZPRÁVY 19.40 Divošky 19.55
TOP STAR 20.15 Modrý kód (243). Dva kohouti 21.35 Show Jana Krause 22.40 Cesty
k úspěchu 22.55 TEMNÝ KRAJ (3). Loupežníci (1/2) 0.10 Policie v akci

9.10 Počasí: Meteorologické dobrodružství
10.25 Dobytí Marsu (1) 11.25 Život na 15.
poledníku (3) 12.40 Expedice Overland XIV
(1) 13.45 Einstein a Hawking: Vesmírní vizionáři (1/2) 14.50 Cesta do hlubin mozku (2) 15.55 Váleční kšeftaři: Druhá světová z druhé ruky IV (1) 16.55 Guy Martin: F1
mechanik 18.00 Frank v Americe (2) 18.55
Arabské inferno (3). Kan. dok. 20.00 Rovník: Linie života (2). Rozmanitost. Kan. dok.
21.00 Zvířata se zlou pověstí (4). Fr. dok.
22.05 Ross Kemp: Extrémní svět (3)
23.05 Australská železnice (2)
0.05 Druhá světová válka

9.00 Krátke správy 9.15 Generálna audiencia (P) 10.20 Kruciata 11.00 Doma je doma 12.00 Anjel Pána 12.25 Ruženec 13.00
Tajomstvo svätého hrobu 14.00 vKontexte
14.30 Správy zo Svätej zeme 15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd
(P) 16.05 Eucharistické zázraky (P) 16.30
Guyanská Diana (P) 17.00 Klbko – Svätá
omša 17.30 Doma je doma (P) 19.25 Ruženec 20.05 Krátke správy (P) 20.20 Prehľad
katolíckych periodík (P) 20.30 Fundamenty
(P) 21.30 Jeden na jedného (P) 21.45 Viera
do vrecka 22.05 Taizé (P) 22.55 Katechéza
23.10 Vaticano

6.00 Reprízy sportovních přenosů a pořadů
7.30 Panorama 8.00 Archiv Z 1991: CZ Bělehrad – Ol. Marseille. Záznam finále PMEZ
9.45 Reprízy sportovních přenosů a pořadů
12.05 Panorama
12.25 Sportovní zprávy
12.35 Reprízy sportovních přenosů
a pořadů
17.00 Archiv Z 1984: Dukla – Metaloplatika. Házená – záznam finále PMEZ
z roku 1984
18.35 Reprízy sportovních přenosů
a pořadů
0.05 Branky, body, vteřiny

ČTVRTEK 9. 4.

17.15 Úvod do liturgie...

18.00 Mše svatá...

10.20 Záhada hlavolamu

17.30 Večerní bohoslužba...

0.05 Dopoledne s Proglasem (R) 1.00
Komorní hudba 2.00 Dotýkání světla (R) 3.00 Hrajte, kapely! (R) 3.55
Písničky před svítáním 5.57 Myšlenka na den (R 11.57, 16.55) 6.00
Evangelium: Jan 13,1-15 6.05 Ranní
chvály 6.20 U ambonu 6.45 Radio
Vatikán (R) 7.05 Písně
7.45 Třikrát z Proglasu
8.05 Ranní magazín
9.00 Dopoledne s Proglasu
10.00 Katecheze pro školáky: 4. třída
10.30 Vonička pro milovníky dechovky
11.00 Zprávy Proglasu
11.05 F. Werfel: Píseň o Bernadettě 23/52
11.30 TWR: Nejen chlebem
12.00 Anděl Páně
12.05 Hudební siesta: Orlando
di Lasso: Lagrime di San Pietro,
Ch. Dematius: Předpověď
utrpení a smrti Ježíše Krista
13.00 Zprávy Proglasu
13.45 Dnešek v kalendáři
14.00 Třikrát z Proglasu
14.30 Pohádka
15.00 Zprávy Proglasu
16.00 Na dřeň: S autory podcastu
o duchovních zážitcích
17.15 Úvod do liturgie Velikonočního
třídení – Zelený čtvrtek
17.30 Mše svatá
(z kostela sv. Jakuba v Brně)
18.45 Duchovní hudba
20.00 Večerní zprávy Proglasu
19.15 Pohádky a příběhy z Barvínku: Proč
se Zelená hora jmenuje Zelená
20.15 Rozjímání o vykoupení VI 1/3
20.45 Radio Vatikán
21.05 Večerní chvály
21.30 F. Werfel:
Píseň o Bernadettě 23/52
22.00 Rozhovor s kardinálem M. Vlkem
nejen o Zeleném čtvrtku
22.30 Živý růženec (bolestný)
23.10 Duchovní hudba
23.50 U ambonu

6.05 Kulatý stůl: Křesťanské hodnoty
7.40 Papuánské Velikonoce: Zelený
čtvrtek. Velikonoce na ostrově
Papua-Nová Guinea
7.55 Terra Santa News: 8. 4. 2020
8.20 P. Vojtěch Kodet – Blahoslavenství:
Blahoslavení milosrdní
9.00 Zelený čtvrtek s Noe [L]
9.30 Mše svatá se svěcením
olejů z Vatikánu [L]
11.30 Zelený čtvrtek s Noe [L]
11.45 Přejeme si… [P]
12.00 Polední modlitba [L]
12.05 J. S. Bach: Matoušovy pašije
(1. část). Záznam koncertu
z kostela sv. Václava v Opavě
konaného v rámci Svatováclavského
hudebního festivalu
13.20 Generální audience
papeže Františka
13.40 Vezmi a čti: Březen 2020
14.00 Zelený čtvrtek s Noe [L]
14.30 Jak potkávat svět s arciopatem
Prokopem Siostrzonkem
16.00 Zpravodajské Noeviny: 7. 4.
16.20 V pohorách po horách
16.30 Příroda kolem nás:
Liška Eliška a Jelen evropský
16.50 Missio magazín: Duben 2020
18.00 Mše svatá na památku
Večeře Páně [L]
19.25 Večeřadlo – Místo poslední večeře
Páně a seslání Ducha Svatého
19.30 Zpravodajské Noeviny: 9. 4. [P]
19.50 Přejeme si…
20.05 Bůh v Krakově. Polský
hraný film ze současnosti
21.45 Cenakolo: svědectví o Lásce,
milosrdenství a přátelství
22.30 Probuzení velké světice:
Život svaté Veroniky Giuliani.
Hluboký a tajemný životní
příběh svaté řeholnice
0.15 A. Dvořák: Mše D dur
& Te Deum: Podzimní festival
duchovní hudby 2014

5.59 Studio 6.
Ranní infoservis ČT
9.00 Všechno, co mám ráda.
Nápady, recepty a návody
9.30 Podivná nevěsta
10.20 Záhada hlavolamu.
Čes. film
12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Škola doma
14.45 Cesta do pravěku.
Čes. film
16.10 Jak přišli kováři k měchu.
Poh.
17.10 Všechno, co mám ráda.
Nápady, recepty a návody
17.40 Černé ovce. Reportáže, testy, rady
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
Zábavná vědomostní soutěž
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj. Burza
21.00 Gejzír. Geniální nápady,
odvážné experimenty a vyprávění
21.30 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Kriminalista II. Zápasník.
Něm. krimi
23.30 Případy detektiva Murdocha XII.
Špionka, která milovala
Murdocha
0.15 Banánové rybičky.
Zábavná talk show
Haliny Pawlowské
0.50 Toulavá kamera
1.25 Králíka nechci!
Uvidíme!
1.50 Chalupa je hra
2.15 Dobré ráno
4.45 13. komnata Marka Výborného
5.15 Černé ovce
5.30 Události v regionech

5.59 Dobré ráno. Ranní show
České televize
8.30 Kouzelná školka
9.00 UčíTelka... když děti učí telka.
Zábavně-vzdělávací program
12.00 Odpoledka. Svět z ptačí perspektivy: Arménie, země plná překvapení.
Fr. dok.
12.50 Odpoledka. Bohemia Incognita:
Nové Hrady a Cuknštejn
13.05 Odpoledka. Letadla, která změnila
svět: SR-71 Blackbird. Br. dok.
13.55 Odpoledka. Svět podle termitů
14.50 Kuba, perla Karibiku. Šp. dok.
15.45 Malý mnich. Dok.
16.10 Moji Koptové
16.35 Spolu na hranici. Ve skalách
Unikátní cestopis
17.00 Na cestě po kolumbijském
Nevado del Ruiz. S Jiřím Bartoškou
a Miroslavem Donutilem
17.30 Večerní bohoslužba Zeleného
čtvrtku. Celebruje farář Jan Pacner
18.45 Večerníček. O krtkovi
18.55 Postřehy odjinud. Toskánsko
očima Milana Fridricha.
Byl tu i Michelangelo
19.00 Poslední den Ježíše z Nazareta.
Pašijový příběh
19.30 Zatopené osudy: Švihov (2/13)
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20.00 Nádherná americká města:
Den v Dallasu. Am. dok.
21.00 Putování s párou (8/10).
Údolím Svitavy na sever
21.25 Osudové lásky (3/12).
Dny a noci zuřivého reportéra
21.55 Čtyři slunce. Film ČT
23.35 Queer: Poezie nemá tělo
0.00 V demilitarizované zóně. Fr. dok.
0.55 Zvuky přírody. Něm. dok.
1.40 Fotbal pro rozvoj. Dok.
2.05 V zámku a podzámčí
2.35 Na hranici tradic:
Kradení kačera ve Skoronicích
3.00 Ze ZOO do ZOO

13.10 Ordinace v růžové zahradě 2 (677).
Kamión plný peněz 14.20 Můj přítel Monk
(1). Pan Monk se seznamuje s kandidátem
15.10 Můj přítel Monk (2). Pan Monk se seznamuje s kandidátem – 2. část 15.55 Dr.
House IV (7). Ošklivec. Am. seriál 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední Televizní
noviny, Sportovní noviny 17.35 Co na to Češi 18.30 Ulice (3866) 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Ordinace v růžové zahradě 2 (968). Nesmíš to vzdát
21.35 Život ve hvězdách 22.05 Smrtonosná
zbraň II (2). Tanec v září. Am. det.
23.00 Můj přítel Monk (1, 2). Am. det.

4.30 Strom snů. Am. drama
6.50 Mentalista VII (12, 13). Am. krimi
8.30 Posel budoucnosti. Am. akč. scifi film
11.45 Teleshopping
12.20 Tři uprchlíci. Am. kom.
14.05 Teleshopping
14.30 Postřižiny. Čes. film
16.00 Čivava z Beverly Hills. Am. kom.
17.45 Batman se vrací.
Am./br. dobr. film
20.00 Arthur. Am. kom.
22.10 Smrtící léčba. Am. thriller
0.20 Kick-Ass 2. Am./br. akč. kom.
2.10 V zajetí démonů. Am. horor

14.55 AZ kvíz junior 15.15 Tajemství zvířecího těla. Dok. BBC 15.20 Austin a Ally III
(11/22) 15.45 Vynalézáme s přírodou 16.10
Planeta YÓ 16.45 Země patří Luně. Braz.
anim. 17.00 Myši na vědu slyší 17.10 Rytmix 17.20 Kouzelná školka 17.50 Jak vycvičit draky 18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Elena z Avaloru
(9/26) 19.15 Jake a piráti ze Země Nezemě
III (4/36) 19.40 Mášiny strašidelné příběhy
19.45 Čtení do ouška 20.00 Victor Hugo,
nepřítel státu (4/4) 20.50 G. Verdi: Rekviem 22.20 Po stopách slavných skladatelů:
G. Mahler 23.15 Kino Art. Marie-Octobre

9.00 Život na třetí. Informace, praktické rady, inspirativní témata a hosté 9.15 Jana Eyrová (1/4) 10.00 Rozmarné léto s Rudolfem
Hrušínským 11.25 Písničky roku 1972 12.00
Zprávy ve 12 12.25 Nemocnice na kraji města (18/20). Oponentura. Čes. seriál 13.25
Televarieté. S Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem 15.00 Život na třetí. Informace, praktické rady, inspirativní témata a hosté 15.15 Dynastie Nováků (5/13). Nahý v trní. Kom. seriál
16.20 O poklad Anežky České.
Záb. soutěžní hra o české historii
17.00 Život na třetí

10.30 Inga Lindström: Dům u jezera. Něm./
švéd. film 12.30 Polední zprávy 12.35 Policie Hamburk XII (25). Utajené orgie. Něm.
krimi 13.35 Jake a tlusťoch V (2). Kde a kdy
(2/2). Am. krimi 14.30 Walker, Texas Ranger V (26). Texas versus Cahillová 15.30 Policie v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy
16.30 Odpolední zprávy 16.45 Policie v akci 17.40 Prostřeno! 18.55 VELKÉ ZPRÁVY
19.40 Divošky 19.55 TOP STAR 20.15 Vinaři (3). Věštba. Kom. seriál 21.35 Tlouštíci
22.40 Tlouštíci EXTRA 23.20 Policie v akci
1.15 Walker, Texas Ranger V (26) 2.15 Jake
a tlusťoch V (2) 3.05 Prostřeno!

7.05 Mafiánské ženy (1/2) 8.05 Megajídlo
(1) 9.05 Dějiny letectví (3) 10.15 Churchill
a Židé 11.50 Mimořádní psi (13) 12.10 Zvěrolékař v jednom kole III (19) 13.15 Planety: Nové obzory (5) 14.25 Tajemství vesmíru I (6) 15.25 Anthony Bourdain: Neznámé
končiny VI (1). Etiopie 16.20 Velké vlakové
putování VI (4) 17.45 Krásy divokého Baltu
(1) 18.50 Nejdivočejší ostrovy I (1). Zanzibar – země obrů. Br. dok. 20.00 Nacistická
letadla: Přísně tajné (5). Am. dok. 21.00 Válečné projekty Třetí říše III (4) 22.00 Frank
a mamba černá (3) 23.00 Příběhy ze Zambie
II (1) 0.00 Vetřelci dávnověku X (6)

7.00 Svätá omša (P) 7.45 Ruženec 8.20 Svätý František (P) 8.15 Exodus (P) 9.25 Svätá
omša – Svätenie olejov (P) 11.30 Guyanská Diana 12.25 Ruženec 12.55 Jozef a jeho bratia (P) 13.55 Medzi nebom a zemou
14.40 Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš
15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Krížová cesta so sv. Jánom Pavlom II. (P) 17.00
Svätá omša na pamiatku Pánovej večere (P)
19.45 Krátke správy (P) 20.20 Svätá hodinka z Getsemanskej záhrady (P) 21.05 Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista (P) 21.55
Katechéza 22.25 Veľkonočné tajomstvo (P)
23.50 Nová kvalita života

6.00 Reprízy sportovních přenosů a pořadů 7.30 Panorama 8.00 Archiv Z 1984: Dukla – Metaloplatika 9.35 Reprízy sportovních
přenosů a pořadů
12.05 Panorama
12.25 Sportovní zprávy
12.35 Reprízy sportovních přenosů
a pořadů
17.00 Archiv Z 1990: ČSFR – Švédsko. Házená – záznam utkání ze skupiny MS
18.05 Reprízy sportovních přenosů
a pořadů
0.05 Branky, body, vteřiny
0.10 Reprízy sportovních přenosů a pořadů

PÁTEK 10. 4.
0.05
1.00
2.00
3.00
3.45
5.57
6.30
6.35
6.50
7.00
7.05
7.45
8.05
9.00

15.00 Velkopáteční obřady

15.00 Toufarova křížová cesta

19.00 Události

10.00 Velkopáteční bohoslužba

Dopoledne s Proglasem (R)
Komorní hudba
Z archivu slovesných pořadů (R)
Z archivu hudebních pořadů (R)
Písničky
Myšlenka na den (R 11.57, 17.55)
Evangelium: Jan 18,1-19,42
Ranní chvály
U ambonu
Radio Vatikán (R)
Písně
Třikrát z Proglasu
Ranní magazín
Velkopáteční dopoledne
s Proglasem
Katecheze pro školáky: 5. třída
Písně
Zprávy Proglasu
Jarní vítr
TWR: Uši k duši
Anděl Páně
Hudební siesta a poezie: F. X. Brixi:
Jidáš Iškariotský
Dnešek v kalendáři
Třikrát z Proglasu
Úvod do liturgie Velikonočního
třídení – Velký pátek
Velkopáteční obřady
Duchovní hudba: Uctívání kříže
Oktáva: Membra Jesu nostri
Rozjímání o vykoupení VI 2/3
Večerní chvály
Pohádky a příběhy
z Barvínku: Pečená husa
Radio Vatikán
Duchovní hudba: F. X. Richter:
Snímání z kříže Ježíše Krista,
J. Haydn: Symfonie
Modlitba růžence
za ukončení epidemie
Večerní chvály
Bible v liturgii: Smysl utrpení
nevinného člověka
Živý růženec (bolestný)
Duchovní hudba
U ambonu

6.05 Zpravodajské Noeviny
6.25 Noční univerzita: Sebepřijetí
– P. Serafím Smejkal
7.00 Papuánské Velikonoce: Velký pátek
7.50 Gioacchino Rossini
9.00 Velký pátek s Noe [L]
9.20 Harfa Noemova: Jakub Jan
Ryba a jeho Stabat mater
9.45 Bačkorám navzdory:
Richardis, miluješ mne...?
10.00 Biblická studna
11.05 Gustav Ištok – Kříž je moje cesta.
Dokument o Gustavu Ištokovi,
který trpěl neléčitelnou nemocí
11.30 Velký pátek s Noe [L]
11.45 Přejeme si… [P]
12.00 Polední modlitba [L]
12.05 J. S. Bach: Matoušovy pašije (2)
13.45 Ars Vaticana. Historické
a umělecké zajímavosti
z nejmenšího státu na světě
14.00 Velký pátek s Noe [L].
Sváteční studio
14.35 Na křídlech andělů
15.00 Toufarova křížová cesta.
Záznam křížové cesty na
závěr mezinárodního festivalu
proti totalitě Mene Tekel
16.35 Zpravodajské Noeviny
17.00 Památka Umučení Páně
z vatikánské baziliky [L]
18.55 Stabat Mater: Giovanni
Battista Pergolesi
19.40 V pohorách po horách:
Zemská brána – Orlické hory
19.50 Přejeme si…
20.05 Noční univerzita: František
Radkovský – Turínské plátno
[P]. Záznam přednášky
21.15 Křížová cesta z Kolosea
s papežem Františkem [L]
22.35 Život Ježíše Krista (1/2)
[P]. Biblický film
0.10 G. Verdi: Requiem: Podzimní
festival duchovní hudby 2018
1.40 Noční repríza dopoledních pořadů

6.00 Pohádka pro pamětníky.
Drobínek
7.55 Jan Drda – 105 let.
Pohádka o mokrosuchém štěstí
9.15 Baron Prášil. Kom.
10.40 O Ječmínkovi. Poh.
11.45 Pro pamětníky.... Kantor Ideál
13.15 Škola princů. Poh.
14.30 Ecce homo Homolka.
Čes. kom.
15.50 Honza málem králem.
Čes. poh.
17.20 Micimutr. Poh.
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Mimořádné
Sportky a Šance
20.10 Tajemství staré bambitky.
Poh.
21.35 Všechnopárty.
Zábavná talk show Karla Šípa
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Hej mistře basů.
Legendární kapelník, skladatel,
textař a producent
Karel Vágner
23.50 Pro pamětníky...
Kantor Ideál
1.45 Kriminalista II. Zápasník.
Něm. krimi
2.45 Objektiv
3.15 Banánové rybičky.
Halina Pawlowská a její hosté
zpěvačka Misha a hudebník
Michael Kocáb
3.45 Zahrada je hra.
Jarní zdobení
4.10 Chalupa je hra
4.30 Jehňátko nebo telátko?
4.55 Hobby naší doby
5.20 Sváteční slovo katolického kněze
Tomáše Halíka.
Kámen je odvalen
5.30 Žiješ jenom 2x.
Folkař Zdeněk

6.00 Krkonoše (2/2)
6.50 Letadla, která změnila svět
7.35 Nádherná americká města:
Den v Dallasu. Am. dok.
8.30 Kouzelná školka
9.00 Menu pro Emu. Koko má Emu
9.20 Království divočiny: Jespák bojovný
9.50 Počesku. Křtiny a Josefovské údolí.
S Václavem Žmolíkem
10.00 Velkopáteční bohoslužba 2020.
Přímý přenos z Farního sboru
Českobratrské církve evangelické
v Praze
11.05 Tajemství velké noci
11.50 Pouť na konec světa.
Pouť do Santiaga de Compostela
12.45 Svatá země na přelomu tisíciletí.
Dok.
13.05 Krásy evropského pobřeží: Galicie.
Fr. dok.
13.15 Na cestě po Kastilii a Leónu. S Jiřím
Bartoškou a Miroslavem Donutilem
13.45 Chcete mě?
14.15 Postřehy odjinud
14.20 Vídeň: Říše, dynastie a sen (2/3)
15.10 Divočina bez hranic (3/13)
15.40 Zvuky přírody. Něm. dok.
16.30 Japonsko z výšky: Ze země sněhu do
Tokia (2/5). Fr. dok.
17.25 Lvi z Namibijské pouště. Rak. dok.
18.15 Hledání ztracených světů (1/6)
18.45 Večerníček. O krtkovi
18.55 Velikonoce na Korčule
19.20 Světci a svědci: Vzkříšený Lazar.
Světec, který vstal díky
Kristovu zázraku z hrobu
19.30 Vzduch je naše moře (25/30). Bojoval na západní i východní frontě
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20.00 Osvobození (2/5). Průlom
21.30 Medicejové: Lorenzo Nádherný
(6/8). Spojenectví. It./br. hist. seriál
22.30 Diana: Osobní zpověď. Br. dok.
0.25 Simon Birch. Am. film
2.15 Světové války: Od jedné války
k druhé (6/6). Am. dok.

6.15 Tlapková patrola II (2) 6.35 Goofy na
výletě. Am. anim. kom. 8.00 O zpívajícím
stromku. Něm. poh. 9.10 Hop. Am. anim.
film 10.50 Lucie, postrach ulice. Čes. film
12.25 Nebe a dudy (čb). Čes. kom. 14.10
Lhář, lhář. Am. kom. 15.50 Princ a Večernice.
Čes. film 17.25 Co na to Češi 18.20 Comeback. Lupiči. Čes. sitcom 18.55 Comeback.
Zdravý a nemocný 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí 20.20 Policie Modrava (3). Letenka do Ria. Čes. krimi 21.20
Nova je s vámi 22.10 Zúčtování. Am. film
0.35 Nebe a dudy 2.15 Život ve hvězdách
2.40 Kolotoč 3.15 Co na to Češi

4.15 Loupení jehňátek. Am. film 5.40
Batman se vrací. Am./br. dobr. film 8.00
Můj přítel Monk (1, 2). Am. det. 9.35 Liga
spravedlnosti: Vzpoura v Gotham City. Am.
anim. film 11.00 Teleshopping 11.35 Čivava z Beverly Hills. Am. kom. 13.15 Teleshopping 13.40 Letiště 77. Am. film
15.50 Arthur. Am. kom.
17.55 Doktor Flastr. Am. kom.
20.00 Mravenec Z. Am. anim. film
21.35 Scott Pilgrim proti zbytku světa.
Am./br./kan./jap. akč. film
23.45 Smrtící léčba. Am. thriller
2.00 Kick-Ass 2. Am./br. akč. kom.

16.10 Operace JAUU! 16.40 DVA3 16.55
Terčin zvířecí svět 17.10 Cvičky pana Hudbičky 17.20 Kouzelná školka 17.50 Jak vycvičit draky 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Elena z Avaloru
(10/26) 19.15 Jake a piráti ze Země Nezemě III (5/36 19.40 Mášiny strašidelné příběhy 19.45 Čtení do ouška 20.00 Pop-rockové pódium. We Walk the Line: Vzpomínka
na Johnnyho Cashe 21.20 Pavarotti: Zrození popové hvězdy. Fr. dok. ARTE 22.15 Missa
Salisburgensis 23.50 J. E. A. Koželuh: Velikonoční responsoria – Velký pátek
0.10 Křížová cesta Vladimíra Komárka

9.00 Jana Eyrová (2/4)
9.50 Kabaret U dobré pohody
11.15 Pánský večírek
12.00 Zprávy ve 12
12.30 Nemocnice na kraji města (19/20).
Procento hnisavých komplikací. Čes.
seriál
13.25 Trocha šafránu z televizního archivu
14.50 Dynastie Nováků (6/13).
Večírek. Kom. seriál
15.40 Pohádka pro pamětníky. Kacafírek
16.45 O poklad Anežky České.
Zábavná a poučná soutěžní hra
o české historii

6.25 Max Steel III (7). Zvláštní zásilka. Am./
kan. anim. 6.50 Ninjago IX (2). Železo a kámen. Dán. anim. 7.15 Meteor Monster
Truck. Am. anim. 7.30 Velké putování Bolka
a Lolka. Pol. anim. film 9.50 U pokladny stál
(čb). Čes. kom. 12.00 A co když je to pravda?
Am. film 13.55 Dobrý voják Švejk. Čes. kom.
15.55 Nebojsa. Čes. poh. 17.40 Prostřeno!
18.55 VELKÉ ZPRÁVY 19.40 Divošky 19.55
TOP STAR 20.15 Máme rádi Česko
21.55 Přání smrti. Am. akč. film
0.10 Krvavé předměstí. It./fr. thriller
2.55 Bájní tvorové: Dračí hrobka
4.45 Pohoda u krbu

9.30 Gordon Ramsay: Kokain (2/2) 10.30
Největší extrémy světa II (6) 11.30 Nejdivočejší Indie (3) 12.45 Život v ráji (3) 13.50
Americká 90. léta (7) 14.50 Zapomenutá nukleární válka (1) 15.55 Pohotovost
pro exotická zvířata III (4) 16.55 Veterinář
z Yorkshiru VII (5). Br. dok. 17.55 Yellowstone: Velké tání (3) 19.00 Objevování Pacifiku se Samem Neillem (5) 20.00 Modrá planeta II (2). Br. dok. 21.10 Po proudu řek do
moře (2). Dunaj. Fr. dok. 22.15 Vetřelci dávnověku XI (2). Am. dok. 23.20 Podivuhodná
věda (7) 0.15 Dějiny zbraní (7)
1.20 Skrytá Británie z dronu (2)

9.15 Slovo v obraze 9.30 Duchovná poradňa
10.00 Krátke správy 10.30 Ruženec 11.00
Turínske plátno – história tajomstva 12.25
Ruženec 13.00 Fundamenty 13.55 Krížová cesta so sv. Jánom Pavlom II. 14.25 Jeden
na jedného 14.40 Litánie k Predrahej Kristovej Krvi 15.00 Hodina milosrdenstva (P)
15.30 Krížová cesta (P) 16.00 Slovo Božie...
podľa Jána (13/15) 16.40 Nová kvalita života 17.00 Umučenie Pána (P) 19.25 Ruženec 20.05 Watu Wote (P) 20.30 Litánie
k Predrahej Kristovej Krvi 20.45 Kulmenie:
Da Vinci (P) 21.15 Krížová cesta z Kolosea
(P) 22.45 Kruciata

6.00 Reprízy sportovních přenosů a pořadů
7.30 Panorama 8.00 Archiv Z 1990: ČSFR –
Švédsko 9.05 Reprízy sportovních přenosů
a pořadů 12.05 Panorama 12.25 Sportovní
zprávy 12.35 Reprízy sportovních přenosů
a pořadů 17.00 Archiv Z 1985: ČSSR – Itálie.
Basketbal – záznam utkání základní skupiny
na ME 1985 18.30 Archiv Z 1985: ČSSR – Jugoslávie. Basketbal – záznam čtvrtfinálového
utkání na ME 1985
19.20 Reprízy sportovních přenosů
a pořadů
0.05 Branky, body, vteřiny
0.10 Reprízy sportovních přenosů a pořadů

10.00
10.30
11.00
11.05
11.30
12.00
12.05
13.45
14.00
14.45
15.00
16.00
16.55
18.00
19.05
19.15
19.30
19.45
20.00
21.05
22.00
22.30
22.45
23.50

SOBOTA 11. 4.

20.30 Velikonoční vigilie

19.00 Noční univerzita

16.35 Sedmero krkavců

20.30 Velikonoční vigilie

6.05 A. G. Aratunjan
7.20 Chléb náš vezdejší. Dokument
o lásce k chlebu a jeho výrobě
7.30 Pražská Loreta. Dokument
o historii a současnosti
světoznámého pražského
poutního místa.
7.55 Papuánské Velikonoce: Bílá sobota
8.20 Velikonoce v Pozořicích.
Stále živé křesťanské tradice a lidové
zvyky v Pozořicích na Brněnsku
9.00 Animované biblické
příběhy: Spravedlivý soudce
9.30 Výpravy do divočiny:
Pomáháme jim přežít
10.35 V pohorách po horách (39. díl):
Spišská plesa – Vysoké Tatry
10.50 Moravské pašije. Velikonoce,
pašije, ukřižování Krista tak,
jak je upravil a hraje komediant
a loutkář Víťa Marčík
11.45 Přejeme si… [P]
12.00 Angelus Domini
12.10 Bůh v Krakově. Polský
hraný film ze současnosti
13.50 Život Ježíše Krista (1/2).
Biblický film o životě Ježíše Krista
15.25 Komedie o umučení a slavném
vzkříšení Pána a Spasitele
našeho Ježíše Krista
17.15 Dobrodružství před
kamerou (8. díl) [P]
18.25 V souvislostech [P]
18.45 Přejeme si…
19.00 Noční univerzita: František
Radkovský – Plátno a evangelia [P]
19.40 Bílá sobota s Noe [L].
Sváteční studio
20.30 Velikonoční vigilie z vatikánské
baziliky [L]. Přenos liturgie
Vzkříšení z baziliky sv. Petra
23.10 Život Ježíše Krista (2/2) [P]
0.45 L. v. Beethoven: Missa solemnis
in D: kostel sv. Mořice v Olomouci
2.10 Noční repríza
dopoledních pořadů

6.00 Co naše babičky uměly a na co my
jsme zapomněli. Pod kapotou
6.25 Polopatě. Moderní hobby magazín
Filipa Čapky
7.15 Pohádka pro pamětníky...
Miloš Nesvadba – 95 let. Jak v Bratrouchově vyzráli na hastrmana
7.45 Gejzír. Geniální nápady,
odvážné experimenty a vyprávění
8.15 Cesta do pravěku. Čes. film
9.40 Ecce homo Homolka. Čes. kom.
11.05 Všechnopárty. Zábavná talk show
Karla Šípa
12.00 Z metropole
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud. Baleáry očima
Jaroslava Skalického.
Ciutadella versus Mahón
13.00 Zprávy
13.05 O Honzovi a Barušce. Poh.
13.45 Pro pamětníky...
Poslední mohykán. Kom.
15.20 Hogo fogo Homolka. Kom.
16.35 Sedmero krkavců. Poh.
18.00 Co naše babičky uměly a na co my
jsme zapomněli. Boží hod
18.25 Kluci v akci.
Houbovec, skopová kýta a kremeš
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Zázraky přírody. Zábavná show
21.20 U mě dobrý. Čes. kom.
23.04 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.05 Šťastný nový rok. Kom.
0.25 Manéž Bolka Polívky
1.40 Banánové rybičky
2.10 Široká duše
3.00 Žiješ jenom 2x. Z antuky ke sporáku
3.30 Zahrada je hra. Boj s jarní únavou
3.50 Bydlení je hra.
Modrý pokoj pro zámeckou paní
4.20 Chalupa je hra
4.40 Zkus mít vkus. Nebojte se býti ženou
5.05 Pod pokličkou

6.00 Raníček.
Podivuhodná cesta ježka Aladina
6.05 Včelka Mája II
6.20 Bali. Fr. anim. seriál
6.30 Prasátko Peppa II
6.45 Dívky s posláním. Am. anim. seriál
6.55 Drobečci
7.05 Včelka Mája II
7.20 Ovečka Shaun III. Br. anim. seriál
7.30 Studio Kamarád
9.00 Cyklotoulky
9.10 Náš venkov: Když sa buček zeleňá
9.40 Ta naša kapela
10.05 Folklorika: Svět modravého dýmu
10.35 Putování s párou (8/10)
11.00 Camino na kolečkách
12.30 Postřehy odjinud. Sicílie očima Jana
Šmída. Gastronomický koncert
12.40 Krajinou Madagaskaru
13.20 Hledání ztracených světů (1/6)
13.50 Rajská zahrada. It. snímek
15.25 Na cestě po kolumbijském
Nevado del Ruiz
15.55 Příští rok ve stejnou dobu. Am. film
17.50 Kamera na cestách:
Normandie, země hojnosti
18.45 Večerníček. O krtkovi
18.55 Divočina bez hranic (3/13).
Nationalpark Sächsische Schweiz
19.20 Postřehy odjinud. Řím očima Jana
Šmída. Kaple Svatého otce
19.30 Chlum sv. Maří.
O putování po stopách hlubokých
tradic a prastaré víry
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20.00 Na cestě po Jeruzalémě. S Miroslavem Donutilem a Jiřím Bartoškou
20.30 Velikonoční vigilie.
Přímý přenos slavnosti vzkříšení
Ježíše Krista z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově
22.30 Marie, matka Boží. Am. film
0.00 Medicejové: Lorenzo Nádherný
(6/8). Spojenectví. It./br. hist. seriál
1.00 Dicte – kriminální reportérka III
(4/10). Dán. seriál

6.05 Oggy a Škodíci V. Fr./kan. anim. seriál 6.25 Tlapková patrola II (3, 4) 7.15 Looney Tunes: Úžasná Show (8). Am. anim. seriál 7.40 Kačeří příběhy (27, 28). Am. anim.
seriál 8.25 Malý Sheldon II (16). Am. kom.
8.45 Princezna na hrášku. Něm. film 9.40
SuperStar 11.45 Koření 12.35 Volejte Novu 13.10 Rady ptáka Loskutáka 14.15 Výměna manželek IX 15.30 Nekonečná láska.
Am. film 17.20 Mumie: Hrob Dračího císaře.
Am./něm./čín. akč. film 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Kráska
a zvíře. Am. film 22.40 Plán útěku. Am. akč.
thriller 0.50 Mumie: Hrob Dračího císaře

4.55 Batman se vrací. Am./br. film 6.50 Tři
uprchlíci. Am. kom. 8.40 Hop. Am. anim. film
10.20 Doktor Flastr. Am. kom.
12.25 Teleshopping
13.00 Arthur. Am. kom.
15.05 Mravenec Z. Am. anim. film
16.35 Čarodějnice. Br. kom.
18.20 Bolt: Pes pro každý případ.
Am. anim. film
20.00 Velcí bratři. Am./něm. kom.
21.55 Pařba ve Vegas. Am./něm. film
23.50 Scott Pilgrim proti zbytku světa.
Am./br./kan./jap. akč. film
2.00 Smrtící léčba. Am. thriller

14.20 Mášiny strašidelné příběhy 14.25 Šikulové 14.55 Šmoulové 15.20 Věda je zábava 15.50 Wakfu. Fr. anim. fantasy 16.10
Ronja, dcera loupežníka. Jap. anim. 16.40
Jak vycvičit draky. Am. anim. 17.20 Ovečka
Shaun III. Br. anim. 17.30 MasterChef Junior
VI (5/16) 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Elena z Avaloru
(11/26) 19.15 Jake a piráti ze Země Nezemě
III (6/36) 19.40 Máša a medvěd 19.50 Pat
a Mat se vrací 20.00 Je nám ctí... G. Verdi: Nabucco 22.25 Kino Art. Božské děti. Irán. ﬁlm
23.55 We Walk the Line: Vzpomínka na Johnnyho Cashe 1.15 G. Verdi: Rekviem

9.00 Jana Eyrová (3/4)
9.55 Kabaret U dobré pohody
11.25 Písničky roku 1973. Hud. záb. pořad
12.00 Zprávy ve 12
12.30 Nemocnice na kraji města (20/20).
Odečítání. Čes. seriál
13.30 Trocha šafránu z televizního
archivu. Dok.
14.45 Dynastie Nováků (7/13).
Ztracené dítě. Kom. seriál
15.35 Pohádka pro pamětníky.
O princezně, která pořád vařila
16.45 O poklad Anežky České.
Záb. soutěžní hra o české historii

7.15 M*A*S*H (87, 88) 8.20 Autosalon.
tv 9.35 Prostřeno! 10.35 Tlouštíci EXTRA
11.05 Máme rádi Česko 12.45 Vražedné záhady slečny Fisherové III (7). Hra, set a vražda. Austr. krimi 13.55 Vražedné záhady slečny
Fisherové III (8). Dokud nás smrt nerozdělí 15.10 Vraždy odvedle: Falešné obvinění.
Am./kan. krimifilm 17.05 Městečko na dlani (čb) 18.55 VELKÉ ZPRÁVY. Česko živě!
19.40 Divošky 19.55 TOP STAR 20.15 TEMNÝ KRAJ (4). Loupežníci (2/2) 21.35 Vrah
skrývá tvář (čb). Čes. krimi film 23.50 Přání
smrti. Am. akč. film 1.55 Místo činu: Kontejner smrti. Rak. krimifilm

9.30 Druhá světová válka: Bitvy o Evropu (2)
10.45 Hitlerův kruh zla (3). Röhmův pád.
Něm. dok. 11.55 Frank v Americe (2) 12.50
Arabské inferno (3) 13.55 Ross Kemp: Extrémní svět (3) 14.55 Australská železnice
(2) 15.55 Rovník: Linie života (2) 16.55 Zvířata se zlou pověstí (4). Fr. dok. 18.00 Ocelová srdce IV (6) 19.00 Bear Grylls: Muž vs.
divočina IV (12) 20.00 Planeta Země z vesmíru (2). Obrazce a vzory. Br. dok. 21.05
Lengguru: Tajemství života (2). Fr. dok.
22.15 Watergate (4). Am. dok. 23.20 Archeologové na pobřeží II (2). Dorset
0.20 Mechanici obřích strojů (4)

7.35 Krížová cesta so sv. Jánom Pavlom II.
8.05 Klbko – Svätá omša (8) 8.35 Správy zo
Svätej zeme 9.05 Večerná univerzita 09.50
Povolanie laik (V chráme lesa – Ivan Kňaze)
10.15 VneMY (P) 10.45 A teraz čo? 11.00
Tajomstvo svätého hrobu 12.00 Anjel Pána
13.00 Spojení oceánom 13.30 Watu Wote
14.00 Akatist (P) 15.00 Hodina milosrdenstva 15.30 Ruženec 16.00 Generálna audiencia 17.00 LUXáreň 17.30 Turínske plátno – história tajomstva 18.30 Klbko – Svätá
omša (8) 18.45 Povolaný a vyvolený / Otec
Vincent Capodanno (P) 20.30 Veľkonočná
vigília (P) 23.30 Večera u Slováka

6.00 Reprízy sportovních přenosů a pořadů
7.30 Panorama 8.00 Archiv Z 1985: ČSSR
– Itálie. Basketbal – záznam utkání základní skupiny na ME 1985 9.00 Archiv Z 1985:
ČSSR – Jugoslávie. Basketbal – záznam čtvrtfinálového utkání na ME 1985 9.55 Reprízy sportovních přenosů a pořadů 12.05 Panorama 12.25 Reprízy sportovních přenosů
a pořadů 17.00 Archiv Z 1985: ČSSR – Španělsko. Basketbal – záznam semifinálového
utkání na ME 1985 18.35 Reprízy sportovních přenosů a pořadů 0.05 Branky, body,
vteřiny 0.10 Reprízy sportovních přenosů
a pořadů
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Noční bdění
Komorní hudba
Oktáva (R)
Z archivu hudebních pořadů (R)
Písničky
Myšlenka na den
(R 11.57, 17.55)
Evangelium
Ranní chvály
U ambonu
Radio Vatikán (R)
Komentář týdne
TWR:
Na sobotní frekvenci Proglasu
Meditace nad tajemstvím
Bílé soboty
Písně
Zprávy Proglasu
Ježíš a mlčení (R)
Anděl Páně
Hudební siesta a poezie:
T. Albinoni: Sonáta C dur,
J. Downland: Lachrimae
or Seven Teares
Knihovnička: Charles Journet:
Sedm Kristových slov na kříži (R)
Dnešek v kalendáři
Čteme z křesťanských periodik
Komentář týdne
Duchovní hudba: J. D. Zelenka:
Bronzový had, Miserere
Rozjímání o vykoupení VI 3/3
Večerní chvály
Radio Vatikán
Duchovní hudba:
G. F. Händel: Il pianto di
Maria: „Giunta l´ora fatal“
Úvod do liturgie Velikonočního
třídení – Bílá sobota
Velikonoční vigilie
(ze Strahovského kláštera
v Praze)
Duchovní hudba: J. S. Bach:
Moteto Lobet den Herrn, alle
Heiden, G. P. Telemann: Mesiáš
U ambonu

caritas
Inzertní příloha Katolického týdeníku 14/2020

Profíci
s plamenným
křížem
na štítě

31. března – 6. dubna 2020

Bez srdce to nejde

Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný,
a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
Zjevení Janovo 3,15-16
Charita, což znamená „milosrdná láska“, právem nosí emblém
plamenného kříže ve svém logu.
Troufnu si tvrdit, že bez zápalu pro věc se Charita dělat nedá.
A někdy jde láska až na samou
hranu, jak ukazují právě tyto dny,
kdy se k osobnímu nasazení druží
statečnost a odvaha. Statečnost,
která se neprojevuje ve velkých
slovech a okázalých gestech, nýbrž v nenápadné práci.
Jestli má naše doba své hrdiny,
jsou to právě lidé, kteří mají rádi
své povolání a i ve ztížených podmínkách odvádějí profesionální
výkon. Práci náročnou, nesnadnou, úmornou, s lidmi, kterým
často není právě do skoku, protože bývají kvůli své nemoci nebo
nemohoucnosti paličatí, mrzutí,
náladoví, někdy dokonce vzteklí.
S tím ale profesionálové počítají a umí zacházet. Samozřejmě
ani v době současného ohrožení koronavirovou infekcí sociální
a zdravotní pracovníci neopouštějí ty, o které pečují celý rok. Rozum do hrsti a tvůrčí energii zapojili i ti ostatní. Zabezpečují týl, šijí
ochranné roušky, mnozí se modlí.
Tímto číslem Caritasu chceme
ukázat jen několik z nich. Dáváme
tím jasný signál, že si jich i všech
ostatních vážíme. Všem vzkazuji,
že jsme na ně hrdí, a chci jim poděkovat za jejich nasazení,
obětavost a statečnost.
LUKÁŠ CURYLO,
ředitel Charity
Česká republika

„Základní předpoklad charitní práce je schopnost milovat ty, kterým sloužíme,“ říká biskup Radkovský. Snímek Jakub Žák

Po jmenování prezidentem Diecézní charity
Plzeň jsem získal ještě větší možnost poznat
pracovníky Charity zblízka. Čím dál víc si jich
vážím. Vidím, s jak velkou láskou službu konají.
A protože jde převážně o ženy, po návratu
domů je čeká služba další: pro rodinu.
Měl jsem příležitost zažít v jednom domově seniorů oslavu sta let jedné klientky. Když jsem tam přišel, byl jsem
velice překvapený. Místnost, kde se
oslava konala, byla velmi hezky vyzdobená a všechny pracovnice byly
svátečně oblečené. Jubilantce recitovaly báseň a zpívaly písně. Nechyběly
narozeninový dort a další dobroty pro
všechny zúčastněné příbuzné i ostatní klienty. Obdivoval jsem laskavost
těchto pracovnic, se kterou tu oslavu
připravily a prožívaly.
Přitom většina z těchto pečujících lidí nejsou praktikující křesťané,
a mnozí o sobě dokonce tvrdí, že jsou
nevěřící. Jsem přesvědčen, že věřící jsou. Jinak by nebyli schopni dělat
tak náročnou službu s takovou láskou
a dobrotou, jakou v sobě mají. Není to
zřejmě víra konkrétního vyznání, snad
k Někomu, koho nad sebou tuší.

Pracovníci Charity také přicházejí
s žádostí o křest, a tak je na něj připravujeme. Snažím se, především se
svým nejbližším spolupracovníkem,
trvalým jáhnem Ladislavem Legem,
co nejvíc přispívat k „formaci srdce“
těchto pracovníků tím, že jim dáváme možnost účastnit se kratších či
delších rekolekcí. Probíhají několikrát do roka v trapistických klášterech
mužském v Novém Dvoře a ženském
v Poličanech. Intenzivní zážitek tohoto

prostředí, soustředěného na setkání
s Bohem v tichu a modlitbě, a P. Martinem Sedloňem OMI dobře vedený
program meditací a rozhovorů působí velmi blahodárně a lidé z Charity se
ho rádi zúčastňují.
Uvědomuji si, že základní předpoklad charitní práce je schopnost a nadání, milovat ty, kterým sloužíme. Proto také toto zaměstnání, tuto službu
nemůže dělat každý. Jen „srdcaři“. Díky Bohu za všechny,
kdo ji dělat mohou
a ochotně dělají.
FRANTIŠEK
RADKOVSKÝ,
plzeňský emeritní
biskup, prezident
Diecézní charity Plzeň

Poznámka: Všechny články a snímky
v této příloze vznikly ještě před
povinností zakrýt si nos a ústa rouškou.

Odborná kompetence je první a základní předpoklad, ale sama o sobě nestačí. Jedná se totiž o lidské bytosti, které vždy potřebují něco víc nežli pouze technicky správně prováděnou péči. Potřebují lidskost. Potřebují pozorné srdce. Ti, kdo pracují v charitativních institucích církve, se musí odlišovat tím, že se neomezují pouze na správné vykonání toho, co je v daném
okamžiku třeba, ale že navíc věnují druhému pozornost, jak jim to vnuká
jejich srdce, a to takovým způsobem, aby ti druzí zakoušeli bohatství jejich
Benedikt XVI. ve své encyklice Deus caritas est (Bůh je láska) čl. 46.
lidskosti.
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Dáte-li důvěru, dějí se zázraky
Nenápadný omšelý
dům v podzámčí
pamatuje lepší časy.
Stejně jako vybydlený
zámek na kopci
a vlastně celé městečko
poskládané z hranatých
paneláků, které
obklíčily starý barokní
kostel. Jsme ve Stráži
pod Ralskem.
Zavítali jsme do domu, jehož součástí je nevelká kaple zasvěcená svatému
Dismasovi, „dobrému lotrovi“ ukřižovanému po Kristově pravici. Na poslední chvíli se v něm hnulo svědomí a projevenou lítostí zachránil svou
mnoha zločiny obtíženou duši. Stal se
tak důkazem, že na obrácení opravdu
není nikdy pozdě, a patronem všech
polepšených lumpů.

Pro
všechny Dismase
Ve společenské místnosti Domu sv.
Dismase sedí u stolu černovlasý Daniel. Kradl v obchodech, aby měl na
drogy. Až spadla klec. A ne jednou, za

loučení, když někdo z osazenstva
zemře. V kapli vystaví jeho urnu a připomenou jeho příběh, modlí se. Poté uspořádají hostinu – kar, kdy si
povídají, smějí se a brečí. Na společný hrob, který Charita za tím účelem provozuje, pak chodí zapalovat
svíčky.
A nebojí se ani experimentů. Ostatně v seznamu zaměstnanců českokamenické Charity dostupném na
webových stránkách figuruje také
kočka Bába, přirozená CAT terapeutka, a chundelatá Kecí Kecková, fena –
canisterapeutka.

Za
vším hledej ženu
Dům se zvláštním režimem sídlí v opravené budově bývalého chudobince,
vystavěného roku 1871.
Snímky Jakub Žák
rie, tak z vězení, abstinuje. „Už ani lajničku,“ slibuje.
Dům sv. Dismase koupilo litoměřické biskupství, aby se podařilo zalátat díru v systému: zejména tu hledají
své místo ve společnosti vězni po propuštění z výkonu trestu. Mají v domě
zajištěno ubytování a současně s nimi pracuje psycholog a lidé z Charity
jim radí, kde sehnat práci a jak zkrotit dluhy.
„Dismas jsou pro mne neskutečný záda, jistota, je pro mě vším,“ vypočítává Tomáš. A Daniel přizvukuje: „Co dělají pro nás, bývalé vězně, je
moc sympatický…“ A přidává se třetí z nich – Pavel, kterému „Dismas“
pomáhá zvládat abstinenci. „Ještě
jsem vlastně normálně nežil, poprvé
jsem čistej,“ říká třicátník s bohatým
trestním rejstříkem a zkušenostmi
narkomana.
Motorem projektu, který ve Stráži
pomáhá bývalým vězňům postavit se
na nohy a k návratu do společnosti, je
Štěpánka Kecková, ředitelka čtyřicet
kilometrů vzdálené Oblastní charity
Česká Kamenice. Na probační a mediační službu, jak se sociální práce
s dospělými pachateli trestných činů
odborně nazývá, dostala českokamenická Charita dvouletou akreditaci od
ministerstva vnitra. S platností po celém území republiky.

vedení Oblastní charity Česká Kamenice, tehdy s osmi zaměstnanci a patnácti klienty. A v městečku se začaly
dít věci! S podporou otců zakladatelů
Charity – faráře P. Jordána Červeného
a tehdejšího starosty Miroslava Weise – se zdejší budova bývalého chudobince proměnila v dům se zvláštním
režimem. Dnes tady žije 28 žen a mužů posbíraných po eldéenkách a psychiatrických léčebnách.
S klienty tu pracují podle hesla, „dáte-li důvěru, dějí se zázraky“. A ony se
dějí. Příkladem může být muž, kterého převzali jako ležícího pacienta, který se později s pomocí holí rozchodil.

S pejskem
i kočičkou
Pro klienty pořádají řadu setkání, třeba pravidelná povídání u kávy. Anebo jindy sběr zelí, které by farmář
jinak zaoral. A pak ho společně nakládají a užijí si u toho spoustu legrace. Ale pořádají také společná roz-

Uznání kolegů jí loni vyneslo Cenu
Charity Česká republika. Zabezpečit
chod Charitního zařízení není snadné.
„Jsme sociální služba a zdravotní pojišťovny nás nechtějí,“ vysvětluje. Zbývají tedy dary od jednotlivců, rodin, firem a příspěvky od úřadů. A výnosy
z benefičního běhu nebo Tříkrálové
sbírky.

Nové chráněné bydlení
Plody jejího úsilí jsou vidět nejen
v České Kamenici, kde už rostou základy nové budovy. Kromě domácí hospicové péče, která slouží k doprovázení rodin s nevyléčitelně nemocnými,
provozují třiatřicet bytů chráněného
bydlení, roztroušených po Kamenici, ale také Děčíně a Ústí nad Labem.
Slouží těm, kdo samostatné hospodaření s určitou mírou podpory
zvládnou.
Čtyřicátník Petr, nájemce jednoho z bytů, vysvětluje, v čem je pro něj
podpora Charity důležitá. „Zažívám
tady poprvé věci, které jsem nezažil
ve vlastní rodině. Třeba oslavu mých
narozenin. Oni se opravdu zajímají,
JAN OULÍK
jak člověku pomoci.“

Dům
se zvláštním režimem
„V“ jako vítězství nad nepřízní osudu.
mřížemi si odseděl devět let. Před pár
týdny ho pustili na podmínku a teď se
snaží sekat dobrotu. „Musím – a chci
– tady být půl roku hodnej. Je mi třicet
šest a potřetí začínám od nuly,“ přiznává. Během měsíce si musí najít práci a začít splácet dluhy, a když to vyjde, jednou se postaví na vlastní nohy.
Podobně je na tom Tomáš, který bral
drogy, ale co ho pustili jak z psychiat-

„Hledala jsem, jak pomoci lidem, kteří zbytečně tráví čas v psychiatrických
léčebnách jen proto, že nejsou zcela
soběstační a nemají nikoho, kdo by
se jim individuálně věnoval. Anebo se
nevejdou do škatulky žádné ze sociálních služeb,“ říká Štěpánka Kecková.
Po studiu sociální pedagogiky
na univerzitě v Ústí nad Labem řídila charitní domov pro matky s dětmi
v České Lípě. Před třinácti lety se ujala

Štěpánka Kecková při přebírání Ceny Charity ČR 2019.
Snímek Lubomír Kotek
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Tříkrálové sbírce pomáhá i po smrti
Nevynechal jediný ročník tříkrálového koledování
a nejvíc peněz vybral v tom, kterého se už
nezúčastnil. Bývalý senátor Adolf Jílek byl zároveň
„srdcařem“ pro Charitu: přál si, aby lidé místo za
květiny dali při jeho pohřbu peníze právě Charitě.
Sedmdesátiletý politik, který v horní
komoře parlamentu mezi lety 2000
a 2012 reprezentoval Šumpersko a po
desítky let byl zastupitelem obce Dolní Studénky, zemřel 18. ledna. Ještě
v posledních dnech ale myslel i na koledníky, kteří v té době končili putování po českých a moravských městech
a obcích.
A ti, kterým sám jako koledník
v předchozích letech klepal na dveře, zase mysleli na něj. „Lidé se ptali,
kde je a proč letos nechodí, byli na něj
za ta léta zvyklí,“ říká jeho manželka
Marie, která prý ani letošní sbírku nevynechala. „Vybírala jsem na začátku
ledna v pátek a sobotu, končila jsem
ale v poledne a hned spěchala za manželem do brněnské nemocnice,“ vzpomíná.
Výzva k lidem, aby nekupovali květiny na pohřeb, ale raději podpořili
pomoc potřebným, tak podle ní by-

la přirozená. A výsledek sbírky předčil očekávání: prostřednictvím webu
Darujme.cz poslalo celkem 41 lidí na
projekt „Poslední rozloučení s Adou
Jílkem – namísto květin pomoc“ přes
31 tisíc korun, které už podle rodiny
byly odeslány na účet Tříkrálové sbírky. Dalších více než 7 tisíc se pak vybralo přímo do kasiček při zádušní
mši. Dohromady je to víc, než kolik
činí výsledek sbírky v celých Dolních
Studénkách.
„Těší nás, že i v tak smutné chvíli
jsme mohli pomoci potřebným a že
tak pomáhal i manžel, který už nemohl být u toho,“ svěřuje se Marie Jílková a dodává: „Každému, kdo přispěl,
jsme poslali poděkování, protože
i tento osobní rozměr je pro Tříkrálovou sbírku důležitý.“
Rozhodnutí Adolfa Jílka a jeho rodiny oceňuje také ředitelka Charity Šumperk Jana Bieliková. „Je úžas-

Bývalý senátor Adolf Jílek koledu nikdy nevynechal.
né, když někdo i v posledních chvílích
myslí na potřebné – svědčí to o tom,
že pan Jílek tak byl zvyklý přemýšlet celý život, že měl charitní dílo zapsané v srdci,“ zmiňuje a připojuje:
„V našem regionu výnos Tříkrálové

Snímek archiv rodiny

sbírky pomáhá například maminkám
v nouzi, lidem vyžadujícím paliativní péči nebo handicapovaným dětem. Toto rozhodnutí pana Jílka tak
bude konat dobro i dlouho po jeho
JIŘÍ GRAČKA
smrti.“

Za vše, cos mi dala, děkuji ti, maminko
Jeden dům a v něm
žena, muž a syn. Zbýval
necelý měsíc do konce
jejího života. Umýt či
osprchovat, nakoupit,
připravit jídlo, nakrmit,
píchat morfium, bdít
ve dne, v noci vstávat.
Tuto těžkou situaci by si pan Petr
s tatínkem nedokázali představit bez
zdravotních sestřiček z Charity Zábřeh. Marta, Marie a Ludmila doprovázely těžce nemocnou ženu na samém konci jejího života a byly velkou
oporou také oběma mužům.
„Maminka prospala celý den nebo
se vláčela po domě. Pak ale slyšela, že
mají přijít sestřičky a hned se šla sama osprchovat. Týden nato zemřela.
Je zajímavé, jak člověk dokáže sebrat
všechnu sílu,“ líčí pan Petr. Sestřičky
tu byly i pro něj. Naučily ho, jak o maminku pečovat, jak jí ulehčit, a někdy
se jim vyplakal na rameni. „Byly trpělivé, empatické,“ říká.

Tým pečujících zdravotních sester ze Zábřeha. Snímek archiv Charity Zábřeh
Všechny potřebné úkony si začal
zapisovat, dokonce i s jednotlivými
časy – kdy píchal injekci, jak dlouho
byla maminka vzhůru. A přidával další a další postřehy – v jaké formě byla,
co jedla, co říkala, jak se cítila… Zapsal
si i to, že spal dvě tři hodiny denně.
„Chci, aby moje děti věděly, jak jsme
žili. To psaní mi pomáhalo,“ přiznává.
A pak to přišlo. Maminka zemřela. V domě uklizeno, ticho, zvláštní
prázdno. Zůstal jen stojan na infuze,

který si zapomněly sestřičky odvézt.
Druhý den pro něj přijela sestra Ludmila. Tichý dům a v něm dva smutní
muži. Pocítila zvláštní nutkání. „Před
dvěma lety mi zemřela maminka a já
jí tehdy zazpívala krásnou písničku Za
vše, cos mi dala, děkuji ti, maminko.
Od té doby jsem tu píseň nedokázala
znovu zazpívat. A najednou, jak jsem
se s oběma pány loučila, měla jsem
potřebu zpívat. Oni souhlasili,“ vzpomíná vrchní sestra z Charity Zábřeh

Ludmila. Tichým hlasem se rozezpívala.
„Bylo to i pro naši mámu,“ dodává
pan Petr. Poprosil sestřičku, aby mu
píseň nahrála na mobil a poslala mu
ji. Taky požádal o text. Poslala vše ještě týž večer, dokonce s partiturou.
Průběh smutečního obřadu si maminka dopředu sama naplánovala –
hudbu, která se tam bude hrát, i promluvu. Ale kdo ji přečte? Všechny
členy rodiny by to zlomilo. „Ale aby
to četl někdo cizí? To ne!“ rozhodl se
pan Petr a vzal tento nelehký úkol na
sebe.
Na pohřeb pozval i zdravotní sestry Martu a Marii. Ludmila se omluvila,
nemohla přijít. „Spiklenecky jsem sestřičkám řekl, že tu přece jen Ludmila
bude s námi, že to poznají, a poprosil
jsem je, aby si stouply tak, abych na ně
viděl. Měl jsem strach, že to nedokážu, ale jejich blízkost mi dodávala odvahu,“ líčí dál pan Petr.
Přišel na řadu proslov. Pan Petr do
původního maminčina textu přidal
vlastní řádky. „Řekl jsem, co jsem musel. Všichni si mysleli, že už končím…
A tehdy jsem začal zpívat.“ Do ucha
mu ze sluchátka „našeptávala“ sestra
Ludmila. Na nahrávce. Věděl, že spolu
to zvládnou. Za vše, cos mi dala, děKAROLÍNA OPATŘILOVÁ
kuji ti…
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Pilně rehabilituje, aby zase mohla do práce
Každý novinář ví, že
se v článcích jména
nezdrobňují, mají mít
takovou podobu jako
v rodném listě. Jenže
v pelhřimovské Charitě
žádnou Annu Řádovou
neznají, srdcem týmu
Domácí hospicové péče
Iris a pečovatelských
služeb je tam Anička.
Tým Domácí hospicové péče Iris. Anička je druhá zleva. Snímek Andrea Císařová
Klienti a většina kolegů tuhle – ač se
to nesluší uvádět – dvaasedmdesátiletou dámu už pár měsíců v práci nepotkali. Nikoli proto, že by si konečně
začala užívat zaslouženého důchodu.
Naopak se nemůže dočkat, až se zase vrátí do služby. Po rekonvalescenci. Na podzim se jí totiž stala vážná nehoda. „Šla zrovna z konference Dnů
domácí hospicové péče. To odpoledne jsem viděla proletět záchranářský vrtulník – netušila jsem, že letí pro
naši Aničku,“ vzpomíná Aniččina kolegyně Vendula Freiová. „Když ji pak

převezli z Prahy do pelhřimovské nemocnice, měli jsme to k ní aspoň blíž
na návštěvu. Říkala, že v roli pacienta je to pěkně na nic. Naštěstí je Anička bojovnice. Při každé návštěvě mi
hned ukazovala nové pokroky. Hned
jsem ji popíchla, ať se kouká snažit,
že by ji vedoucí potřebovala v pátek
do služeb. Rozesmála se a odpověděla, že v pátek to ještě nezvládne,
ale příští týden že už by šla,“ vypráví s úsměvem sestra. Bohužel to ještě chvíli potrvá, než se Anička poté,
co ji v říjnu srazilo auto, úplně zota-

ví. Ale péče o druhé je pro ni tak silná motivace, že ji nějaké zlámané
nohy nemohou od návratu do práce
odradit.

Stálice kolektivu
Charitní kolektiv se v Pelhřimově v poslední době notně obměnil, ale Anička je v něm už devět let stálicí, která si i nové kolegy rychle získá svou
bezprostředností a srdečností. „Aničku jsem poznal před dvěma lety při
svém nástupu do Charity. Kdykoli se

s ní setkám, vždy má dobrou náladu,
kterou kolem sebe rozdává. I přes dovršený důchodový věk má stále chuť
pracovat, pomáhat druhým a pečovat o ty, kdo to potřebují,“ podotýká ředitel Oblastní charity Pelhřimov
Jiří Smrčka.
Plné kapacity „péčových“ služeb a do toho Vánoce a dovolené
– koncem roku tým dvojnásob pocítil absenci tak platného člena, který navíc nerozlišuje mezi všedním
dnem, víkendem a svátkem. „Místo
aby ve svém věku vysedávala u seriálů, radši chodí do práce, kde pomáhá lidem, často mladším, než je
ona sama. A navíc s takovým nasazením,“ dělí se o svou zkušenost vedoucí Charitní pečovatelské služby
a Charitní osobní asistence Miroslava
Mrázková.
Anička neschází jenom svému pracovnímu týmu, také dlouhodobí uživatelé charitních služeb se na ni vyptávají. Několikaměsíční odloučení
vyvolalo stesk na všech stranách trojúhelníku. „Zatím nevím, dokdy bude
moje rehabilitace trvat, je to dlouhé,
ale moc na všechny vzpomínám. Chybí mi moje práce a nejvíc lidé kolem
mě, jak kolegové, tak klienti. Doufám,
že budu moct brzy mezi ně,“ vzkazuje
z rehabilitačního ústavu Anička.
DOMINIKA DUFKOVÁ

Průvodkyně posledních dnů života
Celý svůj
život
zasvětila péči
o nemocné
a nyní
se stará o umírající.
Stála u zrodu domácí
hospicové péče v Brně.
IVA MATĚJKOVÁ je
vrchní sestra Domácího
hospice sv. Lucie.
Pamatujete si na své první
setkání se smrtí?
Vzpomínám si, jak náhle zemřela moje babička. Byly mi dva roky a vzpomínám si, že jsem se maminky pořád
ptala, jestli neumřu. Před dvaceti lety
pak zemřel můj tatínek, o kterého se
starala maminka doma. Tatínek nakonec zesnul v nemocnici, protože v té
době nebyly jiné možnosti. Právě to

mě nejspíš ovlivnilo při volbě práce
v domácí hospicové péči. Uvědomuji si, že tohle jsem nemohla tatínkovi
poskytnout. Stala jsem se první sestrou Domácího hospice sv. Lucie a stála u jeho zrodu.
Jak funguje péče v domácím hospici?
Má-li rodina zájem o domácí hospicovou péči, je potřeba, aby praktický nebo ošetřující lékař pacienta vyplnil žádost. Zdravotní sestra pak s lékařem
jede na první konzultační návštěvu.
Na setkání se určí, zda bude pacient
přijat do domácí hospicové péče a jak
často budeme nemocného navštěvovat nebo jakou péči vlastně potřebuje. Sestřičky si každý den rozdělují
pravidelné návštěvy u pacientů a večer a o víkendech mají pohotovost.
Rodiny dostávají k dispozici telefonní
číslo, na které mohou kdykoli zavolat,
zeptat se, uklidnit i ujistit se. Když je
potřeba, rozhodne sestřička o výjezdu
za pacientem a o péči lékaře.
V čem je práce sestřičky
v domácím prostředí jiná?
Hlavní rozdíl je, že do péče o nemocného zahrnujete celou rodinu a všechny blízké. Vždy vstupujete do kon-

krétního domova, a je tedy potřeba
respektovat a tolerovat rodinu. V nemocnici je v centru pozornosti jen pacient. Jeho rodina musí přijmout pravidla nemocnice.
Co děláte, když rodinu
začne ovládat strach?
Snažíme se všechny připravit na to, co
mohou očekávat. Potřebují mít informace a vědět, co mohou dělat, jak reagovat. Doprovázíme rodiny a pacienta
až do úplného konce, tedy i při úmrtí. Snažíme se, aby si nepřipadali bezmocní. Zvlášť v posledních dnech je
péče o nemocného náročná a vyčerpávající. V týmu máme i psychologa.
Naše péče není tolik uspěchaná a pacientům a jejich rodině poskytujeme
během ošetření čas a prostor ke komunikaci, sdílení, naslouchání. A to je
to, co mě na mé práci baví.
Jaké předpoklady musí mít sestřička
v domácí hospicové péči?
Zapotřebí jsou zkušenosti, empatie,
umění improvizace. Klíčové je být samostatná i zodpovědná, protože u pacienta je často sama. Určitě se nesmí
bát řídit auto. Ideální také je, když jí
domácí hospicová péče dává smysl.

Co podle vašich zkušeností
lidé v posledních chvílích
života nejvíc potřebují?
Většinou jsou velice rádi, že jsou doma s nejbližšími. Část z nich se někdy
trápí, zda není pro rodinu velkou zátěží. Ale když je rodina přesvědčená,
že chtějí mít nemocného doma, tuhle
fázi překonají. Dobré je, když si umírající zachovají své zvyky, radosti, návštěvy, domácí mazlíčky. Taky je v tuto chvíli čas otevřít, říct nebo odpustit
něco důležitého. Někdy chtějí pacienti
stihnout i něco zažít nebo zvládnout.
Kde berete sílu ke svému povolání?
Ve vlastní rodině. Mám ráda procházky v přírodě, ráda si čtu a tančím. Snažím se volno pravidelně zařadit a vypnout hlavu. Uvědomuji si, že je to
pro mě důležité, abych mohla fungovat, a to nejen v práci.
Zažíváte ve své práci zázraky?
Všichni nemohou zemřít doma. Proto
je podle mě zázrak, když může umírající zůstat v posledních chvílích života
doma: jsou-li respektovány jeho potřeby, tišeny obtíže, je nablízku rodina
a pacient prožije konec života co nejSIMONA CÍSAŘOVÁ
kvalitněji.
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Charita: služba, pokora, odpuštění a Boží vedení
Alena Drlíková
s manželem původně
snili o dětském rodinném
domově. S příchodem
vlastních dětí ale
začala Alena založením
mateřského klubu,
později služby osobní
asistence pro rodiny
s handicapovanými
dětmi, s nimiž se stýkala.
V roce 2007 se stala ředitelkou Oblastní charity Rokycany. Dodnes sama
objíždí nejchudší rodiny na Rokycansku a zásobuje je potravinovou pomocí. Kancelář má v příjemném prostředí
Denního stacionáře Pohodička spojeného se sociálně terapeutickými dílnami pro handicapované. Na přímou
práci s klienty už jí ale nezbývá čas, ačkoli zde dříve vedla i arteterapeutické
kurzy. „Teď jsem si vydobyla, že mám
s klienty dvakrát týdně biblickou půlhodinku.“

Alena Drlíková v rokycanském Denním stacionáři Pohodička s klientem Kubou.
Snímek autor

Za velmi těžké považuje, že se rokycanská Charita těžko dostává k lidem,
kteří žijí na hranici bídy. „Nepřijdou si
na úřad ani pro dávky hmotné nouze,
a tak se o nich nemám jak dozvědět,
nikdo o nich neví,“ vypráví o rodinách,
kterým se například při souběhu mateřské dovolené a otcově dlouhodobé
nemoci rapidně snížil příjem.
Jak se vyrovnala s mateřskými povinnostmi při řízení oblastní Charity?
„Děti jsem si vždycky brala do práce
s sebou,“ říká matka pěti dětí. „Nyní
už mi pomáhají,“ poznamenává. Její
dva dospělí synové totiž pracují v krizovém zařízení pro ženy a zároveň jako noční animátoři v noclehárně pro
muže bez domova. Alenin muž měl tři
roky na starost Charitní sociální podnik, žena třetího syna pracuje ve zdejší službě osobní asistence. Nejmladší
děvčata vypomáhají jako dobrovolnice a všichni se společně účastní Tříkrálové sbírky. „Když jsme byli s manželem na psychologických testech kvůli
osvojení syna Marka, vyšla nám oběma jako diagnóza přemíra altruismu,“
říká k otázce, kde se v ní bere motivace k pomoci bližním. „Jsme ale také salesiánští spolupracovníci,“ doplňuje,
„je to naše poslání. Charita je o službě, pokoře, odpuštění a neustálém
Božím vedení,“ uzavírá Alena.
PETR ŠIMEK

Každý člověk má nekonečnou důstojnost
Letos oslaví 15 let v Charitě. Začínal
v ostravsko-opavské Charitě na technické
pozici a dnes má na starosti tři střediska
sociální integrace, která pomáhají
ve vyloučených lokalitách. Energii věnuje
MIROSLAV HODEČEK nejen práci, ale také své velké
rodině. S manželkou vychoval pět vlastních a pět
osvojených romských dětí.
V ostravsko-opavské diecézní
Charitě pracujete od roku
2005. Kam se za tu dobu
charitní práce posunula?
Prošla velkým vývojem. V začátcích to
byla hlavně dobrá vůle nadšenců, na
které stála charitní práce. To ale nestačí. Změnu a profesionalizaci odstartoval zákon o sociálních službách.
Postupně jsme se začali zapojovat do
pracovních skupin města i kraje. To je
důležité, abyste mohli ovlivnit věci od
počátku.
A jak vznikala vaše střediska? Jak
jste zjistili, co je právě potřeba?

Vždy jsme reagovali na výzvy, které se
objevily. Ostravská lokalita v Kunčičkách byla ke zbourání. Vybydlené domy a jejich obyvatelé se topili v dluzích.
V roce 2010 jsme otevřeli středisko
Horizont, pro děti a mládež jsme otevřeli nízkoprahové zařízení a rodinám
jsme nabídli pomoc našich sociálních
pracovníků. O dva roky později vzniklo
středisko Šance domova, které se soustředí na problematiku sociálního bydlení. Za tu dobu jsme pomohli s bydlením stovkám domácností v krizi.
Dnes v podobných lokalitách rozvíjíme komunitní práci a snažíme se
motivovat samotné obyvatele, aby se

stali hybateli změn. Stavíme nové sociální byty a přemýšlíme nad novým
konceptem alternativní školy pro děti
z těchto lokalit.
Má to smysl? Vidíte výsledky
svého úsilí a práce?
Odjakživa mne přitahovaly tzv. neřešitelné problémy. Je škoda, když většina společnosti na hledání řešení
pro ty nejslabší rezignuje. Je naše odpovědnost a úkol zajistit, aby všechny děti mohly pokud možno vyrůstat
v důstojných podmínkách. A na druhé straně mě pak těší každý drobný
pokrok a posun v konkrétních domácnostech. Dost těžko se to vyjadřuje statisticky, ale například v našem
nejstarším projektu, Vesničce soužití,
kterou tvoří 30 rodinných domků, si
za 18 let existence udržely bydlení dvě
třetiny rodin. Procházely krizemi, ale
s pomocí je překonaly. Pro mě je navíc úžasné, že mohu v Charitě propojit
svůj pracovní a křesťanský život.
Jak se nenechat pohltit
„pácháním dobra“?
V neziskovém sektoru pracuje hodně
nadšenců a „srdcařů“ – a to je příjemné. Pokud ale podlehnu dojmu, že já

jsem ten, kdo zachrání všechny ty potřebné lidi a vyřeší jejich problémy, je
to cesta do záhuby. Zdravou motivací by měl být upřímný zájem o hledání všeobecně přijatelného řešení pro
sociálně slabé, otevřené srdce, vytrvalost a odvaha. Je však také pravda, že
si člověk musí hodně hlídat a chránit
soukromý život a naučit se oddělovat
soukromí a práci. Dávat „císaři, co je
císařovo, a Bohu, co je Boží“. Jinak ho
může „páchání dobra“ zcela pohltit.
Máte svou vizi ideálního světa?
Ten nejspíš nebude existovat nikdy
a „chudé budeme mít vždycky“. A naším úkolem vždy bude jim pomáhat.
Jsem Charitě vděčný za svobodu, se
kterou je otevřená všem nápadům na
zlepšení situace potřebných. Za každého, kdo s pochopením pomáhá
s konkrétními problémy konkrétních
lidí. Jsem vděčný Bohu za společenství
lidí s nasazením a zápalem.
Věřím, že každý člověk má nekonečnou důstojnost. Byl stvořen z prachu země, ale byl oživen Božím dechem (Gn 2,7). A ten v nás stále je.
Trošku jsme na to v Evropě, a v Česku
zvlášť, pozapomněli…
SYLVA LEJSKOVÁ
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Charita je zkrátka moje práce
„Charita je zkrátka moje práce,“ říká rozhodně Jiří
Havelka, zástupce ředitele Diecézní charity Hradec
Králové. Jeho akční rádius a nasazení často nezná
hranic. Stará se o provoz a techniku, vedle toho
pomáhá těžce nemocným, poskytuje poradenství
cizincům a koordinuje humanitární pomoc.
Je náročný a má rád pořádek, ale vždy
ochotně pomůže i svým kolegům.
A skautskou průpravu nezapře ani
doma. S manželkou zvládají početnou rodinu, pěstounskou péči o další
tři děti a také opatrovnictví o handicapovaného Pepíka.
Když Jiří Havelka v lednu 1993 nastupoval do Charity na „civilku“, ještě
netušil, že brzy na vlastní kůži zakusí
následky války na Balkáně. Evropa se
tehdy potýkala s uprchlickou vlnou ze
zemí bývalé Jugoslávie a do pomoci se
zapojila i hradecká Diecézní charita za
podpory německých kolegů. „Starali
jsme se o rodiny z bývalé Jugoslávie,
aby se u nás domluvily a jejich děti
mohly chodit do školy,“ vzpomíná Jiří
Havelka, který dodnes radí a pomáhá
cizincům v Pobytovém středisku Ministerstva vnitra ČR v Kostelci nad Orlicí.
„Vypravili jsme taky několik kamionů
s humanitární pomocí do Bosny a Kosova. V Mostaru a Sarajevu jsem se pak
setkal s opravdovým lidským utrpením.
A nikdy nezapomenu, jak nás spontánně vítali sirotci v domově pro tzv. děti

ze sklepa,“ líčí své dojmy z humanitární
mise do Bosny Jiří. Tenkrát na Diecézní charitě pracovali jen čtyři lidé a dva
civilkáři. Zkušenosti nabírali od německé Charity, která pro ně byla vzorem.
„Zvládli jsme toho ale hodně. Pomáhali
jsme a zakládali služby z euforie z čerstvě nabyté svobody,“ dodává.

S lidskou tváří
Pro své bohaté zkušenosti, organizační schopnosti a aktivní přístup je
i dlouholetým koordinátorem povodňové pomoci v královéhradecké
diecézi. Charita vždy výrazně pomáhala obětem záplav v 90. letech i po
roce 2000. „Díky naší síti Charit jsme
schopni rychle reagovat. Podařilo se
nám sehnat i potřebnou techniku.
S vyklízením vyplavených domů nám
pomáhali taky dobrovolníci a skauti,“
vysvětluje Jiří. Člověk musí být i dobrý
psycholog a proškolený na krizovou
intervenci. „Lidé byli rádi za pomoc.
Ukazovali nám fotky, vzpomínali a došlo i na slzy,“ vybavuje si Jiří Havelka,

Jiří Havelka.
který musel kvůli povodním nejednou
odložit i rodinnou dovolenou.
Přestože je Jiří plně vytížený svou
prací v kanceláři, ještě vede půjčovnu pomůcek pro pacienty s nevyléčitelnou Huntingtonovou chorobou.
„Speciální křesla odlehčují hlavně pečujícím rodinám, protože nemocní
jsou plně závislí na pomoci druhých.
Vždycky je i zaučím a jezdím na setkání
rodin,“ popisuje Jiří, který také působí v poradně pro cizince jako sociální
pracovník. Vedle toho spravuje humanitární sklad, veškerou provozní techniku včetně školení a zajišťuje distribuci materiálů na Tříkrálovou sbírku.
Na otázku, co mu Charita dává a co
bere, Jiří odpovídá: „Mám radost, když
se nám práce daří a lidé si cení naší

Snímek autorka
pomoci. Jsem taky rád za všechny kolegy, se kterými jsem kdy mohl a mohu pracovat. A když třeba potkám naše sestry v charitním autě, jsem na ně
hrdý.“ A jak Jiří Havelka dobíjí baterky?
Nejradši se svojí velkou rodinou, která
mu je oporou. „Z dětí máme s ženou
radost. Dobře vědí, kde pracuju. Chodí i na tříkrálovku, teď skládaly postničku. A těší mě, že vnímají důležitost
pomáhající profese,“ rozpovídá se Jiří,
o kterém jeho manželka s nadsázkou
říká, že Charita je jeho první dítě.
Do budoucna si Jiří přeje, aby Charita nadále dobře fungovala. A právě
díky lidem se srdcem na pravém místě, jako je Jiří Havelka, Charita šlape
dál a přitom si uchovává svou lidskou
JANA KARASOVÁ
tvář.

Církev není jen „chodit do kostela“
Celý život pracovala jako zdravotní sestra v Domově
sociální péče ve Skalici, kde se starala o osoby
s mentálním a kombinovaným postižením.
V době svého volna jezdila do Litoměřic, kde
na místním biskupství probíhala příležitostná
pomoc bezdomovcům a lidem sociálně slabým,
kteří mnohdy neměli žádné oblečení.
Psal se rok 1989. Litoměřická Charita
byla teprve v plenkách a z Marty Zachové se stala čerstvá důchodkyně.
Rozhodla se stát vedoucí šatníku a je jí
dodnes. „Věřím, že velkou zásluhu na
mém rozhodnutí měl P. Ladislav Kubíček. Byl mým duchovním vůdcem. Děkuji Bohu, že jsem ho mohla poznat.
Díky němu a jeho práci jsem zjistila,
že víra znamená pomáhat lidem. Pochopila jsem, kam patřím a co mám
dělat,“ říká Marta Zachová.
Mezi činnosti charitního šatníku začal patřit i kontakt s vězni. Ti se na něj

čím dál častěji obraceli s žádostí o zaslání hygienických potřeb či potravinovou pomoc.
Většinu svých klientů zná jménem,
zná jejich příběhy. Není divu, někdo
chodí do šatníku po celou dobu. Někdy si k ní zajdou pro čisté ošacení, radu, někdy se spokojí s kávou či
vlídným slovem. Nedodrží-li někdo
stanovená pravidla, dokáže paní Marta zasáhnout a trvat na jejich dodržení. Je přirozenou autoritou.
V loňském roce oslavila životní jubileum – osmdesátiny. I přes svůj

věk je to stále energická žena plná života, která se zajímá o lidi kolem sebe. Prošla si komplikovanými zdravotními problémy, ale nikdy
se nevzdala a bojovala. Svůj volný
čas tráví zejména péčí o svou vel-

kou rodinu. Je pečující a starostlivou
maminkou čtyř dětí, babičkou šesti
vnoučat a patnácti pravnoučat. Velkou vášní je pro ni turistika a cestování po vlasti, zejména po poutních
místech.

Církev neznamená
„jen“ chodit do kostela

Marta Zachová ve svém království –
charitním šatníku. Snímek Jakub Žák

Charitní šatník v Litoměřicích je otevřen čtyři dny v týdnu. Paní Zachovou
zde s největší pravděpodobností zastihnete v otevírací době vždy. A proč
to vlastně dělá?
„Církev neznamená jen chodit do
kostela. Chci, aby církev ukázala a dokázala, že umí a chce pro lidi něco docela konkrétního udělat. V této oblasti čerpám ze zkušeností nabytých
v blízkosti P. Kubíčka, jenž je mi velkým životním vzorem. Pokud mi to
Bůh dovolí, chtěla bych takhle sloužit
i nadále.“
EVA HADAŠOVÁ
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Pomoc potřebným přichází díky dobrovolnici
Farní charita Mnichovice
ještě před dvěma lety
vůbec neexistovala.
Dnes už o ní v regionu
dobře vědí starostové,
úředníci na obecních
úřadech, členové
sociálních komisí, ale
zejména spousty lidí,
kteří jsou navíc ochotní
jejím prostřednictvím
pomáhat svým
sousedům. Za svou
existenci vděčí toto dílo
LUCII PROCHÁZKOVÉ.
Proč jste se do něčeho
takového pustila?
Po mateřské jsem chtěla pracovat nejen ve školství, ale také v nějaké charitativní organizaci. V Mnichovicích taková organizace chyběla. A tak jsem
se rozhodla ji založit. Naplňuje mě to.
Hodně času trávím s lidmi v terénu,
poznávám spoustu životních příběhů i zajímavých osudů. Na sociálních
odborech mi říkají, že jsme jejich prodloužená ruka. Mám z toho radost.
A jak jste přišla na to, co
je zapotřebí a kdo by měl
být příjemcem pomoci?
Na sociálních odborech mi dali kontakty na rodiny, kterým bychom mohli
být prospěšní. Díky tomu víme o rodi-

Lucie Procházková, zakladatelka Farní charity Mnichovice, pomáhá seniorům a rodinám v těžkých životních situacích,
kterým mnohdy nezbývají peníze ani na jídlo. Potraviny pro potřebné získává Farní charita Mnichovice mj. díky Sbírce
potravin. Při té poslední vybrala 800 kg – 40 plných banánových krabic.
Snímek archiv ADCHP
nách v těžkých životních situacích, seniorech s nízkým příjmem, matkách
samoživitelkách s několika dětmi, které
nedostávají výživné nebo tak málo, že
s penězi nevystačí. Právě jim pravidelně vozím potravinovou pomoc, protože jim po zaplacení nájmu a dalších
provozních nákladů na jídlo nezbývají
peníze. Jen za loňský rok jsme darovali 2,5 tuny potravin.Zajišťujeme i šatstvo, obuv a další pomoc. Rukama našich dobrovolníků prošlo loni 1,5 tuny
oblečení, které našlo své nové majitele
mezi lidmi v sociální nouzi.
Kontaktuji i starosty v obcích, které spadají do naší farnosti, aby nám
řekli o lidech, kteří potřebují podporu.
Přispíváme chudým rodinám, aby byly děti vybaveny školními pomůckami
a mohly jezdit třeba na školy v přírodě. Takhle jsme se dozvěděli i o osamělé seniorce, které vyschla studna.
Z výnosu Tříkrálové sbírky jí chceme
pomoci vybudovat přípojku na vodovod. Pro „krále“ je to skvělá zpráva –
vědí, komu konkrétně pomáhají.

Nedoléhají na vás osudy
těch, kterým pomáháte?
Ze začátku mě některé osudy braly za srdce, ale je nutné si držet odstup. Charitě věnuji dvě až pět hodin denně, dalo by se dělat mnohem
víc, snad se to povede časem. Vždy
mě povzbudí, jak pozitivně naši práci lidé přijímají, jak jsou ochotní pomoci. Máme 30 dobrovolníků a další
laskavé pomocníky, na které se mohu obrátit. S naší společností to rozhodně není tak hrozné, jak se někdy
vykládá.

Kdyby se objevil štědrý dárce
a mnichovickou Charitu
podpořil velkou částkou,
jak byste dar využila?
V budoucnu bych se ráda zabývala komunitní prací – propojením rodin a seniorů, protože si mohou být vzájemně
užiteční.
Nemáme žádné sídlo – kontaktní
kancelář. Když nám někdo chce poskytnout věcný dar, musím pro něj přijet. Bohužel na něco takového, jako je
kancelář s přilehlým skladem, nemáme prostředky.

Co považujete za největší úspěch
Farní charity Mnichovice?
Tříkrálovou sbírku, při které jsme vybrali přes 160 tisíc korun. Navíc nikdo z oslovených koledníků neodmítl svou účast. Lidé vidí, že se výnos
v místě využije. Nejsme žádná anonymní neziskovka. Vědí, že to neutopíme v provozních nákladech a peníze
se nikde nepoztrácejí ani nerozdrobí.

Kde berete sílu a motivaci
k dobrovolnictví?
Samo se ukázalo, co všechno je potřeba. A teď už nejde přestat, protože to
lidé potřebují. Zvlášť když vidím děti,
které díky naší pomoci mají svačinu
nebo oblečení.
A ona to není jen moje zásluha. Podpora shůry od Pána Boha je
opravdu veliká.
JARMILA LOMOZOVÁ
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Češi pomáhají dětem s autismem v Gruzii
Peníze z českého
státního rozpočtu
pomáhají dětem
s autismem v Gruzii.
Rozvoji péče o takto
postižené děti se v zemi
na pomezí Evropy
a Asie věnuje Charita
Česká republika.
Být rodičem dítěte s poruchou autistického spektra je náročná situace sama o sobě, s o to většími obtížemi se
musejí potýkat lidé v zemích s méně
rozvinutou sítí státních či obecních
služeb, které mohou rodičům autistů
ulevit. Jednou z takovýchto zemí donedávna byla Gruzie. Už pět let se však
rozsah i kvalita tamějších služeb pro
autistické děti i jejich rodiče zlepšuje také díky Charitě Česká republika.
Malému Sandrovi diagnostikovali poruchu autistického spektra v pěti letech. Byl agresivní, ubližoval sobě
i ostatním dětem a pro rodiče s ním
bylo těžké komunikovat. Začal však
navštěvovat jednu z pilotních inkluzivních školek, která v gruzínském městě

Péče v nové školce v gruzínském Telavi.
Telavi vznikla díky práci Charity Česká republika. V ní se mu dostalo individuální péče speciálně vyškolených
pracovníků. „Po šestiměsíční terapii
jsme začali vidět první výsledky. Nyní
už s námi i okolím celkem bez problémů komunikuje a ve školce si hraje se
svými vrstevníky,“ říká Sandrova matka Natia Sosia.

Snímek Stanislav Krupař
Takového pokroku mohl Sandro
dosáhnout díky změnám, které Charita Česká republika iniciovala jak na
systémové úrovni, tak na úrovni poskytování péče. V březnu 2018 přijalo
gruzínské ministerstvo zdravotnictví
národní protokol diagnostiky a léčby
poruchy autistického spektra, který
nastavuje minimální standardy péče.

Na základě tohoto standardu pak pracovníci Charity začali školit zdravotníky, zaměstnance samospráv i poskytovatele péče, kteří mohli zlepšit kvalitu
služeb. A tak se podařilo zařadit Sandra mezi vrstevníky.
„Tam, kde nejsou odpovídající služby dostupné, zůstávají autistické děti v izolaci, protože rodiče neví, jak
si s jejich nezvladatelným chováním
poradit. My jsme díky absolvovanému školení schopni stanovit rozvojové cíle pro jednotlivé děti a dlouhodobou terapií je začlenit do předškolní
výchovy,“ objasňuje Nana Bragvadze,
terapeutka specializovaného dětského centra v Telavi.
Do vzdělávání gruzínských kolegů byli zapojeni i školitelé z českého
Národního ústavu pro autismus, kteří v prosinci 2019 společně s místními
odborníky vytvořili též plán rozvoje
služeb pro dospělé. Pokud tamní ministerstvo zdravotnictví tento návrh
schválí, posune se Gruzie díky sdílení české zkušenosti v kvalitě i rozsahu
péče pro lidi s poruchou autistického
spektra o notný kus ke standardu, jenž
je běžný v zemích Evropské unie. To
vše může Charita Česká republika dělat jen díky finanční podpoře, kterou
dostává od České rozvojové agentury,
jež má peníze ze státního rozpočtu na
rozvojové projekty v zahraničí na staJAN BLINKA
rosti.

Zambijci jsou pohodáři, máme mnoho společného
Bezmála
deset let
pracuje
LUCIE
HRABCOVÁ
z Uherského
Hradiště jako terénní
koordinátorka (Field
Offices Coordinator) pro
Zambii. Zeptali jsme se,
co její práce obnáší.
Jak se stalo, že pracujete tolik let
pro Charitu v Zambii?
Co vám tato práce přináší?
Mému působení na misi předcházelo pár let života v Zambii a sbírání zkušeností v rozvojové práci. A také několik osudových zvratů. Jedním
z nich bylo setkání s Teou Tihounovou, zakladatelkou zambijské charitní mise. Pracovala jsem tehdy jako

vedoucí učňovského centra v Mongu v Západní provincii. Tea tam v roce 2013 přijela pod hlavičkou české
Charity rozjet nové aktivity v sektoru
zdravotnictví. A také budovat novou
misi.
O tom jsem v té době ale mnoho nevěděla. Pro mě byla zkrátka
přátelskou novou dívkou. Vybavuji si, jak jsem si ji dobírala, že vypadá sotva jako maturantka. Rychle se
však ukázalo, že je to profesionálka,
od níž se budu mnohé učit. A nejen
já. V Tee jsme s přáteli a kolegy našli
vzor.
V roce 2017 jsem se oficiálně stala
součástí týmu. Bylo to období nadšeného workoholismu. Nic nás nemohlo připravit na to, jak nečekaně skončí.
V listopadu 2018 Tea náhle zemřela.
Podlehla malárii. Dívka s tváří maturantky po sobě zanechala misi s víc
než stovkou zaměstnanců. A nám závazek – jít dál.
Na co jste ve své práci zvlášť hrdá?
Co je pro vás měřítkem úspěchu?
Jsem hrdá na kolegy, kteří i po Teině
odchodu misí žijí a odvádějí skvělou
práci.

V obecnější rovině úspěch hodnotíme podle toho, zda se daří dosahovat
trvalých změn. V první řadě v životě
jednotlivců. Já se v Zambii specializuji
na podporu uprchlíků a jiných skupin
ohrožených extrémní chudobou. Pomáháme lidem postavit se na vlastní
nohy, například podporou drobného
podnikání, ale i péčí o další aspekty
jejich života. Úspěch je pro mne být
svědkem, jak se klientům vrací kontrola, důstojnost, možnost rozhodovat se.
Důležité jsou i změny strukturální.
Tedy zda se daří zmírňovat nerovnosti
a posilovat mechanismy komunit, aby
uměly výzvám čelit vlastními silami.
Jakou si ze své práce nesete
nejsilnější osobní zkušenost?
Spíš než konkrétní moment se mi vybavují útržky vzpomínek, hlavně na
klienty. Osobnosti, které v práci potkáváme. Momenty, kdy šlo o život.
I okamžiky banálního štěstí. Třeba
když se v uprchlickém táboře Mayukwayukwa odpolední slunce opřelo
do trávy pod zvláštním úhlem. Šlo jen
o kouzlo okamžiku. Ale dodalo mi to
víru, že naše práce má smysl.

V čem nám může být
Zambie inspirací?
Rozhodně pozitivním přístupem!
Zambijci jsou kliďasové, máloco je
pro ně problém. Jeden příklad: v roce
2017 se kvůli eskalaci konfliktů v Kongu zvýšil příliv uprchlíků. Pro chudobnou Zambii, která už tehdy hostila
zhruba 70 tisíc utečenců, to znamenalo zátěž. Když o situaci začala referovat média, čekala jsem negativní reakce. Ale kdepak, většina lidí s uprchlíky
sympatizovala. Doteď mám uloženy
screenshoty komentářů online diskusí, aby mě inspirovaly ve chvílích, kdy
ztrácím naději.
Jaký vzkaz předáte ze
Zambie našim čtenářům?
Nebojme se. Jiných kultur, změn
či zodpovědnosti. Jak říkávala Tea,
všechno se dá řešit. Podílet se na řešení globálních výzev například prostřednictvím rozvojové spolupráce je
příležitost, ne přítěž. Ostatně s lidmi
z různých koutů toho máme společného víc, než si myslíme. Hlavně budoucnost.
NOEMI SEREGI,
JIŘÍ ŠKVOR

