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Distanční výuka je zpět. A není vzácným 
jevem, když se z dětských pokojů stávají 
nory plnící se špinavými věcmi a nepo-
řádkem. Jak a proč vést děti k pomoci 
v domácnosti?

 K soucitu s druhými 
a k aktivní pomoci 
potřebným vyzývají 
nevládní organizace 
včetně Charity ČR.

Více než tři desítky organizací, mezi ni-
mi Diakonie ČCE, Člověk v tísni či Svět-
lo pro svět, reagují na zjištění, že ne-
malá část společnosti nedodržuje ani 
základní protiepidemická doporučení. 
„Zlehčuje situaci, je unavená a frustro-
vaná z  karantény na jaře, nedůvěřuje 
institucím nebo některým politikům, 
kterým vyčítá zmatečnou komunikaci 
a  podcenění příchodu druhé vlny. Vý-
znamnou roli hraje bezpochyby i finanč-
ní nejistota,“ upozorňují ve společné
výzvě.

„Vyzýváme k  soucitu s  těmi, které 
může vir připravit o život nebo ponesou 
druhotné následky. Jde často o naše kli-
enty: obyvatele domovů seniorů a klienty 
pečovatelských služeb, lidi bez domova, 
s psychickým nebo zdravotním handi-

capem, sociálně slabší. Další ponesou 
následky kvůli délce opatření a propadu 
ekonomiky a našimi klienty se stanou,“ 
doplňují. Počet potřebných se podle nich 
rozšíří o lidi v exekuci a bez práce, matky 
samoživitelky, lidi s duševními či zdra-
votními onemocněními, oběti trestných 
činů nebo děti s nižší úrovní vzdělání, 
které se později hůře uplatní na trhu
práce. 

Podporujte své nejbližší

Organizace proto vyzývají k dodržování 
základních pravidel: nosit při kontaktu 
s  druhými roušku, zdržovat se sociál-
ních kontaktů, vyhýbat se větším sku-
pinám, udržovat odstup dva metry, mýt 
si ruce a používat dezinfekci – a v přípa-
dě příznaků onemocnění zatelefonovat
lékaři.

„Nekašlejme na druhé, nedodržová-
ní pravidel povede jen k  rozsáhlejším 
opatřením v budoucnu. Podporujte své 
nejbližší. Pokud můžete, pomozte svým 
sousedům a  lidem v  okolí. Překonejte 
ostych a  nabídněte pomocnou ruku,“ 
uzavírají v prohlášení.

 TOMÁŠ KUTIL

K LETOŠNÍMU 100. VÝROČÍ NAROZENÍ SV. JANA PAVLA II. připravila římská Galerie Arte Poli výstavu, která přináší četné 
fotografie ze světcova dlouhého pontifikátu, výběr jeho osobních předmětů i sochařská díla, která jej zobrazují. Jeden z vatikánských 
fotografů Giancarlo Giuliani (na snímku) vypráví, jak vznikla jeho slavná fotografie Jana Pavla II. během apoštolské cesty
do Senegalu. Snímek představil při otevření výstavy 16. října. V týž den v roce 1978 Jan Pavel II. nastoupil na Petrův stolec a pronesl 
svou slavnou výzvu: „Nebojte se!“ Výstava končí 2. dubna 2021 – ve výroční den papežovy smrti.  Snímek ČTK 

Nabídnout 
ruku k pomoci

Papež se v úterý 20. října na římském 
Kapitolu zúčastní mezináboženského 
setkání za mír. Tvoří je modlitba v ma-
riánské bazilice Panny Marie u Nebes-
kého oltáře s pravoslavným patriarchou 
Bartolomějem a  zástupci protestantů 
a poté setkání s francouzským vrchním 
rabínem Haimem Korsiou, japonským 
zen-buddhistickým mnichem Shote-
nem Minegishim či za muslimy s Mo-
hamedem A. Abdellatifem, generálním 
sekretářem Vysokého výboru pro lidské 
bratrství, který má prosazovat meziná-
boženskou toleranci a  nenásilí (výbor 
vznikl poté, co papež s imámem Ahme-
dem At-Tajjibem, neformální hlavou su-
nnitů, loni podepsali Dokument o  lid-
ském bratrství). Muslimové a buddhisté 

se pomodlí v muzeu na Kapitolu, zatím-
co židé v římské synagoze.

Po společné minutě ticha za oběti pan-
demie a válek přečtou účastníci „Mírové 
poselství“ a odevzdají je skupině dětí, vel-
vyslancům a italským politikům, na závěr 
pak zapálí světlo pokoje. Je to již 34. roč-
ník mezináboženského setkání v tradici, 
kterou v Assisi započal 27. října 1986 Jan 
Pavel II. Letos má motto: „Nikdo se ne-
zachrání sám – Pokoj a bratrství“. Do se-
tkání se zapojí též italský prezident Sergio 
Mattarella a přes videopřenos předsed-
kyně Evropské komise Ursula von der 
Leyenová. Akci spolupořádá italská Ko-
munita Sant’Egidio, modlitbou se lze 
k online přenosu v osmi jazycích připojit 
na santegidio.org.  (vaticannews, tez)

Mezináboženské setkání za mír
na římském Kapitolu

„Nabídněme společnosti své 
služby, abychom v těchto 
těžkých dnech ‚dýchali‘ s ní. 
Vím, že tak mnozí již činí,“ 
vyzývá kardinál Dominik 
Duka. Jeho slova totiž 
naplňují farnosti i věřící.

Skrze svou farní Charitu se zapojují na-
příklad dobrovolníci z pražské farnos-
ti Stodůlky. Nabízejí pomoc seniorům 
a vážně nemocným, kteří potřebují na-
koupit či vyzvednout léky a na něž pe-

čovatelská služba už nemá kapacitu, ale 
také dětem, které kvůli případnému dis-
tančnímu vzdělávání potřebují doučová-
ní, nebo rodinám, jež se kvůli pandemii 
nyní ocitly bez příjmů.

Salesiáni doučují po internetu

Rovněž chebská Charita má dobrovol-
nické centrum, které nabízí pomoc po-
třebným. Tamní farář P. Petr Hruška far-
níkům mj. připomíná, že je nutné omezit 
kontakty na nejnutnější minimum. „Po-
vzbuzuji k intenzivní a důvěryplné osob-
ní modlitbě ve vašich domácnostech či 
v přírodě,“ vybídl.

Do online režimu přešlo také Salesián-
ské středisko mládeže v  pražských Ko-

bylisích. „Liší se to kroužek od kroužku 
– horolezci a fotbalisté se pochopitelně 
nescházejí, ale lektoři se snaží kontakt 
s dětmi neztratit. Natáčí jim výuková vi-
dea nebo rozesílají podcasty,“ popisuje 
Hana Gennertová, tamní vedoucí kroužků 
zájmového vzdělávání. „Dobře to šlo tře-
ba u keramiky, kde dětem lektorka takto 
natáčí výrobní postup, který mohou sle-
dovat z domova. Přechod na online po-
mohl tak i rodičům, kteří bojují s tím, jak 
děti v této době vhodně zabavit,“ pokra-
čuje. Děti tak vytvořily z hlíny sošky sovy, 
kočky nebo žáby. Středisku se ale daří vést 
i filmový kroužek ve skupině přes Skype 
a dojde na individuální online doučování, 
například matematiky. 

Pokračování na str. 2

SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE, které se 
mají v srpnu 2023 konat v Lisabonu 
namísto původního termínu roku 2022, 
zveřejnily minulý pátek, ve výroční den 
zvolení papeže Jana Pavla II., své logo. 
Autorkou je 24letá Beatriz Roque An-
tunez z Portugalska. Logo má národní 
barvy její země a mezi symboly zachytila 
kříž, růženec, siluetu Madony či vlnu 
jako obraz cesty mladých lidí, ale též 
cesty Panny Marie za Alžbětou. Mottem 
Světových dnů mládeže bude verš
z Lukášova evangelia: „Maria se vydala 
na cestu a spěchala.“ Akce má i svůj web 
lisboa2023.org.  

Opatření proti šíření pandemie minu-
lou středu takřka ze dne na den zcela 
uzavřela základní i střední školy. I cír-
kevní školy tak musely ihned začít s po-
vinnou distanční výukou. Od jara navíc 
přibyla povinnost dálkové výuky, kterou 
v létě schválili zákonodárci. Školy jsou 
tak poměrně dobře připraveny a většina 
z nich, i z těch zřizovaných katolickou 
církví, plynule přešla na online výuku. 
„Situace nás nezaskočila, zvládáme ji 
velmi dobře,“ potvrzuje ředitelka církev-
ní Základní školy Antonína Bratršovské-
ho v Jablonci nad Nisou Janina Křimská, 
která za svou činnost nedávno získala 
papežské ocenění. Její školu navštěvuje 
na 170 žáků. 

Učitelé se shodují, že je distanční 
výuka obtížnější hlavně u mladších žá-
ků. Důležitá je proto součinnost rodin. 
„Učím první třídu, takže je to pro mě, 
děti i rodiče náročnější. Máme zavedený 

program Teams, a tak jsem s dětmi kaž-
dý den alespoň krátce v online rozhovo-
ru, zadávám jim tam práci, případně na-
hrávám krátká videa. Snažím se vše hod-
ně zjednodušit a učím jen to podstatné,“ 
popisuje Kateřina Mácová, která půso-
bí na Základní škole sv. Voršily v Praze. 
„I když se hodně snažím, bez pomoci ro-
dičů nebo staršího sourozence by to prv-
ňáci jen těžko zvládli,“ zmiňuje.

Chybí jim spolužáci

Výuka pomocí internetu a různých počí-
tačových aplikací ale není možná všude. 
„Po zkušenostech s distanční výukou le-
tos na jaře jsme opět přistoupili k offline 
výuce. Nemáme možnost využívat online 
připojení s našimi žáky, a proto vyučující 
připravují pracovní listy, které si žáci nebo 
jejich zákonní zástupci vyzvedávají v prů-
běhu týdne v  dopoledních hodinách,“ 

upozornila ředitelka Církevní základ-
ní školy Přemysla Pittra v Ostravě Jitka 
Grondolská. Mezi žáky školy patří totiž 
řada z rodin ve vyloučených lokalitách. 

Současný stav je však pro žáky i uči-
tele obtížný nejen kvůli ztíženým mož-
nostem výuky. Pro děti je izolace velkým 
zásahem do každodenního života. „Mr-
zí nás, že s nimi nemůžeme být v den-
ním kontaktu. I žákům chybí spolužáci 
a kamarádi. Věříme, že vše brzy odezní 
a vrátí se do starých kolejí, aby za pár let 
mezi námi nevyrostla generace negra-
motných,“ doufá Jitka Grondolská s tím, 
že úspěšnost distanční výuky se ukáže až 
po návratu dětí do školních lavic.

Ani ve školních budovách se život 
zcela nezastavil. Školy se snaží nezvyklý 
čas a nepřítomnost žáků co možná nej-
více využít, pouští se do údržby a většíc h 
úprav, které by se za běžného provozu 
nestihly.  KAREL PUČELÍK

Církevní školy online

Pandemický život farností
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Letošní ročník 
Broumovských diskusí se 
odkládá, i když alespoň 
jeho část organizátoři 
zamýšlí uskutečnit 
online. Město chce 
zároveň kandidovat 
na Evropské hlavní 
město kultury 2028.

„Pozorně sledujeme epidemickou 
situaci a po pečlivém zvážení jsme 
dospěli k závěru, že letošní konfe-
renci 7. Broumovské diskuse (plá-
nované do Broumovského kláštera 
od 3. do 6. listopadu 2020) odloží-
me,“ popisuje Kateřina Ostradec-

ká z pořádající Agentury pro rozvoj 
Broumovska. Míra rizik by byla pří-
liš vysoká. „V tuto chvíli počítáme 
s tím, že bychom konferenci na té-
ma Hodnoty a společnost uskuteč-
nili příští rok v listopadu,“ připoju-
je s tím, že by aspoň část programu 
letos odvysílali online bez publika, 
třeba i formou rozhovorů s hosty.

Broumov zároveň začíná usilovat 
o to, aby se za osm let stal „kulturním 
centrem“ Evropy. „Je to dobrodruž-
ství, které právě začíná. Rozbíhá se 
cesta k formulaci strategie, která by 
měla naplnit kandidaturu Broumo-
va jako Evropského hlavního města 
kultury 2028. Hovoříme o laborato-
ři života venkovského města, které 
chce obstát dnes i v budoucnu a věří, 
že kultura je klíčovým integrátorem 
a hybatelem potřebných změn. Mys-

líme i na ostatní, pro které můžeme 
být inspirací,“ popisuje Jan Školník 
z  Agentury pro rozvoj Broumov-
ska, který je jedním z iniciátorů dění 
v celém regionu. „Miluji Broumov. 
Věřím v jeho sílu a potenciál. Cítím 
jeho nezlomnou energii navzdory 
covidům i  jiným dlouhodobějším 
společenským a ekonomickým tren-
dům,“ dodává Školník.

Titul Evropské hlavní město 
kultury je na rok propůjčován Ev-
ropskou unií jednomu či více ev-
ropským městům, která tak ma-
jí možnost představit Evropě svůj 
kulturní život a jeho rozvoj. V roce 
2015 se jím spolu s belgickým Mon-
sem stala Plzeň, v roce 2013 Košice. 
Vždy to znamená kulturní oživení, 
spoustu akcí a růst zájmu nejen tu-
ristů. (tok)

OBNOVENOU STEZKU SVATÝCH mají od minulého týdne v Radešíně,
který spadá do farnosti Bobrová v brněnské diecézi. Několika aktivním
farníkům se podařilo nechat namalovat a navěsit zpět do přírody obrázky 
svatých (sv. Anny, sv. Josefa, sv. Františka z Assisi a Panny Marie). Stezka 
začínající u kaple v Radešíně tak může znovu sloužit jako místo pro tichou 
modlitbu v přírodě i inspiraci kolemjdoucím, ale i  pro křesťanské aktivity
v době pandemie. Snímek Radek Hanskut / Člověk a Víra

K církvím se podle průzkumu hlá-
sí 26 % respondentů, z toho větši-
na k římskokatolické (83 %). Mezi 
nejmladšími respondenty je věřících 
20,5 %, v nejstarší věkové katego-
rii 60+ je jejich zastoupení téměř 
dvojnásobné (40 %). „Právě pro tu-

to věkovou kategorii je nyní aktivní 
účast na životě církve komplikova-
nější, protože často nemohou při-
jít do kostela osobně. Klíčové jsou 
pro ně přenosy bohoslužeb v  tele-
vizi, aktivní účast přes sociální sítě 
pro ně není tak přirozená jako pro 

mladší generace,“ komentují da-
ta Kateřina Pulkrábková a  Daniel 
Chytil z Odboru analýz církevních 
dat ČBK. Právě tato skupina ny-
ní ocení jiné formy pastorace, jako 
je tichá adorace, otevřené kostely 
k modlitbě, přítomnost kněze k in-
dividuálnímu rozhovoru a  udílení
svátostí.

„Tento rok je pro nás velkou vý-
zvou. Jsme rádi, že věřících neubý-
vá, zcela se ale mění forma pasto-
race i komunikace s nimi. Osobní 
návštěvu kostela sice nemůže nic 
nahradit, přesto se online komuni-
kace stává důležitou součástí pas-
torace věřících. Neodmyslitelnou 
roli v  tom sehrávají i  křesťanská 

média, která pravidelně přenosy 
bohoslužeb i  další služby nabíze-
jí online,“ říká P. Stanislav Přibyl, 
generální sekretář České biskup-
ské konference. Inspirací v hledání 
nových cest je podle něj sám papež
František.

Věřící jsou spokojenější

Věřící i  ti, kdo se hlásí k  církvím, 
jsou podle průzkumu v  porovná-
ní s celkovou populací vzdělanější. 
Rozdíly oproti zbytku populace ne-
jsou výrazné, ale platí, že čím vyš-
ší úroveň dosaženého vzdělání, tím 
vyšší religiozita. Nejméně nevěří-
cích je tak mezi vysokoškoláky. Za 

věřící se prohlašuje také více žen než 
mužů, ženy se i častěji hlásí k někte-
ré z církví.

Od celkové populace se věřící zá-
sadně neliší v hodnocení své majet-
kové a společenské úrovně, ale jsou 
o něco spokojenější – sami se řadí 
k vyšším vrstvám a méně se považu-
jí za chudé. 

Nejvyšší procento lidí se k  ví-
ře přihlásilo v  obcích do dvou ti-
síc obyvatel. Sociologové dodá-
vají, že sekularizovanější regiony 
vykazují nejen méně věřících, ale 
i  celkově velkou míru nespokoje-
nosti s  životem a  dalšími hodno-
tami.

TOMÁŠ KUTIL

Průzkum: 30 % lidí věří v Boha
Nejnovější statistická data o víře
v Boha zveřejnila Česká biskupská konference. 
Vychází z průzkumu agentury STEM, která data 
sbírala od ledna do září od zhruba pěti tisíc 
lidí. Na otázku: „Věříte v Boha?“ odpověděla 
kladně takřka třetina respondentů (30,5 %).

Broumov odkládá diskuse

Dokončení ze str. 1

Středisko nově připravilo též video-
lekce cvičení pilates pro ženy. „Tvoří 
se skutečně ze dne na den. Vymýš-
líme, jak udržet kontakt s účastní-
ky. Program tedy stále není uzavře-
ný a hledáme nové cesty,“ připojuje 
Gennertová.

Příspěvky na dálku

Řadu správců farností trápí hrozící 
nedostatek financí, který už leckde 
pocítili během jarní vlny pandemie. 

Na věřící se proto obracejí s prosbou 
o příspěvek na dálku. Hned dvě čís-
la účtu, kam lze posílat finanční da-
ry, tak s výzvou o pomoc v současné 
tíživé situaci visí na webu Svatého 
Hostýna, kde týdny bez poutníků, 
návštěvníků a turistů musí přečkat 
jak místní duchovní správa, tak
Matice svatohostýnská.

Těm, kdo na finanční podporu 
své farnosti nezapomínají a  záro-
veň se nebojí nových technologií, 
se zase rozhodli vyjít vstříc v pros-
tějovské farnosti Povýšení sv. Kříže. 
Na farním webu je vedle čísla účtu 

k dispozici platební brána a ve far-
ních listech čtenáři naleznou tzv. 
QR kód pro rychlé odeslání stokoru-
nového příspěvku. „Nějakou finanč-
ní rezervu máme, takže vysloveně 
existenční potíže nám teď nehrozí 
a  třeba na platby energií ještě ně-
jakou dobu bude. Našetřené pení-
ze jsme ale zamýšleli použít na jiné 
důležité výdaje, které bychom v tom 
případě museli odložit,“ říká zdejší 
farář P. Aleš Vrzala.

(gra, tez, tok)

Více v diecézním zpravodajství

Pandemický život farností

MŠE SVATÁ POD ŠIRÝM NEBEM se uskutečnila minulou neděli u Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí 
v Praze. „Sloužil jsem ji za nemocné a za ukončení koronavirové pandemie,“ vysvětlil její celebrant P. Jiří Korda. Dorazi-
lo podle něj kolem 150 lidí. Podle informací Radima Ucháče, jednoho z pořadatelů ohlášeného shromáždění (s možnou 
účastí až pěti set lidí rozdělených do skupinek po dvaceti osobách), by se zde tímto způsobem měla nedělní mše svatá 
zopakovat v dalších týdnech, a to podle aktuálních  opatření vlády.  Snímek Eugen Kukla

Teologické fakulty slaví 30 let
návratu ke svým univerzitám
Právě před 30 lety se 
pražská i olomoucká 
teologická fakulta 
znovu připojily ke svým 
mateřským univerzitám.

Pražská teologická fakulta je (stejně 
jako olomoucká) dokonce zakláda-
jící fakultou celé univerzity. Kano-
nicky ji ustavil 26. ledna 1347 pa-
pež Klement VI., 7. dubna 1348 ji 
pak založil Karel IV. Až komunisté 
ji v roce 1950 z univerzity vyřadili, 
a musela se navíc přestěhovat do Li-
toměřic. Do Prahy i na svou univer-
zitu se pak vrátila v roce 1990.

Katolická teologická fakulta 
(KTF UK) plánovala oslavit 30. vý-
ročí této „reinkorporace“ řadou ak-
cí, kvůli pandemii se ale program 
zredukoval. Podařilo se nicméně 
zprovoznit web www.ktfuk30.com 
s podrobnou historií fakulty a množ-
stvím archivních fotografií. „K výro-
čí přičlenění fakulty zpět k Univerzi-
tě Karlově mě přivedly loňské oslavy 
roku 1989. Při hledání fotografie do 
výstavy připravované rektorátem 
k Sametové revoluci jsem narazila 
na složku snímků ze slavnostního 
aktu reinkorporace ze září 1990 za 
přítomnosti představitelů univer-
zity, fakulty, církve i politiky,“ líčí 
proděkanka pro vnější vztahy Ma-
rie Vymazalová. Velká událost teh-
dy napravila křivdu, které se fakultě 
od komunistického režimu dostalo. 

„Připomínka září roku 1990 pro 
nás tedy neznamená jen další kulaté 
výročí, kterých můžeme nalézt v naší 
historii od 14. století opravdu mno-

ho. Je to i vděčnost za to, co se pro 
dnešního studenta či pedagoga mů-
že zdát samozřejmostí. Totiž že fa-
kulta je stále činná, má své místo ve 
svazku Univerzity Karlovy, a může 
tak navazovat na práci předchozích 
generací,“ připojuje proděkanka. 
Většina plánovaných aktivit se ov-
šem kvůli koronaviru konat nebude.

Olomoucká teologie
online zaujala ve velkém

Cyrilometodějská teologická fakul-
ta Univerzity Palackého v Olomou-
ci si své obnovení po pádu komuni-
smu připomíná 22. října. K výročí 
fakulta připravila webovou stránku 
www.cmtfup30.cz, která připome-
ne zlomovou dobu. Zájemci zde na-
jdou videorozhovory s pamětníky, 
dobové fotografie a  „narozenino-
vé“ videopřání. Vzpomínky přiblíží 
také výstava historických fotogra-
fií v přízemí budovy v Univerzitní
ulici.

Ve stejný den, kdy do Olomouce 
před 30 lety dorazili první studen-
ti, aby tu zahájili svobodné studium 
teologie, se dnešní studenti zapíšou 
do zcela nového a unikátního pro-
gramu Teologie online. Ten přilákal 
stovky studentů. „Je to úžasná ná-
hoda a opravdu symbolická událost, 
že po třiceti letech se ve stejný den 
budou ke studiu online zapisovat 
studenti nového, moderního oboru. 
Velký zájem o něj nás velmi příjem-
ně překvapil. Těší nás to, znamená 
to pro nás ale další práci – chceme, 
aby i  takto na dálku měli studen-
ti veškerou naši pozornost,“ uvádí 
proděkanka pro vnější vztahy Marta 
Lucie Cincialová. (tok)
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• rozsáhlá duchovní nabídka 
nejen pro stav nouze 

• povzbuzení a vzdělání dospělých, 
mládeže a dětí

• provozuje Pastorační středisko při 
Biskupství českobudějovickém  

NEJLEPŠÍ SEVEROAMERICKOU DĚTSKOU KNIHOU ROKU se podle naklada-
telské ankety Moonbeam Children’s Book Awards stala publikace Americké biskupské 
konference. Knížku pro školní děti „Everyone belongs“ (Všichni patříme k sobě) o osu-
dech imigrantského chlapce připravila biskupská komise proti rasismu a ilustrovala 
ji Kristin Sorra. Vznik publikace inspiroval dokument Americké biskupské konference 
z roku 2018 „Otevřme svá srdce“ kritizující rasismus ve společnosti. Situace se do 
dnešních dnů dále vyhrotila zvláště v souvislosti s květnovým zabitím George Floyda
v Minneapolisu.  Repro KT 

Navzdory pandemii, kdy státy zavádě-
jí přísná omezení s cílem zachránit co 
nejvíce životů, pokračují v řadě z nich le-
gislativní procesy, které míří k uvolnění 
pravidel „smrti na přání“. Minulý týden 
oznámila nizozemská vláda, že na žádost 
lékařů a  rodičů chce povolit eutanazii 
terminálně nemocných dětí ve věku od 
jednoho roku do 12 let. Eutanazie a asis-
tovaná sebevražda, v Nizozemsku legální 
od roku 2002, jsou zde kromě u dospě-
lých možné u dětí do jednoho roku a pro 
věkovou skupinu 12 až 17 let. U mlad-
ších nevyléčitelně nemocných dětí v zá-
věru života byly dosud výhradně možné 
paliativní péče nebo zastavení výživy. 

Jak podle agentury CNA vysvětlil po-
slancům ministr zdravotnictví Hugo de 
Jonge, záměrem nynějšího návrhu je též 
„zaručit více právních pojistek pro léka-
ře“. Několik let se např. v Nizozemsku 
táhla kauza lékařky Marinou Arendso-
vé, která provedla eutanazii pacientce 
s demencí a poté byla obviněna z vraždy. 
Pacientka sice dříve podepsala souhlas, 
později však naznačovala, že už si euta-
nazii nepřeje, avšak podle lékařčiných 
obhájců tou dobou již nebyla způsobilá 
o sobě rozhodovat. Soudy letos Arend-
sovou osvobodily.

Utrechtský arcibiskup, kardinál 
Willem Eijk, však varuje, že jádro pro-
blému leží jinde. „Jakmile jednou akcep-
tujeme, že lze ukončit život pro určitou 
míru utrpení, už vždy budeme čelit otáz-
ce, zda by to nemělo být povoleno i v pří-
padě utrpení o něco menšího,“ zdůraznil 
v září pro agenturu CNA. Nizozemsko 
– jak Eijk ilustruje – smrt na přání pů-
vodně legalizovalo jen pro terminálně 
nemocné svéprávné dospělé, postupně 
však zahrnulo i pacienty s chronickými 
nemocemi a  handicapy, psychiatrické 
pacienty a děti. Ročně zde zemře euta-
nazií až šest a půl tisíce lidí – kolem 5 % 
všech úmrtí. To zhruba odpovídá dosa-
vadnímu počtu zemřelých na koronavi-
rus v Nizozemsku.

O  možné legalizaci eutanazie se letos 
diskutuje také ve španělském parlamen-
tu. Od února návrh zákona prošel po-
stupně dolní komorou a komisemi a od 
září o něm debatuje senát. Ostře proti se 
nyní vyslovila Španělská bioetická ko-
mise – nezávislý orgán, který má za úkol 
posuzovat etické a společenské důsledky 
posunů v medicíně. 

Komise vydala jednohlasné dopo-
ručení zákon odmítnout, v  první řadě 
pro nesouhlas s předpokladem „práva 
na smrt“. „Eutanazie a asistovaná se-
bevražda nejsou známkami pokroku, 
nýbrž naopak úpadku civilizace,“ zdů-
raznila komise podle agentury CNA. 
„V  kontextu, kdy je hodnota lidského 
života poměřována kritérii společenské 
užitečnosti, ekonomických zájmů, míry 
zátěže pro rodinu a veřejnost i pro veřej-
né náklady, přinese legalizace předčasné 
smrti ještě další sérii problémů,“ dodala 
komise.

Prohra pro lidstvo

Arcibiskup valencijský, kardinál Antonio 
Cañizares, pak zákonodárcům adresoval 
dopis, kde návrh označil za „obludný“. 
Ve Španělsku dosud jakákoli podoba na-
pomáhání k sebevraždě stojí mimo zákon 
a jeho legalizace by podle kardinála byla 
„drtivou a historickou porážkou pro ce-
lé Španělsko i pro lidstvo samotné“, jak 
stojí na webu arcidiecéze archivalencia.
org. Cañizares státu vytýká i fakt, že se 
o návrhu hlasuje v době koronavirové 
pandemie, která mnohem tragičtěji za-
sahuje právě staré a  nemocné lidi. To 
v  jeho očích obírá vládu o důvěryhod-
nost. Španělsko od začátku pandemie 
sečetlo už přes 33 tisíc obětí a způsob, ja-
kým se popasovalo s jarní vlnou nákazy, 
bývá citován jako příklad špatné praxe, 
jak naznačil i kardinál Cañizares.

Španělská biskupská konference vy-
dala 14. září stanovisko, kde zdůraznila, 
že zatímco vyléčit už leckdy nejde, pečo-
vat lze až do konce a společnost by nikdy 
neměla tváří v tvář utrpení „vyklízet scé-
nu života“. Španělská bioetická komise 
vyzývá namísto legalizace eutanazie bez-
odkladně rozšířit a zlepšit paliativní péči, 
včetně intenzivní léčby bolesti a etických 
metod sedace. Zřetelný rozdíl mezi do-
provázením v umírání a aktivním ukon-
čením pacientova života pak popsal pro 
CNA nizozemský kardinál Eijk. 

Vytvořit kulturu soucitu

Arcibiskup Franz Lackner, šéf biskup-
ského sboru Rakouska (kde má v nej-
bližších týdnech zaznít výnos Ústavního 
soudu, který by mohl otevřít širší ces-
tu asistované sebevraždě), v  protikla-
du k postupné legalizaci smrti na přá-
ní vyzval „vytvořit kulturu péče, soucitu 
a pomoci“. „Nesmíme ponechat lidi osa-
mocené na jejich poslední, často tak na-
máhavé životní cestě,“ řekl arcibiskup 
podle agentury Kathpress. „Nesmíme li-
di opustit, ani když opustili sami sebe.“ 
Podobně mluví církev v  Irsku (zákon 
„o důstojném umírání“ zde čerstvě pro-
šel ve sněmovně druhým čtením) nebo 
v Kanadě (v parlamentu je právě návrh 
dále dekriminalizovat některé postupy 
asistovaného umírání).

Otázky spojené s  koncem života se 
církev snaží vyjasnit i dalšími kroky. Ra-
kouské prolifové Salcburské lékařské 
fórum uspořádalo v polovině října od-
bornou konferenci, kam pozvalo vedle 
světových expertů reprezentanty státní 
správy. Vatikánská Kongregace pro nau-
ku víry vydala 22. září dokument „Milo-
srdný Samaritán“ (Samaritanus Bonus, 
viz KT 40), kde připomíná nezrušitel-
nost práva na život i  lidské důstojnos-
ti každého člověka, klade důraz na pa-
liativu a  rýsuje pravidla pastoračního 
doprovázení osob mířících k eutanazii 
nebo asistované sebevraždě. Katolická 
univerzita ve španělské Valencii zase ve 
zvláštním studijním programu připra-
vuje odborníky, kteří by dokázali při do-
provázení umírajících a jejich rodin lépe 
pracovat s jejich strachem z umírání a ze 
smrti, který je podle kritiků eutanazie – 
ač to může znít paradoxně – nejednou 
důvodem, proč nemocní o předčasný od-
chod ze života žádají.

ALENA SCHEINOSTOVÁ

Eutanazie znamená 
člověka opustit,
nikoli mu pomoci
Nesouhlasem a znepokojením reaguje církev 
na pokusy hned několika zemí rozšířit možnosti 
eutanazie a asistované sebevraždy. „Koronavirová 
krize jasně ukázala, že ochrana starších a zranitelných 
lidí je takřka posvátnou povinností, a tento étos je 
nezbytné uchovat,“ shrnuli rakouští biskupové.

„Právo na smrt“ je iluzorní

UMĚLECKÝ PROJEKT K CHVÁLE DLOUHOLETÉHO MANŽELSTVÍ? Právě 
takový představuje instalace v parku belgického zámku Bautersemhof pod názvem 
Side by Side (Bok po boku). Ve zdejším romantickém prostředí se od 60. let s oblibou 
fotografují svatební páry. Fotografce Jessice Hilltout se nyní podařilo zkontaktovat
35 těchto dvojic – ale i vdovců nebo vdov – sezdaných před desítkami let a znovu je
nasnímat na stejném místě. Vzniklá výstava je v parku volně přístupná do konce
podzimu.  Snímky sidebysidezandhovenfr.com 

Manželům s poctou

Otázky bezpečnosti, svobody slova, ale 
také možností lidského bratrství rozví-
řila brutální vražda učitele Samuela Pa-
tyho ve francouzském Conflans-Sainte-
-Honorine poblíž Paříže.

„Všichni společně – věřící všech 
vyznání i  bez vyznání – se naléha-
vě musíme spojit ve službě vzdělávání 
k bratrství, které náleželo k poslání Sa-
muela Patyho,“ prohlásili podle deníku 
La Croix biskupové zdejší versailleské 
diecéze. Sedmačtyřicetiletého gymna-
ziálního dějepisáře a vyučujícího občan-
ské nauky Patyho zavraždil 16. října na 
ulici poblíž školy osmnáctiletý mladík 
původem z Čečenska. O několik dní dří-
ve Paty při výuce o svobodě slova ve třídě 
ukázal karikatury proroka Mohameda 
ze satirického časopisu Charlie Hebdo 
a otec jedné z žákyň poté na internetu 
zveřejnil ostrou kritiku společně se jmé-
nem učitele a adresou školy. Paty zahy-
nul po několika dnech výhrůžek a stíž-
ností.

Francie v boji s fanatismem
Čin vzápětí odsoudily muslimské, 

křesťanské i politické autority. V neděli 
se modlily za zavražděného, jeho rodi-
nu, kolegy i žáky všechny okolní farnos-
ti. O modlitbách ujistili biskupové či kar-
dinál Robert Sarah, prefekt vatikánské 
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.

Nedělní manifestaci křesťanů, mus-
limů a dalších lidí víry svolal do Saint-
-Étienne-du-Rouvray arcibiskup rouen-
ský Dominique Lebrun. Právě toto město 
před čtyřmi lety zažilo podobný útok na 
kněze P. Jacquesa Hamela, kterého dva 
muslimští mladíci zavraždili při mši sva-
té. „Chceme takto vyjádřit, že pokračuje-
me v boji proti fanatismu, který zabil i ot-
ce Hamela,“ sdělil La Croix arcibiskup 
Lebrun. „Kéž vrah i všichni, kdo v sobě 
živí fanatismus, naleznou světlo v auten-
tickém setkání s Bohem. Bůh nikdy ne-
chce smrt, dokonce ani smrt zlého člově-
ka,“ zdůraznil arcibiskup. Patyho vrah 
byl při zatýkání zastřelen, ve vazbě je ně-
kolik lidí včetně jeho příbuzných.  (sch) 

Indické úřady zatkly třiaosmdesátileté-
ho jezuitu P. Stana Swamyho ve výcho-
doindickém Ráňčí. P. Swamy působí 
v jezuitském sociálním centru a dlouho-
době se zasazuje za dodržování ústav-
ních práv domorodých komunit. Pou-
kazuje též na zneužívání moci ze strany 
úřadů a veškeré případy pečlivě doku-
mentuje. Už dříve byl vícekrát přepa-
den či vyslýchán. Národní vyšetřovací 
agentura jej nyní obvinila ze spolupráce 
s marxistickými rebely. V předtuše zatče-
ní nahrál P. Swamy video, kde mj. říká: 
„Co se děje se mnou, není nic ojedinělé-
ho. Významní intelektuálové, právníci, 
spisovatelé, básníci, aktivisté, studen-
ti, vůdci jsou uvězněni, protože vyjád-
řili svůj nesouhlas nebo vznesli otázky 
ohledně vládnoucích sil Indie. Jsem při-
praven zaplatit, ať je cena jakákoli.“ Je-
zuitský řád i další katolické autority usi-
lují o knězovo osvobození. (crux, jesuit.cz)

V Indii zatčen 
jezuitský kněz
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P. JINDŘICH 
ŠRAJER je 
salesián 
s dlouholetou 
pastorační 
praxí, přednáší 
teologickou 

etiku na Teologické fakultě JU 
v Českých Budějovicích. Zeptali 
jsme se ho na jeho pohled na 
ctnosti a výchovu k nim.

Co je to ctnost? Existuje řada defi nic. Jak byste 
ji jednoduše vysvětlil vy?
Být bdělý a disponovaný k dobru. Stále za ním 
jít a vydávat přitom ze sebe to nejlepší. Je to 
vlastně cesta k plnosti života. Velmi výstižná 
je v tomto ohledu definice Katechismu kato-
lické církve (viz box), kterou doporučuji nejen 
k přečtení. 

Hlavní (kardinální) ctnosti jsou obezřetnost 
(moudrost), spravedlnost, uměřenost 
a statečnost. Které dnes podle vás nejvíce
chybí?
Ve vztahu ke ctnostem se hovoří o  jedno-
tě ctností. To znamená, že je důležité usilo-
vat o všechny. Jinak hrozí nezdravé vychýle-
ní – například přílišný důraz na spravedlnost 
může upozadit uměřenost či lásku. Vždy 
jde o  rovnováhu. Takže i  dnes jsou potřeba
všechny. 

Co jejich absence způsobuje?
Jednoduše řečeno: povrchnost života a osob-
ní nevyrovnanost. Kde absentuje ctnost, tam 
se nežije dobře. V mezilidských vztazích – jak 
těch manželských a rodinných, tak ve vztazích 
obecně – ochabuje důvěra a vzájemné poro-
zumění. Chybí zde předvídatelnost jednání 
a spolehlivost.

Proč je dobré a vhodné o ctnosti
usilovat?
Protože se díky nim stávám plněji člověkem. 
Uvědomuji si svou hodnotu, což je předpokla-
dem, že ji budu vidět i u druhých. Učím se být 
vnímavý a vděčný. 

Které z nich jsou potřeba právě nyní, kdy řada 
lidí prožívá kvůli pandemii hodně strachu, 
nejistoty, ztrátu důvěry?
Ctnost obecně představuje vyváženost, sta-
bilitu. To znamená schopnost umět ustát 
nejrůznější náročné životní situace (kterou 
pandemie v současnosti bezesporu je), být za-

kořeněn v dobru, což pro nás křesťany zname-
ná v Bohu. Tady je základ důvěry a moudrosti, 
které zabraňují panice, přehnanému neklidu 
a obavám. 

Je možné ke ctnostem dospět přirozeně? Má je 
někdo „v sobě“?
Ctnost vychází z přirozené dispozice člověka 
k dobru, kterou se snaží rozvíjet. Tento poten-
ciál máme v sobě všichni. 

Jak k nim druhé vést, vychovávat? Lze je 
odkoukat, nebo je vhodný systematičtější 
přístup?
Klasické pojetí říká, že ctnost je návyk, že se 
jí tedy učíme. Pro mě je lepší vyjádření, že si 
ctnosti osvojujeme. To je možné jen tehdy, 
když o ně usilujeme na základě osobního pře-
svědčení. V tomto směru má (zvláště u mla-
dých lidí) strhující příklad větší význam než 
jen abstraktní výchova k nim či jejich mecha-
nický „nácvik“. 

Před rokem 1989 razil režim
úplně jiné hodnoty, po Sametové revoluci se 
začaly vracet „pravda a láska“, které jsou
dnes někdy znovu vysmívány. Proč tomu
tak je? Jaké mají dnes ctnosti ve společnosti 
místo?
Na tuto otázku je pro mě těžké odpovědět. Asi 
k tomu řeknu jen to, že si pouze můžeme přát, 
abychom my sami usilovali o to, být ctnostný-
mi, a zároveň podporovali ty, kteří svým ctnost-
ným životem (např. politici) poukazují na důle-
žitost hodnot, které jsou pro společnost, resp. 
pro kvalitu života v ní určující. (tok)
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Ctnost? Přestože tento pojem 
může někomu znít poněkud 
staromódně, v psychologii 
a pedagogice se poslední 
dobou objevuje stále častěji. 
A i do škol – nejen těch 
církevních – se etická výchova 
či výchova ke ctnostem vrací. 
Ovlivní to další generace?

„Žijeme v době negativního, záporného. Lidé 
čtou černou kroniku, novináři píší o neštěs-
tích, v televizi je ukazují,“ píše na svém we-
bu Mons. Jan Peňáz a doplňuje, že chceme-li 
se i v myšlenkách zaměřovat víc na to dobré 
a krásné, pomáhají nám v tom ctnosti. S hu-
morem uvádí, že nechceme být přece nega-
tivní, ale „gativní“. Že se nechceme zabývat 
neřestmi, ale „řestmi“. A v tom nám pomáhají 
hlavně víra, naděje a láska, ale i moudrost, sta-
tečnost, spravedlnost a mírnost.

Každý má svou
představu dobra

P. Jiří Kaňa z Blanska už déle než třicet let vy-
práví dětem ve farnosti i ve školkách o dobrých 
způsobech jednání skrze divadélko a pohádko-
vé příběhy: „Snažím se, aby v pohádkách děti 
zažily, že dobro bývá i krásné a přináší pocit 
štěstí, že se dá žít dobře i s humorem. Etiku 
chápu jako chování podle obecně správných 
pravidel a za morálku považuju totéž, ale na 
základě jejich vnitřního přijetí. Proto se sna-
žím s  pomocí scének s  maňáskem přispět 
k motivaci dětí chovat se nejen podle správ-
ných pravidel, ale vnitřně s nimi souznít,“ říká 
P. Kaňa.

Za poslední léta však zaznamenává urči-
tou změnu v chování dětí i  jejich rodičů. Do-
mnívá se, že oproti počátkům této aktivity se 
hranice mezi dobrem a zlem postupně stírají. 
Prastaré pohádkové schéma vítězství dobra 
nad zlem už má konkurenci v příbězích, nebo 
spíše v hrách, kde je potřeba zlo využít k vítěz-
ství a úspěchu. „Obdobně je to vidět na do-
spělých, kdy se k tomu přidává, že se o dobru 
často rozhodují jako děti, tedy spíše pocito-
vě než rozumově. Snadněji tak podléhají lžím 

a polopravdám. Z toho pak plyne, že dávají 
přednost štěstí jednoho dne a jedné generace 
před štěstím druhých lidí a generací příštích. 
Jako křesťané máme velkou výhodu, že od Bo-
ha převzaté životní hodnoty vydrží víc než jed-
nu módní sezonu,“ říká s úsměvem P. Kaňa.

Jedním z důsledků této pestrosti názorů na 
to, co je dobro, je podle něj nárůst vzájemné 
nevraživosti a pohrdání. „Proto mám v pohád-
kách zakomponované i množství námětů, že 
být jiný nepředstavuje automaticky překážku 
vzájemného štěstí. Děti se učí vnímat, že roz-
dílnosti v přírodě patří k životu. A mám radost, 
když mi někdy při pohádce samy děti pora-
dí, jak správně něco vyřešit. Učí se nejen po-
znávat, co je dobré, ale také se pro to rozhod-
nout,“ uzavírá P. Kaňa.

Lektorka Marie Nováková, která mimo jiné učí 
etickou výchovu na školách a věnuje se pre-
venci či klimatu ve třídě, podotýká, že mladí 
lidé už pojmu ctnost nerozumí. Proto s nimi 
mluví o pozitivním upevněném návyku, správ-
ném středu chování mezi dvěma krajnostmi. 
Tomu již studenti rozumí lépe. „Jako příklad 
uvádím, že když si čistím zuby, příliš nad tím 
nepřemýšlím, nemyslím na každý zub. Tohle 
mé jednání je zautomatizované. Ale než jsme 
si je zautomatizovali, stálo to hodně úsilí, ro-
diče nám to museli připomínat, někdy se nám 
do toho nechtělo a museli nás nutit,“ přirov-
nává Marie Nováková. „Podobně když si osvo-

jujeme morální jednání, rozhodujeme se pro 
dobro bez nároku na odměnu nebo ocenění, 
a co poznávám jako dobré, se stává součás-
tí mé osobnosti,“ dodává a vrací se k příkla-
du se zuby. „Když se bavíme o čištění zubů, 
říkám dětem, aby si nečistily všechny, ale 
jen ty, které chtějí, aby jim zůstaly. A ony se 
smějí, protože chtějí, aby jim zůstaly všech-
ny,“ líčí lektorka a připomíná, jak je důležitá 
motivace, která povzbudí vůli ke konkrétní-
mu chování. „Když se takto bavíme s dětmi 
o ctnostech, začínají je chápat bez ohledu na 
to, zda jsou z věřících rodin,“ doplňuje Marie
Nováková.

Ne na úkor druhého

Lektorka souhlasí, že dnešní doba vede k vý-
chově, která preferuje prosazení sebe na 
úkor druhého. Ale když s mladými lidmi ho-
voří o tom, co jim vnitřně přináší uspokoje-
ní, zjišťuje, že je to sice často prosazení se-
be, ale společně s  druhými, a  ne na jejich 
úkor. „Pokud tito lidé nejsou příliš zranění 
výchovou nebo prostředím, kde se nacháze-
jí, vnitřní čistota a touha po vztazích v nich 
je,“ říká Marie Nováková. Podle ní je důleži-
té, aby mladí lidé našli vzory: „Dnešní spo-
lečnost má deficit, že mladým nestaví před 
oči pozitivní vzory. Přitom se každý z nás stá-
vá vzorem pro okolní svět. Když mladým li-
dem dáte pravidla, mohou je zpochybnit, 
ale vaši zkušenost nebo lidský příběh nikdo
nezpochybní.“

Mohou to být podle lektorky obyčejné pří-
běhy, které vidíme kolem sebe: dívka, která 
vytáhla svou sestřičku z hořícího domu a za-
pomněla na strach; dítě, které zachránilo 
kamaráda, když se topil. „Zkrátka lidé, kte-
ří myslí na jiné, a tím je jejich chování hrdin-
ské. Nebo vyprávím příběh kluka, jehož sta-
tečnost spočívala v  tom, že si přiznal, že se 
nikdy nenaučí skákat z můstku. Nepředklá-
dám ho jako vzor chování, vyprávím příběh, 
ale všechny děti bez rozdílu mi říkají, že jeho 
jednání bylo statečné, protože přiznal, že něco 
nedokáže. Jako příklad vytrvalosti a originali-
ty může mladým lidem posloužit třeba zná-
mý vědec Stephen Hawking, který byl odká-
zaný na různé pomocné přístroje, a přesto žil 
plnohodnotný život,“ míní lektorka a vybízí 
rodiče a vychovatele, aby pro své děti vyhle-
dávali podobné vzory – a hlavně aby jim sa-
mi byli vzorem, i s vědomím, že nikdo není
dokonalý.

KATEŘINA ŠŤASTNÁ

Příběh místo moralizování

Kde chybí ctnosti, tam se nežije dobře

–  čl. 1803: Ctnost je trvalá a pevná dispozi-
ce konat dobro. Dovoluje člověku nejen 
konat dobré skutky, nýbrž i vydávat ze 
sebe to nejlepší. Ctnostná osoba všemi 
svými smyslovými i duchovními silami 
směřuje k dobru, hledá je a volí v kon-
krétním jednání.

–  čl. 1804: Lidské ctnosti jsou pevné po-
stoje, ustálené sklony, trvale nabyté 
dokonalosti rozumu a vůle, které řídí 
naše skutky, vnášejí řád do našich váš-
ní a usměrňují naše chování podle ro-
zumu a víry. Jejich plodem je snadnost, 
sebeovládání a radost při úsilí o mravně 
dobrý život. Ctnostný člověk je ten, který 
svobodně koná dobro.

Ctnosti a katechismus

 Co jsou ctnosti? Rodiče, katecheti a učitelé je mohou dětem přiblížit jako pozitivní návyk.
 Ilustrační snímek Dušan Kadlec / Člověk a Víra

Zautomatizovat si dobré jednání

 Spravedlnost je slepá, říká se. Může to také 
znamenat, že když bychom ji příliš prote-
žovali, přehlédneme uměřenost a lásku. 
Takto zpodobnil ctnost spravedlnosti 
v alegorii Matyáš Bernard Braun na Kuksu. 
 Snímek wikimedia.org
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Výchova ke ctnostem je systém, 
který ve své výuce používá 
soukromá pražská ZŠ Navis. Vede 
žáky ke křesťanským hodnotám. 
Je držitelem ocenění Etická škola 
a Stříbrné plakety Etického fóra.

„Jmenuji se Anna, ale doma mi všichni říkají Anič-
ka. Právě jsem nastoupila do této školy. S rodinou 
jsme se nedávno přistěhovali a nikoho tu ještě ne-
znám.“ – „Já jsem Vojtěch, ale říkejte mi Vojta. Jsem 
zde také nový, protože jsem právě nastoupil do první 
třídy. Paní učitelka nám vysvětlila, že slovo Anička 
je pěkná zdrobnělina od jména Anna, stejně jako 
slovo Vojta od jména Vojtěch. Upozornila nás, aby-
chom si to nepletli s přezdívkami, které mohou být 
někdy urážlivé. Není tedy dobré dávat ostatním dě-
tem přezdívky, je důležité respektovat jejich skuteč-
ná jména…“ 

Tak začíná učebnice etiky pro první třídu ZŠ 
Navis nazvaná Mít rád. Kniha s velkými písmeny 
a v komiksové podobě je koncipovaná jednoduše, 
aby v ní dokázali číst i čerství prvňáci. Kreslený Voj-
ta se tak hned v začátku školního roku dozví, stejně 
jako noví žáčci, že nemohou spolužákům říkat třeba 
Trpaslík nebo Duťas či jinými přezdívkami, které by 
mohly ubližovat. Knihu vytvořili sami učitelé školy 
tak, aby vyhovovala jejich potřebám. Vycházeli při-
tom ze španělské předlohy Quiero Querer a přizpů-
sobili ji českému prostředí. 

„Výchova ke ctnostem by neměl být vyučovací 
předmět, ale jakési naladění celé školy,“ objasňu-

je ředitel ZŠ Navis Jan Vepřek s tím, že škola chce 
s dětmi pracovat po osobnostní stránce a tato vý-
chova se prolíná všemi předměty, veškerou výukou. 
Odráží se v každodenním kontaktu všech, kdo do 
Navisu chodí (ostatně Navis latinsky znamená 
„loď“ a škola má ve znaku maják). Každý měsíc si 
tak škola povídá o jedné ctnosti: v hodinách etiky 
o přínosu dané ctnosti pro každého z nás, v rámci 
hudební výchovy i českého jazyka děti spolu s uči-
teli složí píseň na dané téma, v náboženství zase 
vyslechnou biblické příběhy, které jsou zaměřeny 
na onu konkrétní ctnost. Na dané téma pak dělají 
různé projekty, prezentace i programy. Tento říjen 
je na pořadu slušnost, následuje solidarita, štědrost 
a vděčnost. 

Nejdůležitější věci hledám

Jak to konkrétně vypadá, přibližuje text jedné písně: 
„Kdy konečně pochopím, když se věcmi obklopím, 
že zůstanu sám. Kdy se zbavím iluze, že věci sebrat 
lze a já je posbírám. Nejdůležitější věci v životě hle-
dám. O co vlastně jde, tak na to musím přijít sám. 
Kdy rozum už dostanu a vlezu si do stanu a budu 
rád, že s dětmi odvedle, každé odpoledne, si mů-
žu hrát. Nejdůležitější věci v životě hledám. Je dost 
možný, že jich dávno spoustu mám…“ Žáci této ško-

ly už natočili dvě CD „Písniček ke ctnostem“, do-
stupné jsou na webu www.zsnavis.cz i přes aplikaci 
soundcloud. A chystá se také metodika.

Ředitel Jan Vepřek konstatuje, že spousta osob-
nostní výchovy dnes bývá zaměřena na dítě samotné 
a někdy se stává, že i přes dobré úmysly to vede k je-
ho sobectví a sebestřednosti. „My se snažíme, aby 
dítě usilovalo o ctnosti nejen kvůli sobě, ale i kvůli 
ostatním lidem. Aby tam byl přesah k druhým, u vě-
řících pak k Bohu,“ vysvětluje ředitel s tím, že u nich 
ve škole je přibližně necelá polovina věřících dětí. 
Náboženství je ve škole dobrovolné a rodičům, kteří 
jsou nepraktikující a rádi by se dozvěděli o Bohu víc, 
nabízí škola kurz křesťanství. Jan Vepřek prozrazu-
je, že někteří rodiče se pak sami nechali pokřtít – 
a dokonce i církevně oddat.

Už od vzniku školy (1. září 2011) bylo podle je-
jího ředitele cílem, aby výchova ke ctnostem měla 
konkrétní dopad na život dětí. Škola využívá tak-
zvaný tutorský systém, což znamená, že každý žák 
má přiděleného osobního tutora, který je členem 
učitelského týmu (zkušený tutor zvládne až deset 
žáků). Pro dítě je spíš jakýmsi kamarádem a prů-
vodcem, s nímž se pravidelně setkává. Je také pro-
středníkem mezi rodinou a školou. S dítětem si po-
vídá o tom, jak se mu ve škole líbí, co ho trápí, čím 
žije, jak vnímá svůj život, své talenty, ale také s ním 

hovoří o ctnosti, kterou daný měsíc ve škole probí-
rají. A také rodiče dostanou od tutora inspiraci na 
doma, o čem si mohou povídat, co si mohou přečíst 
nebo který film k tématu by si mohli pustit. „Tuto-
ring svěřujeme lidem, kteří jsou z našeho pohledu 
zralí a dokážou s dětmi pracovat otevřeně a s důvě-
rou,“ říká Jan Vepřek. 

Systém se na první pohled jeví jako složitý a ná-
ročný, ale jak podotýká ředitel – podaří-li se dobře 
vybrat a nastavit učitelský sbor, který vyznává stejné 
hodnoty, jde to víceméně samo. 

Škola je jen doplňkem
k výchově doma

I když škola může podpořit rodičovskou výchovu, 
hlavní zodpovědnost je vždy na rodičích: „Škola je 
pouhým doplňkem toho, co se děje doma. Domní-
vám se, že výchova ke ctnostem je potom jen rozší-
řením toho, co se žije v rodině. Výchova ke ctnostem 
sama o sobě nemůže v dětech přenastavit hodnoty, 
ale vidím ji jako nástroj, který může spojit síly ro-
diny i školy a posunout dítě o mnoho dál, než by se 
dostalo bez něho,“ míní ředitel.

Na závěr upozorňuje, že z každé ctnosti se při 
nedbalé práci může stát i neřest. Statečnost lze změ-
nit v bezhlavost, pořádek se může zvrtnout v ob-
sesi, přátelství se může proměnit v patolízalství. 
„To, co nám vše drží pohromadě, je křesťanský po-
hled na člověka. Má-li být ctnost prospěšná a dob-
rá, musí být prospěšná nejen pro mě, ale i pro mé 
okolí. Mám pocit, že moderní generace neselhává 
v tom, že by nedokázala vyjmenovat kroužkovce ne-
bo data perských válek, nýbrž v tom, že se jim boří 
vztahy. Že nemají návyky, jež by užívaly ctnost ja-
ko prvek, který je prospěšný pro všechny,“ uzavírá
Jan Vepřek.

(kš)

Být prospěšný sobě i svému okolí

V anketě jsme se zeptali
na zkušenosti z výuky
náboženství a předmětů
či kurzů zahrnujících etickou 
výchovu. Mění se zájem škol,
žáků či studentů
o hodnotovou orientaci 
či náboženství? 

P. Prokop Brož,
královéhradecký biskupský
vikář pro školství 

Mezi rodiči je obecně stá-
lý zájem, aby jejich dě-
ti byly v  životě úspěšné. 
A převládá mezi nimi ná-
zor, že slušnost a  hodno-
tová zakotvenost vedou 
k  dlouhodobému úspě-
chu. Proto mají i  lidé, 
kteří do kostela necho-
dí, zájem posílat děti na 

církví zřízené školy. Když tam nabídneme dě-
tem výběr mezi přiznaně nábožensky profilova-
ným předmětem a  obecnou výchovou k  hodno-
tám či obecným pojednáním o  náboženstvích 
(religionistikou), zpravidla volí druhou nebo třetí
variantu. 

Když na ostatních školách nabídnete výuku ná-
boženství, ve většině případů k ní ředitelé svolí. Ale 

zájem ze strany dětí a studentů, resp. jejich rodičů, 
je v porovnání s  jinými volnočasovými aktivitami 
nižší. Hraje v tom roli jakési předporozumění to-
mu, co výuka náboženství vlastně zahrnuje. Ve hře 
jsou také předsudky. Dosti oblíbené jsou ze strany 
vedení škol i studentů jednorázové vstupy do škol 
v rámci tematicky silnějších dob, jako jsou napří-
klad Vánoce, Velikonoce či Noc otevřených kostelů, 
kde je možné nabídnout téma, přednášku, diskusi 
nebo workshop. 

Zdenek Wasserbauer,
pražský pomocný biskup 

Vzpomínám si, že když 
jsem byl před téměř 25 lety 
ve své první farnosti a sna-
žili jsme se ve školách na 
jejím území nabízet výu-
ku náboženství, byli jsme 
všude řediteli jednoznačně 
odmítáni. A  velmi nelibě 
nesli, když jsme výuku pře-
ce jen prosadili. A vím, že 

to nebyla jen moje zkušenost z jedné farnosti. Mno-
ho ostatních kněží hovořilo podobně.

Dnes se situace myslím dost radikálně změni-
la. V posledních letech zaznamenáváme obnovený 
zájem o výuku náboženství na školách. Vím, že ně-
kteří ředitelé nebo starostové by byli dokonce rá-
di, kdyby se v jejich školách náboženství nebo ales-
poň etika jako volitelný předmět nabízela. Důvodů 
může být jistě více, ale hlavními jsou zřejmě na-
pjatá situace ve světě i v Evropě, strach z  islámu 
a jeho šíření, hledání kořenů a hodnotového zakot-
vení, existenciální prázdnota a ohroženost mladé
generace. 

Veronika Řeháková SDJ,
vyučující na Biskupském gymnáziu v Brně
a na  Teologické fakultě Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích

Na našem gymnáziu je 
předmět  Náboženská 
výchova povinný a  pat-
ří k  profilu školy od její-
ho počátku v  roce 1990. 
Studenti a  rodiče, kte-
ří se zajímají o  přijetí na 
školu, s  tímto faktem po-
čítají. Specifický výuko-
vý předmět však patří do 

většího balíčku jejich očekávání. Jde především 
o celkové školní prostředí, které má přispívat ke 
kladnému formování dospívajících. Sami studenti 
svědčí o  jedinečné atmosféře, založené na vstříc-
ných a  přátelských vztazích mezi nimi a  vyuču-
jícími. 

Pokud se zaměříme na samotný předmět, my-
slím, že se zájem o něj nemění. Když si předsta-
víme třídu, kterou tvoří nejen katolíci a křesťané 
jiných denominací, ale i  ti, kteří si říkají „jinak 
věřící“ či „nevěřící“, každý bude mít trochu ji-
né očekávání. Seskupila bych je následovně: do-
zvědět se něco nového, strávit příjemnou, od-
počinkovou hodinu v  diskusi, prohloubit vztah 
s  Bohem a  někam se posunout. S  těmito očeká-
váními pak souvisí používané vyučovací metody, 
které se v posledních dvou desetiletích skutečně
proměnily. 

Zatímco v  90. letech, kdy jsem sama na té-
to škole studovala, spočívala role učite-
le náboženství především ve zprostředkování 
informací, současný styl výuky dává prostor spo-

lečnému dialogu a usiluje o respektování různých 
pohledů. My vyučující se snažíme předkládat 
dobré informace srozumitelným jazykem, ne cír-
kevním žargonem, a  přinášet podněty relevant-
ní pro myšlenkový, duchovní a  praktický život
dospívajících. 

Eliška Krmelová,
autorka programů Etické dílny
a ředitelka organizace Hope4kids

Výuka náboženství a etiky 
na školách prošla během 
posledních dvou dekád 
značnou proměnou. Když 
jsem začínala chodit do 
škol a dělat s dětmi preven-
tivní programy – tzv. Etic-
ké dílny, všímala jsem si, že 
děti měly vštípené z rodin 
poměrně zdravé hodnoty. 

Ovšem při citaci Bible se ošklíbaly, což bylo dáno 
také rodinným vlivem. 

Dnes je situace jiná. Hodnoty jako věrnost,
pokora, vytrvalost, trpělivost jsou silně relativizo-
vány a rozmělňovány. Do dětských životů to přináší 
nejistotu. A když s dětmi o těchto důležitých život-
ních hodnotách hovoříme, cítí i čerpají z nich sílu, 
naději i stabilitu. 

Když pak ve školních programech cituje-
me Písmo, nemají už většinou předsudky. Bib-
li berou samozřejměji. Nicméně vloží si ji ja-
ko další prvek do balíčku různých názorů,
ideologií a náboženství. A pochopit její výjimeč-
nost pomáhají prakticky jedině osobní příběhy
a příklady. 

(mach, kk)

Anketa: Mění se zájem škol o výuku etiky?

Legenda o dvou vlcích
Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o vel-
ké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. 
Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bi-
tvou mezi dvěma vlky. Jeden je zlý. Je to vztek, 
žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost, 
hrubost, nenávist, sebestřednost a falešnost. Ten 
druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpěli-
vost, laskavost, dobrota, naděje, empatie, štěd-
rost, věrnost, soucit, důvěra a víra.“ Vnuk o tom 
chvíli přemýšlel a potom se zeptal: „A který vlk 
vyhraje?“ Starý indián odpověděl: „Ten, kterého 
pravidelně krmíš.“

José Carlos Bermejo: Vlídné příběhy (KNA 2013)

Tento říjen děti v ZŠ Navis probírají téma slušnosti.  Snímky archiv ZŠ Navis

Ředitel školy při hudební výchově.
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Pokud objednávku vyplňujete na www.katyd.cz a máte zájem 
o nabízený dárek nebo dárkový certifikát, odešlete spolu se žádostí 
kopii potvrzené objednávky na e-mail podhorska@katyd.cz.

Předplatitelský vztah se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami.
1) Pokud není písemně zrušeno, předplatné se automaticky prodlužuje.

Datum a podpis:

..........................................................

Objednávka předplatného
PLÁTCE  Roční předplatné 780 Kč   Zahájení odběru1) ................................

ZPŮSOB
PLATBY:

Poukázkou: SIPO spoj. č.:

 E-PLATBA – e-mail:

Jméno a příjmení: Rok
narození: Telefon:

Adresa a PSČ:

ODBĚRATEL Vyplňte pouze v případě, že údaje nejsou shodné s plátcem nebo předplatné
objednáváte jako dárek.

Jméno a příjmení: Rok
narození: Telefon:

Adresa a PSČ:

V krajských volbách uspěly 
i nové tváře z řad křesťanů. 
Zeptali jsme se několika
z nich, co je do politiky přivedlo 
a zda v tom hrála roli i jejich
víra.

Jan Grolich, 
hejtman Jihomoravského kraje, 
starosta Velatic a právník, člen KDU-ČSL

Původně jsme na obci 
s kamarádem založili 
divadelní spolek a br-
zy začali pořádat 
i kulturní a společen-
ské akce. Ve Velati-
cích jsme byli roky 
aktivní a  po nějaké 
době jsme si řekli, že 
půjdeme i do zastupi-

telstva. Shodou okolností ve stejné době kon-
čilo stávající vedení a hledali se kandidáti pří-
mo na starostu. Ze situace vyplynulo, že na 
naší kandidátce to budu já – a vyšlo to. Proto 
starostuji už deset let, od svých šestadvaceti. 
Vše tedy mělo poměrně přirozený průběh. 
Žádný zlomový bod, žádná velká kauza na ob-
ci. Myslím, že každý věřící člověk by se měl 
zajímat o dění kolem sebe. A pokud je schopen 
něco nabídnout společnosti, měl by to udělat. 
Já s nadsázkou říkám, že mám trochu „mesi-
ánský komplex“ a snažím se zachraňovat svět. 
Jestli obstojím na kraji jako hejtman, ukážou 
následující čtyři roky. 

Štěpán Bekárek, 
člen zastupitelstva Zlínského kraje, bývalý 
ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, 
člen KDU-ČSL

Nelze říci, že by mě 
k politice přivedl kon-
krétní moment nebo 
událost .  Vždycky 
jsem byl aktivní člo-
věk, který ovlivňoval 
dění kolem sebe. Měl 
jsem vize a přemýšlel, 
jak to udělat, aby věci 
fungovaly lépe a aby 

se předešlo možným rizikům. Jeden konkrétní 
moment zde ale možná byl: po 14 letech ve 
funkci ředitele Arcibiskupského gymnázia 
v Kroměříži jsem cítil bezmoc ve vztahu k ně-
kterým trendům v českém školství. Když jsem 
viděl, že s tím jako ředitel nemohu nic dělat, 
požádal jsem o uvolnění z funkce a začal se za-
bývat politikou. Živím se dál jako učitel a po 
pěti letech jsem to dotáhl na krajského zastu-
pitele. Důležité je, že mám svobodu v tom, co 
říkám, a nikdo mě již nepodezírá, že jediné, co 
sleduji, jsou výhody pro instituci, kterou ří-
dím. 

Jsem věřící katolík a svá rozhodnutí konzul-
tuji v modlitbě s Bohem. Jestli bych se bez víry 
rozhodl jinak, vážně nevím.

František Talíř, 
první náměstek hejtmana Jihočeského kraje, 
historik a moderátor, člen KDU-ČSL

Většina lidí vnímá, že 
politika není jedno-
duchý svět a do ideá-
lu má často hodně 
daleko. Přijde mi ale 
důležité, abychom si 
jako křesťané byli 
ochotni vyhrnout ru-
kávy a „namočit se“ 
do tohoto světa pro 

dobro celku. Při svém rozhodnutí vykročit 
s pokorou a zodpovědností na politickou drá-
hu jsem pokládal za důležité dva impulzy. Prv-
ní mi před dvěma lety při osobním setkání řekl 
papež František. Na moji otázku, zda se mám 
angažovat v politice, odpověděl, že je potřeba 
politiku chápat jako konkrétní službu
lidem. 

A druhým důležitým člověkem byla moje 
babička, která mi vždy říkávala: „Dávej lidi 
dohromady.“ S odstupem času to vidím jako 
velmi křesťanské poselství – hledat věci, které 
nás spojují, a nesnažit se jen vyjadřovat kriti-
ku a kopat příkopy. Je jedno, jestli jde o vztahy 
v naší obci, městě, na úrovni kraje nebo o vzta-
hy mezi jednotlivými národy v Evropě. A proto 

zvu ke vstupu do politiky i ostatní lidi. Platí, že 
čím více nás takových v politice bude, tím lépe 
ji dokážeme ve vzájemné spolupráci proměňo-
vat křesťanstvím.

Robert Huneš, 
člen zastupitelstva Jihočeského kraje, ředitel 
Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, 
člen KDU-ČSL 

Biblickýma očima
viděno máme úkol: 
„Prosazovat sprave-
dlnost a  právo je 
před Hospodinem 
výbornější než oběť“ 
(Př 21,3). Poněkud 
prozaičtěji si mys-
lím, že když se ucpe 
záchod, jsou jen dvě 

možnosti. Buď jít k sousedům, nebo do něj 
sáhnout. Jsem pro druhou variantu. Obdrží-li 
člověk hřivny, neměl by je zakopávat do ze-
mě, ale snažit se je rozmnožit a dát společ-
nosti k dispozici. Při této práci je však ohro-
žen. Souzním proto s prosbou apoštola Pavla: 
„Na prvním místě žádám, aby se konaly pros-
by, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všech-
ny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v ru-
kou moc, abychom mohli žít tichým a klidným 

životem v opravdové zbožnosti a vážnosti“
(1 Tim 2,1-2). Proto prosím o  modlitební 
podporu, neboť bez ní se lze v politice snadno
utopit.

V krajském zastupitelstvu chci napnout síly 
tam, kde věcem rozumím, tedy zaměřit se na 
zdravotnictví a strukturu sociálních služeb. Se 
vší sveřepostí se budu snažit hledat nejlepší 
možná řešení a kompromis tam, kde je možná 
volba. A zároveň neustoupím ani o píď v hod-
notových věcech. 

Monika Brzesková, 
členka zastupitelstva Moravskoslezského
kraje, starostka města Kravaře, bývalá miss 
(Žídková), nezávislá kandidátka
za KDU-ČSL

V politice se pohybuji 
už delší dobu – druhé 
období jsem ve funkci 
starostky a  předtím 
jsem po dvě období 
byla zastupitelkou 
města. Už si nepama-
tuji konkrétní důvod, 
proč jsem se tak roz-
hodla. Možná proto, 

že mám ráda nové výzvy, velké projekty a ráda 
si rozšiřuji obzory. Vím, že některé věci jdou 
hladce, zatímco jiné nezměníte. Proto je důle-
žité, když kolem sebe máte fajn lidi a pracovní 
tým, kterému věříte. V politice musíte mít ost-
ré lokty, což úplně vždycky nemám. Stále ještě 
se spoustu věcí učím.

K víře mě rodiče vedli už odmalička. Pra-
videlně jsme celá rodina navštěvovali nedělní 
bohoslužby. Do kostela chodím přemýšlet, tří-
dit si myšlenky, žádat o radu a podporu. Je to 
místo, kde se cítím dobře. 

 (tez, rag)

Anketa: Proč vstupuji do politiky?

Předplaťte si Katolický týdeník
na jeden rok a ZÍSKEJTE DÁREK!

Mám zájem o dárek 
(zaškrtněte)

Platí pouze pro nové objednávky od prvního uvedení této nabídky 
v KT až do vyčerpání zásob, případně do zveřejnění nové.

Objednávku zašlete na adresu redakce KT,
Antala Staška 40, 140 00 Praha 4, tel.: 224 250 395,

nebo e-mailem: podhorska@katyd.cz

Každý nový roční 
předplatitel získá knihu

Štěpána Sirovátky
VŠECHNO, CO JSTE 
CHTĚLI VĚDĚT O BOHU, 
A BÁLI JSTE SE ZEPTAT
od vydavatelství DORON

obchod.por tal.cz
KNIHKUPECTVÍ PORTÁL:  
Praha 1, Jindřišská 30 / 
Praha 8, Klapkova 2

Brož., 200 s.,  

249 Kč

Rozhovor o životě 
skryté církve  

za komunismu

Povzbuzení od samotného papeže, bezmoc ze stavu školství, touha zlepšit úroveň zdravotních 
a sociálních služeb nebo chuť rozšířit si obzory. To vedlo některé křesťany k tomu, aby kandidovali 
v nedávných krajských volbách.  Ilustrační snímek ČTK



Křesťanství
Svět
Kultura P E R S P E K T I V Y 43
Hleďme na pastýře Františka
Lukáš Nosek

Nová encyklika, tedy okružní 
list, papeže Františka je jedním 
z nejdůležitějších papežských textů 
několika posledních desetiletí. 
Na svátek sv. Františka z Assisi 
byla zveřejněna s názvem Fratelli 
tutti (Bratři všichni). Papež v ní 
vybízí lidstvo ke vzájemnému 
bratrství – léku na nemoci světa. 

Nová encyklika plní hlavní ru briky 
internetových serverů, první strany 
tištěných médií, objevují se krátké 
i rozsáhlé komentáře. V budoucnu 

můžeme čekat řadu kolokvií a konferencí s té-
maty, která tento okružní list řeší. Zřejmě bu-
dou vycházet na to konto i obsáhlé monografi e 
nejen od vatikanistů a teologů, etiků a odbor-
níků na mezinárodní vztahy, ale i od socio-
logů, politologů, fi lozofů. Nová encyklika se 
totiž nevěnuje jen tématům čistě křesťanským 
nebo úzce spjatým s katolickým svátostným 
životem.

Náš svět je nemocný
V první kapitole si papež do důsledku všímá 
současných chyb, nezdarů a slabin celé lid-
ské civilizace. Nejen analyzuje nezdravé for-
my křesťanství, ale odkazuje i na nebezpečné 
projevy změny klimatu, na pravicový extremi-
smus, upozorňuje na kulturu odpadu (skar-
tace), na alarmující absenci etických hledisek 
v politice a masmédiích a konečně podtrhu-
je neblahou podřízenost politiky ekonomice, 
kdy je jediným kritériem ekonomický profi t.

Problémem je také ztráta důvěry v obecné 
dobro. V  souvislosti s  covidem-19 si papež 
všímá, že pandemie ukázala, jak jsme všichni 
propojeni, že jsme na jedné bárce, že tvoříme 
jednu velkou rodinu, že změnu k lepšímu neu-
skuteční jen lídři, ale my všichni. I proto papež 
poukazuje, že závažným problémem našeho 
světa je uzavřenost, sebestřednost a egoismus. 
A z toho důvodu se podnětně věnuje i myšlen-
kám o reformě OSN. 

Všichni jsme členy 
jedné rodiny
Na těchto základech upozorňuje na pozapo-
menutou pravdu víry: Všichni jsme si navzá-
jem bratry a  sestrami. Odkazuje přitom na 
Ježíše: Všichni jste bratry (Mt 23,8). Vzájem-
ná otevřenost, schopnost naslouchat, zájem 
o druhého, dialog, důvěra, uznání odlišnos-
tí a sociální přátelství. To jsou medikamenty 
k uzdravení dnešního nemocného světa.

Téma bratrství je hlubokou intuicí, která na-
bývá na síle odkazem právě na postavu Pros-
ťáčka z Assisi. Není snad v dějinách křesťan-
ství jiné postavy, která by nazvala Slunce svým 
bratrem a Lunu, planetu Zemi nebo smrt svou 
sestrou.

Italský šéfredaktor jezuitského magazínu La 
Civiltà Cattolica Antonio Spadaro SJ upozorňu-
je, že téma bratrství bylo také prvním tématem 
Františkova pontifi kátu. Zmiňuje jeho vůbec 
první projev ihned po zvolení, kdy na balko-
ně Svatopetrského náměstí vyzval: Modleme 
se jeden za druhého, modleme se za celý svět, aby 
zde bylo společné bratrství. Spadaro dále uvádí, 
že bratrství je i klíčovým slovem nové encyk-
liky, kde se vyskytuje 44krát. Bratrství nutně 
vede k sociálnímu přátelství (tj. praktickými 
činy pomáhat druhým). A  je úzce navázáno 
na spravedlnost, lidská práva a odpovědnost 
za společné dobro.

Inspirace dialogem 
s muslimy
Tato intuice sv. Františka z Assisi, že celé stvo-
ření je velkou rodinou nejvyššího, všemohou-
cího a  dobrého Pána Boha, a  že tedy jsme 
všichni bratry, inspirovala již v únoru 2019 dva 
muže dnešních dní, aby podepsali dokument 
O lidském bratrství. Byl to právě František, který 
jako první papež v dějinách navštívil Arabský 
poloostrov, aby se zde zúčastnil mírové konfe-

rence a podepsal zmíněný dokument s velkým 
imámem káhirské Al-Azhar Ahmedem At-Tajji-
bem. A tento dokument je i důležitou inspirací 
k nejnovější encyklice. Komentátoři se shodu-
jí, že jde o první encykliku, kterou inspiroval 
nekřesťan, a myslí tím At-Tajjiba. Papež Fran-
tišek totiž v  jednom z úvodních článků při-
znává, že se výslovně odkazuje na dokument 
O lidském bratrství.

Tato jednoduchá myšlenka o  všelidském 
bratrství je společná křesťanům i muslimům. 
Právě muslimové mají velmi hluboko pro-
pracovanou ideu bratrství (vzpomeňme i na 
nechvalně známé egyptské Muslimské bra-
trstvo). Jistě, pro muslimy je to v prvé řadě 
bratrství věřících v Alláha. Dokument z Abú 
Zabí však hovoří o všech lidech jako o bratrech 
a sestrách, a přesto vzbudil v muslimském svě-
tě veliký zájem. Italský komentátor z benátské 
arcidiecéze Michel Brignone v této souvislosti 
upozorňuje, že se encyklika zrodila z meziná-
boženského dialogu.

Hlas autentického 
magisteria
Téma bratrství nejnovější papežský list rozvádí 
a předkládá katolickému čtenáři v jedné z nej-
vyšších forem učitelských výroků. Encyklika 
je výrazem autentické nauky učitelského úřa-
du církve. Nejde zde pochopitelně o vyhlášení 
nového dogmatu, spíše o zdůraznění jistých 
pravd víry, na které se pozapomnělo, které se 
odsunuly kamsi stranou.

K čemu nás tedy nyní papež vybízí? Ke vzá-
jemné otevřenosti, empatii, naslouchání, od-
puštění, vzájemné náklonnosti a úctě. Všichni 
jsme si bratry a sestrami. Nezáleží na původu, 
na barvě kůže, na obsahu peněženky, na ná-
boženství, na etnické příslušnosti, na věku… 

Jestliže papež předkládá intuici sv. Františ-
ka o vzájemném bratrství a sesterství na rovině 
celého stvoření v encyklice Laudato si´, před-
kládá nyní stejnou světcovu intuici na rovině 
lidských vztahů. Pokud jsme si všichni bratry 
a sestrami, jsme jednou rodinou, která pochází 
z jediného místa původu – totiž od jediného 
Boha, Otce všech lidí.

Františkánský styl 
pontifi kátu
Novou encykliku musíme číst v celku Fran-
tiškova pontifi kátu. Příznačný je už papežův 
výběr jména po sv. Františkovi z Assisi, světci 

ze 13. století, který se identifi koval s chudý-
mi. Svou předcházející encykliku Laudato si´ 
z roku 2015 uvedl Svatý otec slovy sv. Františ-
ka: Buď pochválen, ze slavného Chvalozpěvu 
stvoření. Svůj nynější list nadepsal obdobně, 
pojmenoval ho světcovými slovy z  jeho Na-
pomenutí: Pohleďme, bratři, všichni na dobrého 
pastýře, jenž pro spásu svých ovcí podstoupil utr-
pení na kříži (6,1). Papež František tak nabá-
dá k hluboce teologickému pohledu na svět. 
Právě tento pohled na obětujícího se Dobrého 
pastýře je papežovou výzvou a nabídkou celé-
mu současnému světu, všem lidem dobré vůle.

Všechny přímé i  nepřímé odkazy na slo-
va sv. Františka z  Assisi rozhodně nejsou 
jen formálním odkazem z úcty ke světci. Pa-
pež obdivuhodně naplňuje a  napodobuje 
jeho důrazy i prostý křesťanský život, který 
byl prostoupen žitou teologickou hloubkou.

Encyklika hluboké 
teologie
Mnozí v nedávné minulosti diskutovali o pa-
pežově chybějící intelektuální výši. Porov-
návali jeho pontifi kát s výší magisteria doby 
papeže Benedikta XVI. Mnozí se dokonce 
strachovali o Františkovu pravou víru. Někte-
ří ho bez okolků opravovali teologicky a fi -
lozofi cky. Byli i  tací, kteří otevřeným dopi-
sem upozorňovali, že papež František uvádí 
druhé v nebezpečí nesprávné nauky. Dokon-
ce někteří z nich tvrdili, že v čele magisteria 
stojí papež teologicky a fi lozofi cky neznalý
či nejistý.

Většina katolíků však poznává ve Františko-
vých slovech, gestech a činech pravého pas-
týře. Poznává člověka, který „je cítit po svém 
stádci“, který se sklání k utrpení nejposledněj-
ších, který jim trpělivě naslouchá, je jim na-
blízku a snaží se jim stůj co stůj pomoci. Pas-
týře, který chce z církve učinit polní nemocnici 
– a to se v době nemocí, válek a pandemií vy-
soce cení. Pastýře, který má prst na tepu doby! 

Papež František po vzoru sv. Františka z As-
sisi žije skromně, v Domě sv. Marty. Prostě 
mluví a píše. A podobně jako oněch pár spisů 
umbrijského světce, jsou i jeho slova svou for-
mou prostá, obsahem však hluboce teologická 
a katolická.

Teologie není aplikovaná logika. Jistě, její 
fráze musí splnit kritéria logiky, ale obsahem 
musí jít o mnohem více. Teologie nesmí být 
ani aplikovanou tomistickou fi lozofi í. Musí 
být svobodná od každé fi lozofi e, musí jí jít 
o pravdu života. Teologie musí být vědou, kte-
rá ukazuje možnost cesty z hříchu, která popi-

suje, že obrácení je možné, která odhaluje Boží 
stopy ve stvoření. Teologie musí být vědou, jež 
chytne za srdce a nabízí cestu naděje. V tomto 
smyslu je papež František jedním z největších 
teologů naděje.

Oslovuje vědce i politiky
Papežův text s širokou paletou témat dokáže 
oslovit celý svět. Jasnost jeho analýzy, hloubka 
odůvodnění i velmi prostý návod pro lepší svět 
v zájmu obecného dobra nebude oslovovat jen 
intelektuály. František umí zaujmout politiky, 
celebrity showbyznysu i přírodovědce, pracov-
níky neziskových organizací i obyčejné věří-
cí. A jak tvrdí chaldejský patriarcha kardinál 
Sako, touto encyklikou, jakož i dokumentem 
z Abú Zabí, papež František dokáže oslovit 
i muslimy.

Byli jsme toho svědky již u pozoruhodné 
ekologické encykliky Laudato si´. Jedno z ko-
lokvií se sešlo i na půdě naší české Akademie 
věd. Rovněž tento nejnovější papežův text má 
dobře „našlápnuto“ a neměl by být opome-
nut v refl exích humanitních věd. Sociologové, 
politologové, odborníci na mezinárodní vzta-
hy i na problematiku migrace, kulturologové, 
ekonomové – ti všichni naleznou v encyklice 
cenné podněty a výzvy k přemýšlení.

Apel na svědomí
Papež se zásadně věnuje Ježíšovu podoben-
ství o dobrém Samaritánovi. Provokuje zde 
celou lidskou civilizaci, která přece musí být 
nemocná, obrací-li se zády k bolesti druhých, 
když nevidí utrpení slabých a zranitelných. 
Aktivně se zapojme do obnovy a podpory našich ne-
zdravých společností. Dnes máme velkou příležitost 
projevit svůj vrozený smysl pro bratrství, být milo-
srdnými Samaritány, kteří nesou bolest nepokojů 
druhých lidí místo vyvolávání ještě větší nenávisti
a zášti.

Láska je silou, která nezná hranic a která nás 
vede k druhému. Láska tak vede k bratrství. 
Uznat druhého, vážit si ho a milovat nelze pře-
ce bez lásky. V jiném kontextu to papež opa-
kuje ryze prakticky: druhého přijímat, chránit, 
podporovat a integrovat. 

K tomuto papežovu apelu se bude jen velmi 
těžko mlčet. Jeho text přímo vybízí k reakci. 
Právě tento apel na každé lidské svědomí je 
natolik jedinečný, že se zdá, že nová encyklika 
je jedním z nejzásadnějších papežských textů 
posledních desetiletí.

Autor je teolog a arabista

Svatý otec František v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech po boku vrchního imáma univerzity Al-Azhar Ahmeda At-Tajjiba, s nímž loni v únoru 
podepsali Deklaraci o mezilidském bratrství. Právě na ni navazuje současná papežova encyklika. Snímek ČTK



bohatství a zlepšování našeho světa. Bůh nás 
povzbuzuje, abychom rozvíjeli talenty, které 
nám dal“, a pokračuje, že „obchodní schop-
nosti, které jsou darem od Boha, by vždy měly 
jasně směřovat k rozvoji ostatních a k odstra-
ňování chudoby“. 

Papež má pravdu, že podstatou podnikání 
má být služba ostatním a produkce má přiná-
šet užitek i dalším. Vlastnictví jako právo sku-
tečně neplyne samo ze sebe. Je to právo zaru-
čené společností, která ho zaručuje proto, že je 
to pro společnost i její členy dobré. Předchází 
se tím sporům, vymezují se pravidla chránící 
práci a podnikavost, chrání se předvídatelnost 
ekonomických procesů. Všichni ale víme, že 
ochrana vlastnictví v situaci, kdy lidé umírají 
hlady, je až druhotná. Málokdo by byl dnes 
ochoten někoho trestat za to, že z hladu ukra-
dl chleba nebo že se napil z cizího, když umí-
ral žízní. I já bych byl pro omezení vlastnictví 
společností, které by – jen protože mohou – 
omezovaly dodávky elektřiny, tepla nebo vody.

Jsme dočasnými správci
Vlastnictví skutečně nesouvisí přímo s vlastně-
ným statkem. Vlastním něco proto, že jsem to 
zdědil nebo si to pořídil, ale mohu to prodat, 
a vlastnictví tak zrušit. Vlastním něco, protože 
jsem byl ve správnou chvíli na správném místě. 
Až zemřu, právo na důstojnost neztratím, ale 
vlastnické právo zanikne. Na onen svět si s se-
bou ještě nikdy nikdo nic neodnesl, svěřené stat-
ky tedy skutečně pouze dočasně spravujeme. 

Slova papeže Františka o vlastnictví by byla 
riziková, kdyby je chtěl někdo zneužít a chtěl 
si přisvojit moc soudit, kdo je dobrým vlast-
níkem a kdo není. Tak to bylo za komunismu 
a vedlo to jen ke zneužívání a bídě. Křesťan-
ství je takové jednání cizí. Ježíš totiž v podo-
benství (Mt 13,24-30) říká, že máme plevel ne-
chat růst spolu s pšenicí a máme čekat na čas 
žní. Potom bude úroda shromážděna ve stodo-
le, ale plevel bude sebrán ke spálení. To platí 
i pro dobré (pšenice) a špatné (plevel) vlast-
níky. Nevezme-li těm špatným majetek sám 
trh, bude je soudit až sám Bůh. A bude soudit 
i nás. Nejen podle toho, co jsme se svěřený-
mi statky udělali, ale i za to, co jsme s nimi 
neudělali. Slovy encykliky: 
zda jsme konali dobro pro 
všechny a zda jsme se podě-
lili o své bohatství.

Autor je ekonom 
a podnikatel, bývalý šéf 
Fondu národního majetku, 
vyučuje na KTF UK
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Vlastnictví a jeho služba dobru

ANKETA:

Jak jste oslavili neděli? 
a) domácí bohoslužbou;
b) sledováním přenosu bohoslužby;
c) obojím.
Hlasujte na www.katyd.cz 
Otázka v minulém KT zněla:
Jak př ispí vá te na misie?
a) V kostelní  sbí rce (55); b) Podporou 
konkré tní ch projektů  (22); c) Jinak (7).

© Jan Hrubý

FEJETON
Kateřiny Koubové

T ak se hamburgerům, těm sendvi-
čům s mletým masem, už podaři-
lo proniknout do francouzské gast-
ronomie, která se svými bagetami, 

croissanty, kachními jatýrky, hovězím po bur-
gundsku, kohoutem na víně či sladkými mak-
rónkami fi guruje na seznamu kulturního dě-
dictví UNESCO mezi poklady světa. A kdyby 
jen proniknout. Dokonce se už pořádají soutě-
že a i šé	 uchaři ověnčení michelinskými hvěz-
dami burgery, dříve zde považované za pod-
řadný fastfood, zařazují na své menu!

Tvůrci se svým talentem a škálou znalos-
tí ovšem proměňují burgery ve snový pokrm. 
O přední příčky letos, v pátém ročníku stále 
propracovanější soutěže, usiloval burger s chu-
tí lanýžů, fl ambovaný s tymiánovým likérem, 
ale i polosladký výtvor z rozinkových šneků 
z listového těsta se sýrem uvnitř. Cena výroby 
neměla překročit v přepočtu 150 korun a ze 
300 uchazečů se jich do 25minutového fi nále 
dostalo pětadvacet. Vyhrál hamburger s ná-
zvem Vysmáté hovězí. Zvnějšku křupe, uvnitř 
se měkce směje i díky přidané rýži. 

Vysmáté hovězí nyní budou nabízet v restau-
racích, ale jistě se dostane i na fi nalisty jako 
Žlutý trikot, Pašerák, Srdce, Rossini, Sněžný 
král, Malý vévoda  nebo Markova svačinka. 

Jeden z regionálních vítězů přiblížil svou 
práci: Role šé	 uchaře je posouvat chuti a zna-
losti, být kreativní a zaujmout strávníky. Jak? 
Přece překvapit! A  jeho profesní sen? Aby se 
jeho hamburger, ten, který vytvořil a pojmeno-
val, objevil na menu michelinské restaurace.

Je to krásné. Pojmenováváme své výrobky, 
ale i chatičky, auta, kočičky, pejsky, koně. Ří-
káme jim zdrobněle, přivlastňujeme si je na-
dobro, ochočujeme, rozvíjíme, neradi se s nimi 
loučíme. Pojmenováváme přírodu: duby, 
buky, topoly; lilie, růže, clematisy; lvy, opi-
ce, mexického dráčka; slunce, měsíc, mléčnou 
dráhu; souhvězdí, hvěz-
dy i planety; kontinenty 
i ostrovy.

Ale je jen Jeden na 
světě, Jediný, který vel-
koryse s nesmírnou lás-
kou nechal druhé, ať po-
jmenují jeho dílo a  těší 
se z jeho hojnosti.

Nabídka,
kterou nelze odmítnout
GLOSA 
Karla Pučelíka

Italští biskupové prostřednictvím slov 
generálního sekretáře na říjnovém 
setkání Národní rady proti lichvě 
v Římě vystoupili proti praktikám 

italské mafi e, která v některých regionech 
do značné míry ovládá trh nebankov-
ních půjček. Lichváři se přitom nezastaví 
před ničím. Aktuálně se snaží – řečeno 
v mafi ánském argotu – „smočit zobáčky“ 
v neštěstí chudých, jejichž fi nanční situ-
aci teď navíc ještě zhoršila pandemie ko-
ronaviru. I když u nás v Česku nemáme 
tradici mafi ánských klanů jako u našich 
jižních bratří, řešíme i tady problémy li-
chvy a chudoby. 

Ve sněmovně se třeba chystají návrhy 
na ulehčení života statisíců předlužených. 
Důsledky pandemie zatěžují ekonomiku 
a s ní tisíce lidí, zejména těch na periferii. 
Řada podniků se snadno může ocitnout 
na hranici přežití. I to ovšem nebrání cy-
nickým politickým vyjádřením o někte-
rých „neschopných, které je třeba nechat 
zkrachovat“. Evangelní apel na starost 
o potřebné samozřejmě na kdekoho ne-
zapůsobí, ale všichni (i sobci) si mohou 
být jisti, že nezájem o potřebné – chudé, 
předlužené nebo nezaměstnané – se pro-
jeví i na jejich vlastním blahobytu. Po-
dobně jako řetěz je společnost právě tak 
silná, nakolik jsou silní její nejslabší čle-
nové. V ekonomii zase platí, že z chudých 
lidí se bohatý národ nesloží. Solidarita je 
zkrátka výhodná. Doslova je to nabídka, 
kterou nelze odmítnout.

Německá kancléřka Angela 
Merkelová před pěti lety prohlásila, 
že uprchlickou vlnu země zvládne. 
Polovina ze stovek tisíc imigrantů 
dnes podle Spolkového úřadu pro 
migraci a uprchlíky (BAMF) má 
řádnou práci a bydlí ve vlastním či 
pronajatém bytě. S migranty pracuje 
také německá církev i Charita. 
Jak se za těmi pěti lety ohlížejí?

KOMENTÁŘ
Michaela Weißmanna

Integrace uprchlíků je u nás na dobré ces-
tě. Německý institut pro výzkum hospo-
dářství (DIW) v létě představil hned ně-
kolik studií s  jasným výsledkem: Mnozí 

z lidí, kteří k nám přišli, už „zdomácněli“. Jed-
ním z rozlišovacích kritérií je jejich přístup 
na trh práce. A podle studie DIW se naplnily 
naděje a očekávání přinejmenším části přícho-
zích. Za další znak zdařilé integrace se označu-
je zapojení dětí a dospívajících, které probíhá 
úspěšně, a to jak ve školním, tak v mimoškol-
ním prostředí. A také je potřeba zmínit, že se 
snížily obavy domácího obyvatelstva z mig-
race.

Měla tedy spolková kancléřka Angela Mer-
kelová pravdu se svou proslulou větou: „Wir 
schaff en das.“ („Dokážeme to.“)? Tehdy na 
konci léta 2015 lidé v  Německu s  přícho-
dem stovek tisíc cizinců bez pochyby zažili 
něco neobyčejného. Mnozí sledovali událos-
ti s obavami. Současně s  takzvanou „uprch-

lickou vlnou“ se ale objevila nečekaně velká 
vlna solidarity složená z intenzivní spolupráce 
státních institucí s dobrovolníky, obecně pro-
spěšnými společnostmi, církvemi a Charita-
mi. Lze proto připustit: tehdy i v následujících 
letech se mnohé udělalo (morálně) správně 
– a mnohé z toho správného se také udělalo
dobře. 

Německá biskupská konference se už tehdy 
velmi jasně vymezila: „Péče o uprchlíky a mi-
granty patří k  tomu, jak církev chápe sama 
sebe.“ To byla jedna z hlavních zásad nasa-
zení církví ve službě uprchlíkům v roce 2016. 
Především je to ale zásada biblická a má jed-
noznačné a srozumitelné poselství: „Ten, kdo 
bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako 
domorodec mezi vámi (tj. jeden z vás). Bu-
deš ho milovat jako sebe samého, protože i vy 
jste byli hosty v zemi egyptské“ (Lev 19,34). 
Prosazování práv lidí, kteří k nám přicházejí, 
a také postoje, že je v každém případě třeba 
podat jim pomocnou ruku, patří dodnes k já-
dru křesťanského programu. Kampaň němec-
ké Charity pro tento rok má motto: „Člověče, 
buď dobrý!“ Nasazení pro konkrétní službu 
migrantům a uprchlíkům k tomu výslovně pa-
tří stejně jako požadavek solidarity v duchu 
křesťanské lásky k bližnímu či odmítání xeno-
fobie, vyčleňování, nenávisti a násilí. 

Církev a Charita však takto nejednaly roku 
2015 poprvé. Jen v našem řezenském charitním 
sdružení existují nabídky pomoci už desítky 
let a jsou v něm aktivní lidé, kteří mají spous-
tu zkušeností i odbornou kompetenci v práci 
s uprchlíky. Profesionalita je zde klíčová, nic-
méně se k pomoci přidává mnoho dobrovolní-
ků a dobrovolnic. Jejich vzájemná spoluprá-
ce je pro integraci uprchlíků velkou posilou. 
Naše biskupství proto dobrovolnickou práci 
výslovně podporuje, proplácí těmto lidem jíz-
denky, školení, supervize a mnoho dalšího. Od 

roku 2016 se na ni věnovalo přes 500 tisíc eur 
(v přepočtu třináct a půl milionu korun – pozn. 
red.) ze speciálního fondu. A zvláště pěkně je 
vidět, že se mezitím i ze samotných uprchlíků 
stali dobrovolníci – například si navzájem tlu-
močí nebo organizují setkání. 

Na hraně ilegality
Zároveň je třeba se ohlédnout, kde v našem ži-
votním prostředí uprchlíci stále potřebují po-
moc. V tom naše církev posouvá limity až na 
samu hranici. Například v případě církevního 
azylu, na který neexistuje žádný právní nárok 
ani žádné zákonné předpisy. Církev je tedy 
závislá na tom, že soudy a příslušné úřady její 
chování tolerují. A zavazovala se k tomu i s vě-
domím, že se pohybuje na hraně legality. Po 
konzultaci s německými úřady se stále hledají 
řešení pro případy zvláštní nouze. A skuteč-
nost, že existuje řešení i velmi obtížných situ-
ací, je základem této jejich tolerance a všech 
vzájemných dohod.

Pět let poté si můžeme dovolit říci, že bylo 
dosaženo mnohého – a  ještě více. V  nepo-
slední řadě totiž čelíme těm, kteří jsou stejně 
nepřátelští k  lidem hledajícím ochranu jako 
k těm, kteří jim pomáhají – čímž ohrožují mír 
v naší zemi. Lidé opouštějí své domovy z růz-
ných důvodů. Pomoc a podporu od církve 
a Charity může očekávat každý, kdo se na nás 
obrátí. Mnohost jejich dů-
vodů k odchodu sjednocu-
je velká naděje, že najdou 
útočiště. Církev a Charita 
jsou připraveny. 

Autor je šéfem diecézního 
sdružení Charit při 
řezenském biskupství.

Dokážeme to, znělo před pěti lety

Nová encyklika papeže Františka 
Fratelli tutti hned po vydání
vyvolala kritiku, zejména kvůli
slovům o vlastnictví.
Je opravdu čeho se obávat?

KOMENTÁŘ
Romana Češky

Nová encyklika papeže Františka 
„Fratelli tutti“ je zajímavé čtení. 
Rozhodně to není text pro ty, kteří 
už mají názor předem daný a nejsou 

připraveni zkusit se dívat na svět jinýma oči-
ma. Právě takový pohled totiž autor od čtenáře 
chce. V encyklice jsou pasáže, vůči nimž se člo-
věk při prvním čtení naježí. Já jsem ekonom, 
a proto jsem se pozastavil hlavně u částí o bo-
hatství a vlastnictví. 

V článku 119 papež například píše, že „po-
kud jedné osobě chybí to, co je nezbytné pro 
důstojný život, je to proto, že to jiná osoba 
zadržuje“. Cituje přitom sv. Jana Zlatoústé-
ho: „Nesdílet naše bohatství s chudými zname-
ná okrást je a odnést jim živobytí. Bohatství, 
které vlastníme, není naše vlastní, ale také je-
jich.“ V článku 120 pak cituje ze své encykliky 
Laudato si´, kde napsal, že „křesťanská tradice 

nikdy neuznala právo na soukromé vlastnic-
tví jako absolutní nebo nedotknutelné a zdů-
raznila sociální účel všech forem soukromého 
vlastnictví“ (čl. 93). Jako první zásadu etické-
ho a sociálního řádu pak uvádí princip „spo-
lečného užívání vytvořeného zboží“ s tím, že 
právo na soukromé vlastnictví lze považovat 
pouze za sekundární právo, které by nemělo 
bránit „společnému užívání vytvořeného zbo-
ží“. V článku 122 je ještě uvedeno, že „pokud 
něco děláme se svým majetkem, je to pouze 
správa pro dobro všech“. 

Uvedené citace evokují pasáže z učebnice vě-
deckého komunismu. Když jsem je ale v klidu 
strávil a přijal za svůj širší kontext, o kterém en-
cyklika hovoří, už mne nedráždí. Zaprvé v ce-
lém textu jsou jen marginálií. A autor na rozdíl 
od marxistů neprosazuje žádné změny ekono-
mických či právních poměrů. Pouze hledá sou-
vislosti a atributy bratrství, k nimž patří ochota 
dělit se, společně se starat a společně pracovat. 

Vlastnické právo ani soukromé vlastnictví 
papež nezpochybňuje, jen upozorňuje na jeho 
omezení. Považuje ho za sekundární lidské 
právo, ale neodpírá mu společenskou a právní 
ochranu. V článku 143 zdůrazňuje jeho po-
zitivní význam: „Starám se a pěstuji něco, co 
mám, a to tak, aby to mohlo přispět k dob-
ru všech.“ Pozitivně hovoří i o ekonomické 
obchodní činnosti. V článku 123 říká, že jde 
„o vznešené povolání zaměřené na produkci 



Alena Scheinostová

V obnovené kráse se již brzy představí 
kompletní soubor obrazů křížové cesty 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve 
Vyškově. Před sto dvaceti lety soubor 
vytvořil slavný malíř Joža Uprka.

Restaurování obrazů se ujala brněnská 
akademická malířka a restaurátorka 
Renata Bartoňová. Ta už se dříve po-
dílela na obnově interiéru poutního 

chrámu na Svatém Kopečku u Olomouce nebo 
kostela Nejsvětější Trojice v Brně – Králově Poli. 

„Křížová cesta ve Vyškově byla ve strašném 
stavu,“ vysvětlila KT výtvarnice. „Malba byla 
extrémně ztmavlá, a místy dokonce napadená 
plísní.“ Plátna byla kromě toho zcela ztvrdlá 

a zkřehlá. „Jak totiž ukázal průzkum malby, 
obrazy byly neodborně natřeny kopálovým la-
kem, a to nejen po líci, ale i na rubu. Lak pro-
sytil plátno a s tím i samotnou malbu a téměř 
je znehodnotil,“ přiblížila Renata Bartoňová. 
Tzv. kopálový lak je přírodní pryskyřičný lak, 
který používají například houslaři, protože 
dává tvrdý lesklý nátěr. „Jako obrazový lak 
je ale nepřípustný,“ zdůraznila restaurátorka 
s tím, že tento nešťastný zásah spadá do doby 
úprav vnitřku kostela počátkem 80. let.

Náročná práce se však postupně chýlí ke 
konci, farnost by ráda do nového kalendářní-
ho roku vstupovala s  již dokončeným dílem. 
„Obnášelo to odstranit plíseň, nažehlit obrazy 
na novou plátěnou podložku, zcela odstranit 
tmavý lak, napnout plátna na nový podrám, 
provést retuše a rekonstrukce maleb a nakonec 
je nalakovat,“ vypočítala restaurátorka. Obry-
sy postav a dalších motivů jsou na plátnech vy-
značené linkou a vyplněné jen tenkou vrstvou 

olejové malby. „O to byly obrazy zranitelněj-
ší,“ doplnila Renata Bartoňová.

Se jménem Joži Uprky si obvykle spojíme 
scény slavností s dívkami v krojích, výjevy pře-
kypující barvami a tvary. Na vyškovské křížové 
cestě nic z toho nenajdeme. „Uprka se obvykle 
udává jako její autor, ale když jsem křížovou 
cestu uviděla, okamžitě jsem o tom zapochy-
bovala. Památkáři mi však potvrdili, že ji Upr-
ka skutečně namaloval, nicméně podle obrazů 
Josefa Führicha,“ podotkla Renata Bartoňová. 
Katolický malíř a tvůrce řady děl s nábožen-
skou tematikou Josef Führich, původem ze 
severních Čech, působil mnoho let ve Vídni 
a zde také mj. v letech 1841–1844 vytvořil sou-
bor obrazů křížové cesty pro vídeňský kostel 
sv. Jana Nepomuckého. Právě ten se pak stal 
Uprkovi předlohou. Proč se Uprka tohoto díla 
ujal? „Uvádí se, že v  té době nebyl v dobré 
fi nanční situaci,“ zmínila restaurátorka. Kaž-
dopádně dílo objednaly a zaplatily dvě sestry 

z Vyškova – Karolina a Marie Vyroubalovy – 
a místní kostel zdobí od konce 19. století.

Nejen malíř folkloru
Zrestaurování křížové cesty ladí s  letošním 
Uprkovým životním výročím: 12. ledna uply-
nulo 80 let od jeho smrti. A ač se na jeho tvor-
bu obvykle pohlíží jako na svého druhu doku-
ment lidové kultury jižní Moravy, křížových 
cest v ní najdeme více. Už jako začínající umě-
lec vytvořil na zakázku křížovou cestu pro 
Věrovany u Tovačova, kterou dnes uchovává 
Galerie Joži Uprky v někdejší jezuitské koleji 
v Uherském Hradišti. Široce známá je kaplič-
ková křížová cesta Dušana Jurkoviče na Svatý 
Hostýn, kterou také Uprka vyzdobil malbami. 
A kostel Panny Marie Královny v Ostravě – 
Mariánských Horách se zase pyšní Uprkovým 
velkým oltářním obrazem Mariina korunování.
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KNIŽNÍ TIP
Zdeňka A. Emingera

Na novou knihu katolického 
kněze, přírodovědce a spisovatele 
Marka Váchy Selfíčka jsem se 
dost těšil. Napsal jich za necelých 
dvacet let tolik jako málokdo jiný 
a skoro každá byla událostí.

Zdá se mi, že jeho knihy adresované 
druhým, zvláště pak mladým, jsou tak 
trochu i dopisy, které píše sám sobě. 
Selfíčka však svým názvem zdaleka ne-

vyjadřují hloubku a intimitu, do níž se P. Vá-
cha odvážil sestoupit tentokrát.

Burcující myšlenky, které mají čtenáře vytrh-
nout z lenosti, sobectví a spokojenosti, na něž 
jsme u něj zvyklí, se tentokrát dotknou nejví-
ce těch, kdo se snaží žít z víry, ale jejichž život 

není turistickým výstupem na dvoutisícovku 
kdesi v Alpách. Od první stránky Vácha nešetří 
nikoho, kdo si zvykl na klidný život v závětří, 
odkud lze bezpečně komentovat okolní dění, 
a být navíc vtipný. Zároveň přitom dává naje-
vo, že si je vědom, co všechno on sám na své 
kněžské cestě získal, ale také ztratil. Zoufale 
mu chybí, co mnozí mají za samozřejmé, zvláš-
tě láska, rodina a děti.

Svým životem i přiznanými pády a vzkříše-
ními ručí za to, co píše, a tedy i za to, co ho 
bolí a z čeho patrně pramení jeho duchovní 
síla a víra. V dialogu se svým srdcem se nebojí 
napsat slova, která nejsou laciná a rozechví-
vají. Na rozdíl od těch, kteří jsou dobrovolně 
„single“ a žít partnerské vztahy a založit rodi-
nu nechtějí, aby neztratili svobodu a nezávis-
lost, Vácha-single na toto: „nechci, nemám čas, 
chci se realizovat,“ až trochu naštvaně odpoví-
dá: „Rozdíl mezi námi ale je; jim se už nechce 
být s někým na celý život, mně ano; pro ně už 
není proč založit rodinu, pro mě je; oni už děti 
nechtějí, já ano.“

Celý svůj život „směňuje svůj čas a energii za 
něco dobrého, za farníky, za zpovědi, mše sva-
té, za modlitby, za cosi nadčasového,“ aby udr-
žel celibát. Odhaluje nitro kněze, které citlivě 
vnímá egoistické postoje k tomu, co je vskutku 
velké a nenahraditelné. A první a poslední ta-
kovou skutečností je – láska. 

Čtete-li však kapitolu za kapitolou, vzniklé 
jako záznamy na cestě autem domů, na druhý 
konec světa, k přátelům nebo od nich, možná 
vás napadne, jestli těch „nevyžádaných rad“, 
jak na to a jak ne, není najednou moc. Vácha 
samozřejmě má v  naprosté většině pravdu, 
i když někdy zevšeobecňuje: možná už ne-
přijde žádné zítra, tak miluj, chovej své dítě, 
studuj, služ, pomáhej, připrav si dobré kázá-
ní, neodbuď zpověď člověka, který se k ní od-
hodlal po patnácti letech. Jenže přes všechnu 
tu pozitivitu a povzbuzování cítím, že tu je 
pro mne tentokrát málo Boha pro všední dny, 
pro dny s deštivým počasím, pro dny, kdy se 
nedaří. Přitom Váchovo vyznání ukázalo, že 
jsou okamžiky, kdy nemusíte vítězit, jako spíš 

děkovat, že jste to všech-
no vůbec přežili. A  jste 
v  pokušení poprosit ho: 
„A  Boha pro dny, kdy je 
mi úzko, kdy máma stůně, 
kdy zemřel táta a vyhodili 
mě ze školy, bys neměl?“

Myslím, že takového 
Boha Vácha zná. A  jak 
ukázal svým vyznáním, 
i  on ho potřebuje. Třeba 
ho představí v další knize 
všem těm singles, hříšní-
kům a lenochům a nebude ho už tolik trápit, 
že lidský život je život neustálých voleb, kde 
není vždy jasné, která je dobrá a která horší. 
Nebude ho tolik bolet, že někteří lidé nechtě-
jí to, po čem on touží. Zkusí to příště jinak, 
a bude to zase dobré.

Marek Orko Vácha: Selfíčka (Cesta 2020)

Autor je teolog

S Váchou až na dno smutku

Milan Tesař

Po nedávném ničivém požáru 
v uprchlickém táboře Moria se 
pozornost opět stočila k uprchlíkům 
živořícím nejen na Lesbu. Už o několik 
měsíců dříve se na neutěšenou situaci 
migrantů snažilo upozornit písňové 
album Every Child Is a Prophet, 
kolektivní dílo vydané v Norsku. 

Kolekce deseti písní alba Every 
Child Is a Prophet (Každé dítě je proro-
kem) vznikala ve studiích v Istanbu-
lu a Oslu. Jeho tématem je situace 

uprchlíků v řeckých táborech, kteří se tu ocitli 
v „zemi nikoho“, netečnost a cynismus někte-
rých Evropanů, rozdělená společnost i poli-

tické hry. U zrodu projektu stála věřící norská 
zpěvačka Marthe Valle, která sama opakova-
ně navštívila tábor Moria na ostrově Lesbos, 
a spatřila tak na vlastní oči, v jakých podmín-
kách zde lidé živořili. „Co by si Ježíš pomyslel? 
Dělal by Ježíš mezi lidmi takové rozdíly, že by 
trpěli na našich hranicích, protože se jim ne-
chceme otevřít?“ napsala po jedné z návštěv 
na svůj Facebook. Marthe Valle na albu zpívá 
a hraje na klavír, dále na něm účinkují inter-
preti ze Sýrie či Golanských výšin a sestavu 
doplňují norští hudebníci.

Texty písní speciálně pro toto album napsal 
syrský autor Adnan Alaoda. Jeho verše se tý-
kají přímo života uprchlíků a tvoří vlastně sou-
vislý příběh zdůrazňující strasti, překážky, ale 
také lidství těch, kdo na řecké ostrovy uprchli 
z neklidných oblastí Sýrie, Afghánistánu nebo 
Súdánu. I když se jedná o texty v arabštině 
a osoby, o nichž písně pojednávají, jsou z vět-
šiny muslimského vyznání, texty se propléta-

jí i výrazné odkazy na křesťanství. V úvodní 
skladbě „Every Child Is a Prophet“ autor srov-
nává úděl každého uprchlického dítěte naroze-
ného v chudobě se situací, v níž přišel na svět 
Ježíš. Ve skladbě „ e Old Zorba“ (Starý Zor-
ba) Marthe Valle zpívá pasáže z Matoušova 
evangelia a v písni „No Way“ (Nejde to) je po-
užita melodie z norského křesťanského hymnu 
„Chci jít za Ježíšem“. 

Každý člověk
je nenahraditelný
Muslimové považují Ježíše za jednoho z pro-
roků, pro nás křesťany je Synem Božím. Přes 
věroučné rozdíly se tvůrci alba, křesťané i mus-
limové, shodují v tom, že postava Krista je ob-
rovskou inspirací, jak bychom se měli na strá-
dající uprchlíky (nejen) na řeckých ostrovech 

dívat. Každé dítě je jedinečným člověkem. Ka-
ždý člověk v nouzi se podobá trpícímu Kristu. 
A Kristova slova z evangelia jsou povzbuze-
ním, ale i závazkem pro všechny, kterým něco 
říká slovo „lidskost“.

Ze všech těchto důvodů je album Every 
Child Is a Prophet, které vydala norská společ-
nost Kirkelig Kulturverksted zaměřená na 
dialog křesťanství se současným uměním, mi-
mořádně inspirativní. Navíc jsou skladby, jež 
nahrávka obsahuje, krásné samy o sobě. Sta-
čí se do nich zaposlouchat. A myslet přitom 
na strádající obyvatele uprchlických táborů 
jako na plnohodnotné a nenahraditelné lidské
bytosti. 

Marthe Valle: Every Child Is a Prophet 
(Kirkelig Kulturverksted 2020, dostupné 
na Spotify, Deezer, Youtube Music aj.)

Autor je hudební redaktor Radia Proglas

Písně o životě, na kterém záleží

Uprkova křížová cesta v nové kráse

Křížovou cestu ve vyškovském kostele vytvořil dnes proslulý malíř Joža Uprka podle díla vídeňského mistra Josefa Führicha. V nejbližších týdnech by měl být soubor již zcela zrestaurován. Snímky farnost Vyškov



Robert Svatoň,
Barbora Šmejdová 

Vyjádřit zkušenost člověka, jenž 
prožívá svůj život v rámci všemožných 
limitů a mezí, ale i vystihnout 
bytostnou lidskou touhu a schopnost 
dané limity a meze překračovat – to 
je náplní 96. svazku Mezinárodní 
katolické revue Communio. 
Přinášíme krátký úryvek z článku 
Hranice a život v Nekonečném 
podle Adrienne von Speyr.

Kristův příchod v  těle je zjevením 
Boha a Božího života, který vyvěrá 
z lásky Otce, který z lásky plodí Slo-
vo a z lásky toto Slovo daruje lidem. 

Zjevení se přitom odehrává Ježíšovými slovy 
a skutky. Pomocí našich omezených lidských 
slov a vět Kristus sděluje božské pravdy a zje-
vuje Boží podstatu, vyslovuje nekonečné slovo 
lásky. Navíc však on sám zůstává se svým vy-
řčeným slovem navěky spojen, protože pouze 
v něm dostává toto slovo svůj význam a napl-
nění. „Jakkoli je božské slovo konečné, zůstá-
vá i jako vyslovené zakotveno v Synu, takže je 
tato konečnost zároveň stále novým vycháze-
ním,“ píše Adrienne von Speyr. Lidská slova, 
která Pán ve svém pozemském životě pronáší, 

nelze nikdy shrnout a uzavřít do systému, „spí-
še se stále otevírají a ukazují do nekonečného“. 
Důsledkem této skutečnosti je, že člověk, kte-
rý Ježíšovo slovo skutečně přijme, se nechává 
rozšiřovat jeho plností natolik, že milost, která 
je v tomto slově obsažena, postupně vstřebává 
lidské hranice a omezení. Stejně tak každým 
určitým lidským skutkem Ježíš otevírá stále 
více to, co je nekonečné. Jakožto Boží Syn pů-
sobí Kristus skrze lidské to, co je božské, aby 
tak ve všem, co je a co koná, umožnil lidem za-

hlédnout nebe, kterému jsou jakékoliv hranice 
cizí. Každý Ježíšův skutek vychází ze samotné-
ho středu nekonečné Boží lásky.

Všechno, co na Pánu můžeme vnímat, nás 
přivádí k Otci, vždyť kdo vidí Krista, vidí toho, 
který jej poslal (srv. Jan 12,45; 14,9). Především 
z perspektivy čtvrtého evangelia, které nanej-
výš souzní s charizmatem Adrienne von Speyr, 
švýcarská mystička poukazuje na neustálou 
otevřenost a průzračnost Ježíšova pozemské-
ho poslání vůči tomu, který jej poslal, tedy vůči 
Otci: jeho učení není jeho, ale toho, který jej 
poslal (srv. Jan 7,16); Otec, který v Synu pře-
bývá, koná své skutky (srv. Jan 14,10). Tato 
permanentní otevřenost vůči neohraničenému 
je postojem Syna vůči Otci, o kterém Kristus 
říká, že „je větší než já“ (Jan 14,28). On je větší 
než Syn, protože je jeho Otec; je větší, proto-
že celá Synova cesta (včetně vzájemného od-
dělení v Kristově umučení a smrti) je ukryta 
v  jeho nekonečné velikosti; je nakonec větší 
— a stále větší ve své slávě a spravedlnosti — 
skrze Synovu lásku, která nehledá slávu u lidí
(srv. Jan 5,41), ale ve svém díle oslavuje jedině 
Otce (srv. Jan 17,4). Láskou a oslavením Syna 
podivuhodně roste i Otcova láska a sláva. 

„Každé Boží zjevení se děje z lásky a přivádí 
k lásce.“ Adrienne von Speyr má zde na mysli 
nebeskou lásku, pro kterou neplatí žádné hra-
nice a která převyšuje každou míru. Je to láska, 
která v sobě nese punc „stále většího“ Boží-
ho tajemství. Zjevení takového druhu lásky se 
děje v Synově vydanosti, jež vrcholí v tajemství 
Pánových Velikonoc, během nichž se v nebi 

uzavřený úradek spásy rozvine „až do konce“ 
(Jan 13,1). Kristův kříž se stane pro svět zjeve-
ním Otcovy lásky, která je tak nezměrná, že se 
odvažuje k tomu nejzazšímu: dát svého vlast-
ního Syna. Současně kříž ukazuje i vrcholnou 
míru Synovy lásky vůči Otci, která se projevuje 
ochotou bezmezné odevzdanosti do jeho vůle. 
Tato Synova poslušnost jej přivádí až k oka-
mžiku, kdy již nezakouší nic jiného nežli opuš-
těnost Otcem. Právě toto Boží mlčení se ovšem 
stává pro Adrienne von Speyr „zjevením nej-
vnitřnější Boží podstaty“, kterou je nekoneč-
ná a stále větší láska. V opuštěnosti Syna se 
zjevuje nekonečnost Otce, který se beze zbyt-
ku vyslovuje ve svém Slově, které nyní oněmě-
lo a utichlo. Tím nejzazším, co člověk může 
z Boží velikosti pojmout, je to, jak Otec v ml-
čení Velkého pátku a v tichu začínající Bílé so-
boty přijímá Synovu oběť, která je od počátku 
součástí nezměrné Boží lásky. To, co je v Kris-
tu konečné, se defi nitivně otevírá ve smrti, aby 
nekonečnost Syna na zemi mohla vejít do Ot-
covy nekonečnosti v nebi. V tomto okamžiku 
Kristovo zjevení prolamuje hranice věčnosti.
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Michael Martinek

Zákon na podporu chudých, 
přistěhovalců, vdov a sirotků je 
součástí slavnostní smlouvy, kterou 
Bůh uzavřel s vyvoleným národem 
na Sinaji. Jde o jeden z nejstarších 
sociálních zákonů v dějinách. Stal se 
východiskem židovsko-křesťanského 
étosu služby trpícímu bližnímu. 

Zemře-li dnes živitel rodiny, mají po-
zůstalí nárok na vdovský a sirotčí dů-
chod. To je ovšem výsledek moderní 
sociální politiky. Po většinu dějin totiž 

patřili sirotci a vdovy k nejohroženějším skupi-
nám: pokud se o ně nepostaral někdo z příbu-
zenstva, živořili na okraji společnosti. 

Proč máme tolik 
chudých?
Když tedy Mojžíš v prvním čtení této neděle 
(Ex 22,20-26) říká: „neubližujte vdově a sirot-
ku“, můžeme to v současné době vztáhnout 
na všechny, kdo se dostávají na okraj společ-
nosti. Jsou to lidé dlouhodobě nezaměstnaní, 
ohrožení exekucemi, s nízkými příjmy, s ne-
dostatečným vzděláním, žijící ve vyloučených 
lokalitách, nekvalifi kovaní, handicapovaní, zá-
vislí na drogách, osoby propuštěné z vězení, 
rodiny s jedním rodičem, mladí lidé opouštějí-
cí dětské domovy, cizinci, uprchlíci, příslušní-
ci etnických, národnostních či náboženských 
menšin. Dnes také ti, kteří přišli o práci, pení-
ze nebo zdraví v důsledku koronavirové krize.

Výčet současných „vdov a sirotků“ je až pře-
kvapivě obsáhlý. Klade to před nás závažné 
otázky: Proč máme v naší bohaté společnosti 
tolik chudých? Lze jejich situaci zlepšit pomo-
cí zákonů, daní, dávek – tedy změnou systé-
mu? Co pro ně mohu udělat jako člověk, jako 
bližní, jako křesťan? A má vůbec smysl jim po-
máhat, když si toho mnozí neváží a do svých 
problémů upadají stále znovu? 

Stačí mít otevřené oči
Nejhlubší příčina chudoby a nerovnosti spo-
čívá v lidském hříchu. Nejde však jen o hřích 
jednotlivých osob, ale také o tzv. hřích struk-
turální, o němž se opakovaně zmiňuje sociální 
nauka církve – tedy takové nastavení sociál-
ních a politických struktur, které ve svých dů-
sledcích působí nespravedlnost. Za typickou 
hříšnou strukturu považuje papež František 
globální ekonomický systém: „Zatímco zisky 
pouze malého počtu jednotlivců exponenciál-
ně rostou, výdělky většiny se stále více vzdalují 
od blahobytu této šťastné menšiny. Nastoluje 

se nová, neviditelná, leckdy virtuální tyranie, 
která jednostranně a neúprosně diktuje své 
zákony a svá pravidla“ (Evangelii gaudium,
čl. 56). 

K zásadní změně těchto struktur by byl nut-
ný souhlas politických a ekonomických elit. 
Přesto je možné – a křesťan by to měl pova-
žovat za svou morální povinnost – je alespoň 
dílčím způsobem ovlivňovat: odpovědně se 
účastnit voleb; aktivně se zapojit do politiky; 
občansky se angažovat s využitím práva spol-
čovacího, shromažďovacího a petičního; pro-
sazovat sociální spravedlnost v ekonomické, 
vědecké a vzdělávací činnosti. 

Dokonalou společnost ovšem nikdy nevy-
tvoříme: „Neexistuje žádné spravedlivé státní 
uspořádání, jemuž by se podařilo, aby služba 
lásky byla zbytečná. Ten, kdo se chce zbavit 
lásky, směřuje k tomu, že se zbaví člověka ja-

kožto člověka. Vždy bude existovat utrpení, 
které volá po útěše a pomoci. Vždy bude exis-
tovat osamocenost. Vždy se budou vyskytovat 
také situace materiálního nedostatku, v nichž 
je nezbytná pomoc jako výraz konkrétní lásky 
k bližnímu“ (Benedikt XVI., Deus caritas est, 
čl. 28b). Do takové pomoci se může zapojit 
každý. Stačí mít otevřené oči a vidět nouzi ve 
svém okolí. 

Abyste
se milovali navzájem 
Zbývá poslední otázka: Má vůbec smysl po-
máhat chudým, když víme, že si toho mnozí 
neváží a do svých problémů upadají stále zno-
vu? Izraelité viděli hlavní motivační zdroj pro 

pomoc bližnímu ve svém vysvobození z egypt-
ského otroctví: „Nesužuj přistěhovalce a ne-
utiskuj ho, neboť sami jste byli přistěhovalci 
v egyptské zemi“ (Ex 22,20). Tedy: Máte vlast-
ní zkušenost nesvobody – nedopusťte, aby v ní 
museli žít druzí! Hospodin vás vysvobodil – 
jednejte jako on! Ježíš pak potvrzuje, že to 
platí i pro křesťany: „To je mé přikázání, abyste 
se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás“ 
(Jan 15,12).

Není tedy podstatné, jak člověk naloží s po-
mocí, které se mu dostane. Pomoc má smysl 
především proto, že je projevem Božího zájmu 
o člověka. Zároveň otvírá mysl a srdce těm, 
kdo pomáhají. A věřme, že alespoň některým 
z těch, kdo ji přijímají, skutečně pomůže.

Autor přednáší na Jaboku
a působí jako vězeňský kaplan

Communio o hranicích a jejich překračování

Neubližujte vdově a sirotku 

Hlavním motivačním zdrojem pro pomoc bližnímu byl pro Izraelity Hospodinův výrok: „Nesužuj přistěhovalce a neutiskuj ho, neboť sami jste byli přistěhovalci 
v egyptské zemi“ (Ex 22,20). Snímek Shutterstock

Švýcarský teolog Hans Urs von Balthasar 
s Adrienne von Speyr. Snímek archiv KT
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Ne 25. 10. 919 1029 783 881 920 1029 920 1030 921 1030 923 1033 723 815 924 1034 723 816 925 1035 925 1036 926 1036 927 1038 723 816 929 1039 929 1040 930 1040 933 1043 723 816 933 1044 723 816 1242 1379

Po 26. 10. 934 1045 783 881 935 1045 935 1046 936 1046 938 1049 939 1050 939 1050 939 1050 940 1051 940 1051 940 1052 943 1054 943 1054 944 1056 945 1057 945 1057 947 1060 948 1060 948 1060 948 1061 1247 1384

Út 27. 10. 949 1061 783 881 949 1062 950 1062 950 1063 953 1066 953 1066 953 1066 954 1067 954 1067 955 1068 955 1068 957 1070 957 1071 959 1072 960 1073 960 1073 962 1076 962 1076 963 1076 963 1077 1250 1387

St 28. 10. 1673 1892 783 881 1567 1771 1674 1893 813 914 1674 1894 1675 1894 1675 1894 1568 1771 970 1085 971 1085 971 1085 1676 1895 1568 1771 1677 1897 1678 1897 1678 1897 1680 1900 1681 1900 1681 1900 1568 1771 1254 1391

Čt 29. 10. 980 1096 783 881 981 1096 981 1097 981 1097 985 1101 985 1101 985 1101 986 1102 986 1103 987 1103 987 1103 989 1106 990 1106 991 1108 992 1109 992 1109 995 1112 995 1112 995 1112 996 1113 1257 1395

Pá 30. 10. 996 1113 783 881 997 1114 998 1115 998 1115 1001 1118 1002 1119 1002 1119 1002 1120 1003 1120 1004 1121 1004 1121 1006 1124 1006 1124 1008 1125 1009 1126 1009 1126 1011 1129 1011 1129 1011 1129 1012 1130 1260 1398

So 31. 10. 1012 1130 783 881 1013 1131 1014 1132 1014 1132 1017 1136 1017 1136 1017 1136 1018 1137 1018 1137 1019 1138 1019 1138 1021 1141 1022 1141 1577 1781 1570 1773 1570 1773 1572 1776 1572 1776 1572 1776 1575 1780 1238 1374

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. 

1. ČTENÍ Ex 22,20-26
Ve 20. kapitole knihy Exodus Bůh 
uzavřel s Izraelity smlouvu v podobě 
Desatera. Následující kapitoly roz-
víjejí a vykládají detaily této smlou-
vy. Náš text je konkretizací přikázá-
ní druhé desky o vztahu k bližním. 
Je dobré si všimnout, že je uvede-
na i motivace pro takové jednání:
„…sami jste byli přistěhovalci v egypt-
ské zemi“.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy 
Toto praví Hospodin: „Nesužuj při-
stěhovalce a neutiskuj ho, neboť sami 
jste byli přistěhovalci v egyptské zemi. 
Neubližujte vdově a sirotku. Kdybys 
jim ublížil, že by si mně stěžovali, usly-
ším jejich stížnost, můj hněv vzplane, 
zahubím vás mečem, a vaše ženy bu-
dou vdovami a vaši synové sirotky. 
Půjčíš-li peníze někomu z mého lidu, 

chudákovi, který bydlí vedle tebe, ne-
chovej se k němu jako lichvář. Nežá-
dej od něho úrok. Vezmeš-li si jako 
zástavu plášť svého bližního, vrať mu 
ho do západu slunce. Je to pro něho 
jediná pokrývka, plášť pro jeho tělo. 
V čem by měl spát? Bude-li si mně 
stěžovat, uslyším ho, neboť jsem sou-
citný.“

MEZIZPĚV
 Žl 18,2-3a.3bc-4.47+51ab
Zpěv o Zachránci je vyznáním 
a modlitbou každého, kdo zakusil 
Boží jednání. Je ale také prosbou, aby 
takto Bůh jednal i dnes.

* Miluji tě, Hospodine, má sílo!
Miluji tě, Hospodine, má sílo, Hospo-
dine, má skálo, mé útočiště, zachrán-
ce můj!
*

Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, 
můj štíte, rohu mé spásy, ochrano 
má! Budu vzývat Hospodina, jemuž 
náleží chvála, a od svých nepřátel 
budu vysvobozen.
*
Ať žije Hospodin, požehnána buď 
moje Skála, sláva buď Bohu, mému 
spasiteli! Veliká vítězství jsi popřál 
svému králi, dáváš přízeň svému po-
mazanému.
*

2. ČTENÍ 1 Sol 1,5c-10
Vůbec první známý křesťanský 
text a první zachovaný list sv. Pav-
la je povzbuzením pronásledované
církve. Náš text je součástí uvede-
ní do dopisu. Poslední věta textu je 
možná vůbec prvním shrnutím Pav-
lova vyznání víry, jehož středem je
Ježíš.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla 
Soluňanům 
Bratři! Vy sami víte, jak jsme se cho-
vali mezi vámi kvůli vám. A vy jste 
napodobovali nás i Pána, přijali jste 
nauku v mnohém soužení, s rados-
tí Ducha svatého, takže jste se stali 
vzorem pro všechny věřící v Make-
donii a Achaji. Od vás se přece slo-
vo Páně rozšířilo nejen po Makedo-
nii a Achaji, ale i po všech místech 
se roznesla (zpráva o tom), že jste 
uvěřili v Boha, takže my o tom už ne-
musíme nic říkat. Vždyť (tam lidé) 
sami o tom vypravují, jakého přijetí 
se nám u vás dostalo a jak jste se od 
model obrátili k Bohu, abyste sloužili 
Bohu živému a pravému a vyčkáva-
li z nebe jeho Syna, kterého vzkřísil 
z mrtvých, totiž Ježíše; ten nás vy-
svobozuje od blížícího se (Božího)
hněvu.

EVANGELIUM  Mt 22,34-40
Text nás uvedl do blízkosti Velikonoc. 
Farizeové dorážejí na Ježíše. Přesto 
je Kristova odpověď odborným vy-
jádřením teologa neuhýbajícího od 
židovské tradice výkladu Písma. Pán 
zde originálně spojil příkazy, takže 
skvěle vystihl podstatu Tóry.

Slova svatého evangelia podle Matouše
Když se farizeové doslechli, že (Ježíš) 
umlčel saduceje, shromáždili se a je-
den z nich, znalec Zákona, ho chtěl 
uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře, 
které přikázání je v Zákoně největší?“ 
Odpověděl mu: „Miluj Pána, svého 
Boha, celým svým srdcem, celou svou 
duší a celou svou myslí.“ To je největší 
a první přikázání. Druhé je podobné: 
„Miluj svého bližního jako sám sebe.“ 
Na těch dvou přikázáních spočívá 
celý Zákon i Proroci.

neděle 25. 10.  Mt 22,34-40
Na rozdíl od Starého zákona, který 
reguloval chování do podrobností, 
odpovídá náš Pán na záludnou výzvu 
jednoduše. Doplňující otázky již ne-
jsou třeba.

pondělí 26. 10. Lk 13,10-17
Ježíš boří konvence: mluví se ženou, 
dotýká se jí. Představený synagogy 
to těžce nese. Jak reaguji já na Boží 
znamení, která se neshodují s mými 
představami? Nežárlím?

úterý 27. 10. Lk 13,18-21
Stačí nepatrné množství a Boží krá-
lovství se šíří. Nemám malou víru 

v Pánovo slovo, když zaznamená-
vám klesající počet jeho následovní-
ků v mé zemi?

středa 28. 10. – svátek sv. Šimona a Judy
 Lk 6,12-19
Náš Pán vyvolil svých Dvanáct po 
noci, kterou strávil v modlitbě. Do-
kážu s Ježíšem bdít a modlit se za 
nástupce apoštolů ustanovené v mé 
vlasti?

čtvrtek 29. 10. Lk 13,31-35
„Požehnaný, který přichází ve jmé-
nu Páně,“ se i dnes objevuje tam, 
kde bychom jej nečekali. Ztotožně-
ný s uprchlíky, týranými dětmi. Ani 

dnes jej nechceme přijmout v této
podobě.

pátek 30. 10.  Lk 14,1-6
Z Ježíšovy přítomnosti neměli radost, 
ale „dávali si na něho pozor“. Kéž 
takový nikdy nejsem! Ani ve vztahu 
k církvi…

sobota 31. 10.  Lk 14,1.7-11
Láska k Pánu ať spočívá v radosti 
z jeho přítomnosti. Ani nemusím lpět 
na nejbližším místě u něj. Model pro 
uspokojivé vztahy v církvi!

Připravilo Pastorační středisko 
Arcibiskupství pražského 

25. 10. – 30. neděle v mezidobí
Barva zelená, mše vlastní, Gloria. 
1. čtení Ex 22,20-26
Žl 18,2-3a.3bc-4.47+51ab, odp.: 
Miluji tě, Hospodine, má sílo! 
2. čtení 1 Sol 1,5c-10
Zpěv před evangeliem: Aleluja. Kdo 
mě miluje, bude zachovávat mé slo-
vo, praví Pán, a můj Otec ho bude 
milovat, a přijdeme k němu. Aleluja.
Evangelium Mt 22,34-40 

26. 10. – pondělí po 30. neděli v mezidobí
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Ef 4,32-5,8 
Žl 1,1-2.3.4+6, odp.: Napodobujme 
Boha jako jeho milované děti.
Evangelium Lk 13,10-17

27. 10. – úterý po 30. neděli v mezidobí
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Ef 5,21-33 
Žl 128,1-2.3.4-5, odp.: Blaze 
každému, kdo se bojí Hospodina. 
Evangelium Lk 13,18-21

28. 10. – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Modlitba uprostřed dne 
má středeční žalmy z 2. týdne.
Barva červená, mše vlastní, Gloria.
1. čtení Ef 2,19-22 
Žl 19 (18), 2-3.4-5, odp.: 
Všude na zemi pronikl jejich hlas. 
Evangelium Lk 6,12-19

29. 10. – čtvrtek po 30. neděli v mezidobí
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Ef 6,10-20 
Žl 144,1.2.9-10, odp.: 
Veleben buď Hospodin, má Skála! 
Evangelium Lk 13,31-35
V brněnské diecézi:
památka bl. Marie Restituty Kafkové, 
panny a mučednice
Barva červená, 
mše o bl. Marii Restitutě.
V královéhradecké katedrále:
Nešpory 1. z následující slavnosti. 
Modlitba před spaním 1. nedělní.

30. 10. – pátek po 30. neděli v mezidobí
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Flp 1,1-11 
Žl 111, 1-2.3-4.5-6, odp.: Veliká jsou 
Hospodinova díla. Nebo: Aleluja.
Evangelium Lk 14,1-6
V královéhradecké diecézi:
svátek Výročí posvěcení katedrály 

(v katedrále: slavnost)
Modlitba uprostřed dne 
má páteční žalmy z 2. týdne 
(v katedrále z doplňovacího cyklu).
Mše: Gloria (v katedrále i Credo), 
preface vlastní. 
Nelze použít čtvrté anafory.

31. 10. – sobota po 30. neděli v mezidobí
Barva zelená, ranní mše feriální.
1. čtení Flp 1,18b-26 
Žl 42,2.3.5bcd, odp.: 
Má duše žízní po živém Bohu.
Evangelium Lk 14,1.7-11
Nebo: sv. Wolfganga, biskupa
Barva bílá, ranní mše 
o sv. Wolfgangovi.
Nebo: sobotní památka Panny Marie
Barva bílá, ranní mše o Panně Marii.
Nešpory 1. a večerní mše 
z následující slavnosti.

1. 11. – Slavnost VŠECH SVATÝCH
Modlitba uprostřed dne má nedělní 
žalmy z 1. týdne.
Barva bílá, mše vlastní, Gloria. 
1. čtení Zj 7,2-4.9-14
Žl 24 (23), 1-2.3-4ab.5-6, odp.: 
To je pokolení těch, 
kdo hledají tvou tvář, Hospodine! 
2. čtení 1 Jan 3,1-3
Zpěv před evangeliem: Aleluja. 
Pojďte ke mně, všichni, 
kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás 
občerstvím, praví Pán. Aleluja.
Evangelium Mt 5,1-12a 
Krédo, preface vlastní. 
Nelze použít čtvrté anafory. 
Modlitba před spaním 2. nedělní.
Odpustky pro duše v očistci: Dnes 
odpoledne a zítra po celý den je mož-
no při návštěvě kteréhokoli kostela 
získat plnomocné odpustky, přivlast-
nitelné pouze duším v očistci. 
Kromě tří obvyklých podmínek (svá-
tost smíření, sv. přijímání, modlitba 
na úmysl svatého otce) je podmín-
kou pomodlit se při návštěvě kostela 
modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat 
po splnění tří obvyklých podmínek 
denně plnomocné odpustky, přivlast-
nitelné pouze duším v očistci, navští-
ví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam 
třeba jen v duchu za zemřelé; v ostat-
ních dnech lze takto získat odpustky 
částečné.
Žaltář 3. týdne. (hfr)

V dnešním evangeliu slyšíme, jak 
k Ježíši přichází jeden znalec Záko-
na s úmyslem přivést ho do úzkých. 
Ptá se, které přikázání v Zákoně je 
největší. Podle zákoníků měla všech-
na přikázání stejnou hodnotu, pro-
tože pocházela od Boha a Mojžíše, 
a proto musí mít stejnou důstojnost 
a vážnost. Je to tedy otázka velice
lstivá.

Pán na ni ale odpovídá božsky 
dokonale: Cituje přikázání lásky 
k Bohu a bližnímu a říká, že na těch-
to dvou přikázáních spočívá celý 
Zákon i proroci. Všechna přikázání 
jsou rozvedením těchto dvou. Tou-
to odpovědí pomáhá Pán i nám po-
znat, co je nejdůležitější pro náš ži-
vot na této zemi. Jaké je naše poslání. 
Milovat Boha a bližního. To je totiž 
ten pravý způsob, jak žít náš život
dobře.

Max Kašparů ve své knížce „Malý 
kompas víry“ v kapitole o 2. přikázání 
píše: „Bůh má i jiná než vlastní jmé-
na. Jménem Božím je i Láska, Pravda, 
Spravedlnost. Brát tato jména zbyteč-
ně znamená pohrdat obsahem lás-
ky, pravdy a spravedlnosti.“ Jak by 

světu, společnosti i nám samotným 
pomohlo, o kolik problémů by bylo 
méně a jak by i nám bylo lépe, kdy-
bychom tyto hodnoty a Boha, který 
je jejich pramenem, měli rádi a brali
je vážně.

To potvrzují i mladí italští manže-
lé Petrillovi. Prožili na první pohled 
těžký životní příběh. Měli dvě děti, 
které jim zemřely krátce po narození. 
Nakonec zemřela i maminka, když se 
rozhodla odložit vlastní léčbu rakovi-
ny, aby donosila a porodila třetí děťát-
ko. Vším ale prošli díky lásce k Bohu 
a sobě navzájem. Vše velmi pěkně 
popisuje kniha „Smrt nemá posled-
ní slovo“, kterou vřele doporučuji ke 
čtení. V ní mimo jiné říkají: „Nejsme 
lidmi proto, abychom dosáhli úspě-
chu v práci, měli pěkný dům, dobré 
zdraví nebo pověst. Jsme lidmi, aby-
chom milovali.“ – „Rodíme se z aktu 
lásky; žijeme, abychom milovali a byli 
milováni, a umíráme, abychom po-
znali pravou Boží lásku. Cílem našeho 
života je milovat a být neustále při-
praveni učit se milovat ostatní tak, jak 
jen Bůh ti to může ukázat a naučit tě
to.“

Obě citovaná svědectví potvrzu-
jí, že cesta lásky k Bohu a bližnímu 
je tím pravým způsobem, jak prožít 
život dobře – a navíc jak za sebou za-
nechat ve světě dobrou stopu. To na-
konec potvrzuje svým jednáním i sám 
Kristus. Přestože za ním znalec Záko-
na přichází se zlým úmyslem dostat 
ho do úzkých, odpovídá mu tak, že 
se může zamyslet nad svým jedná-
ním a může se změnit. Pán má rád 
i tohoto znalce Zákona a zve i jeho, 
aby nepromarnil svůj život zlem, ale 
vydal se na cestu dobra a lásky, kte-
rá ho může učinit šťastným a svět
lepším.

Dovolme proto dnes Kristu, aby 
přišel i k nám, aby nově vstoupil 
i do našich životů. Dovolme mu, aby 
i nám řekl: „mám tě opravdu rád,“ 
a nechejme si od něj pomoci k ži-
votu v lásce. Můžeme to udělat na-
prosto konkrétně: Máme například 
problém někomu odpustit? Dovolme 
Ježíši, aby do naší neschopnosti nebo
neochoty vstoupil a pomohl nám.

P. PETR KÁŇA,
školní kaplan Arcibiskupského gymnázia 

v Kroměříži

Co je nejdůležitější
a největší přikázání?
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
� Dne 22. 10. 2020 
oslaví naše mamin-
ka, babička a praba-
bička paní Božena 
Stehlíková z  Bo-
leradic požehnané
9 0 .  n a r o z e n i n y. 

Společně s ní děkujeme Pánu za pro-
kázaná dobrodiní a vyprošujeme Bo-
ží požehnání a ochranu Panny Marie. 
Dcery s rodinami. ŽV 43–2185

� V  říjnu slaví svá jubilea naši kněží
P. Jan Ston 50 let a   P. Jan Svozílek
30 let. V této náročné době Vám oběma 
přejeme pevné zdraví a  ať Vás služba 
Bohu a lidem naplní radostí a pokojem. 
Farníci z Pozlovic a Luhačovic. 
 ŽV 43–2218

RŮZNÉ
� Nabízíme ubytová-
ní k rekreaci na jižní 
Moravě v nově posta-
vené a plně vybavené 
chalupě na návsi Že-
rotic, okr. Znojmo. 
Mob.: 604 850 853, 
e-mail: nekulovav@
gmail.com. Přijeďte. 

 R 43–2184

� Vrátíme zálohy, když covid léto 2021 
zruší. www.CHATKYnaJIHU.cz. Skupi-
ny, můžete objednávat!
 R 43–2200
� Kluk se 3 psy, pracující u hospodář-
ských zvířat, hledá místo pro život. Mám 
57 let, vousy, v invalidním důchodu. Rád 
pomůžu. Nepiju, nekouřím, bez exekucí. 
Děkuji. Zn.: Pomoc.
 R 43–2212

SLUŽBY – PRÁCE
�Ozvučování kostelů. Nová uni-
kátní technologie za příznivou cenu. 
Nabídky a poradenství zdarma: 603 
553 650 pecka@otvp.cz, 731 023 694 
ot.rychlik@gmail.com, 603 838 632 
bolcekv@seznam.cz B 43–2186

KOUPĚ – PRODEJ
�  Koupím vyřazené ornáty,
pluviál, manipul aj., i pošk. Mob.: 603 
410 736.  K 43–2109

� Staré odznaky, noty, gramodesky 
a pohledy koupím. Mob.: 602 336 945. 
 K 43–2114
� Křesťanský antikvariát koupí (du-
chovní, filozofie, umění, poezie, ces-
topisy atd.) nejlépe celé pozůstalosti 
či knihovny. Platba ihned. Nabídněte. 
Mob.: 720 254 225. 
 K 43–2134

�  „ Z Á Z R A Č N Á 
MEDAILKA“ 14kar. 
zlato. Velikost 14 mm 
– 2 600 Kč, 16 mm – 

4 600 Kč, 19 mm – 7 900 Kč. ŠKAPU-
LÍŘ – zlatá medaile P. M. Karmelské 
15 mm – 4 600 Kč. Zasíláme na do-
bírku do 3 týdnů + poštovné. L. No-
votná Červená, Zikova 13, Olomouc, 
mob.: 721 428 521, novotna.lucia@
seznam.cz 
 K 43–2196

� Prodám vlašské ořechy louska-
né chutné 220 Kč/kg, sušené švestky
140 Kč/kg, suš. meruňky 160 Kč/
kg, suš. jablka 270 Kč/kg, suš. višně
405 Kč/kg. Min. odběr 5 kg dohroma-
dy. Pošlu. Mob.: 774 180 070.
 K 43–2198

� Koupím housle, violu, violoncello, 
kontrabas v jakémkoli stavu. Mob.: 775 
480 777. 
 K 43–2202
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Kupon pro řádkovou inzerci ZVEŘEJNIT
V ČÍSLE:

RUBRIKA:

životní výročí výročí svatby úmrtí služby – práce různé

kněžské výročí poděkování vzpomínáme koupě – prodej seznámení dopisování

Platba: bankovním převodem – č. ú. 5314101034/5500, Raiffeisenbank a. s.

 poštovní poukázkou typu „A“ na č. ú. 5314101034/5500 
 (majitel účtu: Katolický týdeník, Antala Staška 511/40, 140 00 Praha 4)

 Od 1. 1. 2017 není možné v inzertním oddělení KT přijímat platby v hotovosti.

RODINNÝ NÁ-
STĚNNÝ,
plánovací, měsíční 
kalendář pro 5 osob,
s katolickým 
kalendáriem, 
liturgickými 
barvami a obrázky. 
Slevy farnostem, 
řeholním 
společenstvím, 

prodejnám a knihkupcům
 Formát A3,cena 125 Kč.

Nakladatelství

COR JESU
Knihkupectví a zasílatelství

Čapkova 10, Český Těšín 737 01
tel: 777 290 314, www.corjesu.cz,

email: corjesu@email.cz

Liturgický kalendář

2020–2021

Ofi ciální průvod-
ce l iturgickým
rokem České bis-
kupské konfe-
rence. Praktická 
pomůcka pro du-
chovní i laiky na-
poví, kdy se slaví 
k teré  svá tky ,
a provede jednot-
livými liturgický-

mi obdobími. Poslouží nejen kně-
ž ím,  jáhnům,  min is t rantům 
a varhaníkům! Kalendář by neměl 
chybět v sakristii ani na kůru.

Krouž. vazba, 180 str., 85 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:

Rytíři a prejt
Jan Paulas
Volné pokračování 
úspěšné knihy Hos-
poda. V první části 
autor zachycuje pří-
běh druhé rodové 
větve obchodníků 
na vesnici. Postupně 
se ale těžištěm jeho 

vyprávění stávají vlastní vzpomínky. 
V kaleidoskopu úsměvných historek 
zachycuje své rané dětství za sociali-
smu v jeho šedé každodennosti a ri-
tuálech. Nechybí zde ale ani zkuše-
nost dítěte z věřící rodiny. „Paulas má 
dar barvitého líčení. Dokáže slovem 
zviditelnit jednotlivé epizody, takže 
opravdu působí jako staré fotografi e 
anebo – zejména v popisu přírody – 
jako drobný obrázek“ (Jaroslav So-
meš).  Brož., 216 str., 189 Kč

Kontaktní adresy:

Co dostal Pán Ježíš u Zachea k večeři a jak dopadl Kaifášův kohout? 
Proč byl Ronald Reagan béčkový herec, ale áčkový prezident? Jak 
vysvětlit dětem tajemství proměňování? Jaké básně napsal Miloš 
Doležal v Římě, když ho tam věznil koronavirus? Čím začít, když 
chcete poslouchat Boba Dylana? Jak vznikala evangelia? Proč je 
Winston Churchill hrdinou starého světa? Zapomněl Bohuslav Rey-
nek psát česky? Proč máme děkovat i za neprožitá dobra? Jak vypa-
dají papežské hostiny u sv. Marty? Proč byli jezuité tak úspěšným 
řádem? To i mnohé další nabízí nový Cyrilometodějský kalendář, 
který představuje tvorbu výtvarnice Ludmily Vaškové. Navštívíme 
i nádherné kostely jižního Burgundska. Dana Němcová zavzpomí-
ná na 12 osobností, které ji v životě ovlivnily. P. Ladislav Heryán 
nabídne 12 zamyšlení nad tím, co byste měli vědět, než začnete 
číst Bibli. A fotograf Jan Mihaliček odvypráví příběhy svých 12 foto-
grafi í. Brož., 89 Kč, 316 stran

Cyrilometodějský kalendář 2021
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Příběh rodiny továrníka Josefa Č. 
Kdo udával a kdo má na rukou krev? 
Dramatický příběh jedné rodiny a její 
továrny na malém městečku se osu-
dově změní jedné dubnové noci. Teh-
dy skončí bezstarostné dětství hlavní 
hrdinky knížky, jejíž děj se odehrává 
během dvou totalitních režimů. Vy-
práví 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 nápo-
rem zloby prožít čestný a dobrý život? 
A lze odpustit, co se zdá neodpustitel-
né? Příběh je inspirovaný skutečnými 
událostmi na Českomoravské vysoči-
ně.  Brož., 112 stran, 159 Kč

Strach na vsi
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ZDENĚK POLOLÁNÍK (* 25. října 
1935 Brno) je český hudební skladatel, 
varhaník a pedagog působící 
v Ostrovačicích. Po konzervatoři 
vystudoval skladbu na Janáčkově 
akademii múzických umění (JAMU). Je 
autorem více než 700 děl, z toho zhruba 
400 kompozic tvoří filmová, televizní 
a scénická hudba. Jako pedagog působil 
na JAMU. V roce 2005 byl po něm 
pojmenován Mezinárodní varhanní 
festival v České Třebové. Po roce 1989 
působil jako varhaník v brněnské 
katedrále sv. Petra a Pavla a na JAMU 
založil oddělení duchovní hudby. Jeho 
skladby se stále hrají nejen v pětadvaceti 
zemích Evropy, ale i v Japonsku, USA, 
Rusku nebo na Novém Zélandu. Za 
svou uměleckou práci byl odměněn 
několika cenami v soutěžích liturgické 
hudby, udělením čestného občanství 
Ostrovačic (1998), Řádem sv. Cyrila 
a Metoděje České biskupské konference 
(2001), Cenou Jihomoravského kraje 
(2005), Medailí sv. Petra a Pavla 
(2007) brněnského biskupství 
a stříbrnou Svatovojtěšskou medailí 
Arcibiskupství pražského (2010). 
V Tišnově v roce 2010 vznikl Jarní 
hudební festival Zdeňka Pololáníka.

Víte, co má společného 
Kunderův film Žert, Dietlův 
seriál Synové a dcery Jakuba 
Skláře a více než třicet skladeb 
v Kancionálu? Autora hudby. 
Je jím skladatel ZDENĚK 
POLOLÁNÍK, který brzy oslaví 
pětaosmdesáté narozeniny.

V mnoha rozhovorech vzpomínáte, že vás 
v hudbě od počátku podpořil tatínek, který si 
všiml, že jste k ní byl už od útlého věku velmi 
citlivý. To byl důvod, proč vám začal už od 
pěti let platit učitele hry na housle. Dovedete 
si představit, jak by se dál ubíral váš život, 
kdybyste takového tatínka neměl?
To nedovedu. Měl jsem mnoho zájmů. Měl 
jsem rád přírodu. V lese jsem prochodil dlou-
hé hodiny. Zajímal jsem se o  léčivé rostliny. 
Rád jsem plaval, jezdil na kole a později na 
motorce.

V kolika letech a proč jste přešel z houslí na 
varhany?
V devíti letech jsem usedl ke klavíru a v deseti 
za varhany, protože jsem už dosáhl na pedá-
ly. V houslích jsem musel stále měnit učitele. 
V Ostrovačicích nebyla hudební škola, učili mě 
samouci. Jejich techniku jsem zvládl za rok, 
hráli jen v jediné poloze. Na klavír i housle mě 
potom učil žák Leoše Janáčka Vladimír Ma-
lacka. Dal mi dobrý základ. S příchodem na 
gymnázium do Brna jsem dostal příležitost 
k odbornému vedení hry na zmíněné nástroje.

Po absolvování konzervatoře vám při studiu 
JAMU hrozilo vyloučení, protože jste hrával 
pravidelně v kostele, a navíc jste nebyl 
v Československém svazu mládeže. Pomoc vám 
prý ale přišla z tehdejšího Sovětského svazu, což 
zní až neuvěřitelně.
JAMU v Brně navštívili profesoři různých kon-
zervatoří z Ruska. Na semináři vyslechli mo-
je skladby, které je zaujaly. Doma na ně upo-
zornili své studenty – ti si je ode mě vyžádali 
a uspořádali z nich samostatný koncert v Le-
ningradu. Hned druhý den o tom vyšla v br-
něnské Rovnosti zpráva, kde skladatel Sergej 
Slonimskij prohlásil: „Pololáníkova hudba 
podmaňuje novým vnímáním světa, jemným 
lyrickým tónem a originalitou hudební řeči.“

Tato událost zvrátila celou situaci na JAMU, 
kde jsem měl být kvůli negativnímu posudku 
místního národního výboru v Ostrovačicích 
vyloučen. Na JAMU, přestože jsem měl zcela 
ukončené studium, zastavili absolvování a če-
kali na příležitost k vyhození. K tomu nakonec 
nedošlo. Nemám pochyb o pomoci maminky, 
která odešla na věčnost na sv. Václava roku 
1948, když mi bylo dvanáct let. Zmíněný kon-
cert se totiž konal na sv. Václava 1960. Nastal 
klid a pohoda k práci. Kontakty s ruskými skla-
dateli dospěly až k provedení mé Sinfonietty 
na dvou zahajovacích koncertech orchestrem 
Leningradské filharmonie a Arvidem Janson-
sem ve velkém sále v Lenigradu za mé účasti.

Po absolutoriu JAMU v roce 1961 jste se 
věnoval skladbě jako svobodnému povolání. 
V době socialismu ale přece vůbec nebylo běžné 
podnikat. Jak se vám podařilo najít skulinu, 
že to šlo?
Nejdříve jsem dostal nabídku ke spolupráci 
s  rozhlasem a  Slováckým divadlem v  Uher-
ském Hradišti, pro které jsem napsal svou prv-
ní scénickou hudbu k divadelní hře Figarova 
svatba. Poté se začaly hrnout další nabídky. Na 
premiéry chodili režiséři jiných divadel, kte-
ří projevili zájem o moji hudební spolupráci. 
Najednou byl tak velký, že jsem musel nabídky 
dokonce odmítat. Přihlásil jsem se do Ochran-
ného svazu autorského. Na okresním národ-
ním výboru jsem byl evidován jako skladatel ve 
svobodném povolání, kde sledovali veškeré mé 
příjmy a povinnosti z toho plynoucí.

Pro běžného smrtelníka je dost 
nepředstavitelné, jak ve skladatelově hlavě 
vlastně vzniká hudba. Co vás ovlivňuje, co 
je pro vás inspirací? Co potřebujete k tomu, 
abyste mohl tvořit?
Jakýkoli nehudební vjem, když čtu například 
zajímavý text, mi vyvolává hudbu. Když mám 
možnost volby nástrojů, už jen při jejich před-
stavě se ve mně rozehrají. Někdy se ale musím 

spokojit s danými možnostmi. Dále mě hodně 
ovlivňuje výtvarné umění. Barvy se mění ve 
zvukové barvy, křivky a linie v melodie. Inspi-
ruje mě i pobyt v přírodě a vše, co tam vidím. 
Někdy ale stačí si jen všechno představit v du-
chu a nerušeném tichu.

Vaše paní prozradila, že při tvorbě potřebujete 
právě ticho a klid.
To je pravda! Díky ní jsem mohl tvořit, i když 
jsme měli dvě malé děti. Ty za mnou samozřej-
mě přicházely do pracovny, protože jsme se 
měli všichni rádi. Manželka je ale vždy odved-
la a já se musel zamknout. Na práci jsem měl 
klid také v noci.

Máte neuvěřitelný záběr. Od hudby duchovní 
přes vážnou až po fi lmovou. Je vám některý ze 
směrů nejbližší?
Nejbližší mně vždy byla duchovní hudba, pro 
niž jsem měl nejsilnější inspiraci. Prakticky 
jsem vyrůstal v kostele, kde jsem od pěti let 
ministroval. Hudební produkce zde byly velmi 
sporé. Inspiroval mě zvuk varhan a samotné 
prostředí kostela.

Mimo jiné jste spolupracoval na Kancionálu, 
z něhož věřící každý den zpívají v kostelích. 
Kolik písní je v něm vašich?
Mám tam včetně jednoho ordinária více než 
třicet skladeb. Patří mezi ně například: Všich-
ni jsme děti Boží, Svatým bratřím chvály zně-
jí, Před tvou tváří, Aleluja, církev zpívá, Jak 
červánky ohlašují ráno, Kolik svatých zdobí 
nebe, Vyvolil si apoštoly a řada dalších. Mno-
ho písní jsem také napsal určitým řádům jako 
hymny k jejich světcům. Biskup Hrdlička mi 
říkal, že až umřu, všichni ti svatí mi půjdou 
naproti. Kéž by!

Kdybyste působil na Západě, byl byste dnes 
zřejmě hodně bohatý. Nelákala vás tenkrát 
emigrace? Jednou jste řekl, že hudbu lze 
psát kdekoliv, protože nepotřebuje žádné 
překladatele.
To všechno je pravda, ale se ženou jsme neměli 
chuť nikam jít. Tady jsem měl rodiče, příbuzné 
a kamarády, kteří mne brali. Třeba pro režiséra 
Kaloče jsem psal jednu hudbu a on mě hned 
objednal na celou sezonu a řekl, co pro mne 
chystá. Nemohl jsem si tedy stěžovat, že bych 
neměl na živobytí. Mnoho lidí ale nechápalo, 
že nejdeme za lepším. A také jsem moc dobře 
věděl o postizích celé široké rodiny, která tu 
zůstala a trpěla nevinně za odchod příbuzné-
ho. Takové problémy jsme s ženou nechtěli ni-
komu způsobit.

A po vysoké škole už nikdy nepřišla perzekuce, 
že hrajete v kostele?
Ne, ale poškodili mě až ve svobodném povolá-
ní. Existovaly tabulky, podle kterých byli svo-

bodní umělci placeni. Na nejvyšším stupínku 
byli ti, kdo se politicky nejvíce angažovali. Já 
kvůli své víře a hraní v kostele byl na posled-
ním stupni. Dostával jsem minimum, proto 
jsem musel pořád psát jednu hru za druhou, 
abych rodinu uživil. Když někdo angažovaný 
napsal operu, dostal sto tisíc, což tehdy byly 
velké peníze. Já za to měl třeba jen pár tisíc. Za 
celovečerní balet Pierot jsem dostal devatenáct 
tisíc a opisovač dostal dvacet tisíc. Za hudbu 
k filmu Žert jsem měl jednorázovou odměnu 
deset tisíc korun. Kdybych byl zasloužilý umě-
lec, bylo by to asi padesát tisíc. Nejvíce jsem 
býval poškozen na honorářích ze zahraničí, 
na něž se občas i zapomnělo. A tak bych mohl 
pokračovat.

Nebylo vám to líto?
Ne. Řekl jsem si, že kvůli penězům do pasti 
nepolezu. Nechtěl jsem se zaprodat. To mi za 
to nestálo.

Prozradíte, jak dlouho žijete se svou ženou?
Šestého října to bylo pětapadesát let od naší 
svatby.

Máte návod na dlouholeté a spokojené 
manželství?
Dobře si vybrat manželku. Moje žena byla kro-
mě manželky a matky mou asistentkou. Měla 
vystudovanou hudební vědu a češtinu na filo-
zofické fakultě, ale neučila a zcela se věnovala 
výchově našich dětí a vytvářela mi vynikající 
zázemí pro tvorbu. Je ale pravda, že kvůli ví-
ře, kterou jsme nijak neskrývali, by stejně učit 
nemohla. Naše děti chodily do náboženství od 
druhé až do poslední třídy. Manželka je zlatá, 
že to se mnou všechno vydržela. Neměl jsem 
žádnou kancelář, takže k nám domů přicháze-
lo mnoho lidí z umělecké branže. Jednou tady 
seděl dokonce celý Šmokův balet. Nikdy si ale 
nestěžovala, všechny přijímala, obsluhovala 
a kromě toho se starala o naše dvě děti. Věno-
vala se stoprocentně rodině, protože já jsem 
často musel odjet na několik dní do Prahy na-
táčet hudbu k filmu.

Kde jste se poznali?
Manželka měla geniálního bratra, hudebníka 
Arne Linku, který měl rád mou muziku, a já 
jsem zase uznával jeho improvizační umění. 
Seznámil nás a mně se tak zalíbila, že jsem ji 
pozval na skleničku, abych s ní chvíli setrval. 
Dlouho jsme si ale vykali a byli spíše přátelé. 
Svatba byla až po její promoci.

Spolu jste vychovali dceru a syna, kteří jdou 
ve vašich šlépějích. Syn je dirigent a hudební 
skladatel a dcera učí hru na varhany. Bylo 
pro ně těžké věnovat se stejnému oboru jako 
jejich otec, který nastavil profesní laťku hodně 
vysoko?

Je pravda, že jsem chtěl, aby šli v mých šlé-
pějích, ale i  jejich vzdělání obstarávala moje 
žena. Byla učitelkou, a navíc pocházela z uči-
telské rodiny. Za každého počasí s nimi jez-
dila kvůli hraní do Brna a do Rosic. A já jsem 
si děti poslechl, až se skladby naučily. Za to, 
že oba vystudovali – s výborným prospěchem 
– konzervatoř a  JAMU, patří tedy dík mé
ženě.

Na sklonku října oslavíte pětaosmdesáté 
narozeniny. Jak dnes vypadá váš běžný
den?
Musím se pořádně vyspat, protože ponocuji. 
Stále hraji třikrát týdně na varhany při všech 
bohoslužbách v ostrovačickém kostele. A hlav-
ně stále píšu! Hlavu mám plnou hudby! Dnes 
dělám korektury a včera jsem něco doplňoval. 
Psal jsem adventní hymnus na text biskupa 
Josefa Hrdličky pro Opavu.

Máte ještě nějaký nesplněný sen?
Vnučky by si přály, abych ještě napsal něco ve-
selého. Mám tři a jednoho vnuka. Kdysi jsem 
napsal balety Pierot a Sněhová královna pro 
Laternu magiku v Praze, ale obojí končí smut-
ně. S ám jsem si stále přál zhudebnit Záhořo-
vo lože. Bylo to i nesplněné přání Antonína 
Dvořáka.

LENKA FOJTÍKOVÁ

Hlavu mám stále plnou hudby

Manželé Zdeněk a Jarmila Pololáníkovi jsou už pětapadesát let sehraná dvojice. Snímek autorka



Pomoc dítěte 
při provozu 
a údržbě 
domácnosti 
(i zahrady) 
není důležitá 
jen jako 

praktická průprava pro život. 
Je také významnou součástí 
jeho vývojové psychologie. 
Hovoří o tom psychiatr 
a psycholog PETER PÖTHE. 

Proč by mělo dítě doma pomáhat, i když to 
třeba není nutné? 
Rodiče mu tak zdůrazňují jeho roli v  rámci 
společenství rodiny – s konkrétním úkolem je 
vybaví odpovědností a ukážou mu jeho význam 
pro život všech doma. Dítě se tak může cítit 
součástí vztahů. Pro jeho vývoj je důležité za-
žít, že je pro druhé významné, že je přijímané 
a ceněné. Nikoliv jen jako pasivní adresát pé-
če a dober poskytovaných rodiči, ale že může 
v rámci svých sil a možností také přispět. To je 
nezbytné pro jeho zdravý vývoj, sebeúctu a po-
cit výlučnosti – jeho pomoc je pro tátu a mámu 
přínosná, a dokonce třeba i nenahraditelná. 

Nejde tedy jen o odvedenou práci. Je sice fajn, 
že doma uklidí, ale spíš je podstatná samotná 
činnost, zodpovědnost a poznání souvislostí. 
Dítě tak vystoupí z narcismu. Narodí se totiž 
do světa, v němž je všechno pro něj a slouží je-
ho potřebám. Když po dítěti něco chci – cokoli 
podstatného pro druhé – pomáhám mu obje-
vovat bližní a jejich potřeby. Dítko vyjde ze se-
be, uvědomuje si důležitost ostatních a zjistí, 
že oni ho také potřebují. Zažije, že je to dobré 
nejen kvůli tomu, že z pomoci bude něco mít, 
ale že jeho pomoc dělá sourozencům, mámě 
s tátou a třeba i prarodičům dobře. Nebo jim 
třeba naopak nebude dělat zle svým nepo-
řádkem. Vyjde ze vztahu sám k sobě směrem 
k ostatním členům rodiny: dělám to kvůli ně-
komu, projevuji tím, že ho mám rád, že s ním
počítám.

Rodiče dítěti škodí, když po něm nic nechtějí?
Když si v podstatě dělá, jen co chce, a nemusí 
ani udržovat pořádek či jakkoliv přiložit ruku 
k dílu, rodiče svého potomka vlastně lapí do 
pasti zmíněného narcismu. Okolní svět podlé-
há jeho přáním a potřebám bez ohledu na dru-

hé, pro něž není schopný něco udělat. A ma-
minky i tátové se pak ocitnou v roli těch, kdo 
se kvůli tomu neustále rozčilují. 

Děti, co nic nemusejí, také hůř přijímají po-
vinnosti, včetně těch školních. Schází jim totiž 
zkušenost, že život zahrnuje i věci, které ne-
chci dělat, ale přitom jsou nutné; že ne všech-
no mě musí bavit a že ze všeho nemusím mít 
momentálně jasný a srozumitelný prospěch 
či uspokojení. Pokud potom děti nepomáha-
jí, protože je to nebaví a nevidí v tom pro se-
be žádný smysl, strhne se z toho v rodině boj 
o moc, přetahování, trestání a donucování.

A tehdy už je asi dost pozdě bycha honit… 
To není nikdy, ale je pochopitelné, že když táta 
vstoupí do pokoje například dvanáctileté dce-
ry, která tam má neskutečný nepořádek, a zjis-
tí, že si vůbec neuklízí, hrozí konflikt. Zvlášť 
když nastoupí s  imperativem: musíš, udělej, 
poslouchej. Důležité je spíš dát jí najevo, že 
bychom jako rodiče ocenili, aby se víc podíle-
la na našem životě a brala ohledy na druhé. Je 
to lepší, než se rozkřičet: „Tys to nechala dělat 
mámu!“ A ani s afektivním dodatkem: „dřeme 

se, a ty se tu válíš,“ nejspíš neuspějeme. Dcera 
se bude cítit provinile a reagovat odmítavě. Vy-
tvoření konfliktu úspěch nepřinese. 

Přejme svým potomkům zábavu a odpoči-
nek, ale je dobré přivést je k poznání, že by mě-
li být pozorní i k našim potřebám. Dítě by ve 
výsledku mělo být tak empatické, že jeho po-
moc nebude jen věcí mechanické povinnosti. 

Práce doma zprostředkuje také poznání, že věci 
se neudělají samy, že je potřeba úsilí. 
I my dospělí můžeme někdy nabýt dojmu, že 
všechno se děje jakoby samozřejmě, že se ně-
které věci odehrávají samy. Nevidíme za kon-
krétními výrobky a  službami žádnou práci, 
vlastníme abstraktní peníze na kartě, jíž pla-
tíme. Naše děti tomu tím spíš nemohou ro-
zumět: nevědí samy od sebe, kolik úsilí nás 
stojí tyto prostředky získat. A když po nich ne-
chceme žádný výkon, snahu a úsilí při práci, 
tlak na zlepšení ve škole nebo třeba ve sportu, 
neposkytneme jim zážitek, že teprve námaha 
přináší výsledek. Budujeme jim iluzorní svět, 
kde nebudou chtít dělat naprosto nic, co není 
spojeno s odměnou nebo instantní satisfakcí. 

Je tedy správné domácí práce fi nančně
ocenit? 
Žijeme v materiálním světě a vůbec není ne-
správné dávat dětem peníze za námahu. Pe-
níze jsou i pro nás dospělé měřítkem hodno-
ty. A děti učíme, aby se ji naučily rozpoznat: 
„Táta si mě váží, protože mi dokonce dal stov-
ku!“ Ale je důležité, aby nebylo „všechno za 
peníze“, aby taková odměna za námahu ne-
byla běžná. V rodině si rozhodně nebudeme 
za vše platit. Vždyť maminku nikdo neplatí, 
když uvaří nebo vypere. Když spolu třeba vy-
 klidíme myčku, děláme to proto, že se máme 
rádi a mamince tím ulehčíme. To je ta nejlepší 
motivace – vykročení ze sebelásky. 

A pak by dítě mělo poznat, že si některé vě-
ci musí zasloužit, že je třeba pro jejich získání 
pracovat. Když vysloví přání mít nový počítač, 
který mu může pomoci ve škole, ale poslouží 
mu i k zábavě, je na místě dát dítku zažít pocit 
„zasloužené odměny“. Každé jeho přání by ne-
mělo vést automaticky k okamžitému splnění. 
To je opět narcistické a jenom tím podpoříme 
jeho život v jakési bublině: na něco pomyslím, 
a stane se.  (mach)
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Pavel je dědou osmi vnoučat mezi šesti a pat-
nácti lety. Jejich pomoc v truhlářské dílně v zá-
sadě nepotřebuje. Chce je ale naučit, jak se 
co dělá, a ukázat jim, kolik námahy a umu se 
skrývá třeba za obyčejnou stoličkou. „Když mi 
pomáhají, někdy si říkám, že je to spíš do hro-
bu, protože s nimi musím mít velkou trpělivost. 
Nebývají zrovna šikovní, u ničeho dlouho ne-
vydrží. Ale když to spolu zvládneme, odmě-
ní sebe i mě radostí z výsledku a z toho, že 
to dokážou,“ popisuje svou zkušenost Pavel. 
A tak jim do ruky půjčuje hoblík, dláto i pilku. 
Svěří jim broušení i lakování. „Vyhradím si na 
ně vždycky nějaký ten čas. A když je to přesta-
ne bavit, můžou se mnou být v dílně a hrát si. 

Dávám jim na starosti třeba i zatopit. Anebo 
se jen dívají a po chvíli si to zase chtějí zkusit,“ 
směje se Pavel a přiznává, že méně oblíbený 
je pak úklid. „To se obvykle vytratí za babič-
kou s tím, že už děda brzy přijde, aby chystala 
kafe. Nebo ji lákají, ať se s nimi jde podívat, 
co s dědou vyrábějí,“ dodává s tím, že se děti 
rády pochlubí. A večer si pak společně s rodiči 
povídají a zasvěcují tátu, který pracuje v admi-
nistrativě, do tajů truhlářského řemesla. „Je to 
lepší, než s nimi vyrazit někam na výlet. Spo-
lečně strávený čas jim navíc připomíná nejed-
na maličkost, kterou si mohou odnést domů,“ 
uzavírá svou „dědečkovskou“ zkušenost
Pavel. 

Distanční výuka je zpět. A není 
vzácným jevem, když se 
z dětských pokojů stávají nory 
plnící se špinavým nádobím 
a nepořádkem, který prorůstá 
do celého bytu nebo domu. 

Nejedni rodiče to dobře znají: přijdou utahaní 
z práce a první, nač narazí, je binec. Není di-
vu, že spustí lamentaci. Jak potomka pozitivně 
povzbudit, aby přiložil ruku k dílu? Nejdříve 
se kousnout do jazyka, jak se říká. „Začněme 
popisem svých pocitů: Nechci ti nadávat a vy-

čítat, ale tohle není dobré. Máš nápad, jak za-
řídit, abys byl k nepořádku pozornější? Př ejdě-
me do partnerské role a poslechněme si, jak by 
si dítě představovalo úklid, co by pro to mohlo 
udělat. Dobré je ohraničit úklid časem, stano-
vit horizont: Až přijdu domů, nechci být hned 
naštvaná, ukliď si tu do té doby,“ nabízí řešení 
Hana Imlaufová z pražské Křesťanské pedago-
gicko-psychologické poradny. Jak říká, zvláště 
v době koronavirové je důležité, aby děti měly 
pevný režim dne, a doporučuje stanovit v něm 
vedle času na učení, zábavu a společnou mod-
litbu i domácí práce. Pro všechny děti. Kaž-
dý má mít podíl na starosti o společný domov. 

Notorickým příznakem domácích prací je 
jejich „sisyfovský“ rozměr. Umyje se nádobí – 

ale vzápětí se zase zašpiní. Zamete se podlaha 
– a za půl hodiny jakoby se nic nestalo. Navaří 
se – a všichni to rázem snědí. Frustruje to často 
i dospělé, o dětech, tím spíš o adolescentech ani 
nemluvě. „Připomínejme sobě i dětem, že této 
únavné činnosti se v životě nikdo nemůžeme 
vyhnout. Pojmenujme to. Úkolem rodičů je jít 
příkladem a děkovat si vzájemně za všechno, co 
pro sebe děláme, ocenit to. Tatínek může říct: 
Díky, maminko, že jsi uvařila, my se teď posta-
ráme o nádobí,“ zdůrazňuje Hana Imlaufová. 
A někdy je podle ní dobré dát dítěti za pravdu: 
„Mě taky štve pořád umývat záchod, když bude 
zas špinavý, ale někdo to dělat musí.“

Ostravsko-opavský biskup František 
Lobkowicz a  jeho bratr, tepelský opat Filip 

shodně popisují svou zkušenost s výchovou 
rodičů k  podílu na společném životě rodi-
ny. „Když bylo potřeba něco udělat, tatínek 
i maminka nás přizvali k práci. Ptali se nás: 
Kdo se toho ujme? Kdo si to vezme za své?“ 
vzpomínají bratři František a  Filip Lobko-
wiczovi.

Za pravdu jim dává psychiatr Peter Pöthe, 
který se zaměřuje na vývojovou psychologii dětí 
(níže s ním přinášíme rozhovor): „To přeci dítě 
posiluje. Kdo doma pracuje, je v jádru lépe při-
pravený na život, naučí se, že se může ujmout 
situace, prokázat kompetenci, něco udělat. Ta-
kové děti bývají odolnější, samostatnější a tím 
pádem schopnější než děti, po nichž rodiče nic
nevyžadují.“ JIŘÍ MACHÁNĚ

Každý chvilku tahá pilku

Pomáhat a být ceněnou součástí rodiny

Jiří je táta tří školou povinných synů. S man-
želkou jsou oba zaměstnaní. Rodinným zvy-
kem je společné stolování a vaření je koníček 
obou rodičů. „Kluci už od malička prostírají 
stůl. Naučili jsme je starat se i o špinavé nádo-
bí, ale vyčítali nám, že jsou to otravné práce 
a že zábavu s vařením si užíváme jen my rodi-
če,“ vypráví Jiří. A tak se zrodila tradice přípra-
vy večeří během pěti pracovních dnů pokaž-
dé jiným členem rodiny. „Zkrátka jsme si řekli, 
kdo se který den ujme večeře podle toho, jaké 
má kroužky nebo kdy se vrací domů. A dělá-
me to tak stále,“ vzpomíná otec rodiny.

Zprvu museli mít rodiče hodně trpělivosti. 
„Strávili jsme v kuchyni mnohonásobně více 

času než pouhou přípravou večeře. Jenže i to 
byla vlastně legrace a příjemně strávený čas. 
Tedy pokud mě zrovna neštvali, když jim to 
nešlo nebo měli zaječí úmysly, že je to neba-
ví. Maminka bývala trpělivější. Párkrát nám to 
taky nevyšlo a málem nebylo co k jídlu,“ při-
bližuje otec dílčí neúspěchy. Po pár týdnech 
už prý ale servíroval večeři každý z kluků sám. 
Zprvu to byly velmi jednoduché recepty a ne 
vždy bylo nutné kvůli tomu zahřívat plotnu. 
„Dnes už ale mistrně ovládají dokonce i trou-
bu. Zapékané těstoviny, pečená ryba, sekaná 
nebo těstoviny s tuňákem či hamburgery patří 
k jejich mistrovským kouskům, kterými ohro-
mují i návštěvy,“ chválí syny Jiří.

Zkusíme to společně u dědy v truhlářské dílně

Naučit se pracovat. A dokonce okoukat dovednost od rodičů nebo prarodičů a pak se do díla pustit samy. To všechno jsou cenné zkušenosti,
které přirozeně pomáhají zrání a růstu dětí – shodují se  odborníci. Snímek Pixabay

Pět členů rodiny, pět večeří v pracovním týdnu
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V těchto dnech koronavirové krize by-
chom si asi nemohli přát příhodněj-
šího světce než sv. Judu Tadeáše, kte-
rého si připomínáme společně se
sv. Šimonem Kananejským. 

Svatý Juda byl totiž v minulosti často 
mylně zaměňován za Jidáše, který zradil 
Ježíše Krista, a tak se k němu lidé obrace-
li skutečně až v těch nejzoufalejších chví-
lích. Teprve v době baroka byl náležitě 
uznán jako autor jednoho z novozákon-
ních listů, křesťanský kazatel a mučed-
ník. I nadále však zůstal patronem v těch 
nejtěžších situacích jako jakási „poslední 
naděje“. Pamětníci tak třeba vzpomínají 
na roky 1938 nebo 1968, kdy po Mni-
chovské dohodě a sovětské okupaci u so-
chy sv. Judy na Karlově mostě v Praze 
hořely svíčky. Společně se svatým Šimo-
nem, který byl pravděpodobně ženichem 
na svatbě v Káni, tudíž svědkem první-
ho Kristova zázraku, tvoří nerozlučnou 

dvojici prvních apoštolů. Podle tradice 
spolu třináct let putovali zeměmi Blízké-
ho východu a šířili křesťanství. Legendy 
vypráví o zahánění zlých duchů, obra-
cení davů na víru a mnoha dalších zá-
zracích, což se stalo trnem v oku pohan-
ským kněžím. V Persii byli Šimon a Juda 
zajati a odsouzeni k mučednické smrti. 
Juda byl utlučen a sťat šavlí, Šimon byl 
ukřižován a poté rozřezán pilou, která se 
stala jeho atributem. Proto je patronem 
dřevorubců či řezbářů.

Hluboká úcta věřících k těmto svět-
cům je znát i na množství kostelů, které 
jsou jim zasvěceny. Nejstarší z nich na 
území Čech je v samém centru Prahy, 
a to u bývalého špitálu Milosrdných bra-
tří, dnes Nemocnice Na Františku. 

Kostel dnes už neslouží k liturgii. Po 
zabavení nemocnice státem po komuni-
stickém převratu se z něho stalo skladiš-
tě a až koncem 80. let se rozhodlo o jeho 

přebudování na koncertní sál. V této po-
době společnosti slouží dodnes. Lidé sem 
tak už nechodí s prosbami o uzdravení. 
Avšak místní genius loci, kterým se doza-
jista nechali inspirovat i Mozart či Haydn, 
kteří hráli na zdejší varhany, na lidi půso-
bí i dnes a svatý Juda se za ně všechny do-
zajista přimlouvá, aby skrze umění mohly 
být ozdraveny jejich duše. A tak v těchto 
dnech, kdy procházíme vážnou krizí, mů-
žeme vzpomenout i na tyto světce, zapálit 
svíčku a poprosit je o ochranu před koro-
navirem a přímluvu za uzdravení nemoc-
ných.

VÍT POSPÍCHAL,
 koordinátor dobro-
volníků v Hospitál-
ském  řádu sv. Jana 
z Boha – Milosrdní 
bratři

Chaos, vše 
se neustále 
mění… A lidé 
mají strach. 
Kde v Bibli 
najít útěchu?

Když jsem se dozvěděl o nových opatře-
ních vlády, vytanula mi v mysli otázka: 
„Co budeme dělat?“ A  okamžitě jsem 
v duchu začal vypočítávat, co je třeba 
operativně zajistit: nové ohlášky, přihla-
šovací systém na bohoslužby, spousty e-
-mailů a telefonování. A najednou dal-
ší změny. Zatímco mi hlavou vířilo tisíc 
věcí, vybavilo se mi kromě všeho mož-
ného jisté místo z listů apoštola Pavla. 
Nemohl jsem si ale přesně vzpomenout, 
jak to v Bibli doslova stojí. Mělo to být 
něco s utrpením, soužením a vytrvalostí. 
Inu, nelenil jsem a rozhodl se, že to mís-
to musím najít stůj co stůj. Záhy se uká-
zalo, že hledám tyto verše z listu Říma-
nům: „V horlivosti neochabujte, duchem 
buďte horliví, služte Pánu, v naději se ra-
dujte, v soužení buďte trpěliví, v modlit-
bě vytrvalí“ (Řím 12,11-12).

Sice mi tento text nevyřešil psaní no-
vých ohlášek, ale ukázal mi to podstatné, 
co máme dělat vždy. Prožíváme dobu, 
kdy se téměř každý den mění pravidla, 
vládní opatření i počty nakažených… Ale 
to všechno jsou jen vnější „kulisy“ toho 
jediného podstatného, které nám žádné 
omezení nemůže vzít. List do Říma mlu-
ví o horlivosti, která nemá ochabnout, 
o službě Pánu, která na sebe může brát 
každý den novou a novou podobu. Mluví 
se o naději, která je jistá, a proto přiná-
ší radost. A v neposlední řadě se mluví 
o soužení, které doprovází výzva k trpěli-
vosti. Ano, v tyto dny musíme být trpěli-
vější než kdy jindy. Musíme čekat, než se 
to vyřeší, než to pomine, než budeme mít 
účinnou vakcínu… Ano, musíme trpělivě 
čekat. Ale rozhodně ne s rukama v klíně! 
Každou dobu – tu naši nevyjímaje – má-
me uchopit jako „v modlitbě vytrvalí“. 

Přál bych každému z  nás, abychom 
se ani v těchto dnech neminuli s tím, co 
v  našem životě nemá chybět nikdy. Ať 
jsou i tyto dny časem horlivosti, služby, 
naděje, trpělivosti a modlitby. A to možná 
ještě více než kdy jindy. P. PETR SOUKAL 

Juda Tadeáš je uctíván jako patron ztracených případů, svatý Šimon zase jako patron rybářů. 
Zde stojí coby patroni kostela na Starém Městě pražském, který býval klášterním kostelem 
Milosrdných bratří . 

Před šedesáti lety měl můj malý tří-
letý bratr těžký úraz hlavy – srazila 
ho tenkrát motorka. Lékaři dáva-
li rodičům jen malou šanci na jeho 
úplné uzdravení, ale stal se zázrak! 
Maminka a tatínek z vděku posta-
vili na „našem poli“ u  cesty Boží 
muka s andělem strážným. Celá lé-
ta kolem kroužily kombajny a trak-
tory a my jsme v tichu opečovávali 
skromný pomníček údržbou, květi-
nami a modlitbami.

Až před několika lety vandal opa-
kovaně ničil, až nakonec definitiv-
ně zničil našeho anděla strážného. 
A tak jsme si v rodině řekli, že to dá-
me do pořádku, i když z nás dnes už 
pěti dospělých „dětí“ nikdo v daném 
místě nebydlí. 

Mým úkolem bylo sehnat stej-
ný obrázek a nechat ho upravit pro 
venkovní podmínky. Přišla jsem pro-
to s dcerou do firmy, kde takové věci 
dělají. Hned na chodbě jsem se však 
od jednoho zaměstnance ke svému 
zklamání dozvěděla, že „to nepů-
jde“.

Jenže na chodbu vyšel zrovna ta-
ké šéf dané firmy, který slyšel celý 
náš rozhovor. Hned pravil: „Všecko 
půjde, vyberte si materiál, uděláme 
to hned a zdarma – Boží muka se 
neplatí.“

Tento chlap, kterého bych odsou-
dila podle zjevu (měl holou hlavu, 
náušnice a tetování, „kam se podí-
váš“) u mě hned zabodoval. Vypad-
lo ze mě pouze: „Pane, vy jste tedy 
formát.“

I  díky jeho přičinění Boží mu-
ka dnes zase stojí na stejném mís-
tě a  na svátek andělů strážných
– 2. října – byla požehnána. 

A pro mě z toho plyne jedno po-
naučení o  souzení a  odsuzování 
druhých, jak píše evangelista Lukáš
v  6. kapitole, 37. verši: Nesuďte 
a  nebudete souzeni. Neodsuzujte 
a nebudete odsouzeni. Odpouštějte 
a bude vám odpuštěno.

Díky, Bože!
Čtenářka MARIE z Prahy

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

© Jan Hrubý

Apoštol „poslední naděje“
Svátek sv. Šimona Kananejského a Judy Tadeáše (28. října)

Rychlé 
soudy

Bůh v mém životě

V modlitbě 
vytrvalí

Odpovědna

O knížku Jana Sokola Naděje na neděli: krátké promluvy na nedělní 
čtení mohou soutěžit ti čtenáři, kteří správně vyluští tajenku naší kří-
žovky a do týdne ji zašlou na e-mailovou (krizovky@katyd.cz) nebo 
poštovní adresu redakce. Knihy do soutěže věno valo nakl. Vyšehrad.

Ukázka: Publikace přináší přes sedmdesát krátkých zamyšlení nad 
nejrůznějšími duchovními, ale i zcela aktuálními a „světskými“ tématy 
z pera oblíbeného českého autora a filozofa. Texty zaujmou srozumitel-
ným podáním závažných a nejednou… (viz tajenka).

Tajenka z KT č. 41 zněla: „k poznání sebe sama, které nás promě-
ní“. Knížku Laurence Freemana Ježíš – vnitřní učitel, kterou do 
soutěže věnovalo nakladatelství Kosmas, získávají Jarmila Lepíková 
z Frýdku-Místku, Jitka Nováková z Mladé Boleslavi a Eva Nádvor-
níková z Bílovce. Blahopřejeme!
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Generální audience 
– 14. října 2020

V knize žalmů vnímáme hlasy lidí 
z masa a kostí, jejichž život je, po-
dobně jako život každého, plný ne-
snází, námah a  nejistot. Žalmista 
toto utrpení nijak radikálně nepopí-
rá, ví, že patří k životu. Mezi mnoha 
otázkami zůstává nezodpovězena 
jedna, která jako nepřetržité volá-
ní prostupuje touto knihou skrz na-
skrz: „Jak dlouho?“ Každá bolest se 
domáhá osvobození, každá slza pro-
sí o útěchu, každé zranění očekává 
zahojení, každá pomluva prominutí. 
Kolikrát jen se takto modlíme? 

Vznášením neustálých požadav-
ků tohoto druhu nás žalmy učí ne-
zvykat si na bolest a  připomínají 
nám, že život není zachráněn, není-

-li uzdraven. Život člověka je jako 
dech – jeho úděl je prchavý, avšak 
ten, kdo se modlí, ví, že má smysl 
volat. Milost Ducha Svatého v nás 
zevnitř probouzí vědomí, že jsme 
v Božích očích drahocenní. 

Modlitby žalmů jsou svědectvím 
tohoto mnohostranného volání, 
protože bolest má tisíceré podoby: 
nemoc, nenávist, válka, pronásledo-
vání, nedůvěra. Až k tomu největší-
mu „skandálu“, kterým je smrt, ten 
nejvíce nesmyslný nepřítel člověka. 
Jaký delikt si zaslouží potrestání tak 
kruté, že přivodí zničení a konec? 
Žalmista proto prosí Boha, aby za-
sáhl tam, kde jsou všechny lidské 
snahy marné. 

V tomto světě trpí všichni – ať už 
v Boha věří, nebo nevěří. V žaltáři 
se však bolest stává vztahem, volá-
ním o pomoc, které čeká, že dojde 

sluchu. Nemůže být bezúčelné. Ani 
bolesti, které snášíme, nemohou být 
jen zvláštními případy všeobecného 
zákona. Vždy jsou to moje slzy. Pře-
mýšlejte o tom, že slzy nejsou obec-
né, ale každý má své. Mé slzy a má 
bolest mě ženou v modlitbě vpřed. 
A všechny bolesti lidí jsou u Boha 
posvátné. Před Bohem nejsme ne-
známé nebo číselné položky. Jsme 
tváře a srdce, zná nás jménem, jed-
noho po druhém.

Věřící člověk nachází v žalmech 
odpověď. Ví, že i kdyby byly všechny 
lidské brány zataraseny, Boží brána 
je otevřena. I kdyby celý svět vyne-
sl odsouzení, v Bohu je spása. „Pán 
naslouchá“ – vědět to někdy v mod-
litbě stačí. Ne vždycky se problémy 
vyřeší. Kdo se modlí, není snílkem 
a ví, že mnohé otázky vezdejšího ži-
vota zůstávají nevyřešeny, bez vý-

chodiska. Utrpení nás bude prová-
zet a po jedné bitvě nás budou čekat 
další. Avšak pokud nás Bůh slyší, 
stává se vše snesitelnějším.

Nejhorší, co se může stát, je trpět 
v osamění, být v zapomnění. Může 
se totiž nezřídka stávat, že nerozu-
míme Božím záměrům. Řeknu vám 
jednu věc, která mi pomáhá v těž-
kých chvílích. Myslím na Ježíšův 
pláč. Když plakal nad Jeruzalémem 
a  u  Lazarova hrobu, tehdy Bůh 
plakal pro mě. Bůh pláče pro naše 
bolesti. Bůh se stal člověkem, aby 
mohl plakat. Pomyslet, že v boles-
ti pláče Ježíš se mnou, je útěchou, 
která nám pomáhá jít dál. Setrvá-
me-li ve vztahu s ním, náš život se 
otevře širokému obzoru dobra a vy-
dá se ke svému naplnění. Odvahu, 
jděme vpřed s  modlitbou. Ježíš je 
stále s námi. (vaticannews; kráceno)

V bolesti pláče Ježíš se mnou
Připravujeme

PAPAMOBIL NA VODÍK OD JAPONSKÝCH BISKUPŮ dostal papež 
František předminulou středu před zahájením generální audience. Hodí se 
mu právě pro takové příležitosti – aby mohl pozdravit poutníky a zároveň si 
držet odstup kvůli prevenci nemoci covid-19. „Promiňte mi dnes, že vás zdra-
vím z dálky, ale věřím, že budeme-li všichni jako dobří občané plnit vládní 
předpisy, pomůže nám to ukončit tuto pandemii,“ uvedl poté na audienci. Vůz 
značky Toyota Mirai prošel speciální úpravou a získal tradiční vatikánskou 
značku SCV 1. Na jedno natankování ujede okolo 500 kilometrů a z výfuku 
vypouští jen vodní páru, má tedy nulové emise. František v tomto voze jezdil 
už při své loňské návštěvě Japonska, kdy pro něj byly vyrobeny dva modely.
 Snímek autocarpro.in

RODIČE ZAVRAŽDĚNÉHO KNĚZE ROBERTA MALGESINIHO (†51) přijal papež minulý týden. Severoitalského 
duchovního v září smrtelně pobodal psychicky nemocný Tunisan, který patřil ke skupině bezdomovců a migrantů. Těm 
kněz se skupinou dobrovolníků připravoval jídlo a navštěvoval jejich noclehárnu. Svatý otec rodiče ujistil, že násilnou 
smrtí poslání jejich syna nekončí. „Jeho svědectví bylo velmi tiché. Nebudil kolem své práce velký rozruch. A jakkoli za 
svého života mlčel, nyní se jeho hlas rozléhá velmi daleko. Všichni o něm mluví,“ řekl jim papež. A už dříve rodinu po-
vzbudil, když na knězův pohřeb vyslal svého almužníka, kardinála Konrada Krajewského. Ten tehdy jménem Svatého 
otce rodičům dokonce políbil ruce.  Snímek Profimedia

KRÁTCE

HLAD JE NEJEN TRAGÉDIÍ, 
ALE TAKÉ OSTUDOU, zdůraznil 
papež ve videoposelství k 75. Svě-
tovému dni pro výživu (16. října). 
„Hlad způsobuje nerovná distribu-
ce plodů země, nedostatečné inves-
tice do zemědělství, důsledky kli-
matických změn a nárůst konfliktů. 
Na druhé straně se tuny potravin 
vyhazují. Všichni jsme za to zod-
povědní,“ apeloval papež a vyzval, 
aby se peníze investované do zbra-
ní vložily do fondu na definitivní 
ukončení hladu ve světě. 

NOVÉ PŘÍMĚŘÍ PODEPSA-
LI ZÁSTUPCI JIHOSÚDÁN-
SKÝCH ZNEPŘÁTELENÝCH 
STRAN v  Římě. Pomohla je vy-
jednat italská katolická Komuni-
ta Sant‘Egidio, která pomáhá také 
migrantům a chudým. S vůdci ze-
mě i tamní opozice se loni v dubnu 
ve Vatikánu setkal papež, dával jim 
duchovní cvičení a jako gesto pros-
by o  smíření jim políbil nohy. Na 
polovinu listopadu se plánuje další 
setkání obou stran. V sedm let trva-
jící občanské válce zahynulo přes 
380 tisíc lidí a zhruba čtyři milio-

ny (tedy třetina populace) musely 
opustit domov. 

K  VOLNÉMU UŽÍVÁNÍ NA-
BÍDLY PAPEŽI SVŮJ ŘÍMSKÝ 
DŮM sestry Kongregace služeb-
nic Boží prozřetelnosti. Papežský 
almužník, kardinál Konrad Kra-
jewski, jej následně svěřil Komu-
nitě Sant’Egidio, aby v  ní ubyto-
vala migranty přicházející do Itálie 
humanitárními koridory – zvláš-
tě svobodné ženy, matky s  dětmi 
a zranitelné rodiny. Budova pojme 
na přechodnou dobu až 60 osob. 
Po příjezdu uprchlíkům poskytnou 
podporu při hledání trvalého uby-
tování a práce.

V  RADĚ KARDINÁLŮ USEDL
DUCHOVNÍ Z  KONGA,  kar-
dinál Fridolin Ambongo Besun-
gu, arcibiskup tamní diecéze Kin-
shasa. Je tak jediným Afričanem 
v  Radě kardinálů, nyní sedmi-
členném poradním sboru téměř 
ze všech kontinentů (mimo Aus-
trálii), který papeži pomáhá s  re-
formou kurie. Rada minulý týden 
zasedala online. Nadále pokraču-
je v četbě a revizi návrhu očekáva-
né apoštolské konstituce o římské 

kurii. Během setkání Svatý otec 
ujistil, že „reforma je již v  plném
proudu“.

NOVÝM PREFEKTEM KONG-
REGACE PRO SVATOŘEČENÍ 
se stal kardinál Marcello Semera-
ro (73), dosavadní biskup italské 
diecéze Albano a  bývalý sekretář 
Rady kardinálů. Nahradí tak kar-
dinála Giovanniho Angela Beccia, 
který svou funkci složil na konci 
září. 

VŮBEC PRVNÍ SOUD VE STÁ-
TĚ VATIKÁN KVŮLI SEXUÁL-
NÍMU ZNEUŽÍVÁNÍ začal minu-
lý týden. První z obviněných kněží 
P. Gabriele Martinelli (29) je pode-
zřelý ze zneužívání mladšího ko-
legy seminaristy (třináctiletého) 
a vyhrožování v letech 2007–2012. 
Druhý P. Enrico Radice (72), který 
tehdy seminář Pia X. (ten je určen 
pro chlapce zvažující povolání ke 
kněžství a  funguje od roku 1956) 
coby rektor vedl, je viněn z krytí či-
nu, když se nesnažil zabránit Mar-
tinelliho pozdějšímu vysvěcení na 
kněze. Ani jeden z obžalovaných se 
k obvinění veřejně nevyjádřil.
  (vaticannews, tez)

Setkání mezinárodního výchovně-
-vzdělávacího spojenectví „Global 
Compact on Education“, které kon-
cem loňského roku oznámil papež 
František a vatikánská Kongregace 
pro katolickou výchovu a které se 
mělo v Římě konat původně v květ-
nu, proběhlo kvůli pandemii nyní 
a  online. Zúčastnili se ho mj. zá-
stupci Unesco a italských univerzit, 
aby společně bojovali proti diskri-
minaci ve vzdělávání a prosazovali 
bratrství všech lidí, jak připomínají 
Vatican News.

Svatý otec v  úvodním videopo-
selství pojmenoval „vzdělávací ka-
tastrofu“, kterou pandemie a  ná-
sledná opatření ještě prohloubily: 
„Online vzdělávání vyneslo na svět-
lo nerovnost technologických mož-
ností, které nyní nutí deset milionů 
dětí opustit školu, tedy kromě těch 
více než 250 milionů školáků, kteří 
byli i předtím z učení zcela vylouče-

ni,“ shrnul papež. Dále zmínil násilí 
na dětech a  jejich zneužívání, dět-
ské sňatky a zapojení dětí do válek 
či jejich otrockou práci. Na základě 
sociální nauky církve vyzval k neso-
beckosti, nelhostejnosti a „vytvoře-
ní nové kultury“. 

V  osmi závěrečných bodech pa-
pež vybídl „klást do středu vzdělá-
vání člověka, jeho hodnotu a důstoj-
nost a odmítat skartační kulturu“, 
„naslouchat hlasu dětí a mládeže“, 
„usnadňovat vzdělávání děvčatům“ 
nebo „vnímat rodinu jako prvotní vý-
chovnou jednotku“. Svatý otec pak 
zmínil „proměňující moc“ pedagogi-
ky, která reaguje na osamělost a ne-
jistotu, psychické nemoci, závislosti, 
agresivitu nebo šikanu. „Vzdělávání 
s sebou nese semeno naděje – na mír 
a spravedlnost, na krásu a dobrou so-
ciální harmonii. Je jednou z nejúčin-
nějších cest ke zlidštění světa,“ uza-
vřel. TEREZA ZAVADILOVÁ

Jan Amos Komenský
Letos si připomínáme 350 let od smr-
ti učitele národů a posledního bisku-
pa Jednoty bratrské. Komenský zažil 
jen výjimečná období klidu, většinou 
se musel potýkat s následky perzeku-
ce, nemocí a skonu svých nejbližších, 
ztráty domova i svých rukopisů. 

Ztráta blízkého
Blíží se Památka zesnulých a puto-
vání na hřbitovy s modlitbou. O zku-
šenosti s odchodem těch nejbližších 
na věčnost promluví i ti, kdo tako-
vou ránu proměnili v požehnání. 

Se vzděláním 
roste naděje
Na všechny školy, veřejné instituce, církve
i jednotlivce se minulý čtvrtek obrátil papež,
aby podpořili spravedlivější přístup dětí ke vzdělání. 
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Kalendář
BRNO
  Farnost Husovice vysílá 
mše svaté prostřednictvím in-
ternetu ve všední dny v 18.00 
a v neděli v 10.00. Odkaz na-
jdete na www.farnost-huso-
vice.cz v rubrice „bohoslužby
online“.

  Ke svatému přijímání bu-
de možné přistoupit v neděli 
v 15.00–16.00 a v 17.00-18.00.
 V kostele sv. Jakuba je v ne-
děli možnost přijetí eucharis-
tie, případně svátosti smíření 
při tiché adoraci od 10.00 do 
11.00 a  od 16.00 do 18.00. 
V pracovní dny bude tato mož-
nost vždy od 17.00 do 18.00. 

Kostel sv. Jakuba je kromě časů 
adorace otevřen od pondělí do 
soboty vždy od 10.00 do 17.00 
a v neděli od 12.00 do 16.00.

DOLNÍ BOJANOVICE
  Všechny mše svaté jsou ve 
všední dny přenášeny z kame-
ry na stativu prostřednictvím 
internetu. Na webových strán-

kách farnosti www.farnost-
dolnibojanovice.cz je odkaz 
„online bohoslužby“. Nedělní 
v  10.00 je přes internet pře-
nášena prostřednictvím Ton-
studia Rajchman několika ka-
merami s prostřihy a vysokou 
kvalitou zvuku. 

Kontakt: fojtikova-l@seznam.cz  

„Byla to těžko pronajatelná 
travnatá plocha, kde byly nále-
tové dřeviny,“ informoval tře-
bíčský děkan P. Jiří Dobeš. Po-
zemek spolu s  farníky vyčistil 
od suchých a části náletových 
dřevin. V  sobotu zde vysadi-
li čtyřicet ovocných stromů. 
Jsou mezi nimi jabloně, hrušně,
švestky a ryngle.

„Je to taková všehochuť. Na-
ším záměrem bylo, aby si rodi-
ny vysadily strom, který bude 

jejich. Budou se o něj v průbě-
hu roku starat a jednou sklízet 
ovoce,“ uvedl děkan. Vzápětí 
upozornil, že záměrem není vý-
dělek, nýbrž možnost stmelení 
farního společenství při smy-
sluplné činnosti na čerstvém 
vzduchu. Výsledkem bude ovo-
ce v bio kvalitě, které si farní-
ci budou moct zdarma sklidit. 

„Motivovala mne k tomu vý-
zva olomouckého arcibiskupa 
Jana Graubnera, který přišel 

s myšlenkou, aby se na farních 
zahradách sadily stromy. Chtě-
li jsme něco udělat pro příro-
du i lidi. Myslím, že bude dob-
ré, když tento pozemek nebude 
dál ležet ladem,“ zdůvodnil svůj 
nápad děkan. Sad ponese jmé-
no Ráj, protože i v biblickém ráji 
byly stromy. 

„Věřím, že výsadba sadu bu-
de mít i evangelizační rozměr. 
Je to místo, kam lidé chodí na 
procházky a venčit psy. Díky sa-
du uvidí, že křesťané nejsou jen 
ti, kdo chodí do kostela, ale mají 
zájem i o přírodu a životní pro-
středí,“ upozornil člen farní ra-
dy Rostislav Zahrádka. Zároveň 

neskrýval radost, že se zapojují 
skauti i mládež. Chystají se zde 
pořádat různé akce. Třebíčský 
děkan P. Jiří Dobeš tady chce 
děkovat také za úrodu. 

„U sadu bude umístěna in-
formační tabule. Možná to 
osloví návštěvníky, kteří se bu-
dou ptát: co jsou zač ti křesťa-
né? Rozhodně je i dnes v této 
těžké době, kterou prožíváme, 
zdravější pobýt venku než do-
ma v uzavřených prostorách,“ 
podělil se o  názor Rostislav
Zahrádka. Nákup stromků fi-
nancuje farnost a část se poda-
řilo získat darem. 

LENKA FOJTÍKOVÁ

Když byl v roce 1999 přeložen 
do zábrdovické farnosti v Brně 
P. Jiří Rous, otevřel dveře fa-
ry potřebným dětem a mládeži 
hned, jak to bylo možné. 

„Romům jsem se věnoval již 
od roku 1990, a tak bylo logic-
ké, že budu v této činnosti po-
kračovat nadále. Zvlášť když 
jsem byl přeložen do lokality, 
kde jich žije hodně,“ zdůvodnil 
svou iniciativu kněz. 

Ve faře, kde žije, sídlí také 
Dětský dům Zábrdovice, jehož 
zřizovatelem je Sdružení Pet-
rov. „Pod sdružením jsou v sou-
časné době registrovány dvě 
sociální služby. Jde o Nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež 
a Sociálně aktivizační službu 
pro rodiny s dětmi,“ informo-
vala vedoucí domu v Zábrdo-
vicích Blanka Prokopová. Níz-
koprahový klub je určen dětem 
a mládeži ve věku od 6 do 18 let

(od 13 do 17 hodin ve všední 
dny). Podmínkou je, že pochá-
zejí ze sociálně slabých rodin 
a z vyloučené lokality.

V sále, kde jsou pingpongo-
vé stoly, si mohou zasportovat 
a velký zájem je o posilovnu. Ke 
sportu a zábavě se nabízí také 
velká farní zahrada. Každý den 
je možnost individuálního do-

učování a pohovoru. Zájemci 
mohou dále využívat kroužky. 
V nabídce jsou pokusy a zají-
mavosti, kroužek vaření, spor-
tovní i  dramatický. Dům má 
k dispozici též kola, na nichž 
zaměstnanci s dětmi vyrážejí na 
kratší vyjížďky. O prázdninách 
je možnost jednodenních výletů 
a účasti na táborech.

Veškeré služby jsou celoroč-
ně nabízeny zdarma a anonym-
ně. Připlácí se jen symbolická 
cena za výlety a tábory. O pří-
chozí se stará osm zaměstnan-
ců, dva pracovníci na dohodu 
a tři dobrovolníci. Část z nich 
se vydává do terénu v  rám-
ci Sociálně aktivizační služby 
(SAS) pro rodiny s dětmi. Cí-
lovou skupinou jsou v  tomto 
případě rodiny s dětmi ve věku 
od jednoho do 64 let. „Podmín-
kou jsou malé děti v péči rodi-
čů nebo prarodičů,“ upřesnila
Prokopová. 

V  rámci SAS je zájemcům 
poskytováno poradenství přímo 
v terénu – ať už se týká správné 
výchovy dětí, nebo komunikace 
s úřady. Funguje zde i předškol-
ní klub. Navštěvují ho děti od 
čtyř do šesti let a pod vedením 
odborníků se připravují k zápisu 
a nástupu do první třídy.  (lef)

V Třebíči farníci vysadili Ráj

Farář otevřel dveře své fary potřebným

V rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi funguje i nyní 
v omezeném počtu dětí předškolní klub. Snímek autorka

Se zajímavým nápadem na zajímavé 
využití farního pozemku přišli v Třebíči. 
Vysadili na něm sad s názvem Ráj. 
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Kalendář
ČESKÉ
BUDĚJOVICE 
  Kostel sv. Vojtěcha: on-
line přenos mše sv., neděle 
v 10.00 – prenos.ctyrak.cz.

LOMEC
  Kázání P. Josefa Proke-
šena youtubovém kanálu 
Poutní místo Lomec.

HLUBOKÁ
NAD VLTAVOU
 Kostel sv. Jana Nepomuc-
kého: přímý přenos mše sv., 

neděle v 8.30 – „kostel Hlu-
boká živý přenos“. 

NEPOMUK
 Kostel sv. Jakuba: mše sv. 
25. 10. v 16.00, nutnost při-
hlášení předem na fssp.cz/
rezervace. 

ŘÍMOV
 Poutní areál: živé přenosy 
bohoslužeb na fssp.cz/zive, 
neděle v 8.30, 9.30, 10.30, 
po–so od 18.00.  

Zašlete, prosím, tipy na chys-
tané online akce ve vaší far-
nosti. 

Kontakt: ragal@seznam.cz

Novou poštovní známku popravenéko kněze P. Josefa Jílka požeh-
nal za dodržení hygienických opatření P. Roman Dvořák v pátek 
v kostele sv. Filipa a Jakuba v Katovicích. Sešitek obsahuje osm zná-
mek hodnoty A od Kamila a Libuše Knotkových – čtyři zachycují 
kněze a jeho rodný dům ve Výhni, čtyři katovický kostel, kde v letech 
1936–1942 farář působil.   Snímek Radek Gális 

O víkendu se měla konat sbír-
ka Misijní neděle a malí věří-
cí se těšili i na pestrý program 
Misijního klubka na Klokotech, 
kde na děti čekalo i  přespání 
v poutním domě. Vše ale kvů-
li pandemii a krizovým opatře-
ním, k nimž patří omezený po-
čet věřících na mších, dopadlo
jinak. 

„Celosvětový den misií v ne-
děli 18. října jako den vzájem-
ných modliteb a laskavosti zů-

stal, takže jsme přemýšleli, co 
můžeme v dané situaci a podle 
vlastních sil a uvážení dělat,“ 
řekla před víkendem Hana Kou-
kalová, diecézní koordinátorka 
Papežských misijních děl. 

Někde se rozhodli kostely 
misijně vyzdobit a  i v omeze-
ném počtu bylo možné uspo-
řádat v pátek či v sobotu večer 
Misijní most modlitby – zvláš-
tě tam, kde běží online vysílání 
z kostela. „Například v Třeboni 

ho chtěli uspořádat v pátek po 
farní mši svaté,“ pokračova-
la Hana Koukalová. „V křížové 
chodbě kláštera ponechali i Mi-
sijní jarmark. Na ten se s dětmi 
z Misijního klubka ještě stačili 
v týdnu připravit a na poslední 
schůzce i po domácnostech vy-
ráběli drobnosti k dušičkovému 
období. Podobně v Sušici tra-
dičně na Misijním jarmarku na-
bízejí dušičkové věnce. Přemýš-
líme, jak nyní zůstat v kontaktu 

s dětmi i rodinami,“ dodala Ha-
na Koukalová s tím, že v Pra-
chaticích se konaly i soukromé 
modlitby misijního růžence.

Lidé se mohou těšit na mi-
sijní číslo časopisu Duha i na 
Misijní zpravodaj. Do většiny 
vikariátů již doputoval Misijní 
kalendář 2021 s názvem Slunce 
ať svítí, kde jsi Ty. Cyklus kate-
chezí i různé videonápady na-
jdou zájemci opět na Youtube 
kanále prolidi.online.  (rag)

Misijní neděle uvízla v síti

Celkem 362 nových 
studentů mohlo 
nastoupit koncem 
září do prvního 
ročníku prezenčního 
a kombinovaného 
studia na Teologické 
fakultě Jihočeské 
univerzity v Českých 
Budějovicích. 

Studentům i vyučujícím stejně 
jako na jiných školách start ov-
šem změnila současná situace 
a krizová opatření. Kvůli pan-
demii rozhodlo kolegium děka-
na odložit konání promocí. Ze 
stejných důvodů byly zrušeny 
imatrikulace studentů prvních 
ročníků a po domluvě s bisku-

pem Vlastimilem Kročilem se 
zrušilo i konání slavnostní mše 
sv. při příležitosti zahájení aka-
demického roku. 

Poslední zářijový den se ješ-
tě na fakultě uskutečnila kon-
ference Kaplan mezi světy po-
řádaná Centrem diakonické 
teologie při TF JU. „Setkali se 

zde lidé, kteří se prakticky anga-
žují v kaplanské službě ve zdra-
votnictví, vězeňství, armádě, 
školství, diakonii a charitě spo-
lu s akademiky, kteří se věnují 
reflexi dané problematiky z hle-
diska různých oborů, jako jsou 
sociologie, psychologie nebo 
teologie,“ uvedla mluvčí fakul-

ty Martina Hlaváčová. Doplnila, 
že v září mezi sebou přivítali no-
vé doktory z řad studentů – jsou 
jimi Veronika Blažek Iňová, Petr 
Mucha a Miroslav Škoda.

Na základě usnesení vlády 
ČR se od poloviny října omezil 
provoz fakulty. Veškerá výuka 
probíhá distančně a byl zrušen 
i výdej obědů v menze. Fakultní 
knihovna J. P. Ondoka funguje 
přes výdejové okénko. V nejbliž-
ším termínu proběhne na fakul-
tě významná a radostná událost. 
„Na základě návrhu Rady Gran-
tové agentury Jihočeské univer-
zity a rozhodnutí rektora bude 
profesoru Karlu Skalickému 
udělena Cena rektora Jihočeské 
univerzity za popularizační/pře-
hledo vé dílo za rok 2019, a to za 
publikaci Církev v Evropě, Evro-
pa v církvi: Teologický vhled do 
dějin Evropy prismatem svobo-
dy a revoluce,“ prozradila Mar-
tina Hlaváčová.  RADEK GÁLIS    

Na teologii bez imatrikulace i promocí

Koncem září se na Teologické fakultě uskutečnila konference
Kaplan mezi světy.  Snímek Martina Hlaváčová
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O sboru se mluví jako o uskupe-
ní místního biskupského gym-
názia, ale prý tomu tak není.
Náš pěvecký sbor nespadá ofi-
ciálně pod biskupské gymnázi-
um, ale pod Církevní ZUŠ, byť 
jsou našimi zpěváky zejména 
studenti gymnázia. Sborový 
zpěv má na naší škole velkou 
tradici, dříve zde působil sbor 

Da Capo a touha po společném 
zpívání zde pokračovala i  po 
ukončení jeho činnosti. Název 
Squadra Risonante je odvozen 
z  italštiny a dal by se přeložit 
jako „znějící parta“. Což nás, 
mám za to, dost vystihuje! Mám 
radost, že naše fungování není 
jen o náročných zkouškách, ale 
zejména o přátelství a skvělém 
kolektivu lidí. 

Přihlásit se může každý?
Ve sboru zpívají studenti pře-
vážně ve věku od 14 do 19 let. 
Tím, že Squadra Risonante nyní 
spadá pod Církevní ZUŠ, se ale 
do sboru může přihlásit v pod-
statě kdokoli. Jedinou podmín-
kou je splnění talentových zkou-
šek – jako na jiných ZUŠ.

Co je na sborové práci nejtěžší?
Popravdě první, co mě napadá, 
je slovo nejistota. Kvůli tomu, že 
každý rok odejdou studenti po-
sledních ročníků, kteří mají po 
několika letech sborového zpě-
vu již tak trochu „zlato v hrdle“, 
je vždy nelehké se s nimi loučit 
a čekat, zda se podaří v září zís-

kat opět nové sborové nadšen-
ce. Nejistotou je i volba reper-
toáru – pamatuji si své začátky 
u sboru, kdy jsem vždy „trnul“, 
zda se skladba, která se mi zalí-
bila, bude líbit také sboristům. 
Už jsem si  sice i   pořádně 
naběhl, ale chybami se člověk 
učí, a tak dnes už trochu tuším, 
co se sboristům líbit bude a co 
ne. Byť jistá špetka nejistoty zde 
vždy zůstane. V současné době 
se však ona nejistota nejvíce 
projevuje protipandemickými 
opatřeními. Vlastně nevíme, co 
nás čeká, a těžko se pak vymýš-
lejí jakékoli projekty.

Právě jste vydali své vůbec 
první CD. Jaké je?
Na posluchače čeká průřez hu-
dební tvorbou – uslyší skladby 
duchovní a  populární. Zařa-
dili jsme však i naši oblíbenou 
lidovku nebo hebrejské zpra-
cování Žalmu 55. Jsem rád, že 
součástí CD je pestrý nástrojo-
vý doprovod, o který se postara-
li sami zpěváci z našeho sboru. 
Právě ta pestrost myslím nále-
žitě vystihuje náš přístup k hud-

bě. Kromě veškerých prací spo-
jených s nahráváním a vydáním 
CD je nelehkým úkolem takový 
projekt ufinancovat. To se poda-
řilo jen díky štědrosti přispěva-
telů v rámci fundraisingového 
projektu HitHit. A neobešlo se 
to ani bez podpory vedení školy .

Co vás čeká v dnešní (nejen) 
pro kulturu nejisté době?
I přes současnou situaci je po-
třeba být dobré mysli a neztra-
tit naději! Věřím, že všechen 
ten šrumec kolem pandemie 
s odstupem času odezní a my 
se budeme moci zase scházet 
a společně zpívat. Na příští se-
zonu připravujeme zatím cel-
kem velké projekty – dvě zahra-
niční turné a koncert v rámci 
Celostátního setkání mládeže 
v Hradci Králové.

Kde je možné získat vaše CD? 
Osobně u nás na biskupském 
gymnáziu v Hradci Králové, při 
našich koncertech nebo je mož-
né zkontaktovat přímo mě a CD 
lze zaslat poštou.

PAVEL J. SRŠEŇ

Ze záznamu je možné poslech-
nout si pořad Českého rozhlasu, 
kde minulý týden redaktorka 
Alena Zárybnická hovořila s ře-
ditelem Diecézních lesů Hradec 
Králové Pavlem Starým.

Mluvil o tom, jak důmysl-
ným živým organismem les
je a jak v něm hospodařit, aby 
se mu nebránilo v jeho přiroze-
né obnově. Byla řeč i o kůrov-
ci a boji proti němu. Pořad je 

v archivu Českého rozhlasu na 
webu hradec.rozhlas.cz pod ná-
zvem Zálety Aleny Zárybnické. 
Stejně tak si lze poslechnout 
na webu Radia Proglas pořad 
13+, kde nad zatím nejnověj-
ší encyklikou papeže Františka 
Fratelli tutti  rozmlouval s králo-
véhradeckým knězem a vysoko-
školským učitelem P. Davidem 
Boumou redaktor Proglasu Fi-
lip Breindl.  (srp)

Snažíme se o „pestrou“ hudbu

O diecézních lesích v ČRo
a encyklika na Proglase

Minulý 
týden mělo 
v Hradci
Králové 
proběhnout 

slavnostní uvedení 
hudebního CD 
s názvem Squadra 
Risonante – poprvé. 
Pandemie koronaviru 
plány sboru ovšem 
zhatila. Zeptali jsme 
se tedy sbormistra 
FRANTIŠKA 
NOVÁKA na CD 
i na samotný sbor.

Společné foto sboru Squadra Risonante.  Snímek archiv sboru

Kalendář
ČERVENÝ
KOSTELEC 
  Na bohoslužby se  každý 
může přihlásit zatím pouze 
1x (dokud nebude řečeno ji-
nak).  Přihlašování  na další 
týden bude k dispozici vždy 
v pátek od 10.00. V pátek mají 
přednost ti, kdo mají intenci. 
HEŘMANŮV 
MĚSTEC
 Bohoslužby pouze v neděli 
přenosem na Youtube kaná-
lu farnosti. V neděli 14.00–
15.00 otevřen kostel k soukro-
mé modlitbě. 

CHOCEŇ
 Účast na bohoslužbě nutné 
objednat telefonicky (731 402 
850). Přednost mají ti, kdo 
mají zadanou mešní intenci.

NOVÉ MĚSTO
NAD METUJÍ
 V neděli v 9.00 bohoslužby 
online, po každé mši během 
půlhodiny podávání eucharis-
tie. Ve všední dny se začne cca 
30 min. po začátku mše, v ne-
děli cca v 10.00. 

ŽELIV
  Online bohoslužby každý 
den.

Kontakt: srsen@bihk.cz
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Knihovna litoměřického bis-
kupství má nový moderní ka-
talog. Postupně do něj při-
bude celý fond, a  to včetně 
nejstarších a  nejvzácnějších
knih.

Základem je původní soukro-
má knihovna šestého litoměřic-
kého biskupa a známého mece-
náše umění a vědeckého bádání 
Emanuela Arnošta z Valdštejna 
(biskupem byl v letech 1760–
1789). K práci na katalogizaci 
těchto nejstarších tisků se ar-

chiváři dostali v srpnu letošní-
ho roku. 

Soukromá sbírka zmíněného 
biskupa obsahuje hlavně nábo-
ženské texty, ale i některé kro-
niky a známé filozofické spisy. 
„Mezi nimi jsou pro naše kon-
činy nejzajímavější Biblia bohe-
mica z roku 1488 a Bible kutno-
horská z roku 1489, obě tištěné 
v češtině,“ uvedl Filip Krinke, 
který knihy katalogizuje. „Jsou 
celkově ve velmi dobrém stavu. 
U několika z nich bylo v nedáv-

né době přistoupeno k restau-
rátorským zásahům, zejména 
se jednalo o výměny dřevěných 
částí desek,“ dodal.

Mezi další významné fondy 
patří především knihovna lito-
měřické katedrální kapituly či 
knihovna litoměřického kněž-
ského semináře. Většina knih 
a dokumentů se postupně pře-
souvá do online katalogu, do 
něhož je možný přístup přes 
internetové stránky biskupství 
www.dltm.cz.  (puč)

Biskupská knihovna má moderní katalog

Staré tisky budou dostupné
 v katalogu online.

Snímek archiv biskupství

Kalendář
LIBEREC-
-RUPRECHTICE
  Online přenos  nedělní 
bohoslužby 25. 10. v 9.00 na 
youtubovém profilu Farnost 
Ruprechtice.

LITOMĚŘICE
 V neděli 18. 10. se budou ko-
nat bohoslužby v počtu 6 lidí, 
v 9.00 v kostele Všech svatých 
a v kostele sv. Jakuba, v 18.00 
v kostele Všech svatých. Mše 
sv. s nedělní platností v sobotu 
v  18.00 v  kostele sv. Vojtě-
cha.

TEPLICE
 Online přenos nedělní boho-
služby 25. 10. v 9.00 na face-
bookovém profilu Římskoka-
tolická farnost Teplice.

ÚSTÍ NAD LABEM
 Online přenos nedělní boho-
služby 25. 10. v 9.00 na youtu-
bové adrese: www.farnost-usti.

cz/prenos. Ve všední dny fungu-
je rezervační systém na strán-
kách farnosti nebo po telefonu.

RASPENAVA
  Online přenos nedělní boho-
služby 25. 10. v 10.30 a v úterý 
v 18.00 na youtubovém profilu 
Farnost Hejnice.
Kontakt: pucelik@katyd.cz

Kostel bývalého 
kláštera v Hejnicích 
má opravenou báň 
a po roce ji zdobí 
i mariánská korouhev. 
O uplynulém víkendu 
ji místní duchovní 
správce požehnal.

Nová lesknoucí se měď báně 
i korouhev nad lucernou hej-
nické baziliky Navštívení Pan-
ny Marie je vidět již z  dál-
ky. V  pondělí  pak zmizelo 
lešení a práce skončily. V sobotu
17. října spolu s tamním fará-
řem P. Pavlem Andršem vystou-
pala nad střechu kostela malá 
skupinka lidí, mezi nimiž by-
li ředitel Mezinárodního cen-
tra duchovní obnovy (sídlící-
ho v bývalém františkánském 
klášteře) Jan Heinzl, liberecký 
hejtman Martin Půta či starosta 
města Jaroslav Demčák. 

Jiný přístup než zmíněné le-
šení k věžičce nad kupolí neexis-
tuje a před opravou na toto mís-
to po desítky let nikdo nevkročil. 

„Vícekrát se v tomto složení na-
horu asi nepodíváme,“ podot-
kl P. Pavel Andrš. Návštěvníky 
z letošního roku budou připo-
mínat alespoň dokumenty ulo-
žené v časové schránce.     

Vzhledem k aktuálním ome-
zením kvůli šíření pandemie 

se o velkou akci nejednalo, ale 
zájemci se mohou ke slavnost-
nímu okamžiku vrátit pomocí 
videozáznamu na facebooko-
vém profilu kláštera. Diváci tak 
přijdou snad jen o krkolomnou 
cestu nahoru vedoucí přes ně-
kolik žebříků. Ne každému se 

přitom do výšin chtělo, i když 
měl tu možnost. 

Více než sto dárců

Na vrcholu při krátkém obřadu 
P. Andrš stavbu požehnal a pře-
četl dlouhý list dárců, díky nimž 
se věž opět těší dobrému stavu. 
Na rekonstrukci se totiž kro-
mě města Hejnic a Libereckého 
kraje finančně podílely řeholní 
kongregace a desítky soukro-
mých dárců. „Lidí přispělo sku-
tečně mnoho, hodně přes sto. 
Dary přicházely z celé republi-
ky – z Prahy, Plzně či Ostravy – 
i ze zahraničí. A také od potom-
ků rodu Clam-Gallasů, který se 
o vznik poutního místa zaslou-
žil,“ dodal P. Andrš.

I díky dárcům se opravu po-
vedlo dokončit přes nečekané 
komplikace za jediný rok. Minu-
lý podzim se totiž při vichřici zří-
tila mariánská korouhev, a když 
měla být opravena, vyšlo najevo, 
že kvůli plísním, houbám a dře-
vokaznému hmyzu bude potře-
ba opravit celý vnitřek báně pod 
korouhví. Celkové náklady opra-
vy ještě nejsou vyčísleny, ale pa-
trně přesáhnou dva a půl milio-
nu korun. KAREL PUČELÍK  

Hejnická bazilika je opět kompletní

Oprava krytiny má vydržet desítky let.  Snímek Anežka F. Pučelíková   
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Navzdory doporučení, aby 
všichni zůstali doma, vyráží 
skupina lidí z Komunity Sant’
Egidio i v čase pandemie kaž-
dé pondělí do ulic Olomouce. 
Pomáhají totiž těm, kdo žádný 
domov, kde by mohli zůstat, ne-
mají.
„Pokračujeme i  přes součas-
nou epidemiologickou situ-
aci – vždyť právě lidé s  pod-
lomeným zdravím, opuštění 
a  strádající jsou tou nejohro-
ženější skupinou,“ potvrzu-
je Magdalena Hýrková z  olo-
moucké pobočky Sant’Egidia.

Skupina téměř dvaceti členů 
laického hnutí, jehož posláním 
je přivádět k životu evangelium 
skrze službu potřebným, se ve 
městě schází každé pondělí už 
devátým rokem. „Při modlitbě 
nejprve prosíme za chudé a ne-
mocné i za mír pro místa, kde 

zuří války. Poté společně při-
pravujeme jídlo a  nápoje pro 
přátele na ulici, jak lidem bez 
domova říkáme, a hotové balíč-
ky jim po městě nakonec rozná-
šíme. Při setkáních se snažíme 
pomáhat jim i s dalšími záleži-

tostmi: poradit ohledně jednání 
na úřadech a podobně,“ popisu-
je Hýrková. V Olomouci je podle 
ní komunita v kontaktu celkem 
až s 250 lidmi.

Na boj s koronavirem mezi 
lidmi bez  domova se zaměřili 

už na jaře a okolnostem přizpů-
sobili svou činnost i ve stávající 
druhé vlně. „Změnili jsme jed-
nak způsob přípravy balíčku, 
abychom s jídlem téměř nepři-
cházeli do přímého kontaktu, 
a jednak jsme opět začali roz-
dávat dezinfekci a roušky. Na 
jaře to byly vlastní, doma ši-
té, teď už jsme mohli pořídit 
běžné zdravotnické,“ jmenuje
mladá žena.

Vývoj pandemické situace 
komunita podle ní s  napětím 
sleduje také proto, že především 
na tom záleží, jak bude letos vy-
padat Vánoční oběd pro chudé. 
„Pořádáme ho vždy mezi svátky 
v prostorách Arcibiskupského 
paláce pro více než sto lidí bez 
domova a chudých. Snad ani le-
tos o tuto společnou oslavu Na-
rození Páně nepřijdeme,“ dou-
fá. (gra)

I s rouškami roznášejí jídlo potřebným

V době omezení přinášejí lidé z Komunity Sant’Egidio lidem bez
domova jídlo, ale také nabídku pomoci a přátelství. 
 Snímek archiv komunity

Okleštěný sobotní program 
„Dne pro malé i  velké krále“ 
zahrnoval mši svatou, kterou 
celebroval kaplan vyšší odbor-
né školy sociální Caritas P. Hy-
acint Pavel Kuchta OPraem. 
Hrstku přítomných i  desítky 
sledujících povzbudil srovná-

ním současné situace se třemi 
mudrci. „Ocitli se v temnotě, 
ze které jim pomohla hvězda 
vedoucí k Ježíšovi. Pokud se na 
něj spolehneme i my, nemusí-
me si dělat starosti,“ zdůraznil. 
Navzdory provizorním pod-
mínkám nicméně ani na dál-

ku přítomní koledníci nepři-
šli o obvyklé odměny. Charitní 
pracovnice totiž z těch, kdo se 
k online účasti předem zaregis-
trovali, vylosovaly výherce při-
pravených odměn, především 
poukazů do olomouckých vol-
nočasových center.

Další odměny pak putovaly 
všem, kdo se na jaře zúčastni-
li tříkrálové výtvarné soutěže. 
„Zapojilo se několik stovek dětí, 
z nichž jsme vybrali dvanáct ví-
tězných prací. Všechny oceněné 
obrázky si lze během následu-
jících týdnů prohlédnout v cha-

ritní prodejně Dobrodruhá,“ 
shrnula Markéta Matlocho-
vá z arcidiecézního rodinného 
centra, které výtvarnou soutěž 
uspořádalo.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 
podpořil podle olomoucké ko-
ordinátorky akce Veroniky Vel-
čovské například hospicovou 
péči nebo úpravy azylového 
domu pro nemocné lidi bez do-
mova. „S napětím teď čekáme, 
jaká pravidla budou stanovena 
pro Tříkrálovou sbírku v lednu 
roku 2021,“ uzavírá Velčovská.

JIŘÍ GRAČKA

 Tříkráloví koledníci se sešli na internetu

 Krátce
 Pomoc duševně nemocným 
v jejich domácím prostředí bu-
dou schopni poskytovat absol-
venti nového studijního oboru, 
který otevírá Cyrilometodějská 
teologická fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci. Nava-
zující magisterský obor „Apli-
kovaná psychoterapie a inovace 
v sociální práci“ reaguje podle 
proděkanky Marty Lucie Cinci-
alové na reformu psychiatrické 
péče, kdy má velké a často ne-
osobní kliniky nahradit osobní 
péče v domácím prostředí. Při-
hlášky lze podávat do 25. října.

 Psychickou podporu na te-
lefonní lince krizové pomoci 
všem, kdo v souvislosti s vývo-
jem posledních dnů prožívají 
obavy a  úzkost, nabízejí pra-
covníci Charity Olomouc. Na 
telefonním čísle 734 435 078 
naslouchají potřebným každý 
všední den od 8.00 do 18.00, 
o víkendech a svátcích od 8.00 
do 16.00. A podobnou službu 
provozuje také děkanátní Cen-
trum pro rodinu ve Vyškově: 
„Volání po telefonu pro osamě-
lé“ je k dispozici na telefonním 
čísle 775 303 840 v době nou-
zového stavu ve všední dny od 
11.00 do 13.00 a od 14.00 do 
16.00. (gra)

Ocenění tříkrálových koledníků musela 
olomoucká Charita uspořádat online. 
V březnu to kvůli pandemii nevyšlo a druhá 
vlna zkomplikovala i náhradní říjnový termín. 

Kalendář
NIVNICE
 Přímé přenosy mší svatých 
z  kostela sv. andělů stráž-
ných v pondělí, čtvrtek a pá-
tek od 18.00, v sobotu od 7.00 
a v neděli od 7.30 a 10.30 lze 
sledovat na stránce farnost.
nivnice.cz/stranka/zive-
z-kostela.

PROSTŘEDNÍ
BEČVA
  Nedělní mši svatou z  fi-
liálního kostela sv. Zdislavy 
je možné sledovat od 10.30 
na stránce www.hvfree.net/

kamery/prostredni-becva-
-kostel.

SVATÝ HOSTÝN
 Mše svaté z baziliky Nane-
bevzetí Panny Marie se vysíla-
jí v přímém přenosu ve všední 
dny v 7.15 a 9.30, o víkendech 
v 7.15, 9.30 a 11.15 a v neděli 
ještě ve 14.45. Více na www.
hostyn.cz/kamery.html.

SVATÝ KOPEČEK
 Nedělní mše svaté z bazili-
ky Navštívení Panny Marie od 
10.00 se vysílají také online, 
více na www.svatykopecek.cz.

Kontakt: gracka@katyd.cz
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K historickému 
jádru městečka 
Štramberk patří 
i zvonice, která trochu 
nenápadně vystupuje 
z farní zahrady. 
Turisté ji mohou 
znát z procházky 
k oblíbenému 
hradu Trúba. 
Během oprav věže 
místní nyní otevřeli 
historické schránky 
ukryté uvnitř.

Zvonice je poslední zbylou 
památkou na gotický kos-
tel sv.  Bartoloměje, který ve 
štramberském podhradí stál 
od 14. století. Později ho vy-
střídal nynější farní kostel. Pů-
vodní chrám Štramberští v ro-
ce 1782 zbořili. Zůstala jen bílá 

zděná hranolová věž s dřevě-
ným zvonovým patrem a stře-
chou. Předloni do ní ale udeřil 
blesk a další osud jedné z měst-
ských dominant byl v  ohro-
žení.

Snaha farníků o  záchranu 
stavby se sešla s dotací minis-
terstva kultury, kterou Štram-
berk získal coby držitel titulu 
Historické město ČR roku 2019. 
O záchranné práce se stará sta-

vební firma, zapojili se ale také 
dobrovolníci. „Ochotní farníci 
pomohli odnosit pryč staré trá-
my, desky i šindele. Od zvonice 
na náměstí to je celkem hodně 
schodů,“ přibližuje správce při-
lehlého Amfiteátru pod Starou 
věží a městský radní Tomáš Bu-
zek. Vyzdvihuje, že součástí no-
vého díla bude původní zvonová 
stolice a pár zachovalých trá-
mů. Nové šindele a repliky pů-

vodních trámů už má stavební 
firma připravené, aby vše stihla 
do konce roku.

V úterý 13. října štramberští 
farníci spolu se zástupkyní Stát-
ního okresního archivu otevřeli 
dvě pamětní schránky naleze-
né při snímání věžní makovi-
ce. Uvnitř ležely zápisy o úrodě, 
počasí nebo dobovém pohle-
du na větší historické události. 
Listina z roku 1823 informu-
je o farních opravách a tehdej-
ším vedení obce. Zápis z roku 
1877 vypráví o rusko-turecké 
válce, vystěhovalectví místních 
občanů do Ameriky nebo o fi-
nančních problémech spoje-
ných s úpadkem tkalcovského 
řemesla. Novější dopisy svědčí 
zase o zákrutech štramberské-
ho 20. století – od návštěv pre-
zidenta Tomáše Garrigua Ma-
saryka nebo kardinála Štěpána 
Trochty až ke zmínce o komuni-
stické perzekuci věřících. O lis-
tiny a  přiložené mince se teď 
postará Muzeum Novojičínska. 
Farnost schránky znovu naplní 
zprávou, čím město žije v sou-
časnosti. ONDŘEJ ELBEL

Co ukrývala věž zbořeného kostela?

Archivářka Lenka Chobotová ze schránek opatrně vyjmula obsah
a nahlas předčítala z dochovaných listin. 
 Snímek Dominik David / Člověk a Víra

Kalendář
ČESKÝ TĚŠÍN
 Kostel Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova: V týdnu bude mož-
nost přistoupit ke sv. přijímá-
ní vždy během půlhodiny po 
skončení mše svaté. V neděli 
od 15.00 do 16.00. Kostel bu-
de otevřen a k dispozici bude 
kněz. Všechny mše sv. i růže-
nec přenášíme přes farní kanál 
Youtube.

FRÝDEK
  Bazilika Navštívení Panny 
Marie: Mše svaté budou slave-

ny v obvyklém čase. Zúčastnit 
se jich mohou jen tři lidé z ro-
diny, která má zamluvenou 
intenci. Po každé večerní mši 
svaté do 19.00 je možné se vy-
zpovídat a přijmout eucharis-
tii. V neděli je tato možnost od 
16.00. Ve všední dny je z bazili-
ky ve 20.00 živě vysílaná mod-
litba růžence.

JESENÍK
  Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie: Mše sv. budou slouže-
ny ve stejných časech jako ob-
vykle, ale je potřeba dopředu 
nahlásit svou účast. Svátost 

smíření bude přede mší sva-
tou. Každou neděli bude kostel 
otevřen od 14.00 do 15.00, kdy 
bude možné přijmout eucha-
ristii (v České Vsi i v Jeseníku). 

OPAVA
  Kostel sv. Vojtěcha: Kos-
tel bude otevřen k  soukromé 
modlitbě dopoledne od 8.00 do 
10.00 a odpoledne od 14.00 do 
17.00; v případě potřeby bude 
kněz přítomen v kostele nebo 
na faře.
 
OSTRAVA
  Katedrála Božského Spa-

sitele: po až čt bude sloužena 
mše sv. v 7.00 bez účasti veřej-
nosti. Od 7.30 do 8.30 a 18.00 
až 18.30 lze přijmout sv. přijí-
mání a přistoupit ke sv. smíře-
ní. V pátky lze k přijímání a sv. 
smíření přijít ráno jako před-
chozí dny, ale večer od 17.00 
do 17.30. V soboty platí totéž, 
ale večer od 18.00 do 18.30. 
V neděli lze přijmout přijímání 
od 8.00 do 11.00 a od 19.00 do 
19.30. Mše sv. budou přenáše-
ny přímým přenosem na inter-
netových stránkách farnosti.

Kontakt: jpraisova@doo.cz

Svůj pozdrav minulou nedě-
li, na svátek patrona lékařů sv. 
Lukáše, adresoval biskup Mar-
tin David všem zdravotníkům. 
V uplynulých letech se s nimi 
v tomto čase pravidelně setká-
val v kapli Fakultní nemocni-
ce v Ostravě. Letos toto setká-
ní není možné. „O to více vás, 

milí přátelé, lékaři, zdravotní 
sestry, záchranáři a vy všich-
ni, kteří v těchto dnech oběta-
vě nasazujete své síly pro zdraví 
druhých, chci ujistit o modlitbě 
své i mnoha lidí, kteří se kaž-
dý večer spojují v  modlitební 
prosbě za ukončení pandemie 
a  podepírají svou modlitbou 

také vás,“ ujišťuje biskup Mar-
tin David. A dále píše, že svatý 
Lukáš ve svém evangeliu do-
svědčuje, jak je nám Bůh blízko 
– že je jako milosrdný Samari-
tán, který s odvahou a solidari-
tou zachránil život neznámému 
člověku. „Bůh je i vám blízko, 
když s odvahou, osobním na-

sazením a solidaritou pomáhá-
te druhým, a skrze vaši službu 
je blízko i těm, kteří prožívají 
obtíže nemocí a ohrožení lid-
ského života. Děkuji vám za va-
ši službu a spolu s ostatními se 
za vás modlím,“ uzavírá biskup
David. 

( jap)

Pozdrav biskupa lékařům a zdravotníkům
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Kalendář
CHEB
  Výstava fotografií Tváří 
v tvář, kterou pořádá organi-
zace Maminy s rakovinou spo-
lečně s římskokatolickou far-
ností Cheb, bude k vidění od
2. do 29. 11. v kostele sv. Miku-
láše a sv. Alžběty, a sice za dodr-
žování pravidel odpovídajících 
protiepidemickým opatřením.

PLZEŇ
 Svíce pro naše zemřelé – tra-
diční akce pro širokou veřej-
nost nebude chybět ani letos. 
Vzhledem k současným mimo-
řádným okolnostem bude bis-
kup Tomáš Holub 2. 11. v den 
Památky všech zemřelých slou-

žit  bohoslužbu, která bude
streamována na sociálních sí-
tích a na diecézním webu www. 
bip.cz. Kromě duchovního slo-
va zazní varhanní hudba. 
 Od 26. 10. mohou lidé vha-
zovat lístečky se jmény svých 
blízkých zemřelých nebo 
s prosbami do uzamčené po-
kladničky u plzeňského andě-
líčka, který je vnější součás-
tí katedrály sv. Bartoloměje.
2. listopadu biskup Tomáš Ho-
lub předá první část těchto lís-
tečků bratřím trapistům, kteří 
se budou za prosby a za zemře-
lé modlit. Lístečky lze přinášet 
k andělíčkovi až do 8. 11., je 
možno zde i zapálit svíce. 

Kontakt: ourednikova@katyd.cz

Těžko popsat bolest, jakou pro-
žívali manželé Jana a  Marek 
Roštíkovi, když jim v roce 2009 
při tragické nehodě zahynul syn 
Jakub, absolvent konzervatoře 
a nadaný hráč na trubku. „Jakub 
svým uměním rozdával radost 
a sbližoval lidi. Chtěli jsme pře-
vzít jeho štafetu,“ vzpomíná Ja-
na Roštíková. Manželé Roštíkovi 
založili spolek Svět podle Jakuba, 
pod jehož záštitou začali organi-
zovat ve spolupráci s mladými 
umělci a synovými přáteli bene-
fiční akce, především koncerty. 
Když se dozvěděli o neutěšeném 
stavu manětínských barokních 
varhan, rozhodli se hlavní úsilí 
spolku zaměřit na jejich záchra-
nu. „Že je nástroj umístěn v kos-
tele zasvěceném svaté Barbo-
ře, jejíž jméno nese naše dcera,
jsme brali jako pokyn shůry,“ 
usmívá se Jana Roštíková.

Na projektu záchrany varhan, 
postavených v roce 1721 varha-
nářem Leopoldem Spiegelem, 
se začalo pracovat na jaře 2011 
a o devět let později se renovo-
vaný nástroj opět, zatím jen zku-
šebně, rozezněl manětínským 

chrámem. „Během restaurování 
se ukázalo, že měchy pocházejí 
už z roku 1530, jsou druhou nej-
starší hrající částí varhan v Če-
chách,“ popisuje nečekaný objev 
Marek Roštík. Než se shromáž-
dily tři miliony korun, potřebné 

k restaurování stroje a skříně, 
zorganizoval spolek Svět podle 
Jakuba nespočet benefičních ak-
cí pod společným názvem Pro-
bouzení Barbořiných varhan – 
ať už to byly koncerty mladých 
hudebníků od nás i ze zahrani-
čí, každoroční Lívancová pouť 
umělců v Manětíně, dražba ma-
lířských palet ozdobených zná-
mými osobnostmi Na plzeň-
ské paletě, či symfonie Pět řek, 
zkomponovaná plzeňskými kon-
zervatoristy. Pomohly i dotační 
programy.

„V  současné době jsou var-
hany v kostele sv. Barbory kvů-
li rekonstrukci interiéru zakry-
té. Ale už je vyzkoušelo několik 
zkušených varhaníků a shodují 
se, že jde o vynikající nástroj,“ 
pochvalují si manželé Roštíko-
vi. Na jaře 2021, deset let od za-
hájení projektu záchrany a tři sta 
let od postavení, by se měly var-
hany představit veřejnosti a být 
liturgicky i koncertně využívá-
ny. Spolek podle Jakuba kromě 
toho chce nadále spolupracovat 
s  mladými hudebníky – např. 
v rámci cyklu Masterclass barok-
ní hudby, zaměřeného na popu-
larizaci díla regionálních barok-
ních skladatelů.

„Pro naši rodinu se léta od 
Jakubovy smrti vyvíjela velmi 
dynamicky, manětínské var-
hany chápeme jako zhmotně-
nou naději, že se pokažené dají 
věci napravit. Byla to naše ces-
ta od tragédie a smutku až k ra-
dosti,“ shodují se Jana a Marek 
Roštíkovi. ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

Varhany podle Jakuba 

Od září poskytuje Poradna pro 
cizince Diecézní charity Pl-
zeň asistenční služby cizincům 
ze států mimo Evropskou unii 
kromě kanceláře v Cukrovarské 
ulici i v nových prostorách Od-
boru azylové a migrační politiky 
Ministerstva vnitra ČR v centru 
Plzně v Jagellonské ulici.

Výhodou asistenčních služeb 
přímo na pracovišti Odboru 
azylové a migrační politiky je, 
že cizinec může využít podporu 
tam, kde si pobytové záležitos-
ti vyřizuje. Vedle poradenství 
v případě potřeby může sociál-
ní pracovnice s tlumočnicí po-
skytnout klientovi asistenci při 

jednáních na přepážkách v rám-
ci budovy. „Cizinec se tak mno-
hem lépe zorientuje v tom, co, 
kde, proč a jak si má vyřídit, od-
padá i jazyková bariéra při do-
rozumívání s úředníky minister-
stva vnitra,“ poukazuje vedoucí 
poradny Klára Zachová.

Poradna pro cizince v součas-
né mimořádné době pomáhá kli-
entům například též s orientací 
ve vládních nařízeních, která 
se rychle mění. Konzultace zde 
mohou probíhat v angličtině, 
mongolštině či bulharštině. Po-
kračují i velmi žádané kurzy češ-
tiny pro cizince, kvůli současné 
situaci však online. (alo)

Poradna pomáhá cizincům

Instalace rekonstruovaných varhan do kostela sv. Barbory
v Manětíně.  Snímek archiv  zapsaného spolku Svět podle Jakuba

Varhany v kostele
sv. Barbory v Manětíně 
jsou  unikátem. Nejen 
pro svou historickou 
hodnotu, ale i kvůli 
zcela současnému 
příběhu, díky němuž 
se dočkaly svého 
znovuzrození. 
Jsou důkazem, že 
i z obrovského smutku 
se může zrodit radost.
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„Výjimečná situace, v níž se prá-
vě nacházíme, nemusí být pou-
hým zdrojem frustrace a  pe-
simismu. Jako všechny krize 
představuje i ‚koronakrize‘ no-
vou příležitost, či chcete-li, vý-
zvu,“ píše kardinál Dominik 
Duka v dopise věřícím. „Neboj-
me se! Výzva, kterou před nás 
křesťany současná pandemie 
staví, spočívá v hlásání Naděje. 
Dnes, více než kdy jindy, musí-
me být my, Kristovi učedníci, ši-
řiteli světla do potemnělých lid-
ských duší, zvěstovateli Naděje, 
která je silnější než smrt. Chtěl 
bych proto vyzvat všechny věří-
cí, aby podle svých možností na-

bídli společnosti své služby, aby 
v těchto těžkých dnech ‚dýchali‘ 
s ní. Vím, že tak mnozí již činí. 
Všem za to patří můj veliký dík,“ 
pokračuje kardinál Duka. A při-
pomíná výzvu ČBK k modlitbě 
růžence každý večer ve 20 ho-
din. „Kéž nám Matka Kristo-
va pomůže v zápase se zákeř-
nou nemocí překonat i veškerá 
rozdělení, která naši společnost 
dosud sužují,“ uzavírá kardinál 
a zdůrazňuje, aby lidé „nezne-
užívali situace k mocenským či 
politickým sporům nebo finanč-
nímu obohacení“ a  „nešířili 
stres a napětí“. Celý dopis je do-
stupný na www.apha.cz. (apha)

Kalendář
PRAHA
  Kostel Pražského Jezulát-
ka – večerní chvály v  út a  so 
v  19.00 na Youtube kanálu 
„Pražské Jezulátko“, tamtéž 
záznamy přednášek z  cyklu 
Člověk v dialogu. Online medi-
tace ve čt v 18.00 (odkaz získá-
te na meditace@pragjesu.cz).
 Úterky u Terky – nový pod-
cast farnosti u kostela sv. Tere-
zie v Kobylisích na facebook.
com/uterky.

  Rekviem za oběti heydri-
chiády 24. 10. v  12.00 slaví 
v katedrále sv. Víta kardinál 
Dominik Duka bez účasti lidu, 
online přenos na katedrala.tv 
a facebook.com/svatovitska-
katedrala. 
  Dominikánská 8 – Bona-
ventura Bouše s Lenkou Karfí-
kovou, Jiřím Hanušem a Jose-
fem Prokešem 29. 10. v 19.30 
na Facebooku „Dominikán-
ská 8“ (záznamy programů na 
soundcloud.com/dominikan-
ska8). 

 Internetová dobročinná auk-
ce Domova sv. Karla Boro-
mejského 5. – 11. 11. Dražba 
kreslených vtipů autorské dvo-
jice Marvin na facebook.com/
domovrepy.
  Komunitní centrum Mat-
ky Terezy – online Zastavení 
u  Matky Terezy s  Ondřejem 
Kobzou 12. 11. na Youtube 
kanálu „Farnost sv. Františka 
z Assisi Praha-Chodov“. 
  Nedělní kázání Mons. To-
máše Halíka na Youtube kaná-
lu „Akademická farnost Praha 

– Salvátor“. Online Kurz zá-
kladů víry (více inf. na info@
farnostsalvator.cz).
 Farnost v podzimu – nový cy-
klus online katechezí P. Radka 
Tichého na Youtube kanálu 
„Farnost Stodůlky“. 
 Fortna – tichá meditace on-
line každé úterý v 8.00–8.30, 
přihlášení do aplikace Zoom 
na fortna.eu/meditace. Zá-
znamy na Youtube kanálu
„Fortna“. 

Kontakt: zavadilova@katyd.cz

K zastižení je kněz zrovna ve 
chvíli, kdy ke kostelu přijíž-
dí slovinský ministr zahraničí 
Anže Logar, který byl v Praze 
minulý týden na státní návště-
vě, aby s  českým ministrem 
zahraničí Tomášem Petříčkem 
projednal postup ohledně ší-
ření nemoci covid-19. A při té 
příležitosti zamířil také na Vi-
nohrady, aby si prohlédl pro-
slulé dílo svého krajana, slo-

vinského architekta Josipa
Plečnika. 

Před online programem dá-
vá P. Jan Houkal přednost in-
dividuální pastoraci „offline“. 
„V době pandemie vidím těžiš-
tě své práce ve svátostné službě 
a otevřeném kostele – přede-
vším jde totiž o vztah k Pánu Je-
žíši. Tento režim se osvědčil už 
na jaře, kdy byla většina chrámů 
v centru města zavřená, takže 

v něm pokračujeme,“ líčí kněz, 
který má na starost tuto aktiv-
ní farnost na vinohradském ná-
městí Jiřího z Poděbrad. Před 
omezeními se v ní scházelo spo-
lečenství mládeže, matek a se-
niorů, běžely kurzy Alfa a hned 
několik přednáškových cyklů 
z teologie a filozofie. Nyní zů-
staly jen individuální přípravy 
na svátosti a katecheze, ale ta-
ké dlouhodobá duchovní ob-
nova online s jáhnem Milošem 
Hrdým (více informací na kon-
templacevkrypte@gmail.com). 
„Snad jen kdyby měla součas-
ná situace trvat měsíce, využil 
bych internet. Jinak ale nejsem 
moc přítelem techniky – a navíc 
si myslím, že církev je nyní on-

line až příliš a že není třeba nic 
přidávat,“ přiznává se smíchem 
P. Houkal. 

Ani výuku náboženství se za-
tím do online prostoru převést 
nechystá. Variantou do budouc-
na jsou ale podle něj pracovní lis-
ty, které by dětem rozeslal. Každý 
den P. Houkal navíc na farní web 
srdcepane.cz „pověsí“ slovo po-
vzbuzení. Lidí přichází do koste-
la podle jeho slov zatím spíše má-
lo, zato průběžně, takže se během 
několika hodin dobře prostří-
dají. Kostel Nejsvětějšího Srdce 
Páně je otevřen denně od pon-
dělí do soboty od 7.30 do 9 ho-
din a od 17 do 20 hodin, v neděli 
od 8.30 do 12 hodin a od 17 do
21 hodin.  TEREZA ZAVADILOVÁ

Nejsvětější Srdce Páně stále otevřeno

Nebojte se, šiřte naději
a „dýchejte“ se společností,
vyzývá kardinál Duka

Být co nejvíce k dispozici lidem, kteří do 
otevřeného kostela přicházejí pomodlit 
se nebo přijmout svátosti – takovou cestu 
volí v čase pandemie P. Jan Houkal, farář 
v pražském kostele Nejsvětějšího Srdce Páně.

„Alej porozumění“ téměř sedmdesáti listnáčů vysadili podél zaniklé 
části poutní cesty do Hájku mezi obcemi Chýně a Jeneč minulou so-
botu ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a jeho žena Iva. Mi-
mo veřejnou sbírku přispěly na stromy diplomatické sbory v ČR, aby 
tak upozornily na závazek svých zemí zmírňovat dopady klimatické 
změny v rámci iniciativy „Sázíme budoucnost“ (ta chce během pěti 
let motivovat veřejnost k vysazení deseti milionů stromů). Ke každé-
mu stromu na této středověké pěšině, rozorané při kolektivizaci, pa-
tří vlajka daného státu. Diplomaté se však kvůli vládním opatřením 
akce nezúčastnili.  Snímek archiv Tomáše Petříčka
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NEDĚLE 25. 10. 
12.40 Sváteční slovo 
Hyacinta Pavla Kuchty
12.45 Křesťanský magazín. 
Jakou roli sehrály církve bě-
hem nacistické okupace? 
13.10 Uchem jehly. 
Setkání Z. Czendlika se spi-
sovatelem, scenáristou a bý-
valým prezidentem Miss 
České republiky Miloslavem 
Zapletalem
13.40 Cesty víry. 
Přicházím…
Bitva na Bílé hoře jako neu-
ralgický bod českých dějin, 
nebo žitá skutečnost mezi-
-konfesijního smíření? 
14.05 Na plovárně s Vladi-
mírem Procházkou, ředite-
lem Činoherního klubu

NEDĚLE 25. 10. 
8.30 Jak to vidí… 
Sváteční setkání Zbigniewa 
Czendlika se zajímavými 
lidmi nad neotřelými tématy
17.04 Meteor 
18.30 Dokument. 
Probuzení v Mostě
22.00 Četba na pokračová-
ní. Daniel Glattauer: 
Dobrý proti severáku (4/10)

NEDĚLE 25. 10. 
8.00 Spirituála.
Duchovní Evropa. 
Bukovina aneb Pozdní 
osvícenci a pozdní chasidi
8.30 Spirituála. 
Ke kořenům. Mravnost
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba. 
Pál I. kníže Esterházy 
z Gálanthy, vojevůdce 
a hudební skladatel
11.00 Radioseriál. 
Francis Scott Fitzgerald: 
Něžná je noc (2/10) 
12.00 Polední zvony. 
Z věže děkanského kostela 
Povýšení sv. Kříže v Děčíně
12.20 Polední koncert 
18.30 Četba
na pokračování.
Anna Cima:
Probudím se na Šibuji 
(12/15)

NEDĚLE 25. 10. 
8.07 Vertikála
20.05 Příběhy 20. století

CESTOVÁNÍ SE ZPĚVEM A HUDBOU
Tentokrát se v Outdoor Films, pořadu pro všechny milovníky 
outdoorových aktivit, setkáte s Kateřinou Koulákovou alias Ka-
czi. Energická písničkářka a harmonikářka z Beskyd je důkazem, 
že hudba nemá žádné hranice. Muzikantka tělem i duší se ne-
bojí hrát na ulici, v horách, v obytné dodávce nebo na střeše. 
S ukulele v ruce prošla 400 kilometrů Svatojakubské pouti, pro-
cestovala Gruzii, Island a zahrála si v Japonsku. Multiinstrumen-
talistka, která získala nominaci na Interpretku roku v Cenách Jan-
tar 2018 a 2019. Povídání s Kaczi je zpestřeno videoklipy jejích 
písní i záznamem její pouti do Santiaga de Compostela. Premiéru 
Outdoor Films sledujte v sobotu 31. 10. ve 20.05.

PROBUZENÍ VELKÉ SVĚTICE
Dokument přiblíží hluboký a tajemný životní příběh svaté řehol-
nice a mystičky Veroniky Giuliani (1660–1727), která ve svých 
33 letech obdržela stigmata a kterou papež Lev XIII. charakteri-
zoval jako „šlechetnou duši, obdarovanou nadpřirozenými dary“. 
Její zkušenost života v tichu kláštera sester kapucínek v Città di 
Castello v italské Umbrii popisuje rozsáhlý deník, který – jak sama 
říká – psala z ryzí poslušnosti jako svůj „skrytý poklad“. Nezapo-
meňte se dívat v sobotu 31. 10. ve 22.20.

TEREZIE HECZKO

SVÁTEČNÍ PROGRAM 28. ŘÍJNA
Na státní svátek ve středu 28. října jsme pro vás připravili spe-
ciální program. V 9 hodin se můžete těšit na rozhovor s vojen-
ským historikem Eduardem Stehlíkem. Jak si dnes připomínat 
vznik státu, který už neexistuje? Jak se slavil 28. říjen v průběhu 
uplynulých sta let? Doktora Eduarda Stehlíka se bude Marcela 
Kopecká ptát i na téma vlastenectví v 21. století.

Čeká nás také speciální Hudební siesta věnovaná českým skla-
datelům. Těšit se můžete na díla B. Smetany, A. Dvořáka, V. No-
váka, J. Suka a L. Janáčka. 

Ve 14.20 je pro děti připravena sváteční pohádka O pavou-
čím mužíčkovi.

I Folklorní okénko bude od 16.55 patřit vzniku Českosloven-
ska. Tento proces, některé souvislosti, okolnosti, související udá-
losti a v neposlední řadě osobnosti československé státnosti slo-
vem a písní připomene Magdalena Múčková. 

Ve 20.15 se můžete těšit na rozhovor s historikem Janem Pa-
devětem. Knihkupec, ředitel úspěšného nakladatelství, badatel 
a spisovatel promluví o našich kořenech, o mapování totalitních 
režimů a činech, které si neseme napříč generacemi.

SABINA HAUSEROVÁ

PODOBY ODVAHY
Co je posttraumatický stres 
a posttraumatický růst? Proč 
se někteří vojáci bojí více man-
želky než Talibanu? Jak se pro-
jevuje psychika v boji? O tom 
si bude v Noční univerzitě po-
vídat šéfredaktor Psychologie 
dnes Matyáš Zrno s výsadko-
vým velitelem, který má za se-
bou tři bojové mise v Afghánis-
tánu, Ivem Zelinkou. Ve středu 
28. 10. ve 22.05.

SANTIAGO GAPP
Dokument vypráví příběh 
odvážného kněze Santiaga 
Gappa, který se postavil proti 
nacistickému režimu. Kritické 
postoje vyjadřoval především 
ve svých kázáních. Santiago 
byl popraven poté, co uprchl 
a byl odhalen gestapem ve 
Valencii. Film se natáčel v Ra-
kousku, Španělsku, Francii 
a Německu. Těšit se na něj mů-
žete v úterý 27. 10. ve 20.50.

GUADALUPE, ŽIVÝ OBRAZ
Italský hraný dokument vy-
práví o vzniku a historii jed-
noho z nejvýznamnějších 
poutních míst na světě – me-
xického Guadalupe. Odehrá-
vá se v prosinci roku 1531, kdy 
se Panna Maria zjevuje pro-
stému mexickému indiánovi 
Juanu Diegovi. Nikdo mu to 
ale nevěří. Ke zhlédnutí toho-
to snímku jste zváni v pondělí 
26. 10. ve 20.05.

NA DŘEŇ
Jan Krbec patří k těm kněžím, 
na kterých vidíte, že sloužení 
mše svaté pro ně není rutina, 
ale radostná událost. Srší ener-
gií a ptáte se, kde ji bere. Ne-
dávno zjistil, že trpí poruchou 
pozornosti. Jak zvládá nároč-
nou službu ostatním? Necí-
tí se někdy osamělý? Existuje 
návod, jak si udržet v životě 
radost? Dozvíte se ve čtvrtek
29. 10. od 16.00.

STUDIO OLOMOUC
Více než půlrok se naše spo-
lečnost potýká s koronaviro-
vou epidemií a restriktivními 
opatřeními, která mají zpoma-
lit její šíření. MUDr. E. Sovová 
z Fakultní nemocnice Olomouc 
připravila pro širokou veřejnost 
jako reakci na stres a strach 
z budoucnosti preventivní pro-
jekt Pět S – Spánek, Strava, 
Sport, Stres a Stop kouření. Ví-
ce se dozvíte 27. 10. od 20.15.

NOČNÍ LINKA
Náš stát existuje již déle než 
100 let. Za tu dobu se v něm 
narodilo mnoho významných 
osobností. Některé jsou svě-
tově proslulé, jiné jen krajo-
vě a o dalších víte třeba jen 
vy sami. Přesto žili nebo ži-
jí tak, že si jich vážíte. V Noč-
ní lince s Klárou Beránkovou 
si o nich můžete společně po-
povídat v pondělí 26. 10. od
22.30.

Italský hraný dokument Guadalupe, Živý obraz, který vypráví 
o vzniku a historii poutního míst Guadalupe, televize Noe odvy-
sílá v pondělí 26. října ve 20.05.

www.tvnoe.cz

www.proglas.cz
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13.30 Knihovnička 14.00 Solanus Casey 20.10 Herec (3/3). Drama

8.15 Boh k tebe hovorí 8.25 Klbko – Svätá 
omša (2) (P) 8.45 Tvorivo (P) 9.05 LUXáreň 
9.30 Nová kvalita života 9.45 Boh k tebe ho-
vorí 10.00 Svätá omša z Prešova (P) 11.15 
Spravodajský súhrn 11.40 Katechéza (P) 
12.00 Anjel Pána (P) 12.40 Ruženec 13.15 
V Samárii pri studni 15.00 Hodina milosr-
denstva 15.15 Boh k tebe hovorí (P) 15.30 
Ruženec z Lúrd 16.00 Na tónoch vďačnos-
ti (P) 16.45 Babetina hostina 18.30 Svätá 
omša z Košíc (P) 19.40 Tvorivo 19.30 Quo 
vadis (P) 20.00 Modlitba za odvrátenie epi-
démie zo Šaštína (P) 21.00 Medzi nebom 
a zemou (P) 21.45 Otec Ján Krapan 

8.20 Offroad Maraton Hodonín 8.35 Svět 
motorů: Aktuálně 9.00 Motorismus: Rally 
Německo 10.00 Fotbal: FORTUNA:NÁROD-
NÍ LIGA 12.15 Panorama 12.35 BasketMa-
nie 13.00 Dostihy: 75. St. Leger 14.20 Te-
nis: J&T Banka Ostrava Open 2020 19.35 
Horská kola: Vrchlabí – Špindl Tour ŠKO-
DA AUTO 19.55 Golf Time 20.15 Olym-
pijský magazín 20.35 Fotbal: Evropská liga 
UEFA 21.30 Studio fotbal – Dohráno 22.15 
Sportovní zprávy 22.35 Dostihy: 75. St. Le-
ger 23.50 Branky, body, vteřiny 0.05 Fotbal: 
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 1.50 Hokej: HC 
VERVA Litvínov – PSG Berani Zlín

6.10 Velká zvířata: Poslední obři (2) 7.15 
Černé operace: Odtajněno (4) 8.10 Počát-
ky lidské cesty (2) 9.10 Hon na Hitlera III (6) 
10.10 Podivuhodná věda (23) 11.05 Pod-
vodní svět jeskyně Orda 12.10 Modravé hlu-
biny I (2) 13.15 Hitlerova kronika (13) 14.30 
Hitlerův poslední rok (2/2) 15.40 Kouzlo 
finské divočiny (3, 4) 16.55 Africké šelmy (2) 
17.55 Anthony Bourdain: Neznámé konči-
ny VII (2) 18.50 Expedice Overland XIX (6). 
It. dok. 20.00 Majestátní vlaky III (6) 21.00 
Norské domy snů III (4) 22.00 Megatovárny 
(1). Něm. dok. 23.00 Řád a chaos (2) 
 0.15 Kronika programu Apollo (2)

 6.00  Zajímavosti z regionů
 6.30  První pohled. Povídka z oblíbeného 

cyklu Bakaláři 1975
 6.50  Pro pamětníky... 

Ať žije nebožtík. Kom. 
 8.15  Úsměvy Ivany Andrlové
 8.55  Polopatě. Moderní hobby 

magazín Filipa Čapky
 9.45  Kalendárium
 10.00  Toulavá kamera. Mozaika z regionů
 10.30  Objektiv. Magazín 

zahraničních zajímavostí
 11.05  František Filip – 90 let. 

Cirkus Humberto (5/12). 
Maringotka číslo osm

 12.00  Otázky Václava Moravce
 13.00  Zprávy
 13.05  O pyšném panovníkovi. Poh. 
 14.10  Perníkářka a Větrný 

mládenec. Poh.
 14.45  O modrém ptáčku. Poh.
 15.30  Antonín Moskalyk – 90 let. 

Jestřábí věž
 16.55  Pošta pro tebe
 17.55  Herbář. Lifestyl. magazín 
 18.25  Co naše babičky uměly a na co my 

jsme zapomněli. Podzimní úroda
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.05  Losování Sportky a Šance
 20.10  Herec (3/3). Drama 
 21.30  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 21.59  Výsledky losování Šťastných 10
 22.00  V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN… 

Jiří Sovák – 20 let od úmrtí. 
Na kolejích čeká vrah 

 23.35  Případy detektiva Murdocha XI. 
Slzy Panny Marie. Br./kan. krimi 

 0.20  Manéž Bolka Polívky
 1.35  Žiješ jenom 2x. 

Milovník ocelového města
 2.00  Sváteční slovo 

Hyacinta Pavla Kuchty
 2.10  Hobby naší doby

 6.00  Raníček. O Sazinkovi
 6.05  Včelka Mája
 6.30  Prasátko Peppa VII
 6.40  Star Wars: Nové Yodovy kroniky 
 7.05  Zou
 7.20  Ovečka Shaun IV
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Československý filmový 

týdeník 1970 (1327/2379)
 9.15  Hledání ztraceného času
 9.35  Zpráva o muži, který nechtěl válku
 10.00  Bohoslužba Církve bratrské. 

Mimořádný přímý přenos 
z Komunitního centra Matky 
Terezy v Praze Hájích. Hlavním 
kazatelem bude předseda 
Rady Církve bratrské David 
Novák. Režie J. Rásocha

 10.50  Nedej se plus
 11.15  Nedej se: Včelí hladovění
 11.45  Chcete mě?
 12.10  Království divočiny: 

Jihoameričtí hoacíni. Jap. dok. 
 12.40  Sváteční slovo Hyacinta Pavla 

Kuchty. Premonstrátský kněz 
o devítistém výročí založení řádu

 12.45  Křesťanský magazín
 13.10  Uchem jehly. Setkání Z. Czendlika 

s Miloslavem Zapletalem
 13.40  Cesty víry: Přicházím... 

Bitva na Bílé hoře 
 14.35  České stopy: Tajemství 

kamenného počítače
 15.35  Krajinou příběhů českých hradů 

známých i neznámých III (7/10)
 17.00  Zvířecí komunikace (2/2). Br. dok. 
 17.55  Afrikou letem světem: 

Duch Ubuntu (2/6)
 18.45  Večerníček
 18.55  Folklorika 
 19.20  Zajímavosti z regionů 
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Strach nad městem. Fr. thriller
 22.10  Velikáni filmu... Blake Edwards. 

Snídaně u Tiffanyho. Am. kom. 
 0.00  Dokumentární klub

7.05 M*A*S*H (90, 91) 8.00 Svět ve válce 
(9). Stalingrad. Br. dok. 9.15 Prima SVĚT 
9.50 Fachmani 10.20 Šéf na grilu 11.00 PAR-
TIE Terezie Tománkové 11.55 Receptář pri-
ma nápadů 12.50 Libovky Pepy Libického 
13.15 Vychytávky Ládi Hrušky 13.55 Vychy-
távky Extra 14.20 Sázka na třináctku. Čes. 
krimi 16.20 Všechno nebo nic 18.52 Počasí 
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 
Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Polda IV 
(4). Bez rozloučení 21.25 Zlatá maska. Záb. 
pořad 22.55 Obchodník se smrtí. Am. thri-
ller 1.25 Gejša. Am. film 4.25 Svět ve válce 
(9) 5.35 Pohoda u krbu 

9.00 Záhořanský hon 10.25 Tuhle rundu 
platím já. Zábavný aperitiv 11.20 Plechové 
dostaveníčko. „Žádná moderna, hraje se po 
staru.“ Josef Hlinomaz zve přátele dechov-
ky 12.00 Domácí štěstí. Půvabné časy podle 
Ivy Hüttnerové, tentokrát o aviatice 12.25 
Maryša. Filmové zpracování klasiky českého 
dramatu bratří Mrštíků 13.55 Ještě jednou
Galashow 60. Velká zábavná show 14.55 
Hovory H z Paláce K. Hovory Miroslava 
Horníčka, tentokrát se Stellou Zázvorkovou 
15.40 Stříbrná pila (4/6) 16.35 Kufr – Silves-
tr. Méně pravidel, ale o to více humoru přiná-
ší populární soutěžní pořad 

14.35 Výtvarka! 15.05 Děsivé dějiny 15.35 
Věda je zábava III 16.00 Zafari II 16.25 Dob-
rodružství Kocoura v botách. Am. anim. 
17.10 Ovečka Shaun IV 17.20 Star Wars: 
Nové Yodovy kroniky 17.40 Návštěvníci 
(10/15). Stav nouze 18.10 Šmoulové 18.40 
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Mic-
key a závodníci (14/26) 19.15 Lví hlídka III 
(13/20) 19.40 Máša a medvěd III 19.50 Bob 
a Bobek na cestách 20.00 Ceny Ministerstva 
kultury 2020 21.20 Country Music: Ve víru 
změn (7/9). Am. dok. 22.15 ČT Live – Pavel 
Vrba 23.10 Rita Hayworthová 0.10 Christian 
Louboutin, boty jako umění. Dok. 

 4.15 Teleshopping 
 4.45 Lidé z předměstí. Am. horor. kom. 
 6.40 Babe: Prasátko ve městě. Austr. film 
 8.30 Osudové léto 2. Am./jihoafr. film 
10.45 Teleshopping 
11.15 Lego příběh. Austr./dán./am. anim.
13.05 Rogue One: Star Wars Story. Am. sci-fi 
15.35  Zachraňte Willyho 4:

Útěk z pirátské zátoky. Am. film 
17.35 Lepší pozdě nežli později. Am. kom. 
20.00  Ocelová pěst.

Ind./am. akč. film 
22.35 Parchanti. Am. akč. 
 0.25 V cizí kůži. Am. kom. 

6.00 Tlapková patrola III (14, 15) 6.55 Lo-
oney Tunes: Nové příběhy (13). Am. anim. 
7.20 Kačeří příběhy (22, 23). Am. anim. 
8.10 Jak Honza ke štěstí přišel. Něm. film 
9.25 Dračí srdce. Am. fantasy 11.25 Zase 
ona! Am. film 13.30 Homolka a tobolka. 
Čes. film 15.15 Věčně tvá nevěrná. Čes. kom. 
17.15 Obecná škola. Čes. film 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20
Román pro pokročilé. Čes. kom. 22.15 Stře-
piny 22.45 Con Air. Am. akč. thriller 1.00 Ho-
molka a tobolka 2.25 Specialisté (101). Čes. 
krimi 3.15 Krok za krokem VI (6) 
 3.45 Dáma a Král II (9). Tři odstíny smrti

 6.05  Kulatý stůl: Krize otcovství
 7.40  Se salesiány na jihu Madagaskaru: 

FADY – Po stopách náboženské 
tradice malgašského národa

 7.55  Nebojte se...
 9.00  Na úsvitu společných dějin
 9.30  Večeře u Slováka: 

30. neděle v mezidobí
 10.00  Kambodža pohledem zblízka
 10.30  Mše svatá z kaple 

Telepace: Ostrava [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba 

Sv. otce Františka [L]
 12.20  V souvislostech
 12.40  Zpravodajský souhrn 

uplynulého týdne
 13.25  Muzikanti, hrajte. Střihový 

pořad pro milovníky dechovky
 14.00  Prorok Léčitel: Solanus Casey. 

Dokument o americkém 
františkánovi, který zemřel 
v pověsti svatosti

 15.00  Noční univerzita: 
Alexander Tomský – 
Rozkol v americké společnosti

 16.00  První křesťané: Křest Barbarů
 16.30  Sedmihlásky: Chodival 

sem přes horečku [P]
 16.35  Cirkus Noeland (20. díl): 

Jak Šprťouchle nechtěl 
být Šprťouchletem

 17.00  Hermie a lhářka Flo
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 19.05  Guyanská Diana
 19.30  Příroda kolem nás: návrat zubrů
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Sešli se, aby pomohli… (2020)
 21.40  Klapka: s Markem Pospíšilem
 22.50  Polední modlitba

Sv. otce Františka
 23.05  Ateliér užité modlitby: Marek 

Orko Vácha a P. Mgr. Roman Frič
 0.10  Živě s Noe: Jan Pavel II.
 0.45  Za obzorem
 0.59  Noční repríza dopoledních pořadů

 0.05   Kolem se toč! 1.05 Komorní hud-
ba 2.00 Zrcadlo týdne 2.15 Komen-
tář týdne (R) 3.00 Z archivu hudeb-
ních pořadů 5.00 Varhanní hud-
ba 5.30 Písně 5.57 Myšlenka na 
den (R 11.57, 17.55) 6.05 Čteme 
z křesť. periodik 6.30 Evangelium: 
Mt 22,34-40 6.35 Ranní chvály 6.50 
Duchovní slovo 7.00 Radio Vatikán 
(R) 7.30 Komentář týdne

 7.45 TWR: Studna slova
 8.00  Duchovní hudba: 

F. Schubert: Messe
 9.00  Mše svatá (z kostela sv. Jana 

Křtitele v Šumperku)
 10.00  Varhanní hudba 
 10.30  Křesťanští teologové prvních 

tří století 9/11: Apologeté IV
 11.00  Proglaso (biblický kvíz)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 195. 

výročí narození 
J. Strausse mladšího

 13.30  Knihovnička:
Thomas Söding: 
Boží Syn z Nazareta

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Nedělní pohádka: Jak Kuba 

proslavil českou kuchyni
 14.30  Blahopřání
 16.00  Písničky z archivu
 16.30  Synkopy na kanapi
 16.55  Dotýkání světla: Sant´Egidio 

8/10: Vztah s papeži (R)
 18.00  Modlitba za rodiny
 19.00  Alí Bába 11/13: 

Alí Bába organizuje svátky
 19.15  Kolem se toč
 20.15  Křesťan a svět 
 20.45  Radio Vatikán
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Koncert vážné a duchovní hudby: 

J. Strauss ml.: An der schönen 
blauen Donau ,Cikánský baron, 
Tisíc a jedna noc, Wiener Blut

 23.50 Duchovní slovo

12.40 Sváteční slovo H. Kuchty
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11.05 Louis de Wohl 22.25 Kulatý stůl. Film a spiritualita 21.55 Já, Mattoni. Americký sen 18.55 Uchem jehly s M. Zapletalem

11.00 Co na to Češi 11.50 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.30 Krok za krokem VI (7) 
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (813). 
Hodně štěstí, Bibi 14.05 Odložené případy 
VII (17) 15.00 Odložené případy VII (18) 
16.00 Castle na zabití III (1) 16.57 Odpoled-
ní Počasí 17.00 Odpolední Televizní noviny, 
Sportovní noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 
Ulice (3921) 19.30 Televizní noviny, Spor-
tovní noviny, Počasí 20.20 Specialisté (116) 
21.15 Specialisté (102) 22.15 Námořní vy-
šetřovací služba: New Orleans V (12) 23.10 
Castle na zabití II (24) 0.00 Castle na zabití III

 4.40 Teleshopping 
 5.10 Doktor Flastr. Am. kom. 
 7.10 Jak Honza ke štěstí přišel. Něm. film 
 8.15 Dračí srdce. Am. fantasy 
10.05 Teleshopping
10.40 Rogue One: Star Wars Story. Am. sci-fi 
13.05 Teleshopping 
13.35 Lepší pozdě nežli později. Am. kom. 
15.55 Ocelová pěst. Ind./am. akč. film 
18.15 Mezi námi děvčaty. Am. kom. 
20.00 Dokonalý trik. Am./br. film 
22.30 Vraždy na domácí půdě. Br. thriller 
 0.20 Con Air. Am. akč. thriller 
 2.25 Parchanti. Am. akč. 

15.20 Pes a jeho blog (11/22) 15.40 S Ja-
kubem v přírodě 16.10 Planeta YÓ 16.45 
Agent v kapse 2 17.00 Rejpavá žížala 17.15 
Hudební perličky Pavla Šporcla 17.20 Kou-
zelná školka 17.50 Dobrodružství Kocoura 
v botách 18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.55 Mickey a závodníci 
(15/26) 19.15 Lví hlídka III (14/20) 19.40 
Příšerka Molly 19.45 Čtení do ouška. Čte-
ní s Radostí 20.00 Události v kultuře 20.15 
Z první řady... Jan Werich. Balada z hadrů 
22.15 Podzim s ARTE. Kabinet kuriozit. Fr. 
dok. 23.10 Slovenská vlna. Sám vojak v poli 
(1/3) 0.30 Třistatřicettři

9.00 Zdeněk Řehoř – 100 let. Taková nor-
mální rodinka (8/8) 9.35 Studie jednoho 
strachu 10.20 HerGott!!! Karel Gott a jeho 
hity 11.10 Program orchestru Karla Vlacha 
12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď po-
časí, sportovní zprávy 12.30 Medailónek. 
Za sobectví se platí nejvyšší cenou – samo-
tou 13.30 Šance. Hudebně zábavný pořad 
moderuje Martin Dejdar 14.40 Když člověk 
přichází do let... O stáří a o životě, převážně 
nevážně... 15.35 Stříbrná pila (5/6). Dám-
ská jízda 16.25 Silvestrovský Kufr. Populár-
ní soutěžní pořad uváděný Pavlem Zedníč-
kem a Alešem Ulmem 

9.10 Krasobruslení: Grand Prix USA 2020 
11.15 Sokolský zpravodaj 11.25 Cyklotoul-
ky. Lomnice nad Lužnicí 11.40 BasketMa-
nie 12.00 Panorama 12.25 Sportovní zprávy 
12.55 Tenis: J&T Banka Ostrava Open 2020 
15.15 Golf Time 15.30 Olympijský magazín 
15.50 Fotbal: Evropská liga UEFA 16.40 Vo-
lejbalový magazín 17.00 FAT PIPE FLORBAL 
CHODOV – ACEMA Sparta Praha 19.30 Vo-
lejbal: VK Dukla Liberec – VK Jihostroj České 
Budějovice 21.55 Sportovní zprávy 
22.10 Magazín Evropské ligy UEFA 
22.40 Krasobruslení: Grand Prix USA 2020 
 0.40 Branky, body, vteřiny

9.00 Medzi nebom a zemou 9.40 Povolanie 
laik (Byť darom) 10.00 Spravodajský súhrn 
10.25 Otec Ján Krapan 11.25 Sýria – upro-
stred popola 12.00 Anjel Pána 12.20 Z pra-
meňa (P) 12.40 Ruženec 13.15 Na tónoch 
vďačnosti 13.50 Fundamenty 15.00 Hodina 
milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 
16.05 Vaticano (P) 16.55 Serra: Stále vpred, 
nikdy späť (4/5) (P) 17.30 Doma je doma 
(P) 18.30 Svätá omša (P) 19.00 Ruženec 
20.00 Krátke správy (P) 20.15 A teraz čo? 
(P) 20.30 V Samárii pri studni (P) 22.00 Go-
dzone magazín 22.30 Moja misia – magazín 
23.00 Hudobné pódium 

7.25 Lidé a stroje (4) 8.25 Tajemství šestého 
smyslu 9.30 Neobjasněná akta Egypta (9) 
10.40 Utajené příběhy českých dějin II (1, 
2) 11.45 Stříbrohřbetý přízrak 12.50 Pros-
tě zvířata (6) 13.55 UFO: Ztracené důkazy 
II (2) 15.05 Neuvěřitelné příběhy (17, 18) 
16.00 Predátoři oceánů (2) 17.00 Lovec ry-
bích obrů II (7) 18.00 Národní parky Sever-
ní Ameriky (4) 18.55 Koně velké Rusi (1). 
Něm. dok. 20.00 Na střechách měst I (3). 
New York. Fr. dok. 21.10 Anthony Bourdain: 
Neznámé končiny VIII (4) 22.05 Výpravy do 
vesmíru (2) 23.20 Tajemství vesmíru III (4) 
0.10 Hirošima (2/2)

 6.05  V pohorách po horách
 6.15  Klapka: s Markem Pospíšilem
 7.20  Mwebare kwija – Klinika v buši
 7.35  Ateliér užité modlitby: Marek 

Orko Vácha a P. Mgr. Roman Frič
 8.40  Obdarovávání – Otec Radek
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Outdoor Films s Jackem Brightem 

a Zdeňkem Tlamichou
 10.50  Neboj se doplout aneb 

Umění doprovázet
 11.10  Historie sklářství v Karolince
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.50  Po stopách Ježíše Krista
 13.20  Kalvária Nitrianské Pravno
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Harfa Noemova
 15.00  V souvislostech
 15.25  Myanmar: na stejné cestě
 16.00  Noční univerzita: P. Daniel 

Ange – Osobní vzpomínky 
na Jana Pavla II. (2)

 16.55  Mezi pražci: Říjen 2020
 17.40  Můj chrám: Novinář Mikuláš 

Kroupa, ředitel Post Bellum
 18.00  Mše svatá [L]
 18.50  Živě s Noe [P]
 19.05  Od slunéčka do tmy: 

Obrázek na díle
 19.15  COP na Mohelnickém 

dostavníku 2014
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Guadalupe: 

Živý obraz
 21.05  ARTBITR – Kulturní magazín [P]
 21.15  Likvidace lepry
 21.30  Za obzorem
 22.05  Pomoc má mnoho tváří: 

Diakonie ČCE
 22.25  Kulatý stůl:

Film a spiritualita
 0.00  Klapka s Alenou Krejčovou
 1.00  Noční repríza dopoledních pořadů

9.10 M*A*S*H (91, 92) 10.25 Rosamun-
de Pilcher: Kouzelné léto. Něm./rak. 12.25 
Walker, Texas Ranger III (10). Odpla-
ta 13.25 Jake a tlusťoch III (22). Z tebe se 
zblázním 14.25 Policie Hamburk VI (6). Vý-
padek 15.25 Námořní vyšetřovací služba VIII 
(8). Cizí nepřítel (1/2) 16.25 Policie v akci. 
Čtyři případy, čtyři lidské osudy 17.25 Krimi 
zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 
19.55 SHOWTIME 20.15 Sestřičky Modrý 
kód (18). Věř mi! 21.35 Poklad z půdy 22.40 
Hudson a Rex II (1). Noční zásilka. Kan. kri-
mi 23.45 Policie v akci 

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Z archivu 
vzdělávacích cyklů 3.00 Z archivu 
hudebních pořadů 5.00 Písně 5.27 
Myšlenka na den (R 11.57, 17.55) 
6.00 Evangelium: Lk 13,10-17 6.05 
Ranní chvály 6.20 Duchovní slovo 

 7.00 Radio Vatikán (R)
 7.15 Pozvánky
 7.45 Třikrát z Proglasu
 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.15  TWR: Stopy
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Zprávy Proglasu
 11.05  Louis de Wohl:

Dobývat nebe 5/43
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: J. Brahms: Tragická 

předehra, F. Berwald: Klavírní 
koncert, P. I. Čajkovskij: Fatum

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Kukadlo
 16.55  Hitparáda Kolem se toč! (R)
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny 

Marie Sněžné v Praze)
 19.00  Alí Bába 12/13:

Alí Bába a kočičky
 19.15  Jak se vám líbí:

Saša Niklíčková
 20.00  Večerní zprávy Proglasu
 20.15  Studio Hradec Králové: Starobylá 

tradice vaření piva v Želivi
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Louis de Wohl:

Dobývat nebe 5/43
 22.00  Křesťanští teologové prvních tří 

století 9/11: Apolegeté IV (R)
 22.30  Noční linka s Klárou Beránkovou: 

Česká osobnost, které si vážím
 23.50 Duchovní slovo

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  UčíTelka
 12.00   Babylon
 12.25   Cesty víry. Přicházím... 
 12.55   Klíč
 13.20   Rok v kanadské divočině.

Podzim 
 14.15   Československý filmový 

týdeník 1970
 14.25   Vědci ve službách nacismu (2/2) 
 15.20   Temné stránky Facebooku 

aneb Něco za něco 
 16.05   Dobrodružství vědy a techniky
 16.35   Letecké katastrofy. 

Nebezpečné přiblížení 
 17.20   Japonsko z výšky. Ze země 

sněhu do Tokia (2/5)
 18.15  Křížem krážem Izraelem
 18.45  Večerníček. Krysáci
 18.55  Uchem jehly.

Setkání Z. Czendlika 
s Miloslavem Zapletalem

 19.25  Paláce 1. republiky na nábřeží 
Vltavy. Ministerstvo financí

 19.40  Postřehy odjinud.
Wales očima Petra Voldána. 
Království šišatého míče

 19.50  Zprávy v českém znakovém
jazyce

 20.00  Mýty a fakta historie.
Vzestup civilizace:
Jak Řekové změnili svět.
Něm. cyklus 

 21.00  Vynálezy, které změnily svět:
Letadlo. Dok. BBC

 21.55  Velikáni filmu:
Leonardo DiCaprio. Letec.
Am. film 

 0.45  Odsun – Vertreibung 
 2.30  Queer:

Aurélie se vrátila 
 2.55  Most bosenského blues
 3.55  Domov můj 
 4.20  Na moll...

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  Otec Brown VII. 

Umíráček. Br. det. 
 10.00  168 hodin
 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  Úspory. Povídka z oblíbeného 

cyklu Bakaláři 1972
 14.20  V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN… 

Jiří Sovák – 20 let od úmrtí. 
Na kolejích čeká vrah 

 15.50  To je vražda, napsala III. 
Nic pro zasmání

 16.40  Cestománie. Německo – 
Frísko: Dunami a vlnami

 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  Labyrint (7/7). Krimi 
 21.10  Reportéři ČT. Kauzy a reportáže 

s Markem Wollnerem
 21.54  Výsledky losování Šťastných 10
 21.55  Já, Mattoni.

Americký sen. Hist. seriál 
 22.50  Na stopě
 23.15  Kriminalista. 

Cesta na smrt. Něm. krimi 
 0.15  AZ-kvíz
 0.50  Banánové rybičky
 1.25  Z metropole, Týden v regionech 
 1.55  Kalendárium
 2.10  Sváteční slovo 

Hyacinta Pavla Kuchty
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Žiješ jenom 2x. Z učitelky žačkou
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech
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18.00 Mše svatá 9.15 Přijďte večer k nám… 21.05 Pramen života 19.20 Cesty víry: Přicházím...

 5.59  Studio 6. 
Ranní infoservis ČT

 9.00  To je vražda, napsala III. 
Nic pro zasmání 

 9.50  Všechnopárty
 10.30  František Filip – 90 let. 

Cirkus Humberto (5/12). 
Maringotka číslo osm

 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  Všechno, co mám ráda
 14.30  Úsměvy Lídy Baarové
 15.05  Profesionálové. 

Nebezpečné sporty. 
Br. krimi 

 16.00  To je vražda, napsala III. 
Nevyúčtovaná vražda 

 16.45  Cestománie. Velká Británie 
– Anglie: Stará dobrá

 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. Cesta domů
 21.05  Pramen života. 

Čes. film. drama
 22.49  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 22.55  Kolo plné hvězd. Zábavný 

večer Aleše Cibulky
 23.50  Případy detektiva Murdocha XI. 

Slzy Panny Marie. Br./kan. krimi 
 0.35  AZ-kvíz
 1.00  Máte slovo s M. Jílkovou
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Milovníci vína (8/16). Piemont
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Zázračná planeta: Sedm 

světů – jedna planeta (4/7). 
Austrálie. BBC Earth

 10.00  Vzestup civilizace
 10.50  Zvířecí komunikace (2/2). Br. dok. 
 11.45  Nedej se plus
 12.10  Nedej se: Včelí hladovění
 12.40  Paláce 1. republiky na nábřeží 

Vltavy. Ministerstvo financí
 13.00  Můj bratr Ota Pavel. Vzpomínání 

Otova staršího bratra Huga 
 13.45  Starověký Egypt: 

Chrámy na horním Nilu (2/4)
 14.15  Mao, otec nehodný 

moderní Číny. Fr. dok. 
 15.10  Mistři stavitelé: 

Dobýt druhý břeh. Fr. dok. 
 16.05  Království divočiny
 16.30  Nevlídná planeta: 

Travnaté pláně (2/6). Am. cyklus
 17.20  Svět z ptačí perspektivy: Arménie, 

země plná překvapení. Fr. dok. 
 18.15  Manu a Matěj na cestě z Říma 

na ostrov Capri (2/10)
 18.45  Večerníček. Krysáci
 18.55  Co Čech, to chovatel (8/8). 

Pošťákovi potomci
 19.10  Cyklotoulky. Teplice
 19.20  Cesty víry: Přicházím... 

Bitva na Bílé hoře 
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Ruská válka: Blitzkrieg 

na východě. Br. dok. 
 20.50  Generál in memoriam. 

Vlastenec Karel Lukas 
 21.50  Dynastie Kennedyů: 

Moc bohatství (1/6). Dok. BBC
 22.35  Ve jménu vlasti VIII (3/12). 

Falešní přátelé
 23.25  Dicte – kriminální 

reportérka II (7, 8/10) 
 0.55  Láska nezná mezí
 1.55  Módní designérka Zuzana Veselá 

11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.30 
Krok za krokem VI (8) 12.50 Ordinace v rů-
žové zahradě 2 (814). Věřím jenom tobě 
14.05 Odložené případy VII (19) 15.00 Od-
ložené případy VII (20) 16.00 Castle na za-
bití III (2) 16.57 Odpolední Počasí 17.00 
Odpolední Televizní noviny, Sportovní no-
viny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice (3922) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Po-
časí 20.20 MasterChef Česko 21.45 Víkend 
22.45 Námořní vyšetřovací služba: New Or-
leans V (13) 23.35 Castle na zabití III (2) 
0.30 Odložené případy VII (19, 20)

 4.55 Teleshopping 
 5.25 Babe: Prasátko ve městě. Austr. film 
 7.00 Odložené případy VII (17, 18) 
 8.45 Zase ona! Am. film 
10.35 Teleshopping 
11.10 Ocelová pěst. Ind./am. akč. 
13.30 Teleshopping 
14.00 Dokonalý trik. Am./br. film 
16.20 Obecná škola. Čes. film 
18.20 Homolka a tobolka. Čes. film 
20.00 Hráč. Am. drama 
22.30 Nezvratný osud. Am./kan. thriller 
 0.20 Vraždy na domácí půdě. Br. thriller 
 2.00 Parchanti. Am. akč. 

14.25 Méďa a lumíci 14.35 Andy a mláďata 
14.45 Lvíčata 15.15 Pes a jeho blog (12/22) 
15.40 Nuly a jedničky 15.55 Pětka z garáže 
16.10 Planeta YÓ 16.45 Ty Brďo! Zahrad-
nictví 17.10 Tance z pohádkového rance 
17.20 Kouzelná školka 17.50 Dobrodružství 
Kocoura v botách 18.10 Šmoulové 18.40 
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Mic-
key a závodníci (16/26) 19.15 Lví hlídka III 
(15/20) 19.40 Příšerka Molly 19.45 Čtení do 
ouška 20.00 Události v kultuře 20.15 ArtZó-
na 21.05 Tohle jsme my IV (8/18) 21.50 Ki-
no Art 23.25 Peep Show II (2/6) 
23.50 Doupě Mekyho Žbirky (7/9)

9.00 Zločin na Zlenicích hradě. Det. pří-
běh z doby panování Jana Lucemburského 
10.20 Večery s Naďou. Recitál Nadi Urbán-
kové 11.05 Program orchestru Karla Vlacha 
12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď poča-
sí, sportovní zprávy 12.30 Nebožtíci na bá-
le. TV adaptace humoresky Ladislava Fukse 
13.15 Šance. Hudebně zábavný pořad s Jo-
sefem Dvořákem a Miroslavem Vladykou 
14.25 Polka jede do světa 15.20 Zaprášená 
revue. Směs věčně zelených melodií vzdáva-
jící hold filmu Limonádový Joe 
15.45 Stříbrná pila (6/6). Vítězové
16.30 Kufr Silvestr

8.20 Panorama 8.55 BBV po 25 letech 9.00 
Cyklotoulky. Lomnice nad Lužnicí 9.10 Para-
lympijský magazín 9.35 FAT PIPE FLORBAL 
CHODOV – ACEMA Sparta Praha 12.00 
Panorama 12.25 Sportovní zprávy 12.50
Krasobruslení: Grand Prix USA 2020 14.20 
Fotbal: FK Dukla Praha – SK Líšeň 16.35 
Olympijský magazín 17.00 Motorismus: Ra-
lly Itálie 18.00 Hokej: HC Kometa Brno – HC 
Oceláři Třinec 20.55 Tenis: J&T Banka Ost-
rava Open 2020 22.15 Sportovní zprávy 
22.30 Magazín Evropské ligy UEFA 
23.00 Fotbal: Liga mistrů UEFA 
 0.00 Fotbal: FK Dukla Praha – SK Líšeň

10.00 Krátke správy 10.20 LUXáreň 10.55 
Doma je doma 12.00 Anjel Pána 12.20 
Z prameňa (P) 12.40 Ruženec 13.15 Quo 
vadis 13.50 Katechéza 14.10 Medzi nebom 
a zemou 15.00 Hodina milosrdenstva (P) 
15.20 Boh k tebe hovorí (P) 15.30 Ruže-
nec z Lúrd (P) 16.05 Správy zo Svätej ze-
me (P) 16.30 Univerzita tretieho veku (P) 
17.05 Viera do vrecka 17.30 Doma je doma 
(P) 18.30 Svätá omša (P) 19.30 Krátke sprá-
vy (P) 20.00 Modlitba za odvrátenie epidé-
mie zo Šaštína (P) 21.00 Peter medzi nami 
(P) 21.15 Svätá Terézia z Ánd (P) 22.15 Po-
volanie laik (Byť darom) 23.05 Taizé 

8.25 Tajemství vesmíru I (13) 9.25 Kolosální 
vzdušná přeprava (1) 10.25 Nadměrný ná-
klad (3) 11.30 Bear Grylls: Muž vs. divočina 
V (9) 12.30 Norské domy snů II (1) 13.35 
Řád německých rytířů: Vzestup a pád 15.40 
Tatra kolem světa 2 (4) 16.45 Aljaška: Rok 
v divočině (2) 17.45 Nejdivočejší ostrovy In-
donésie (1) 18.50 Dinosauří ozvěna. Kan. 
dok. 20.00 Utajené příběhy českých dějin III 
(4) 20.35 Keltové: Krev, železo a oběti (1). 
Kořeny. Něm. dok. 21.50 Psí trenéři (7, 8) 
22.55 Poslední ráje (7) 
23.55 Zapomenuté megastavby III (3) 
 0.55 Železnice ve Skalistých horách (4)

 6.05  Noční univerzita: 
Alexander Tomský – 
Rozkol v americké společnosti

 7.00  U NÁS aneb od cimbálu 
o lidové kultuře (158. díl): 
Česká lidová píseň

 8.25  V pohorách po horách (51. díl): 
Vápeč – Strážovská hornatina

 8.35  V souvislostech
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Přijďte večer k nám…:

ze zámku v Letovicích
 10.45  Poníky, Poníky
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.50  Cvrlikání (75. díl): Huménečko
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Neoblomný kardinál
 15.25  Muzikanti, hrajte
 16.00  Nebojte se...
 17.05  Egypt – Stigmatizovaný křížem
 17.35  Opřu se o florbalovou hůl
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.50  Živě s Noe [P]
 19.05  Sedmihlásky: Chodival 

sem přes horečku
 19.10  Divadélko Bubáček (1. díl):

O Mámovi-tátovi
 19.30  Zpravodajské Noeviny: 

27. 10. 2020 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Buon giorno s Františkem [P]. 

Průvodce pořadem P. Daniel 
Vícha přibližuje dění okolo papeže 
Františka z uplynulých dní

 20.50  Santiago Gapp [P]. Dokument 
vypráví příběh odvážného kněze 
Santiaga Gappa, který se postavil 
proti nacistickému režimu

 21.20  Řeckokatolický magazín [P] 
 21.35  Za obzorem
 22.10  Má vlast: Dub nad Moravou
 23.35  Terra Santa News: 21. 10. 2020
 0.00  První křesťané: Křest Barbarů

10.20 Rosamunde Pilcher: Kde začala lás-
ka. Něm. film 12.25 Walker, Texas Ranger III 
(11). Tygří oko 13.25 Jake a tlusťoch III (23). 
Podvedla jsi mne 14.25 Policie Hamburk VI 
(7). Hlupák August 15.25 Námořní vyšetřo-
vací služba VIII (9). Cizí nepřítel (2/2) 16.25 
Policie v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy 
17.25 Krimi zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 
19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Slu-
nečná (54). Čí je to dítě? 21.35 7 pádů Hon-
zy Dědka 22.50 Fachmani 23.25 Policie v ak-
ci 0.20 Námořní vyšetřovací služba VIII (9) 
1.20 Walker, Texas Ranger III (11)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Kukadlo (R) 
3.00 Z archivu hudebních pořa-
dů (R) 5.00 Písně 5.27 Myšlen-
ka na den (R 11.57, 17.55) 5.45 
Radio Vatikán (R) 6.00 Evangeli-
um: Lk 13,18-21 6.05 Ranní chvály 
6.20 Duchovní slovo 7.15 Pozvánky 

 7.45 Třikrát z Proglasu
 8.05 Ranní magazín 
 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.15  TWR: Nahoru
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Zprávy Proglasu 
 11.05  Louis de Wohl: Dobývat nebe 6/43
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta:

Renesanční písně a tance,
J.-B. Lully: Les Nopces de Village, 
A. Corelli: Sonaty da chiesa

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Barvínek:

Jukebox Barvínku 
 16.55  Slyšte, lidé! Hudba ve 

svitu půlměsíce 2 (R)
 18.00  Mše svatá (ze studia,

za zdar díla Proglasu)
 19.00  Alí Bába 13/13: Meziškolní 

závody a Alí Bába zasahuje
 19.15  Jak se vám líbí: Tom Fairnien
 20.00  Večerní zprávy Proglasu
 20.15  Studio Olomouc: Projekt

Pět S aneb Jak se nezbláznit
 20.45  Radio Vatikán
 21.05  Večerní chvály
 21.30  Louis de Wohl:

Dobývat nebe 6/43
 22.00  Studio Hradec Králové: Starobylá 

tradice vaření piva v Želivi (R)
 22.30  Modlitba živého 

bolestného růžence
 23.50 Duchovní slovo
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9.00 Vlastenectví pro 21. stol. 20.05 Adorace 14.30 U pokladny stál... 14.15 Tomáš Garrigue Masaryk

 6.00  Pro pamětníky... 
Lesní panna

 7.15  Nina Popelíková – 100 let. 
Čertova nevěsta. Poh. 

 8.30  Předeme, předeme 
zlatou nitku. Poh. 

 9.45  Páni kluci. 
Čes. film 

 11.10  Nebe a Vincek. Poh. 
 12.15  O Šípkové Růžence. 

Poh. 
 13.10  Tři srdce. Poh. 
 14.30  Pro pamětníky... 

U pokladny stál... Kom. 
 16.05  O perlové panně. 

Poh. 
 17.25  Setkání v červenci. 

Úsměvná letní romance
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.43  Branky, body, vteřiny
 19.53  Losování Sportky a Šance
 20.00  Předávání státních vyznamenání 

prezidentem republiky
 21.00  Rašín. Čes. film 
 23.24  Výsledky losování Šťastných 10
 23.25  Jan Werich – 40 let od úmrtí. 

Komici na jedničku.
Jiří Voskovec a Jan Werich

 0.20  Otec Brown VII. Umíráček 
 1.25  Zajímavosti z regionů
 1.50  Toulavá kamera
 2.20  Objektiv
 2.55  Banánové rybičky
 3.40  Pod pokličkou. 

Čokoláda – pro zdraví paráda
 4.05  I kuchař je designér
 4.35  Kluci v akci
 5.00  S otevřeným hledím. 

Velký herec, recitátor a pedagog 
Radovan Lukavský 

 6.00  Folklorika: Pán času
 6.25  Putování za muzikou. Křídlovanka 
 6.55  Náš venkov: Cesta je cíl
 7.20  Příběh pamětní desky
 7.35  V Masarykových rukou
 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Sto divů světa (10/13)
 9.55  Nevlídná planeta:

Travnaté pláně (2/6). Am. cyklus
 10.45  Dynastie Kennedyů:

Moc bohatství (1/6). Dok. BBC
 11.30  Kvarteto
 11.55  Televizní klub neslyšících
 12.25  Pád Habsburků. Něm. dok. 
 13.20  Jak se boří monarchie
 14.15  Tomáš Garrigue Masaryk.

Portrét prvního 
československého prezidenta 

 14.50  Postřehy odjinud. Trentino 
očima Jaroslava Skalického. 
Kóta Doss Alto

 15.00  Modlitba za domov 2020. Přímý 
přenos ekumenické slavnosti

 16.00  Ve stínu Jana Opletala
 16.35  Setkání s Libuší. Dok. 
 17.30  Neobyčejná planeta:

Štít (3/10). Am. cyklus
 18.15  Krajinou příběhů českých hradů 

známých i neznámých III (7/10)
 18.45  Večerníček. Krysáci
 18.55  Babylon. Dok. 
 19.25  Mizející místa domova: 

Orat s čertem
 19.40  Postřehy odjinud. Wales očima 

Petra Voldána. Zelenina z bedýnky
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Kamera na cestách:

Nový Zéland, země Maorů
 20.55  Na cestě po Holandsku 
 21.20  Po jedné stopě do Afriky. 

Nejmenším státem Afriky
 21.50  Afghánistán: 40 let války 

(3/4). Dok. cyklus 
 22.45  Letecké katastrofy: Vrah na palubě 
 23.30  V pasti II (4/10) 
 0.25  Zmizení (1/8). Něm.

6.05 Tom a Jerry a Willy Wonka. Am. anim. 
7.30 Ďáblovy zlaté vlasy. Něm. poh. 8.35 
A zase jedna Popelka. Kan./am. film 10.25 
Za humny je drak. Čes. poh. 12.15 Dovole-
ná s Andělem. Čes. kom. 13.55 Rebelka. Am. 
anim. 15.40 Šest medvědů s Cibulkou. Čes. 
kom. 17.30 Co na to Češi 18.25 Ulice (3923) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí 20.20 Svatba na první pohled 21.50 
Výměna manželek X 23.15 Námořní vyše-
třovací služba: New Orleans V (14). Kon-
spirační teorie 0.05 Když se setmí 1.50 Do-
volená s Andělem 3.05 Krok za krokem VI 
(8) 3.45 Ordinace v růžové zahradě 2 (986)

4.35 Teleshopping 5.05 Dračí srdce. Am. 
fantasy film 6.50 Odložené případy VII (19, 
20) 8.35 Zachraňte Willyho 4: Útěk z pirát-
ské zátoky. Am. film 
10.25 Teleshopping 
11.00 Dokonalý trik. Am./br. film 
13.25 Teleshopping 
13.55 Obecná škola. Čes. film 
15.55 Hráč. Am. drama 
18.15 Věčně tvá nevěrná. Čes. kom. 
20.00 Bláznivá, zatracená láska. Am. kom. 
22.20 (K)lamač srdcí. Fr./mon. film 
 0.20 Nezvratný osud. Am./kan. thriller 
 2.00 Con Air. Am. akč. thriller 

15.15 Pes a jeho blog (13/22) 15.35 Za-
chraňme Zemi 15.50 Biblická pátrání II 
16.10 Planeta YÓ 16.45 Země patří Luně 
II 16.55 Tryskouni III 17.05 Taneční hrátky 
s Honzou Onderem 17.20 Kouzelná škol-
ka 17.50 Dobrodružství Kocoura v botách 
18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Ve-
černíček 18.55 Mickey a závodníci (17/26) 
19.15 Lví hlídka III (16/20) 19.40 Příšerka 
Molly 19.45 Čtení do ouška 20.00 Událos-
ti v kultuře 20.15 Staré pověsti české 21.35 
Na plovárně s Martinem Janem Stránským 
22.05 Klobouk dolů... Jan Werich. Přiložte 
životopis 23.20 Dick Francis

9.00 Moudrý Engelbert 10.30 Muzikanti, 
pojďte hrát. K tanci i poslechu za doprovo-
du Břevnovanky 11.00 Program orchestru 
Karla Vlacha. Hudebně zábavný pořad uvádí 
Vladimír Dvořák 12.00 Domácí štěstí 12.25 
Podivné přátelství herce Jesenia. Je talent 
mírou všeho dobra či zla? 13.45 Šance. Hu-
debně zábavný pořad s Josefem Dvořákem 
a Miroslavem Vladykou 14.50 Zůstanu svůj.
Jedinečné okamžiky z televizních vystoupení 
Karla Gotta 15.10 Případ Auffenberg. J. Sa-
toranský v TVinscenaci 16.40 Kufr Silvestr 
2000. V duchu zásady „čím méně pravidel, 
tím více legrace“

11.00 Orientační sport: Park World Tour 
Česko 13.00 Cyklokros: Toi Toi Cup 2020 Ji-
čín 14.25 Dostihy: Velká slušovická steeple-
chase 16.10 Americký fotbal: Touchdown 
16.20 Fotbal: Liga mistrů UEFA 17.25 Stříbr-
ný Rudolf Vytlačil 17.40 Fotbal: SK Dynamo 
České Budějovice – Bohemians Praha 1905 
20.20 Golf Time 20.35 Olympijský maga-
zín 20.55 Paralympijský magazín 21.20 Svět 
motorů: Speciál 21.40 Svět motorů: Aktuál-
ně 22.00 Rally Itálie 23.00 Fotbal: Liga mis-
trů UEFA 0.00 Orientační sport: Park World 
Tour Česko 1.55 Branky, body, vteřiny 
 2.10 Cyklokros: Toi Toi Cup 2020 Jičín

9.00 Krátke správy 9.20 Generálna audien-
cia (P) 10.30 Správy zo Svätej zeme 10.55 
Doma je doma 12.00 Anjel Pána 12.20 
Z prameňa (P) 12.40 Ruženec 13.15 God-
zone magazín 13.50 Hudobné pódium (P) 
15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ru-
ženec z Lúrd (P) 16.05 Klbko – Svätá omša 
(2) 16.25 Tvorivo 16.55 Bulharsko – rómske 
korene (P) 17.30 Doma je doma (P) 18.30 
Svätá omša z Prešova (P) 19.00 Ruženec 
20.00 Krátke správy (P) 20.15 Prehľad ka-
tolíckych periodík (P) 20.30 Jeden na jedné-
ho (P) 20.50 Katolicizmus (8) (P) 21.45 Na 
tónoch vďačnosti 22.25 V Samárii pri studni 

7.25 Americká nultá léta (6) 8.20 Da Vinci-
ho šifra 9.30 Kronika programu Apollo (2) 
10.30 Tajemství vesmíru II (11) 11.25 An-
thony Bourdain: Neznámé končiny VII (2) 
12.25 Expedice Overland XIX (6) 13.30 Me-
gatovárny (1) 14.40 Řád a chaos (2) 15.55 
Majestátní vlaky III (6) 16.55 Norské do-
my snů III (4) 17.55 Martina na konci svě-
ta (2) 18.55 Neznámé krajiny (7) 20.00 Di-
voké příběhy (2). Australští ještěři. Něm. 
dok. 21.05 Nezkrotná Indočína (2). Br. dok. 
22.20 Lesy na prodej 0.35 Hitlerova kroni-
ka (3) 1.50 Záhady světových válek III (4) 
2.50 Podivuhodná věda (19, 13)

 6.05  Zpravodajské Noeviny: 
27. 10. 2020

 6.25  Noční univerzita: P. Daniel 
Ange – Osobní vzpomínky 
na Jana Pavla II. (2. část)

 7.17  Kurzy Alfa
 7.30  Jak potkávat svět (80. díl)
 9.00  Pan profesor
 9.20  Generální audience 

papeže Františka [L]
 10.50  Křesťané na Arabském poloostrově
 11.25  Hrát si dovoleno
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.50  Verbovali a verbovali...: 

Strážnice 2020
 13.40  Varhany pro svatou Zdislavu
 14.00  Příroda kolem nás: návrat zubrů
 14.20  Noční univerzita: Eduard 

Stehlík – Československé legie 
a vznik samostatné ČSR

 15.35  Zpravodajské Noeviny: 
27. 10. 2020

 16.00  Letem jazzem
 17.10  Chiara Luce Badano –

Neobyčejný příběh obyčejné dívky
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.55  Divadélko Bubáček: O Kněhyni
 19.15  Bazilika s tajemným světlem
 19.30  Terra Santa News: 28. 10. 2020 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Adorace [L]
 21.10  Neboj se doplout aneb Umění 

doprovázet: Odtajnit se – 
aneb Než kohout zakokrhá

 21.30  Oživení studené války?
 22.05  Noční univerzita: pplk. Ivo 

Zelinka a Matyáš Zrno – Podoby 
odvahy – muži pro 21. století [P]

 23.05  Generální audience 
papeže Františka

 23.25  Po stopách Ježíše Krista: 
Bude křičet kamení

 0.00  Hlubinami vesmíru s dr. Jiřím 
Grygarem, Žeň objevů 2019, 2. díl

6.25 Astro Boy II (21). Robotonie 6.50 Nin-
jago IX (8). Záchrana víry 7.15 Meteor Mon-
ster Truck (27). Najdi vlajku. Am. anim. 7.30 
Gulliverovy cesty. Am. kom. 9.20 Ošetřo-
vatel. Am. kom. 11.25 Eva tropí hloupos-
ti (čb). Čes. kom. 13.20 Přes palubu. Am. 
kom. 15.45 Jen ho nechte, ať se bojí. Čes. 
kom. 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 
19.55 SHOWTIME 20.15 Sestřičky Modrý 
kód (19). Zkusit se má všechno 21.35 Show 
Jana Krause 22.40 Cesty k úspěchu 22.50 
Polda IV (4). Bez rozloučení 0.10 Eva tropí 
hlouposti 2.00 Ošetřovatel 4.05 Prostřeno! 

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Křesťan a svět 
(R) 3.00 Folklorní okénko (R) 5.00 
Varhanní hudba 5.30 Písně 5.57 
Myšlenka na den (R 11.57, 17.55) 
6.30 Evangelium: Lk 6,12-19 6.35 
Ranní chvály 6.50 Duchovní slovo 
7.00 Radio Vatikán (R) 7.45 Třikrát 
z Proglasu 8.05 Ranní magazín

 9.00  28. říjen. Vlastenectví 
pro 21. století

 10.15  TWR: Zrcadlo
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Zprávy Proglasu
 11.05  Louis de Wohl: Dobývat nebe 7/43
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: B. Smetana: 

Fanfáry z opery Libuše,
A. Dvořák: Česká suita, V. Novák: 
Jihočeská suita, J. Suk: V nový 
život, L. Janáček Lašské tance

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 14.20  Sváteční pohádka: 

O pavoučím mužíčkovi
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Než zazvoní zvonec: 

Dvanáctihlavý drak
 16.55  Folklorní okénko:

Vznik Československa
 18.00  Mše svatá (z komunitní kaple 

salesiánů v Brně-Žabovřeskách)
 19.00  Kaštánkova dobrodružství 

1/25: Jak se narodil a byl 
na návštěvě v lese

 19.15  Jak se vám líbí: Josef Buchta 
o novém CD B-Side Bandu

 20.00  Večerní zprávy Proglasu
 20.15  Rozhovor s Janem Padevětem
 20.45  Radio Vatikán
 21.05  Večerní chvály
 21.30  Louis de Wohl: Dobývat nebe 7/43
 22.00  Studio Olomouc: Projekt

Pět S aneb Jak se nezbláznit
 22.30  Modlitba živého slavného růžence 
 23.50  Duchovní slovo
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16.00 Na dřeň: P. Jan Krbec 6.05 Hrdinové víry (12) 20.10 Vyprávěj. Tsunami 13.45 Křesťanský magazín

 5.59  Studio 6. 
Ranní infoservis ČT

 9.00  Pro pamětníky... 
U pokladny stál... Čes. kom. 

 10.35  Všechno, co mám ráda. 
Inspirativní magazín 
plný nápadů 

 11.05  Vyprávěj. Cesta domů
 12.00  Zprávy ve 12
 12.20  Předpověď počasí, sportovní 

zprávy, Události v regionech plus 
 12.30  Zlatý chléb. 

Sl./čes. poh. 
 13.40  Dick Whittington. Poh. 
 14.55  Ať žijí rytíři! Dobr. film 
 16.45  Všechno, co mám ráda. 

Inspirativní magazín plný nápadů 
 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. Tsunami
 21.05  Gejzír. 

Geniální nápady, odvážné 
experimenty a vyprávění 
obdivuhodných lidí 

 21.35  Máte slovo s M. Jílkovou
 22.29  Výsledky losování Šťastných 10
 22.30  Zpátky se Sobotou. 

Šimek a Grossmann podruhé
 23.30  Tančírna na hlavní třídě ’59 

(1/3). Něm. minisérie 
 1.00  AZ-kvíz
 1.45  Na stopě
 2.10  Dobré ráno
 4.40  Sváteční slovo

Hyacinta Pavla Kuchty
 4.45  Hobby naší doby
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Jižní Pacifik: Křehký ráj. Dok. BBC
 9.50  Svět z ptačí perspektivy: Arménie, 

země plná překvapení. Fr. dok. 
 10.45  Pád Habsburků. Něm. dok. 
 11.40  Válečné lodě: Ponorky, válka 

pod hladinou. Br. dok. 
 12.25  Mizející místa domova: 

Orat s čertem 
 12.45  České stopy v zemi na rovníku
 13.45  Křesťanský magazín. 

Jakou roli sehrály církve 
během nacistické okupace? 

 14.15  Zasvěcení: Piaristé
 14.40  Neobyčejná planeta: 

Štít (3/10). Am. cyklus
 15.30  Vynálezy, které změnily 

svět: Letadlo. Dok. BBC
 16.25  Generál in memoriam
 17.20  Příběh osla v dějinách 

lidstva. Fr. dok. 
 18.15  Herbář. Lifestyl. magazín 
 18.45  Večerníček. Krysáci
 19.00  Dobrodružství vědy a techniky. 

Chobotnice – mořští mistři 
intelektu. Něm. dok. 

 19.30  Utajená řeč peněz (7/13). 
První mince severských králů

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Výpravy za poznáním. 

Afrikou letem světem: 
Botswana (3/6). Am. dok.

 20.55  Manu a Matěj na cestě z Říma 
na ostrov Capri (3/10)

 21.25  Křížem krážem Izraelem: 
Negev (2/9)

 21.55  Hovory s TGM. Čes. hist. film
 23.10  Queer: Všude špatně, doma nejhůř
 23.40  Prst na spoušti. Nor. dok. 
 0.35  V pasti II (4/10) 
 1.30  Vědci ve službách nacismu (2/2) 
 2.20  Hraje vám...

Moravanka Jana Slabáka 
 2.55  Na moll

11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.30 
Krok za krokem VI (9) 12.50 Ordinace v rů-
žové zahradě 2 (815) 14.05 Odložené přípa-
dy VII (21) 15.00 Odložené případy VII (22) 
16.00 Castle na zabití III (3) 16.57 Odpoled-
ní Počasí 17.00 Odpolední Televizní noviny, 
Sportovní noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 
Ulice (3924) 19.30 Televizní noviny, Spor-
tovní noviny, Počasí 20.20 Ordinace v růžo-
vé zahradě 2 (987) 21.40 Ordinace v růžo-
vé zahradě 2 (988) 23.00 Život ve hvězdách 
23.35 Castle na zabití III (3) 
 0.30 Odložené případy VII (21, 22)

4.25 Teleshopping 4.55 Zachraňte Willyho 
4: Útěk z pirátské zátoky. Am. film 6.30 Jak 
Honza ke štěstí přišel. Něm. film 7.35 Tom 
a Jerry a Willy Wonka. Am. anim. 8.55 A za-
se jedna Popelka. Kan./am. film 10.35 Tele-
shopping 11.10 Hráč. Am. drama 13.30 Te-
leshopping 14.00 Věčně tvá nevěrná. Čes. 
kom. 15.50 Bláznivá, zatracená láska. Am. 
kom. 18.00 Zátah. Am. krimi kom. 
20.00 Billy Madison. Am. kom. 
21.45  Král Škorpion 3: Bitva osudu.

Am. akč. film 
23.50 Když se setmí. Am. akč. 
 1.35 Velký draft. Am. film 

15.45 Sám v muzeu. Císařův meč 16.00 
Hymna do kufříku 16.10 Planeta YÓ 16.45 
Země patří Luně II 16.55 Tryskouni III 17.10 
Hýbánky 17.20 Kouzelná školka 17.50 Dob-
rodružství Kocoura v botách 18.15 Šmoulo-
vé 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 
Mickey a závodníci (18/26) 19.15 Lví hlídka 
III (17/20) 19.40 Příšerka Molly 19.45 Čte-
ní do ouška 20.00 Události v kultuře 20.15 
Životy slavných 21.50 Vermeerův padělatel 
22.45 Světlo porozumění 23.15 Kabinet ku-
riozit 0.10 ArtZóna 1.05 Carolyn Carlson: 
Pneuma 2.35 Chaplin lepičem tapet 2.55 
Crescendo 3.50 Divadlo žije!

9.00 Preclíková válka 10.05 Muzikál pro Ne-
lly Gaierovou. K uctění proslulé české he-
rečky a zpěvačky 10.50 Program orchestru 
Karla Vlacha 11.40 Chvíle pro písničku. Kli-
py režisérky Ireny Pavláskové 12.00 Zprá-
vy ve 12 12.20 Předpověď počasí, sportovní 
zprávy 12.30 Grófinka 13.05 Uličnictví pa-
na Čabouna 13.30 Šance. Hudebně zábav-
ný pořad s Josefem Dvořákem a Miroslavem 
Vladykou 14.40 Od folkloru k rokenrolu. Ol-
dřich Kaiser, Jiří Korn a Jiří Lábus uvádějí hu-
debně-zábavný pořad 15.05 Dotek ruky. TV 
inscenace o krizi rodiny po rozvodu rodičů 
16.35 Kufr – Silvestr 2001 

b9.05 Fotbal: Liga mistrů UEFA 10.05 Fot-
bal: SK Dynamo České Budějovice – Bohe-
mians Praha 1905 11.55 Cyklotoulky. Tep-
lice 12.05 Panorama 12.25 Sportovní zprá-
vy 12.55 Sport v regionech 13.15 Tenis: J&T 
Banka Ostrava Open 2020 14.35 Volejba-
lový magazín 14.50 Cyklokros: Toi Toi Cup 
2020 Jičín 18.00 Dostihy: Velká slušovická 
steeplechase 19.50 Golf Time 20.15 Studio 
fotbal – Extra 20.40 Fotbal: SK Slavia Praha 
– Bayer 04 Leverkusen 23.50 Studio fotbal – 
Extra 0.15 Branky, body, vteřiny 
 0.25  Volejbal: VK Dukla Liberec

– VK Jihostroj České Budějovice

10.55 Doma je doma 12.00 Anjel Pána 
12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec 13.15 
LUXáreň 13.50 Jeden na jedného 14.10 Mo-
ja misia – magazín 15.00 Hodina milosrden-
stva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.05 Ve-
čera u Slováka (P) 16.45 Zabudnuté pokla-
dy 17.00 Povolanie laik (Odtlačky času) (P) 
17.30 Doma je doma (P) 18.30 Svätá omša 
(P) 19.00 Ruženec 19.30 Krátke správy (P) 
20.00 Modlitba za odvrátenie epidémie zo 
Šaštína (P) 21.05 Bulharsko – rómske kore-
ne 21.35 Poltónklub (P) 
22.40 Správy zo Svätej zeme
23.15 Serra: Stále vpred, nikdy späť (4/5) 

9.10 Hirošima (2/2) 10.20 Habsburkové 
proti Osmanům (2) 11.30 Národní parky 
Severní Ameriky (4) 12.30 Koně velké Rusi 
(1) 13.35 Výpravy do vesmíru (2) 14.50 Ta-
jemství vesmíru III (4) 15.45 Na střechách 
měst I (3) 16.55 Anthony Bourdain: Nezná-
mé končiny VIII (4) 17.50 Divoký život na po-
břeží 18.55 Modravé hlubiny I (3). Roatán. 
Kan. dok. 20.00 Bitva o Normandii: 85 dní 
v pekle. Fr. dok. 21.05 Hitlerova mládež (1). 
Fr. dok. 22.15 Kouzlo finské divočiny (5, 6) 
23.25 Africké šelmy (3) 0.25 Hon na Hitlera 
III (7) 1.25 Podivuhodná věda (24) 
 2.25 Černé operace: Odtajněno (5)

 6.05  Hrdinové víry: Ženské řehole 
a jejich osud v době totality

 7.10  Děti Tsunami
 7.25  Putování modrou 

planetou: Venezuela
 8.05  Terra Santa News: 28. 10. 2020
 8.25  První křesťané: Křest Barbarů
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Charita Vsetín
 9.30  Kulatý stůl: Film a spiritualita
 11.05  Filipíny – SILSILA –

Ve spojení s Všemohoucím
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.50  Dáváme lidem naději: Charita 

Valašské Meziříčí a její činnost
 13.35  Generální audience 

papeže Františka
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  V pohorách po horách
 14.45  Cenacolo: svědectví o Lásce, 

milosrdenství a přátelství 
 15.30  Večeře u Slováka:

Slavnost Všech svatých [P]
 16.00  Portréty krajiny
 16.25  Sešli se, aby pomohli… (2020): 

koncert na podporu Charitního 
domu sv. Benedikta Labre – 
nízkoprahového denního centra 
pro lidi bez domova (15. ročník)

 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.50  Živě s Noe [P]
 19.05  Ovečky: Radujte se a jásejte, neboť 

máte v nebi velkou odměnu! [P]
 19.30  Zpravodajské Noeviny: 

27. 10. 2020
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Cvrlikání SPECIÁL:

Spirituál kvintet.
Hudební pořad s povídáním 
a zajímavými interprety

 21.30  Za obzorem
 22.05  Pod lampou [P]
 0.10  Blanchet

10.20 Rosamunde Pilcher: A najednou to 
byla láska. Něm. film 12.25 Walker, Texas 
Ranger III (12). Velká bingo finta 13.25 Jake 
a tlusťoch III (24). Moje srdce patří táto-
vi 14.25 Policie Hamburk VI (8). Vítězové 
a poražení 15.25 Námořní vyšetřovací služ-
ba VIII (10). Falešný svědek 16.25 Policie 
v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy 17.25 
Krimi zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 
Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Slunečná 
(55). Tajná agentka 21.35 Vinaři II (15). Úpl-
něk 22.55 Šéfem za pár minut 23.40 Cesty 
z dluhů 0.10 Policie v akci

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Dotýkání svět-
la (R) 3.00 Hrajte, kapely! (R)

 5.00 Písně
 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 17.55)
 5.45 Radio Vatikán (R)
 6.00  Evangelium: Lk 13,31-35 
 6.05 Ranní chvály
 6.20 Duchovní slovo
 7.15 Pozvánky 
 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.15  TWR: Nejen chlebem
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Zprávy Proglasu
 11.05  Louis de Wohl: 

Dobývat nebe 8/43
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: C. P. E. Bach: 

Koncert pro cembalo a smyčcový 
orchestr, J. Haydn: Symfonie

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu 
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Na dřeň: P. Jan Krbec
 16.55  Hrajte, kapely!

Rodinné muzicírování
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny 

Marie Sněžné v Praze)
 19.00  Kaštánkova dobrodružství 

2/25: Kaštánek v zimě
 19.15  Jak se vám líbí: Hard to Frame
 20.00  Večerní zprávy
 20.15  Studio Praha:

Bl. Marie Restituta Kafková
 20.45  Radio Vatikán
 21.05  Večerní chvály
 21.30  Louis de Wohl: 

Dobývat nebe 3/43
 22.00  28. říjen. Vlastenectví 

pro 21. století (R)
 22.30  Modlitba živého růžence světla
 23.50  Duchovní slovo
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16.55 Oktáva 20.05 Noemova pošta 12.30 Cesta do pravěku 15.10 Můj bratr Ota Pavel

 5.59  Studio 6. 
Ranní infoservis ČT

 9.00  Páni kluci. Čes. film 
 10.30  Perníkářka a Větrný mládenec. Poh. 
 11.05  Vyprávěj. Tsunami
 12.00  Zprávy ve 12
 12.20  Předpověď počasí, sportovní 

zprávy, Události v regionech plus
 12.30  Karel Zeman – 110 let. 

Cesta do pravěku. 
Čes. dobr. 

 13.55  Setkání v červenci. 
Úsměvná letní romance 

 15.20  In flagranti. Povídka z oblíbeného 
cyklu Bakaláři 1997

 15.40  Neobyčejné životy. 
Pavel Trávníček

 16.35  Polopatě. Moderní hobby 
magazín Filipa Čapky

 17.30  AZ-kvíz. Soutěž pro každého
 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 Mimořádné 

Sportky a Šance
 20.10  Antonín Moskalyk

 – 90 let. Četnické humoresky 
(26/39). Slavnost

 21.40  Všechnopárty. Zábavná 
talk show Karla Šípa

 22.34  Výsledky losování Šťastných 10
 22.35  Profesionálové. Tajný fond 
 23.30  Kriminalista. 

Cesta na smrt 
 0.30  AZ-kvíz
 0.55  Pod pokličkou. 

Není salát jako salát
 1.20  Dobré ráno
 3.50  Na stopě
 4.15  Reportéři ČT
 5.00  Co naše babičky uměly

a na co my jsme zapomněli
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Afrikou letem světem: 

Botswana (3/6). Am. dok. 
 9.50  Rozluštěné poklady: Ztracená 

egyptská princezna. Dok. BBC 
 10.40  Poklady na dně moří. Fr. dok. 
 11.35  Království divočiny:

Jihoameričtí hoacíni. Jap. dok. 
 12.00  Chcete mě?
 12.30  Postřehy odjinud. Kolumbie očima 

Vladimíra Kroce. Santa Marta
 12.35  Příběh osla v dějinách 

lidstva. Fr. dok. 
 13.30  Mistři stavitelé: 

Dobýt druhý břeh. Fr. dok. 
 14.25  Křídla války: Letadla pro 

21. století. Br. dok. 
 15.10  Můj bratr Ota Pavel. Vzpomínání 

Otova staršího bratra Huga
 15.55  Sto divů světa (10/13)
 16.50  Návraty k divočině 

(9/13). Slovenský ráj
 17.20  Zvířecí komunikace (2/2). Br. dok. 
 18.15  Po jedné stopě do Afriky. 

Nejmenším státem Afriky
 18.45  Večerníček. Krysáci
 18.55  Starověký Egypt: 

Chrámy na horním Nilu (2/4)
 19.20  Mizející místa domova: 

„Panenka skákavá“ ze Skoků
 19.40  Postřehy odjinud. Wales očima 

Petra Voldána. Pára jede
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Diego Maradona. Br. dok. 
 22.10  Přiznání (3, 4/6). Br. 
 23.45  Kdo seje vítr. Am. film 
 1.50  Válečné lodě: 

Ponorky, válka pod hladinou 
 2.35  Ochránce
 3.00  Řecká legenda
 4.00  Před půlnocí
 4.25  Počesku. Svatý Tomáš 

a Vítkův kámen
 4.35  Jarošov nad Nežárkou

11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.30 
Krok za krokem VI (10) 12.50 Ordinace v rů-
žové zahradě 2 (816) 14.05 Castle na zabití 
III (4) 15.00 Mentalista (1) 15.55 Mentalista 
(2) 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpole-
dní Televizní noviny, Sportovní noviny 17.25 
Co na to Češi 18.25 Ulice (3925) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Policie Modrava III (7). Vyhaslý případ. Čes. 
krimi 21.30 Dáma a Král II (10). Hon na vra-
ha. Čes. det. 22.50 Dáma a Král II (11). Jak 
básníci přicházejí o život 0.00 Mentalista (1, 
2) 1.35 Castle na zabití III (4)

5.55 Teleshopping 6.25 Zátah. Am. krimi 
kom. 8.20 Odložené případy VII (21, 22) 
10.05  Peter Pan: Návrat do Země Nezemě. 

Anim. 
11.20 Teleshopping 
11.50 Bláznivá, zatracená láska. Am. kom. 
14.00 Teleshopping 
14.35 Vidláci. Am. kom.
16.45 Billy Madison. Am. kom. 
18.20 Rebelka. Am. anim. 
20.00 Není král jako král. Am. anim. film
21.25 Gulag. Am. drama 
23.55 Král Škorpion 3: Bitva osudu. Am. akč. 
 1.45 Bláznivá, zatracená láska. Am. kom. 

14.35 Andy a mláďata 14.50 Už tam budem? 
15.15 Pes a jeho blog (15/22) 15.40 Wifi-
na 16.10 Operace Jauu: Pozor, koronavirus! 
16.40 DVA3 16.55 Terčin zvířecí svět 17.10 
Jogínci 17.20 Kouzelná školka 17.50 Dob-
rodružství Kocoura v botách 18.15 Šmoulo-
vé 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 
Mickey a závodníci (19/26) 19.15 Lví hlíd-
ka III (18/20) 19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do 
ouška 20.00 Události v kultuře 20.15 Linka 
(5/10) 20.40 Pop-rockové pódium 22.10 
Příběhy světové hudby. Punk: Anarchie v An-
glii (2/4)  23.00 Miranda II (2/6) 23.30 Po-
pStory II (3/6) 0.30 Tohle jsme my IV (8/18)

9.00 Paradajs. TV přepis románu Rudolfa 
Těsnohlídka 10.20 Přípitek Miroslavu Hor-
níčkovi. Diskusní zábavný pořad 11.00 Pro-
gram orchestru Karla Vlacha 12.00 Zprá-
vy ve 12 12.20 Předpověď počasí, sportovní 
zprávy 12.30 Milenci paní Susanne. TV ko-
medie na motivy hříčky George Courtelina 
13.30 Šance 
14.40  K Velkým Popovicům cestička aneb 

Deset základních pravidel. Hudebně 
zábavný pořad 

15.15  Osmý div světa.
TV inscenace Romana Ráže 

16.35 Kufr – Silvestr 2002

7.45 Panorama 8.20 BBV po 25 letech 8.25 
Fotbal: SK Slavia Praha – Bayer 04 Leverku-
sen 10.10 Golf Time 10.30 Olympijský ma-
gazín 10.50 Paralympijský magazín 12.05 
Panorama 12.25 Sportovní zprávy 12.55 
Orientační sport: Park World Tour Česko 
14.55 Studio fotbal – Extra 15.20 Fotbal: SK 
Slavia Praha – Bayer 04 Leverkusen 17.10 
Americký fotbal: Touchdown 17.25 Václav 
Ježek – ME 1976 17.40 Fotbal: FORTUNA-
:LIGA 20.20 Můj fotbal 20.40 České ragby 
21.00 Hokej: Buly 22.05 Sportovní zprávy 
22.25 Krasobruslení: Grand Prix Kanada 
2020 2.55 Branky, body, vteřiny

10.00 Krátke správy 10.20 Ruženec 10.55 
Doma je doma 12.00 Anjel Pána 12.20 
Z prameňa (P) 12.40 Ruženec 13.15 Vati-
cano 13.50 Univerzita tretieho veku 14.30 
Peter medzi nami 15.00 Hodina milosrden-
stva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd 16.05 STOPo-
vanie (P) 16.40 vKontexte 17.10 Nová kvali-
ta života (P) 17.30 Moja misia – magazín (P) 
18.00 Správy zo Svätej zeme 18.30 Svätá 
omša (P) 19.00 Ruženec 20.00 Krátke sprá-
vy (P) 20.15 Zabudnuté poklady 20.30 Dô-
kaz viery: Ján Pavol II (P) 21.30 Viera do vrec-
ka 21.50 Serra: Stále vpred, nikdy späť (4/5) 
22.20 Quo vadis 22.45 Večera u Slováka 

6.10 Příběh pěti stromů (1) 7.10 Síla Hitle-
rovy propagandy (2) 8.25 Válečné projekty 
Třetí říše IV (5) 9.25 Zapomenuté megastav-
by III (3) 10.25 Železnice ve Skalistých
horách (4) 11.25 Nejdivočejší ostrovy In-
donésie (1) 12.30 Dinosauří ozvěna 13.45 
Utajené příběhy českých dějin III (4) 14.25 
Keltové: Krev, železo a oběti (1) 15.40 Psí 
trenéři (7, 8) 16.40 Poslední ráje (7) 17.45 
Šestnáct nohou 18.50 Prostě zvířata (7) 
20.00 Predátoři oceánů (3). Novozél. dok. 
21.00 Lovec rybích obrů II (8). Kan. dok. 
22.00 UFO: Ztracené důkazy II (3) 
23.10 Neuvěřitelné příběhy (19, 20)

 6.05  Pomoc má mnoho tváří: 
Diakonie ČCE

 6.25  Můj chrám: Novinář Mikuláš 
Kroupa, ředitel Post Bellum

 6.45  Biblická studna
 7.50  Jihomoravské město Dubňany
 8.20  Noční univerzita: Prof. MUDr. 

Marta Munzarová – Důstojnost 
člověka a péče o umírající

 9.00  ARTBITR – Kulturní 
magazín (98. díl)

 9.10  Ateliér užité modlitby: Marek 
Orko Vácha a P. Mgr. Roman Frič

 10.15  Guadalupe: Živý obraz
 11.15  Živě s Noe: s Červeným křížem [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.50  COP na Mohelnickém 

dostavníku 2014
 13.25  Zámek Židlochovice 

– zahrada času
 14.00  Živě s Noe: s Červeným křížem [L]
 14.35  Neboj se doplout aneb Umění 

doprovázet: Odtajnit se – 
aneb Než kohout zakokrhá

 14.55  Chlapi na hoře
 15.20  Putování modrou 

planetou: Venezuela
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 

27. 10. 2020
 16.20  Indonésie: Povolání žít spolu
 16.50  Klapka s Ing. Janem Vačlenou
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.50  Sedmihlásky 
 18.55  Divadélko Bubáček: Jak Kašpárek 

napálil babu Čaraburdu
 19.10  Zdeněk Pololáník skladatel
 19.40  V pohorách po horách: 

Čáp – Jiráskovy skály
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Noemova pošta: Říjen 2020 [L]
 21.40  Živě s Noe: s Červeným křížem [P]
 22.15  Zpívá celá dědina: Protivanov
 0.00  Turzovka
 0.25  Krajané z Gerníku

7.00 Nový den 9.05 M*A*S*H (94, 95) 
10.20 Rosamunde Pilcher: Křídla nadě-
je. Něm. film 12.25 Walker, Texas Ranger 
III (13). Vlaková loupež 13.25 Jake a tlus-
ťoch III (25). Danny 14.25 Policie Hamburk 
VI (9). Strážný anděl 15.25 Námořní vyšet-
řovací služba VIII (11) 16.25 Policie v akci. 
Čtyři případy, čtyři lidské osudy 17.25 Krimi 
zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Poča-
sí 19.55 SHOWTIME 20.15 Máme rádi Čes-
ko. Záb. pořad 22.05 Král Šumavy (čb). Čes. 
film 23.50 Policie v akci 
 0.45 Námořní vyšetřovací služba VIII (11)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Z archivu slo-
vesných pořadů (R) 3.00 Z archi-
vu hudebních pořadů (R) 5.00 Pís-
ně 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 
17.55) 5.45 Radio Vatikán (R) 6.00 
Evangelium: Lk 14,1-6 6.05 Ranní 
chvály 6.20 Duchovní slovo 7.15 Po-
zvánky 7.45 Třikrát z Proglasu

 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.15  TWR: Uši k duši
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Zprávy Proglasu
 11.05  Louis de Wohl: Dobývat nebe 9/43
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: R. Ščedrin: Sotto 

voce concerto pro violoncello, 
P. Bořkovec: Symfonieta

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.10  Korunka k Božímu milosrdenství
 16.00  Křesťan a svět 
 16.55  Oktáva: Mysliveček: 

Hobojové kvintety, 
Smyčcové kvartety

 18.00  Mše svatá (z komunitní kaple 
salesiánů v Brně-Žabovřeskách)

 19.00  Kaštánkova dobrodružství 
3/25: Jak se narodil a byl 
na návštěvě v lese

 19.15  Jak se vám líbí: Amira Medunjanin
 20.00  Večerní zprávy Proglasu
 20.15  Křesťanští teologové prvních 

tří století 10/11 Apologeté V
 20.45  Radio Vatikán
 21.05  Večerní chvály
 21.30  Louis de Wohl: Dobývat nebe 9/43
 22.00  Studio Praha:

Bl. Marie Restituta Kafková (R)
 22.30  Modlitba živého 

bolestného růžence
 23.50  Duchovní slovo



19.15 Slyšte, lidé! 16.10 Prostá krása Kyjovska 10.15 Otec Brown VII. 19.20 Zasvěcení: Piaristé

 6.00  Raníček. O Sazinkovi
 6.05  Včelka Mája
 6.30  Prasátko Peppa VII
 6.50  Treflíci IV
 7.05  Zou
 7.20  Ovečka Shaun IV 
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Cyklotoulky. Děčínský Sněžník
 9.10  Náš venkov: Traktor pro šampióna
 9.40  Putování za muzikou
 10.05  Folklorika: Jaroslav Smutný
 10.35  Rok v kanadské divočině: 

Zima. Kan. cyklus
 11.30  Manu a Matěj na cestě z Říma 

na ostrov Capri (3/10)
 11.55  Letecké katastrofy: 

Vrah na palubě. Kan. dok. 
 12.40  Babylon. Dok.
 13.10  Deset století architektury: 

Pozdní gotika jagellonské 
doby – Matěj Rejsek

 13.25  Raz, dva, tři
 15.10  Křížem krážem Izraelem: 

Negev (2/9)
 15.40  Madagaskar: Ostrov 

zázraků. Dok. BBC Earth
 16.35  Po jedné stopě do Afriky. 

Nejmenším státem Afriky
 17.05  Kamera na cestách: Nový 

Zéland, země Maorů. Am. dok. 
 17.50  Zázračná planeta: Norské fjordy 

– život za šera. Něm. dok. 
 18.45  Večerníček. Krysáci
 18.55  Návraty k divočině 

(9/13). Slovenský ráj
 19.20  Zasvěcení: Piaristé
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Historické postavy ve filmu. 

Viktorie II (9/9). Pokoj a radost 
 21.35  Parfém: Příběh vraha. 

Něm./fr./šp. film 
 0.00  Afghánistán: 40 let války (3/4) 
 0.55  Křídla války: Letadla pro 21. století 
 1.40  Duchovní kuchyně: Hinduismus
 2.05  Designtrend
 2.20  Jenom žena?

6.30 Tlapková patrola III (16, 17) 7.30 Lo-
oney Tunes: Nové příběhy (14). Am. anim. 
7.55 Kačeří příběhy (24, 25). Am. anim. 8.45 
Tvoje tvář má známý hlas VII 11.25 Koření 
12.20 Volejte Novu 13.00 Rady ptáka Los-
kutáka 14.05 MasterChef Česko 15.30 10 
důvodů, proč tě nenávidím. Am. film 17.25 
Mistrovský plán. Am. akč. 19.30 Televizní no-
viny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Tvoje 
tvář má známý hlas VII. 22.50 Millerovi na 
tripu. Am. kom. 1.05 Mistrovský plán. Am. 
akč. 2.40 Specialisté (116). Skleněná oběť. 
Čes. krimi 3.40 Život ve hvězdách 
 4.05 Dáma a Král II (10). Hon na vraha 

 5.35 Teleshopping 
 6.35 A zase jedna Popelka. Kan./am. film 
 8.10 Rebelka. Am. anim. film 
 9.45 Mentalista (1, 2). Am. krimi 
11.35 Teleshopping 
12.05 Za humny je drak. Čes. poh. 
13.50 Billy Madison. Am. kom. 
15.35 Není král jako král. Am. anim. 
16.55 Šest medvědů s Cibulkou. Čes. kom. 
18.35 Dovolená s Andělem. Čes. kom. 
20.00  Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje. 

Ame. vesm. sága 
22.25 Blade Runner. Am. sci-fi 
 0.40 Gulag. Am. drama 

12.55 Detektiv od vedle. Dán. anim. 14.15 
Mikulášovy patálie 15.45 Nadia: Tajemství 
Modré vody 16.10 Super třída II 16.35 Dob-
rodružství Kocoura v botách 17.25 Oveč-
ka Shaun IV 17.30 MasterChef Junior VII 
(9/16) 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.55 Mickey a závodníci 
(20/26) 19.15 Lví hlídka III (19/20) 19.40 
Kiwi a Strit 19.50 Bob a Bobek na cestách 
20.00 Události v kultuře 20.15 Je nám ctí... 
Jesus Christ Superstar Live 21.55 Kino Art. 
Mládí. It. film 23.55 Muddy Waters: Live in 
Chicago 0.55 Miranda II (2/6). Smuteční řeč 
1.25 Peep Show II (2/6)

9.00 Dítě. TV zpracování tříaktové satirické 
morality 10.00 Jan Werich – 40 let od úmrtí. 
Pocta V+W 11.25 Svět je krásný. Střihový po-
řad populárních melodií 12.00 Domácí štěs-
tí. Půvabné časy podle Ivy Hüttnerové 12.25 
Jan Werich – 40 let od úmrtí. Uspořená lib-
ra. Kom. 13.05 Jan Werich – 40 let od úmr-
tí. Magnetické vlny léčí 13.30 Jan Werich –
40 let od úmrtí. Drahý zesnulý. Kom. 14.15 
Slzy, které svět nevidí. TV film podle povídky 
A. P. Čechova 14.35 Šlechetný cowboy San-
dy. Jaroslav Šterc v titulní roli parodie 15.05 
Tichá domácnost. Komedie o vztahu dvou 
lidí pokročilého věku 16.25 Silvestr v kufru

6.00 Judo: IJF World Tour 2020 Chorvatsko 
8.30 Panorama 9.05 BBV po 25 letech 9.10 
Sokolský zpravodaj 9.20 České ragby 9.40 
Můj fotbal 10.05 Fotbal: FORTUNA:NÁ-
RODNÍ LIGA 12.20 Panorama 12.40 Archiv 
D: Karambol 13.05 Krasobruslení: Grand 
Prix Kanada 2020 16.05 Fotbal: Evropská 
liga UEFA 17.00 Hokej: HC Slavia Praha – 
LHK Jestřábi Prostějov 19.50 Cyklotoulky. 
Děčínský Sněžník 20.05 VARTA futsal liga 
22.15 Krasobruslení: Grand Prix Kanada 
2020 3.25 Branky, body, vteřiny 3.40 Ho-
kej: HC Slavia Praha – LHK Jestřábi Prostě-
jov 5.40 Branky, body, vteřiny

8.45 Tvorivo 9.05 STOPovanie 10.00 Krát-
ke správy 10.20 Bulharsko – rómske korene 
10.55 Svätá Terézia z Ánd 12.00 Anjel Pá-
na 12.40 Ruženec 13.15 Večera u Slováka 
13.50 Povolanie laik 14.10 Akatist (P) 15.00 
Hodina milosrdenstva 15.30 Ruženec z Lúrd 
16.00 Svätá omša v maďarskom jazyku (P) 
17.00 LUXáreň (P) 17.30 Dôkaz viery: Ján 
Pavol II. 18.30 Svätá omša (P) 19.20 Klbko 
– Svätá omša (2) 19.40 Tvorivo 20.00 Spra-
vodajský súhrn (P) 20.30 Don Diana: Pre 
lásku k môjmu ľudu (1) (P) 22.05 Katechéza 
22.20 Zabudnuté poklady 
22.40 vKontexte 

6.05 Stoupající hladina (1) 7.10 Podivuhod-
ná věda (19, 13) 9.05 Hitlerova kronika (3) 
10.20 Záhady světových válek III (4) 11.20 
Martina na konci světa (2) 12.20 Neznámé 
krajiny (7) 13.25 Lesy na prodej 15.45 Di-
voké příběhy (2) 16.55 Nezkrotná Indočí-
na (2) 18.00 Bear Grylls: Muž vs. divočina 
V (10) 19.00 Norské domy snů II (2) 20.00 
Tatra kolem světa 2 (5). Čes. dok. 21.00 Al-
jaška: Rok v divočině (3) 22.00 Záchod: Glo-
bální tabu 23.15 Poklady Británie: Vikingo-
vé (1) 0.15 Kolosální vzdušná přeprava (2) 
1.20 Nadměrný náklad (4) 2.30 Obnažený 
vesmír III (2) 3.30 Tajemství vesmíru II (1)

 6.05  Příroda kolem nás: návrat zubrů
 6.20  Misie slovenských salesiánů v Belgii
 7.15  Bačkorám navzdory: 

Poslední etapou k cíli
 7.35  Barberbieni
 8.30  Cirkus Noeland (20. díl): 

Jak Šprťouchle nechtěl 
být Šprťouchletem

 8.50  Sedmihlásky (144. díl): 
Chodival sem přes horečku

 9.00  Ovečky (8. díl): Radujte se a jásejte, 
neboť máte v nebi velkou odměnu!

 9.25  Hermie a lhářka Flo
 9.50  GOODwillBOY IV. (5. díl): 

Mountain climbing
 10.30  V posteli POD NEBESY IV. (6. díl). 

Oblíbený pořad pro dívky
 11.25  Můj chrám: Mgr. Andrea 

Růžičková, herečka a modelka 
v kostele Nejsvětějšího 
Srdce Páně, Praha

 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Angelus Domini
 12.05  Pod lampou
 14.10  Buon giorno s Františkem
 15.00  Na pořadu rodina (5. díl): 

Děti na zemi i v nebi
 16.10  Prostá krása Kyjovska: 

MFF Strážnice 2019
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 19.00  První křesťané: 

Byzanc: nový Řím [L]
 19.30  V souvislostech [P]. Komentované 

aktuální téma s Veronikou 
Sedláčkovou a jejím hostem

 19.50  Přejeme si…
 20.05  Outdoor Films s Kateřinou 

Koulákovou alias Kaczi (94. díl): 
Cestování se zpěvem a hudbou [P]

 21.40  Harfa Noemova: Felix 
Mendelssohn-Bartholdy

 22.05  V pohorách po horách (88. díl): 
Jahňací štít – Vysoké Tatry

 22.20  Probuzení velké světice:
Život svaté Veroniky Giuliani

 0.05  Za obzorem

6.20 Astro Boy II (24). Znovuzrozený 6.45 
Ninjago IX (9). Lekce pro mistra 7.15 M*A-
*S*H (95, 96) 8.20 Autosalon.tv 9.30 Hud-
son a Rex (1). Závod s časem. Kan. kri-
mi 10.35 Zlatá maska. Záb. pořad 12.00 
Vraždy podle Agathy Christie (5). Mrtvá 
na polštáři. Fr. krimi 14.15 Jen ho nechte, 
ať se bojí. Čes. kom. 16.15 Pytlákova scho-
vanka (čb). Čes. kom. 18.52 Počasí 18.55 
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Poča-
sí 19.55 SHOWTIME 20.15 Přes prsty. Čes. 
kom. 22.40 Žoldáci spravedlnosti. Am./jiho-
afr. akč. thriller 0.40 Sedmý hřích. Am. thri-
ller 3.10 Prokletý ostrov. Am. film 

 0.05  Noční bdění
 1.00 Komorní hudba 
 2.00 Oktáva (R)
 3.00 Z archivu hudebních pořadů (R)
 5.57 Myšlenka na den (R 11.57, 17.55)
 6.30 Evangelium: Lk 14,1.7-11
 6.35 Ranní chvály
 6.50 Duchovní slovo
 7.00 Radio Vatikán (R)
 7.30 Komentář týdne
 8.00 TWR: Na sobotní frekvenci Proglasu
 9.00  Pozvánky a písničky
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Zprávy Proglasu
 11.05  Barvínek:

Komiksový Barvínek (R)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

A. Agricola: Salve Regina, 
M. Cardoso: Requiem

 13.30  Knihovnička: Thomas Söding: 
Boží Syn z Nazareta

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Písničky pro hezké odpoledne
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.15  Jak se vám líbí: 

Amira Medunjanin (R)
 16.00  Čteme z křesťanských periodik
 16.15  Hudební listování
 16.55  Na dřeň: P. Jan Krbec (R)
 18.00  Zprávy a Zrcadlo týdne
 18.20  Komentář týdne
 18.30  Folklorní sedmička
 19.00  Kaštánkova dobrodružství 

4/25: Kaštánek zahradníkem
 19.15  Slyšte, lidé! Hudba 

národnostních menšin Číny II
 20.15  Dotýkání světla: Sant´Egidio 9/10: 

Přátelé s mladými
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Tóny ze scény:

B. Smetana: Dvě vdovy 1/2
 22.30  Modlitba živého

slavného růžence
 23.50  Duchovní slovo

 6.00  Herbář 
 6.25  Polopatě
 7.20  Pohádka pro pamětníky. 

Jak se Honza učil bát
 7.40  Pohádka pro pamětníky... Josef 

Vinklář – 90 let. Kalifův prsten
 8.50  Neobyčejné životy. Pavel Trávníček
 9.45  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 

experimenty a vyprávění 
obdivuhodných lidí 

 10.15  Otec Brown VII. 
Píšťala v temnotách. Br. det. 

 11.05  Všechnopárty. Zábavná 
talk show Karla Šípa

 12.00  Z metropole, Týden v regionech 
 12.25  Hobby naší doby
 12.50  Postřehy odjinud. Kolumbie 

očima Vladimíra Kroce. 
Eliška z Růžových vrchů

 13.00  Zprávy
 13.05  Škola ve mlejně. Poh. 
 14.15  Dana Syslová – 75 let. 

Kouzelný cedníček. Poh. 
 14.55  Josef Vinklář – 90 let. 

Partie krásného dragouna
 16.25  Smrt v kruhu. Det. příběh 
 17.55  Milovníci vína (9/16). 

Rakousko – Frankovka
 18.25  Kluci v akci. Vítězové projektu 

Regionální potravina 
z Kraje Vysočina

 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.10  Tajemství těla. Podívejte se 

sami na sebe jinýma očima
 21.20  Křidýlko nebo stehýnko? Fr. kom. 
 23.04  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 23.05  Za každou cenu. Am. western 
 0.45  Tančírna na hlavní třídě ’59 (2/3) 
 2.20  Banánové rybičky
 3.00  Magie v ulicích. 

Moderní iluzionista Robert Fox 
 3.20  Základem je obchod. 

Dok. reality show 
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SVĚTLO PRO SVĚT
Pouze schopnost sdílení nás skutečně obohacuje. Papež FRANTIŠEK

Jak udržet 
v chodu 
programy 
pomoci 
v Africe, když 

nelehké doby doléhají 
i na Českou republiku? 
Rozhovor s RICHARDEM 
SCHINKEM, ředitelem 
českého Světla pro svět.

Na jaře vyšla Světlu pro svět 
v Katolickém týdeníku příloha, 
přesně v době, kdy vrcholila první 
vlna pandemie a celá země byla 
zavřená. Teď připravujeme další 
přílohu, jsme v dalším částečném 
uzavření, pandemie nabírá na 
síle. Jak se vám jako neziskové 
organizaci v takové situaci pracuje?
Není to jednoduché, stejně jako v ji-
ných oborech. Stejně jako všude jin-
de, i u nás se střídají období nervozity 
a období úlevy a naděje. Na jaře jsme 

se všichni obávali, jaká katastrofa by 
mohla potkat Afriku při šíření nového 
koronaviru. Očekávaná katastrofa se 
většině afrických zemí zatím vyhnula. 
Covid se šíří pomaleji, než jsme čeka-
li, naopak ekonomické dopady na nej-
chudší vrstvy obyvatel jsou mnohem 
tvrdší. Rána pro naše projekty tak při-
chází z nečekané strany – zhoršila se 
epidemie u nás doma a ekonomické 
dopady mohou vést k tomu, že bu-
deme hůře shánět peníze na naši čin-
nost.

Kdyby do ČR přišla výrazná 
ekonomická krize, dokážete 
své zdravotnické programy 
finančně udržet?
Určitě ano, i když to nebude bez 
problémů. První, kdo své příspěvky 
omezí, jsou bohužel velké firmy. Ale 
solidarita menších dárců většinou tr-
vá. Třeba naše jarní příloha vyšla 
v době, kdy lidé nemohli chodit ani 
na bohoslužby a báli jsme se, že se 
ke čtenářům naše příloha nedostane, 
nedoporučovalo se moc chodit ven 
nebo na poštu. Přesto se nám poda-
řilo, díky našim pravidelným dárcům 
i díky čtenářům Katolického týdeníku, 
získat okolo dvou milionů korun, kte-
ré nám pomohly jednak vybavit na-

še oční kliniky rouškami, dezinfekcí 
a ochrannými prostředky, jednak po-
moci těm lidem s postižením, kteří na 
jaře přišli o možnosti obživy.

Jak je možné, že v přelidněných 
zemích, jako jsou Etiopie nebo 
Jižní Súdán, včetně uprchlických 
táborů, se zatím nejčernější 
scénáře nenaplnily?
Lidé vědí, že místní zdravotní systémy 
jsou velmi špatné, a jsou opatrní, do-
držují všechna doporučená opatření. 
To, co nám naši práci obvykle kom-
plikuje, totiž špatná infrastruktura,
neexistující dopravní spojení, těž-
kosti při cestování, teď zpomaluje ší-
ření nemoci. Svou roli hraje i mladší 
věkové složení obyvatel a také to, že 
mnoho zemí má s epidemiemi již zku-
šenosti, ať už šlo o ebolu, nebo o spal-
ničky. Disciplína politiků i obyvatel je 
vyšší, valná většina se řídí doporučení-
mi Světové zdravotnické organizace. 
Rozhodně to ovšem neznamená, že se 
v Africe už nemůže situace zvrtnout, 
stát se může stále všechno. Prozatím 
se ale naše standardní zdravotnické 
programy vrací k normálu, kliniky fun-
gují, postupně se obnovují i terénní 
výjezdy.

Pokračování na str. 12

Pandemie v Česku může ublížit AfriceVolme to, 
co přináší 
pokoj, naději 
a útěchu
V posledních měsících stále opaku-
jeme, že na nás dolehly těžké do-
by. Nenechme se tím zmást. Mno-
hé těžké doby už tady byly před 
námi a ještě přijdou po nás. Spí-
še to všechno přijímejme jako vý-
zvu k zamyšlení a změně. Onen 
bezbřehý blahobyt, v němž se na-
še západní civilizace v posledních 
letech utápí, nemůže zůstat úplně 
bez břehů. Jestli bude jeho usměr-
nění znamenat současná pande-
mie, ještě s jistotou nevíme. Možná 
ano, možná ne. Každopádně pro 
nás katolíky je i tato doba zkouš-
kou víry. Necháváme se i my dě-
sit? Anebo po vzoru světců žijeme 
dál svůj všední den tak, jak přine-
se Boží prozřetelnost? Kteréhosi 
pouštního otce se ptali, co by dě-
lal, kdyby zítra přišel konec světa. 
Odpověděl, že to, co dělá každý
den. 

Naše současnost může být při-
pomenutím limitů či stinných strá-
nek, které má naše civilizace po-
čítačů, internetu a sociálních sítí. 
Zdá se, že žijeme v době světla. 
Stačí stisknout vypínač, a žárov-
ka svítí. Stačí jeden pohyb prs-
tem, a ze svítící obrazovky se na 
nás valí informace. Bohužel velmi 
často informace negativní, které 
v mnohých lidech vytvářejí temno-
ty. Alois Jirásek by se asi divil, jak 
takové opravdové Temno vypadá, 
když člověk ztratí ze zřetele důvěru 
v Boha a svěří se virtuálnímu svě-
tu informací. Ne všechno vědění 
prospívá. Naopak. Kazatel měl už 
před třemi tisíci lety pravdu, když 
napsal, že více vědění znamená ví-
ce utrpení. Vybírejme si tedy, co 
chceme vědět. Volme to, co při-
náší pokoj, naději a útěchu. Vždyť, 
jak říká Ježíš Martě, jen jedno je 
třeba: otevřít ok-
na dokořán Svět-
lu a hledat tu jedi-
nou Pravdu, která 
nás osvobodí.

MATÚŠ KOCIAN,
farář u sv. Matěje, 

Praha-Dejvice

Operace šedého zákalu za 800 Kč – taková částka zcela změní osud nejen jednoho člověka, ale celé jeho rodiny.
 Snímky v příloze: Ulrich Eigner, Gregor Kuntscher, Světlo pro svět
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Paní Beliňa žije se svým manže-
lem v mosambickém městě Goron-
gosa a má tři již dospělé syny. Sta-
rá se ale o svou dvanáctiletou neteř 
Adelinu, která je sirotkem po její se-
stře. 47letá žena z Mosambiku je 
farmářkou, pěstuje rajčata a cibu-
li a prodává je na trzích v blízkém 

okolí. Před dvěma lety začala mít 
problémy s očima, ty se velmi rych-
le zhoršily. Její manžel pracuje, ale 
na slušný život rodina potřebuje oba
příjmy.

To, že Beliňa nemohla přispívat do 
rodinného rozpočtu, je pro rodinu 
velká rána, se zhoršeným zrakem mě-

la Beliňa navíc problémy se základní-
mi pracemi v domácnosti. 

Při prvním vyšetření jí zdravotníci 
diagnostikovali nejen šedý zákal, ale 
i cukrovku, kvůli které nemohla pod-
stoupit oční operaci hned. Musela če-
kat dlouhé měsíce, než se cukrovka 
stabilizovala a ona mohla přijít na kli-
niku Světla pro svět v Beiře na operaci 
šedého zákalu na prvním oku.

Děkuji a žehnám
Když jí druhý den sejmuli obvaz a ona 
konečně uviděla alespoň na jedno 
oko, propukla v pláč: „Jsem tak šťast-
ná, že zase vidím! Žehnám vám všem, 
děkuji, že jste mi vrátili zrak.“

Beliňa z Mosambiku znovu vidí svou neteř

Joao Mussanharucua 
je z Mosambiku. Býval 
tesařem až do roku 2013, 
kdy kvůli šedému zákalu 
přišel o zrak. O rok 
později mu operace 
vrátila zrak alespoň na 
jednom oku, stále však 
viděl špatně a ke svému 
řemeslu se už nevrátil. 

Obdělával svá dvě pole, ale i s tím měl 
čím dál větší potíže – se špatným zra-
kem a na přímém slunci často trpěl 
bolestmi hlavy. Teprve minulý rok po-
tkal na trhu svého přítele, který pracu-
je jako zdravotník. Slíbil, že dá Joaovi 
vědět, až oční tým opět vyjede do te-
rénu a bude v některé z blízkých ves-
nic. Co slíbil, dodržel, a tak byl Joao 
o několik měsíců později operován na 
terénním výjezdu zdravotníků finan-
covaném Světlem pro svět. 

Pomoc i pro souseda
Když se Joao vrátil z operace domů, 
čekala na něj kromě jeho ženy soused-
ka Helena. Její manžel má také problé-
my s očima a Helena chtěla zjistit, jak 
vyšetření probíhají, jaká byla operace 
a jestli by mohla pomoci i jejímu man-
želovi. Joao jí vše energicky popsal 
a nakonec dodal: „Ti lidi v nemocnici 
– celý den a celou noc nedělají nic ji-
ného než uzdravují!“

Otec ho vzal do místní nemocnice, 
jenže tam není oční lékař, a tak chla-
pec dostal jen protizánětlivé oční 
kapky. Jeho zrak se postupně horšil, 
chlapec vidí jen rozmazaně a jen do 
vzdálenosti zhruba tří metrů. Lami-
ne se poté z rádia dozvěděl o terén-
ním výjezdu očního týmu a na motor-
ce se se svým synem vydal na dlouhou 
cestu.

Při vyšetření lékař zjistil, že se ne-
jedná o pouhý traumatický šedý zákal, 
který se často vyvine po zranění oka. 
Rána navíc způsobila částečné oddě-
lení sítnice, a protože od zranění uply-
nulo už skoro půl roku, nebylo jisté, 
jestli se operací podaří oko zachránit. 

Po sejmutí obvazu viděl Moussa 
stále špatně. Postupně, během násle-
dujícího dne, se mu ale zrak do ope-
rovaného oka přece jen začal vracet. 
Operace se naštěstí povedla. Moussa, 
stále ještě dost tichý a zaražený, nám 
řekl jenom: „Těším se do školy.“ 

Terénní 
výjezd

Teď už se těším do školy

Paní Beliňa je konečně zpátky doma. Stará 
se o svá rajčata a sleduje, jak se jejich barvy 
mění z měkké zelené na sytě červenou. A dívá 
se na svou milovanou neteř Adelinu. Splnil 
se jí sen. Po dvou letech znovu vidí. 

Malý Moussa z Burkiny 
Faso je očividně divoké 
dítě. Po úrazu má na části 
těla těžké popáleniny. 
Jeho otec Lamine 
ho na terénní výjezd 
zdravotníků Světla pro 
svět přivezl zdaleka, až 
od hranic s Pobřežím 
slonoviny. Chlapec měl 
před pěti měsíci úraz 
oka, kdy ho kamarád 
zasáhl kusem dřeva. 

Tzv. traumatický šedý zákal nastává následkem neléčeného úrazu.

Člověk se zhoršeným zrakem
nemůže být ekonomicky aktivní
a situace dopadá na celou rodinu.
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70letá Martine Ziré 
žije ve vesnici Zabré 
v Burkině Faso. Prožila 
spokojený život
se svým mužem, 
na kterého dodnes 
krásně vzpomíná.

„Vždycky mi říkal, že mě má rád pro 
můj entuziasmus a nadšení, s nímž 
vše řeším.“ Bohužel Martine o své-
ho muže přišla před osmi lety. Obě 
děti si našly partnery a žijí jinde, 
svou matku ale pravidelně finančně
podporují. 

Léčitel zklamal
Martine si přivydělávala pěstováním 
rýže a ořechů, které prodávala na tr-
hu, ráda si povídala se sousedy, by-
la součástí své malé místní komunity. 
Jenže pak jí další nepříjemná událost 
obrátila život vzhůru nohama. V pra-

vém oku jí začalo pálit a svědit, její 
zrak se horšil. Paní Martine byla od-
hodlaná najít řešení a vypravila se 
k místnímu léčiteli.

Její naději ovšem vystřídalo zkla-
mání, když zjistila, že jí jím namíchaný 
lék vůbec nepomáhá. Začala se tedy 
poptávat u sousedů, co by jí poradi-
li, a naštěstí se doslechla o sociálním 
pracovníkovi Světla pro svět, který ži-
je a pracuje v Zabré. Po vyšetření by-
lo zřejmé, že na pravém oku má šedý 
zákal, který ale ještě není dostatečně 
zralý k operaci. Paní Martine tak mu-
sela čekat celý rok. Její zrak už je kvůli 
věku obecně zhoršen a se zákalem na 
pravém oku neviděla téměř nic. Na tu 
dobu vzpomíná v slzách: „Nedokáza-
la jsem ani přebrat rýži, natož pěsto-
vat a sklízet ořechy. Nemohla jsem jít 
sama za sousedy na návštěvu, neby-
la jsem schopná postarat se o domác-
nost. Jako bych už ani nežila.“

Kdo operaci zaplatí?
Když jí zákal uzrál natolik, aby moh-
la jít na operaci, vynořila se dal-
ší starost. Paní Martine neměla dost 

peněz, aby mohla zaplatit státem 
stanovený poplatek za návštěvu ne-
mocnice. Náš sociální pracovník te-
dy zařídil, aby byl poplatek za pa-
ní Martine uhrazen ze speciálního 
fondu Světla pro svět pro nejchudší
pacienty. 

Když konečně přišel den operace, 
měla paní Martine velký strach. „Sedě-
la jsem v čekárně a v mysli si přehrá-
vala, jak bude vypadat moje budouc-
nost. Ty šťastné scénáře i ty špatné. 
Bude operace bolet? Povede se, nebo 
ne? Budu ještě někdy vidět, nebo při 

operaci umřu? Jediné, co jsem mohla, 
bylo se modlit.“

Zrak se druhý den vrátil
Její operace se podařila. Obecně je 
operace šedého zákalu považová-
na za nekomplikovanou, přitom při-
náší okamžitý a dramatický výsle-
dek – člověku se zrak vrátí ihned 
po sejmutí obvazu druhý den. Paní 
Martine se tak mohla již druhý den 
vrátit do své vesnice ke svým souse-
dům. 

Paní Martine se nevzdala a dnes znovu farmaří a prodává na trhu.

Nedokázala jsem přebírat rýži

ŠEDÝ ZÁKAL je nejčastější pří-
činou slepoty. Jednoduchá ope-
race, kdy se zakalená čočka od-
saje a nahradí novou umělou, 
trvá cca 15 minut. Ihned po se-
jmutí obvazu se pacientovi zrak 
zcela navrátí. Světlo pro svět 
ročně provede okolo 45 tisíc ta-
kových operací, část na svých 
očních klinikách, část přímo v te-
rénu. Šedý zákal není v Africe 

výjimkou ani u dětí. Důvodem 
jsou neléčené oční záněty, špat-
ná výživa nebo neošetřená zra-
nění oka. Odstranění šedého 
zákalu na jednom oku u dospě-
lého stojí v místních podmín-
kách, pomocí místního proško-
leného lékařského personálu, 
jen 800 korun. Stále se operuje 
pomocí skalpelu, nikoli moder-
ních laserových přístrojů.
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Trachom – druhá 
nejčastější příčina 
zrakového postižení

Jde o oční infekci, která vzniká v dů-
sledku špatné hygieny a zhoršeného 
přístupu k nezávadné vodě. Podle 
údajů Světové zdravotnické organiza-
ce trpí na následky trachomu celosvě-
tově dva miliony lidí. Jsou buď těžce 
zrakově postižení, či nevidomí. 

Nemoc probíhá velmi bolesti-
vě – řasy se vtočí do oka a tam po-

stupně škrábou rohovku, až člověka 
připraví o zrak. Ještě před přibližně 
sto padesáti lety představoval tra-
chom problém i u nás v Evropě. Dí-
ky lékům a zlepšeným hygienickým 
podmínkám byl nicméně prakticky
vymýcen.

Je třeba ošetřit včas
Na celosvětovém programu boje s in-
fekční nemocí trachom spolupracu-
jí různé neziskové organizace. Světlo 
pro svět má tento program na starosti 
ve dvanácti oblastech regionu Tigray 
v severní Etiopii. 

Trachom lze léčit, proběhne-li ošet-
ření včas. V prvním stadiu zánětu po-
mohou antibiotika. V další fázi pomá-
há operace, která ještě může člověku 
vrátit zrak. Pokud jde o pokročilé sta-
dium nemoci, operace pomůže jen od 
bolesti, zrak však nenavrátí. V případě 
trachomu je velmi důležitá zdravotnic-
ká osvěta, která učí, jak se trachomu 
vyhnout a že ihned s prvními příznaky 
nemoci je nutné navštívit lékaře. Tra-
chom v Africe prozatím nelze vymýtit, 
protože velká část obyvatel v rozvojo-
vých zemích nemá přístup k čisté vodě.

Selam chodí do 5. třídy základní 
školy v městečku Chila. „Bylo složité, 

když jsme ve škole neměli dost pitné 
vody ani záchody. Všechnu vodu, i na 
mytí, jsme si nosily z domova, ale ně-
které z nás chodí do školy pěšky déle 
než půl hodiny. A doma si vodu taky 
musíme nanosit z řeky.“

Světlo pro svět postavilo na kon-
ci roku 2019 ve škole nové záchody 
a zřídilo tzv. „waterpoint“, tedy mís-
to, kde je stále k dispozici nezávadná 
pitná voda. „Teď můžeme kdykoli na 
toalety, kdykoli si můžeme umýt ruce 
a vůbec se držet víc v čistotě. Dokon-
ce si odsud můžeme vzít vodu i domů, 
je to snazší než chodit k řece,“ vysvět-
luje Selam.

Infekční trachom je v Evropě už dávno vymýcen,
v Africe zůstává problémem

Dokončení ze str. 9

Ekonomická omezení nicméně na 
mnoho lidí dopadla velmi silně, mno-
hem více než u nás. Bohužel jsou nej-
postiženější opět ti nejchudší z chu-
dých, lidé, kteří nemají vytvořené 
žádné rezervy a žijí ze dne na den. Ce-
ny potravin se zdražily, kvůli omeze-
ní cestování odpadla i ta trocha turis-
tů a obchodníků, kteří sem přijížděli. 
Mnoho vlád vyspělých zemí také ome-

zuje svoji humanitární pomoc, proto-
že čelí zvýšeným výdajům doma.

Co vás jako organizaci čeká, 
na co se plánujete zaměřit 
v následujícím roce?
Musíme si zvyknout na omezení, která 
pandemie přináší. Na jaře jsme kance-
lář zavřeli a pracovali z domova, teď se 
tu střídáme, společné porady vedeme 
online. Obecně méně cestujeme, ještě 
více než předtím spoléháme na naše 

místní, prověřené kolegy. Během příš-
tího roku plánujeme rozjet ambiciózní 
program rozšíření oční péče pro děti 
v Etiopii. Chceme, aby větší množství 
našich klinik mělo oftalmologa, kte-
rý je proškolen v dětských operacích, 
a možnost celkové anestezie pacien-
tů – bylo by smutné, kdybychom kvůli 
nedostatku peněz museli tento cíl od-
sunout. 

Také se může stát, že kvůli snížení 
příspěvků od vlád budeme shánět do-

datečné financování programu boje 
proti trachomu a dalším opomíjeným 
tropickým nemocem. Tyto aktivity při-
tom v žádném případě nemůžeme 
omezit, protože jejich základ leží ve 
zlepšování přístupu lidí k čisté vodě 
a zlepšení hygieny, což samozřejmě 
zároveň pomáhá proti šíření korona-
viru.

Texty v příloze PAVLA JIROŠOVÁ
a Světlo pro svět

Pandemie v Česku může ublížit Africe

Trachom a další infekční tropické nemoci se šíří v oblastech, kde není dostatek nezávadné vody.
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Šedý zákal jsme zvyklí 
spojovat se stárnutím 
a většinou tomu tak 
skutečně je. Zejména 
v rozvojových zemích se 
ale tato nemoc nevyhýbá 
ani dětem. Důvodem 
může být špatná výživa 
matky v těhotenství, 
následky prodělaných 
infekčních nemocí nebo 
genetické zatížení. 

Protože většina porodů neprobíhá 
v nemocnici, mohou rodiče odhalit, že 
jejich dítě nevidí nebo vidí velmi špat-
ně, poměrně pozdě. U malého dítěte 
je ovšem nezbytně nutné provést ope-

raci co nejdříve – bez zrakových vjemů 
se mozek nevyvíjí správně. Jestliže se 
operace provede příliš pozdě, mozek 
už se „nenaučí“ vidět a zrak se správ-
ně nevyvine.

U starších dětí může být šedý zá-
kal následkem avitaminózy či opako-
vaného zánětu očí. Tzv. traumatický 
šedý zákal vzniká v důsledku úrazu, 
např. když si děti hrají s míčem. Velmi 
rychle, během několika dnů nebo ho-
din po úrazu, se čočka v oku rozpad-
ne a do oka přestane pronikat světlo.

Operace očí u dětí jsou složitější 
a oftalmolog musí být speciálně pro-
školen. Zatímco dospělí se operu-
jí pouze s lokálním umrtvením, ope-
race malých dětí vyžadují celkovou
anestezii. Při terénních výjezdech, kdy 
lékařský tým objíždí odlehlé oblasti 
a operuje přímo v terénu, se proto dě-
ti pod dvanáct let většinou neoperují. 
Díky nutnosti celkového uspání jsou 
operace dětí také finančně náročněj-
ší, náklady se pohybují okolo čtyř ti-
síc korun.

Šedý zákal mohou mít i děti

PODPOROVANÉ PROJEKTY V AFRICE

BURKINA FASO
Kromě robustního programu oční 
péče, který spočívá v provozu 
očních klinik a organizování 
terénních výjezdů, se v Burkině 
Faso hodně zaměřujeme na 
inkluzivní vzdělávání. Děti 
s postižením mají stejné právo 
chodit do školy jako ostatní – to 
je základní myšlenkou našeho 
programu ve spolupráci s místní 
katolickou diecézí OGADEC. 

DR KONGO
Naše čtyři oční kliniky poskytují 
oční péči ve svých spádových 
oblastech. Vzdálenější regiony 
objíždí terénní pracovníci, kteří 
vyhledávají zrakově postižené 
pacienty a zajišťují jejich dopravu 
na operaci do nemocnice. 

TANZANIE
Speciální program na 
vyhledávání dětí se 
zrakovým postižením, 
fi nancování jejich operací 
a cestovních nákladů, 
pocházejí-li z velmi chudých 
vrstev – to je základem 
našich aktivit v Tanzanii.

MOSAMBIK
Rozšíření oční péče 
z hlavního města do 
střední části země jsme 
zajistili založením oční 
kliniky v Beiře. Nyní 
se snažíme budovat 
kapacity oční péče i na 
severu země. Dětem 
s postižením zajišťujeme 
rehabilitační služby.

ETIOPIE
Země s více než 100 miliony 
obyvatel, která v poslední 
době zažívá prudký rozvoj, její 
zdravotní systém ani dopravní 
infrastruktura tomu ovšem stále 
neodpovídá. V zemi je kolem 
dvou procent nevidomých, ať 
už vinou šedého zákalu, nebo 
vinou tzv. zanedbávaných 
tropických nemocí (říční 
slepota, trachom).

JIŽNÍ SÚDÁN
S koncem občanské války 
a zlepšením situace část lidí 
postupně opouští uprchlické 
tábory a vrací se do svých 
vesnic. Těm, kteří mají život 
ztížený svým postižením, 
pomáháme na místě při hledání 
vhodné místní zdravotní péče.

Distribuce vitaminu A je běžnou součástí našich projektů.
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Tyto děti čelí mnoha překážkám – 
obecnému názoru, že dítě s posti-
žením je od narození hloupé a ne-
vzdělatelné, finanční tísni rodičů, 
kteří při nákupu školních pomů-
cek raději upřednostní zdravé dí-
tě, nedostatečné kvalifikaci uči-
telů, kteří neumí s těmito dětmi
pracovat. 

Ještě velmi nedávno nebyly výji-
mečné názory, že dítě s postižením se 
rodí jako trest za provinění matky ne-
bo že je posedlé zlým duchem. Díky 
osvětě se situace postupně zlepšuje 
a děti s fyzickým postižením jsou spo-
lečností už přijímány lépe. Problémy 
a předsudky nejvíce přetrvávají u dětí 
s mentálním nebo kombinovaným po-
stižením a u albinismu. 

Stejně jako u nás, i v afrických ze-
mích se vede diskuse, zda je pro po-
stižené dítě lepší docházka do spe-
cializované školy, nebo do té místní. 
Specializovaných škol je ale má-
lo a jejich špatná dopravní dostup-
nost většinou vede k tomu, že dě-
ti musí během školního roku bydlet
u pěstounů. 

Moje nejlepší kamarádky 
jsou Jasmína a Anděla

Marině je 14 let a je studentkou spe-
cializované školy EJA v hlavním měs-
tě Burkiny Faso Ouagadougou. Je ne-
vidomá od narození a její postižení je 
bohužel nevratné. Její rodina žije na 
předměstí Ouagadougou, přesto je 
pro dívku nemožné každý den dojíž-

dět do školy. Bydlí tedy u pěstounské 
rodiny blízko školy, její školní pomůc-
ky i příspěvek pěstounům na výdaje 
hradí Světlo pro svět.

Ve škole se Marina učí Braillo-
vo písmo, francouzštinu i angličtinu. 
Francouzština je její nejoblíbenější 
předmět. Škola pro Marinu ale není 
jen místem, kde se vzdělává a získá-
vá kvalifikaci, je to hlavně místo, kde 
se setkává s ostatními dětmi a získává 
přátele. „Nejvíc kamarádím s Jasmine 
a Angelie,“ vypráví. „Tady ve škole je to 
fajn, jenom mě mrzí, že nemám blíz-
kou kamarádku doma, když se vrátím 
na prázdniny. Děti doma vlastně po-
řádně neznám.“

To je bohužel častý případ. Až se 
Marina po dostudování vrátí domů, 
bude si muset znovu vybudovat soci-
ální vazby. Proto se ve Světle pro svět 
vždy raději snažíme, aby dítě mohlo 
navštěvovat školu v místě svého by-
dliště. Není-li to možné, jako u Mari-
ny, bude náš terénní pracovník po ná-
vratu dítěte pracovat s rodinou a jejím 
okolím, abychom si byli jisti, že najde 
přátele i pracovní uplatnění.

Budu doktor
a budu očkovat

Do školy má možnost chodit i třinác-
tiletý Vincent. Je hluchoněmý, pravdě-
podobně od narození, sluchové po-
stižení má i jeho matka. Žijí v regionu 
Manga na jihu Burkiny Faso. Je to chu-
dý venkovský region, kde je rozšířená 
infekční meningitida (zánět mozko-

vých blan). Kvůli špatné zdravotní pé-
či v regionu zůstává část pacientů ne-
léčena a až třiceti procentům pacientů 
zůstává trvalé sluchové postižení. Ve 
spolupráci s katolickou církví, která 
v Burkině Faso provozuje téměř polo-
vinu škol, jsme se v oblasti zaměřili na 
vzdělávání takto postižených dětí. 

Ve škole, kterou navštěvuje Vin-
cent, tak již několik učitelů ovládá zna-
kový jazyk a jsou proškoleni speciálně 
v práci se sluchově postiženými dět-
mi. Děti, které se dostaly do progra-
mu v Manze mezi prvními, jsou dnes 
již hrdými absolventy středních škol. 

Kromě postižení sluchu trpí Vin-
cent nemocí zvanou vitiligo, která 
způsobuje ubývání pigmentu. I v jeho 
případě je proto zásadní práce terén-
ního pracovníka, který musí pracovat 
s Vincentovým okolím a vysvětlovat, 
že nemoc např. není nakažlivá.

Vincent je nadaný student, který 
rád čte a baví ho matematika. „Chci 
být doktor a očkovat lidi,“ plánuje. 

Protože patří k menšině dětí s posti-
žením, které mají přístup ke vzdělání, 
může se mu jeho sen splnit.

První krok pro Désiré
Malá Désiré byla hodně nemocná už 
od narození. Mívala horečku, špatně 
jedla. Její rodiče s ní několikrát zkouše-
li navštívit místní zdravotní stanici, její 
stav se ale nijak nelepšil a nepomohl jí 
ani tradiční léčitel. 

Nakonec se její matka doslechla 
o programu pomoci dětem s posti-
žením, který v oblasti zajišťuje Světlo 
pro svět. V době, kdy poprvé navštívi-
la našeho fyzioterapeuta, Désiré neu-
měla sama lézt po čtyřech, nemohla 
sama sedět, neuměla sama jíst. Stále 
jen ležela, při každém pohybu ji mu-
sel někdo podpírat. Fyzioterapeut 
diagnostikoval výrazné zpoždění psy-
chomotorického vývoje a přesvědčil 
rodiče, že Désiré pomůže rehabilitač-
ní cvičení. Maminka s holčičkou do-
cházela na cvičení třikrát týdně. Běžně 
se pokroky objeví až po třech měsících 
cvičení, Désiré už ale po prvním měsí-
ci udělala své první samostatné krůč-
ky. Dnes sama chodí, může si klek-
nout, jí sama. Jsou jí teprve čtyři roky, 
ale náš terénní pracovník už dopředu 
řeší, zda bude moci docházet do míst-
ní školy a zda bude rodina potřebovat 
finanční příspěvek na školní pomůcky.

Chodit do školy? Privilegium a splněné přání

Za 400 Kč nakoupíme školní 
pomůcky pro dítě se zdravot-
ním postižením.

Za 700 Kč pořídíme sadu spe-
ciálních učebních pomůcek pro 
nevidomé dítě.

Za 3 500 Kč poskytneme inva-
lidní vozík dítěti se zdravotním 
postižením.

Ne pro každé dítě je docházka do školy 
samozřejmostí. Pro děti s postižením, 
kterým pomáháme, je školní docházka 
velkým privilegiem a splněným přáním. 

Nevidomá Marina a její kamarádky ze třídy.

Vincent je hluchoněmý a trpí i nemo-
cí vitiligo. 

Už po měsíci cvičení se Désiré postavila na vlastní nohy.
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V rámci kampaně na 
pomoc s prevencí
nemoci covid-19 
a zmírnění následků 
ekonomických opatření 
v Africe jsme v České 
republice získali více 
než 2 miliony korun. 

Peníze využíváme
na následující účely:

–  Vybavení zdravotnického per-
sonálu ochrannými prostředky, 
dezinfekcí a teploměry.

–  Osvěta o nové nemoci covid-19 
– jak se chránit, jak ji rozpoznat, 
jak se chovat při podezření na 
onemocnění, jak dodržovat ka-
ranténu. Osvěta je primárně, 
ale nejenom zaměřena na lidi se
zrakovým, sluchovým a tělesným 
postižením.

–  Humanitární pomoc rodinám, 
které byly již v minulosti součástí 
našich programů pro osoby s po-
stižením a které byly postiženy 
uzavřením živností a tržišť. Naši 
znalost místního prostředí a síť 
našich sociálních pracovníků vy-
užíváme, ve spolupráci s Unicef, 
k distribuci potravinové pomoci 
např. v Mosambiku a v uprchlic-
kých táborech v Jižním Súdánu.

Naše hlavní činnost, navracení zraku 
pomocí očních operací, stále pokraču-
je. Kvůli zákazu velkých shromáždění 
během jara jsme byli nuceni pozasta-
vit dočasně terénní výjezdy zdravotní-
ků a operace v terénu, většina aktivit 
byla ale během léta znovu obnovena. 
Naše oční kliniky nadále fungují za 
zvýšených hygienických opatření.

Jaký odstup si držet od ostatních, 
jak se chránit rouškou, jak si správ-
ně mýt ruce – to všechno je sou-
částí osvěty v boji proti covidu-19, 
kterou provádějí naši sociální pra-
covníci v terénu. Rozdáváme mýdlo
a dezinfekci.

Distribuce
potravin 
V oblasti Buzi, která loni byla postiže-
na cyklonem Idai a tisíce lidí tu stále 
žijí v provizorních táborech. Většina 
z nich přišla vlivem zákazu shromaž-
ďování a uzavření velkých tržišť o ob-
živu. Ve spolupráci s Unicef tu naši 
terénní pracovníci distribuují potra-
vinovou pomoc a hygienické pro-

středky. Pomoc se cíleně zaměřuje na 
rodiny lidí s postižením, kteří při kata-
strofách často zůstávají stranou a po-
moc ani informace se k nim nedostá-
vají.

Ruce si myli popelem
Armandovi je 90 let a je slepý. Do ri-
zikové skupiny tak patří nejen kvůli 
svému věku, ale i proto, že nevidomí 
se orientují v prostoru prostřednic-
tvím dotyků, a jejich riziko nákazy je 
tak vyšší. Naštěstí má ženu a rodinu, 

která se o něho stará. Ruce si do-
teď myli popelem. Kromě informa-
cí, jak dodržovat hygienická opatře-
ní, jsme jim poskytli mýdlo a trvanlivé 
potraviny, které jim vydrží na několik
týdnů.

Rodina odkázaná
na pomoc okolí
Bersufekad je jedním z dětí, kterým 
poskytujeme rehabilitaci, protože trpí 
následky mozkové obrny. Příjem rodi-
ny byl okolo 30 Kč denně, jeho matka 
Avite si vydělávala tím, že pekla inja-
ru (místní chléb) pro ostatní. Veškeré 
příjmy se nyní zastavily, rodina je od-
kázaná na žebrání a pomoc okolí. Na-
še sociální pracovnice nyní kvůli ome-
zením nemůže rodinu navštěvovat, ale 
je v pravidelném telefonním kontaktu. 
Povzbuzuje Avite, aby s chlapcem ne-
přestala cvičit, a radí jí jak. Kontrolu-
je, jestli má rodina co jíst, a v případě 
potřeby zařídí podporu od místní ko-
munity nebo z fondu Světla pro svět.

Osvěta pomocí rádia
je zásadní
Filipe Zacarias je 29letý rozhlaso-
vý moderátor. V 17 letech ztratil ná-
sledkem zeleného zákalu zrak, poté 
se přidala epilepsie. „Když jsem při-
šel o zrak, musel jsem se vzdát vět-
šiny věcí, které jsem dělal rád. Má-
lem jsem všechno vzdal.“ Program 
Světla pro svět tehdy Filipovi pomo-
hl naučit se s postižením žít – orien-
tovat se v prostoru, postarat se o se-
be, začít vlastní podnikání. Časem se 
začal věnovat rozhlasu a dnes je ja-
ko moderátor inspirací pro ostatní. 
S Filipem a jeho rozhlasovým pořa-
dem teď poskytujeme podobně po-

stiženým informace, jak se chovat při
pandemii. 

Díky opatřením místních vlád, které 
rychle reagovaly na doporučení Svě-
tové zdravotnické organizace, se ve 
většině našich programových zemí da-
ří udržet počet nakažených v řádu sto-
vek nebo tisíců případů. Epidemii co-
vidu-19 se daří držet pod kontrolou. 
Důvodů, proč se covid-19 šíří v Africe 
méně než na ostatních kontinentech, 
může být podle odborníků více. Jiné 
věkové složení populace, kde převa-
žují mladší ročníky, menší mobilita 
obyvatel mezi městy a regiony, strach 
z kolapsu místních zdravotních systé-
mů, na který lidé automaticky zarea-
govali omezením sociálních kontaktů, 
fakt, že lidé více žijí venku než uvnitř 
domů – to vše mohlo přispět k tomu, 
že Afrika prozatím unikla velkému 
množství případů koronaviru.

Na nejchudší vrstvy obyvatel, ke 
kterým patří i lidé s různými druhy 
postižení, ovšem velmi tvrdě dopadají 
ekonomické důsledky přísných opat-
ření, která přijaly vlády.

České peníze pomáhají v Africe s pandemií

Děkujeme 
všem, kteří 

nám pomáhají 
svým finančním 

příspěvkem 
v boji proti 

šíření covidu-19 
v Africe!Nevidomý Amando se svou manžel-

kou. 

Trvanlivé potraviny se rozdávají lidem s postižením, které zasáhly ekonomické 
dopady krize covid-19. 

Filipe z Mosambiku nám pomáhá 
s osvětou v rozhlase. 



Jak můžete podpořit
nevidomé

a zrakově postižené

Prosíme, pomozte nám zajistit 
zdravotní péči pro lidi se zrako-
vým či jiným postižením v Africe. 
Příspěvek nám můžete zaslat po-
mocí přiložené složenky nebo na 
účet

633 633 633 / 2700

800 Kč 
umožní operaci šedého zákalu 

a vrátí zrak jednomu člověku

500 Kč 
znamená rehabilitační a zdravot-

nické pomůcky pro jedno dítě

400 Kč 
stojí operace očního víčka v pří-

padě infekčního onemocnění tra-
chom, kdy vtočené řasy do oka škrá-
bou rohovku a připravují člověka 
o zrak

300 Kč 
zajistí antibiotika pro 10 osob 

a zabrání u nich vzniku trachomu

Darujte zrak,
dárek na celý život!

Kdo jsme
Jsme nevládní organizace, která se 
zaměřuje na léčbu slepoty a posky-
tuje péči zrakově postiženým, ne-
vidomým a jinak postiženým lidem 
v nejméně rozvinutých částech světa.

Kromě oční péče zajišťujeme re-
habilitační programy pro děti s po-
stižením a snažíme se o integraci po-
stižených do všech oblastí života. 

Pomáháme těm nejpotřebnějším 
bez ohledu na jejich národnost, et-
nickou příslušnost, pohlaví či nábo-
ženské vyznání.

Jak pracujeme
Základní principy naší pomoci v Af-
rice:

–  Na každém projektu spolupracu-
jeme s ověřeným místním partne-
rem.

–  Dbáme na trvalou udržitelnost 
programů.

–  V co největším rozsahu zaměstná-
váme místní zdravotnický perso-
nál, pomáháme zajištěním školení 
a přenosu know-how.

–  Kromě poskytování zdravotnické 
péče se zaměřujeme na zdravot-
nickou osvětu a šíření informací 
o hygienických zásadách. 

Spolek Světlo pro svět byl založen 
v České republice v srpnu 2007 ja-
ko součást mezinárodní sítě Light for 
the World, která v oblasti pomoci ne-
vidomým úspěšně funguje již od ro-
ku 1988.

Nutná péče o zrak začíná u dětí, např. distribucí vitaminu A a antibiotik zabraňujících nákaze infekčního trachomu.
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