
Katolický týdeník 44
27. října – 2. listopadu 2020 / Slavnost Všech svatých Ročník XXXI / Cena 15 Kč

www.katyd.cz
Téma na str. 4 a 5

Smrt blízkého

Všichni svatí

Více na str. 10 a 14 

Vzpomínáme na všechny věrné zemře-
lé. Co všechno se ale odehrává v člově-
ku, když o někoho blízkého přijde? A jak 
se s takovou situací máme jako křesťané 
vyrovnat?

Omezení sociálních 
kontaktů a volného 
pohybu může řadě lidí 
způsobit vážné potíže. 
Charita proto nabízí šest 
krizových telefonních linek, 
kde lze najít pomoc.

Jednou ze tří, které fungují nonstop, je 
linka v Blansku. „Za září jsme měli re-
kordních 734 hovorů, loňské září to bylo 
jen 597. Častěji volají lidé, kteří pociťují 
úzkost nebo podléhají depresi,“ popisuje 
vedoucí linky Zdeňka Švancarová. Vola-
jící se potřebují především svěřit se svý-
mi problémy. „Mají strach, co bude dál, 
a setkáváme se i s  tím, že si stěžují na 
fungování zdravotnictví, protože se jim 
nedostává služeb, které potřebují. Vo-

lají také lidé, kteří mají problémy s rodi-
či odmítajícími nosit roušky a zdržovat 
se doma,“ vypočítává. Mnozí se podle 
ní zklidní už samotným hovorem. „Ně-
kterým stačí v klidu vysvětlit, co zname-
ná ‚karanténa‘, co mají dělat,“ dodává 
Zdeňka Švancarová.

Podle toho, co volající potřebu-
jí, je pracovníci linek mohou odkázat 
i na speciální charitní poradny. Může 
jít o řešení možných dluhů (např. pre-

ventivní jednání o  jiném splátkovém 
kalendáři, ale i  exekuce), pracovně-
-právních vztahů, péči o člena rodiny 
a mnoho dalšího v sociální i zdravotní
oblasti. 

Nejtěžším úkolem je nyní pro Cha-
ritu udržet v chodu služby domácí pé-
če – tedy domácí pečovatelskou službu 
a  domácí zdravotní službu, včetně té 
hospicové. Klienti i pracovníci jsou totiž 
zasaženi infekcí v daleko větší míře než 

na jaře. „Možná za pár dnů budeme po-
třebovat lidi, až ti naši ‚padnou‘,“ říká 
Martin Zamazal, charitní krizový mana-
žer pro mimořádné situace. Věří však, že 
náročnou situaci zvládnou.

Oproti jarním měsícům má Charita 
dostatek ochranných pomůcek. Díky do-
tačnímu programu ministerstva práce 
a sociálních věcí si centrálním nákupem 
zajistila ochranné pomůcky.

Pokračování na str. 2

KT zdarma
na webu
Pandemie opět ztížila distribuci KT. Pro 
věřící, kteří nemají předplatné, je obtíž-
nější získat výtisk v kostele – nekonají se 
bohoslužby a řada lidí se také ocitla v ka-
ranténě. „Proto jsme se rozhodli opět 
uvolnit aktuální vydání v elektronické 
podobě zdarma,“ vysvětlil jednatel KT 
P. Stanislav Přibyl. Každou sobotu odpo-
ledne se objeví na www.katyd.cz odkaz 
ke stažení nového vydání ve formátu 
PDF po krátké registraci. „Zároveň vás 
prosíme o podporu, protože Katolický 
týdeník je financován pouze z předplat-
ného a inzerce. Předplaťte si Katolický 
týdeník,“ vyzývá jeho jednatel a generál-
ní sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl. 

Pokud jste už předplatiteli a zazna-
menáte problémy s  doručováním no-
vin do své poštovní schránky, kontak-
tujte, prosím, zákaznické centrum 
distributora SEND Předplatné na
tel.: 225 985 225 a 777 333 370. (red) 

Plnomocné odpustky pro 
duše v očistci lze letos získat 
delší dobu – celý měsíc. 

Rozhodla o tom z pověření papeže Fran-
tiška Apoštolská penitenciárie, tedy va-
tikánský „tribunál milosrdenství“. Vyšla 
tak vstříc požadavkům biskupů vzhle-
dem k pandemii, která na mnoha mís-
tech světa znemožňuje shromažďování 

lidí. Oktáv pro získání plnomocných od-
pustků (1. – 8. listopadu), spojený s ná-
vštěvou hřbitova, se tak rozšiřuje na celý 
listopad a v Česku platí již od 25. října. 
Odpustky lze získat rovněž návštěvou 
kostela či kaple, a to za splnění obvyklých 
podmínek (zpověď, přijetí eucharistie, 
modlitba na úmysl Svatého otce a vylou-
čení veškeré náklonnosti k hříchu). Navíc 
senioři, nemocní a všichni, kdo z vážných 
důvodů nemohou opustit domov kvůli 

epidemickým omezením, mohou získat 
plnomocné odpustky pro duše zemřelých 
také doma, pokud se v modlitbě spojí se 
společenstvím církve, zřeknou se hříchu 
a před Ježíšovým či Mariiným obrazem se 
pomodlí za zesnulé. Doporučuje se mod-
litba růžence, breviáře, litanií, rozjímá-
ní nad liturgickými texty nebo vykonání 
některého ze skutků milosrdenství. Ob-
vyklé podmínky lze podle dekretu splnit, 
jakmile to bude možné.  (cirkev.cz, tez)

Část biskupů se na Hostýně setkala 
osobně, jiní se připojili přes videokonfe-
renci. Ve společné výzvě (více na str. 6)
citují papeže Jana Pavla II., jehož sté 
výročí narození si letos připomínáme: 
„V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., 
který si sám musel projít zkouškou své 
těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás 
přimlouval. Připomínejme si stále jeho 
často opakovaná slova: ‚Nebojte se!‘ Je-
ho hluboké svědectví víry může pro nás 
být v této době příkladem a pamatujme, 
že Pán je stále s námi a nikdy nás neo-
pustí.“

Nechte kostely otevřené

Vzhledem k novým protipandemickým 
opatřením, která fakticky znemožňu-
jí účast lidu na bohoslužbách, vybízejí 
čeští a moravští biskupové kněze, „aby 
stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro 
individuální duchovní péči, zajistili ote-
vření kostelů pro soukromou modlitbu 
všude, kde je to možné, a byli k dispozici 
posloužit svátostmi jednotlivcům“.

Biskupové také děkují a povzbuzují 
všechny, kteří se v této době rozhodli po-
máhat: „Především lékařům, sestrám, 
zdravotníkům, pracovníkům Charit, 
ale také duchovním, bohoslovcům, stu-

dentům a ostatním, kteří pečují nebo se 
osobně nasazují pro dobro a útěchu dru-
hých.“ Připomínají také výzvu k mod-
litbě růžence každý večer v osm hodin. 
„Buďme si s pomocí Boží vzájemně opo-
rou,“ uzavírají.

Biskupové se na jednání věnovali eko-
nomickým záležitostem organizací, kte-
ré spadají pod ČBK, podnětům z komi-
sí, rad a pracovních skupin a také řízení 
Katolického fondu, jelikož od ledna musí 
být ze zákona změněna forma kontroly 
ze strany vlastníků. Dále schválili kodex 
Charity ČR, stanovy Sekce pro mládež 
ČBK a hovořili o přípravách na návštěvu 
ad limina (setkání biskupů s papežem, 
při němž podávají zprávu o  stavu své 
diecéze, koná se každých pět let), která 
by se měla uskutečnit příští rok na jaře 
v Římě.

Kvůli pandemii koronaviru bisku-
pové také rozhodli o přeložení termínu 
Celostátního fóra mládeže na jaro 2022 
a Celostátního setkání mládeže v Hrad-
ci Králové na srpen 2022. Hovořili rov-
něž o  přípravách na Rok sv. Ludmily, 
který vyvrcholí Národní poutí na Tetíně 
18. září 2021. V rámci tohoto mimořádné-
ho roku se uskuteční i další aktivity – vý-
stava o sv. Ludmile a připravuje se vzdělá-
vací program do škol. TOMÁŠ KUTIL

MEZINÁBOŽENSKÉ SETKÁNÍ V DUCHU ASSISI se konalo minulé úterý 20. října na římském Kapitolu. V bazilice Panny 
Marie u Nebeského oltáře se papež František se zástupci pravoslavných a protestantských křesťanů pomodlili za oběti válek 
a pandemie. Poté spolu s židy, muslimy, buddhisty, hinduisty a sikhy symbolicky předal několika dětem mírový apel (na snímku) 
určený politikům a všem lidem dobré vůle a společně rozsvítili svícen míru. Svíčky představovaly země sužované konflikty – Sýrii, 
Libyi, Ukrajinu, Jemen či Afghánistán – ale také „zapomenuté“ konflikty světa. Více na str. 8 a 16.  Snímek ČTK

Katolíků ve 
světě přibývá
Počet katolíků na světě meziročně vzros-
tl o 15,7 milionu na 1,3 miliardy z ce-
losvětové populace (přes 7,5 miliar-
dy). Je to tedy stále 17,7 %. Vyplývá to 
z  výroční statistiky vatikánské agen-
tury Kongregace pro evangelizaci ná-
rodů Fides. Data se vztahují k 31. pro-
sinci 2018. Počet biskupů ve světě klesl
o  12 na 5 377, ubylo i  kněží – nejví-
ce v Evropě, nárůst v Asii a Africe však 
pokles zmírňuje na celkových 414 065. 
Podobný trend je mezi řeholnicemi, kte-
rých v  Evropě po tisících ubývalo, za-
tímco Asie a Afrika měly více povolání 
– celkem je tak na světě 642 tisíc řeholnic
(o 7 249 méně oproti předchozímu ro-
ku). Přibývá trvalých jáhnů, meziročně 
o 610 na celkových 47,5 tisíce. Církev na 
celém světě provozuje přes 73 tisíc ško-
lek, 103 tisíc základních a 50 tisíc střed-
ních škol a vychovává takřka čtyři milio-
ny vysokoškolských studentů. (fides, sch)

Biskupové:
Nebojte se! 

Charita nabízí krizové linky a hledá dobrovolníky

Odpustky lze výjimečně získat po celý listopad

„Procházíme další těžkou zkouškou. Ale Pán je stále s námi 
a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie,“ 
povzbuzují biskupové ze zasedání na Svatém Hostýně.

TŘINÁCT NOVÝCH KARDINÁLŮ 
VČETNĚ PAPEŽSKÉHO KAZATELE 
P. RANIERA CANTALAMESSY OFM 
(na snímku) jmenuje papež na konzis-
toři 28. listopadu. Pocházejí z celého 
světa (ze Rwandy, Filipín, Chile, Mexika 
či Malty). Novinkou je pak vůbec první 
kardinálské jmenování Afroameričana – 
washingtonského arcibiskupa Wiltona 
Gregoryho. Snímek Wikipedia

Více na str. 16

Co papež
(ne)řekl? 
Dokument „František“ rusko-americ-
kého režiséra J. Afinejevského, který byl 
uveden 21. října na festivalu v Římě, způ-
sobil celosvětový rozruch. Režisér měl 
přístup k rozsáhlé vatikánské audiovizu-
ální dokumentaci, jak se však ukázalo, 
při práci s materiály se vzdálil novinářské 
a autorské etice, shrnují Vatican News. 
Zpráva o údajné změně přístupu papeže 
k homosexuálním párům převzatá médii 
není záznamem nové papežovy výpově-
di, nýbrž vznikla vynětím jedné pasáže 
z dlouhého rozhovoru papeže s mexickou 
novinářkou Valentinou Alazraki z loňské-
ho května. Mnozí interpretovali filmo-
vý dokument jako změnu v učení církve. 
„Neexistuje žádný církevní dokument, 
který by se týkal změny nauky katolické 
církve v této oblasti, a to ani ze strany pa-
peže, ani ze strany římských institucí,“ 
reagoval kardinál Dominik Duka. 

Pokračování na str. 16
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Charita 
nabízí linky 
a hledá...

Opatření vyvolaná aktuální epi-
demickou situací májí podle po-
řadatelů z  Komunity Blahosla-
venství a  nadačního fondu Credo 
také své výhody. „Akce se koná 
bez předchozí registrace, a všech-
ny přednášky i workshopy tak mů-
že sledovat kdokoli a  odkudko-
li,“ zdůrazňuje Michaela Straková
z Creda.

Podle P. Vojtěcha Koukala z Ko-
munity Blahoslavenství je lidí, kteří 
hledají duchovní zakotvení a hlub-
ší smysl života, kolem nás mnoho. 
„Je čas překonat ostych a  jít jim 

naproti. Proto se rodí různé evan-
gelizační iniciativy, ale musíme si 
přiznat, že poptávka o mnoho pře-
vyšuje nabídku,“ říká.

Zapojí se francouzský
misionář P. René Luc

Hlavním hostem akce, která se pod 
názvem „Evangelizace v moci Du-
cha, v poslušnosti Slovu“, uskuteční 
ve dnech 13. a 14. listopadu, bude 
francouzský kněz, spoluzaklada-
tel misijní školy pro mladé a autor 

mnoha knih P. René Luc. „Jeho dvě 
přednášky a další videoprezentace 
jiných hostů odvysíláme ze zázna-
mu. Živě se budou během obou dní 
přenášet workshopy zaměřené na-
příklad na proměnu farnosti, spo-
lečenství mládeže nebo vztahy, dále 
společné modlitby a také mše svatá 
s arcibiskupem Janem Graubnerem. 
Ten navíc předtím v přímém přeno-
su odpoví na zaslané dotazy,“ shr-
nuje program dvoudenní akce Stra-
ková.

Podrobnosti o programu i vysí-
lání naleznou lidé na webu www.
evangelizace.eu. „Prosíme všech-
ny o  modlitbu za přípravu online 
verze konference a budeme vděční 
i za finanční dary na pokrytí nákla-
dů spojených s přípravou přenosů,“ 
zakončují pořadatelé.

JIŘÍ GRAČKA

Zdravotníci,
dobrovolníci a řeholnice 
spojují v těchto dnech 
své síly při péči o seniory 
v pražské Nemocnici 
sv. Alžběty Na Slupi. 

Ve vrátnici nemocnice, kterou od 
loňska provozuje konvent alžbě-
tinek, se pro dlouhodobě nemoc-
né pacienty denně hromadí balíč-
ky a dopisy od jejich rodin a přátel. 
„Povzbuzujeme je, aby nemocným 
psali, volali a nosili drobnosti. Do-
vnitř už od 14. září totiž nikoho kro-
mě zdravotníků a  pečujících osob 
nepouštíme,“ vysvětluje jednatel 
a ředitel nemocnice Karel Matyska. 
Vchod za vrátnicí je uzamčený elek-
tronickým klíčem a prosklené dve-
ře otevře až následné použití dez-
infekčního zařízení, do něhož musí 
příchozí zaměstnanec vložit ruce. 
Není divu. „Na jaře jsme byli jedna 
z prvních nemocnic, kde se korona-
virus objevil, a taky jedna z nejzasa-
ženějších. Nyní se nám zatím daří 
nemoc udržet před dveřmi,“ popi-
suje ředitel. 

Podobně jako v řadě dalších cír-
kevních a charitních zařízení, kde se 
starají o seniory, i tady neustále hro-
zí nedostatek personálu. O sto paci-
entů tu momentálně pečuje téměř 
stejný počet zdravotníků. Ti však 
jen těžko zvládají (v  době izolace 
zařízení dlouhodobé lůžkové péče) 
nemocným zprostředkovávat soci-
álně-duchovní podporu a kontakt. 
Jak je to pro kondici pacientů důle-
žité, si tu ověřili už během jarní vlny 
pandemie. S péčí o nemocné pro-
to pomáhaly řeholnice a proškole-
ní bohoslovci pražského semináře. 
„Osvědčili se. A proto jsme zároveň 

s  izolací nemocnice před měsícem 
vyslali úpěnlivou prosbu sestře Voj-
těše Zikešové, představené kon-
gregace, která nám pomáhala už 
na jaře, o posílení týmu o řeholnice. 
A sesty hned ze tří společenství tady 
už 14 dní pracují,“ doplňuje mluvčí 
nemocnice Beatrix Sviezeny. 

Chybí jim kontakt
s rodinou

Sestra Alžběta Daniela Nemelová 
z Kongregace františkánek Neposk-
vrněného početí Panny Marie přijela 
pomáhat ze Stráže u Klatov. „Paci-
enti si chtějí a potřebují popovídat. 
Tím, že jsme s nimi byly v kontaktu 
jako zdravotnický personál, jsme se 
dostaly k těmto lidem velmi blízko. 
Můžeme spolu s důvěrou hovořit, 
dát jim najevo, že jsou potřební, mi-

lovaní, že je tady někdo, komu na 
nich záleží – zvláště když mají tak 
ztížený kontakt s rodinou,“ pouka-
zuje sestra Alžběta. Jak říká, denně 
slýchává: „Zítra zase přijďte, už se 
na vás těším.“ A přiznává: „Cítím 
se víc obohacená, než jsem do této 
práce vložila. A je to obrovská zku-
šenost.“ 

V Nemocnici sv. Alžběty pomá-
hali na jaře také proškolení boho-
slovci z pražského semináře. „Naše 
účast byla intenzivní a seminaristé 
poté byli oceněni Svatovojtěšskou 
medailí od pana kardinála. Jak ří-
kal, složili zkoušku z kněžství, pro-
tože byli ochotni riskovat sami sebe 
pro dobro druhých. Měli zkušenost 
z  praxe v  podobných zařízeních, 
a tak se k  lůžku nemocných uměli 
postavit. Nemocnice nás nyní znovu 
zavolala k pomoci, takže se chystá-
me,“ ilustruje rektor P. Jan Kotas. 

„Rádi je opět uvítáme. Kvůli riziku 
zavlečení nemoci by tu museli i byd-
let, v čemž by se po dvou střídali. Ke 
službě potřebným františkáni mo-
mentálně vyslali jako posilu bratra 
Samuela,“ dodává mluvčí nemoc-
nice. 

Práci personálu i  řeholnicím 
usnadní tento týden instalova-
ný nový signalizační systém, který 
umožní nejen komunikaci pacien-
tů se zdravotníky, ale také přepojo-
vání hovorů příbuzných a známých 
přímo na lůžko. Řada pacientů totiž 
nemá svůj telefon a někteří ho kvůli 
svému stavu nejsou schopni obslu-
hovat. „Chceme, aby nemocniční 
kaplan, řeholnice i sociální porad-
ci měli další možnost, jak pomoci 
ve spojení mezi pacientem, rodinou 
a přáteli. Pro jejich stav je to napros-
to zásadní,“ uzavírá Karel Matyska. 

JIŘÍ MACHÁNĚ

Celkem 388 zapsaných studentů re-
gistrovali minulý pátek na Cyrilo-
metodějské teologické fakultě Uni-
verzity Palackého v Olomouci pro 
nově vzniklý studijní obor teologie – 
vůbec první studium, které lze v ČR 
absolvovat online. 

„Zájem nás velice překvapil,“ 
hodnotí františkánská sestra Marta 

Lucie Cincialová, proděkanka pro 
organizaci, rozvoj a vnější vztahy, 
a zároveň dodává: „Jsme schopni si 
s ním poradit.“

Ačkoli základ studijního obo-
ru tvoří stovky připravených videí 
a dalších materiálů, které si kdykoli 
a odkudkoli může pustit libovolný 
počet lidí, v plánu jsou rovněž živé 

webináře – virtuální setkání vyuču-
jících a studentů s možností o probí-
raných tématech diskutovat. „Ty se 
ale nedají pořádat ve velkém počtu, 
proto bude třeba rozdělit studenty 
do menších skupin,“ popisuje ses-
tra Lucie.

Překvapením je pro fakultu také 
skladba nově zapsaných studentů. 
„Na polovinu z nich tvoří vysoko-
školsky vzdělaní lidé, od bakalářů 
až po profesory,“ shrnula garantka 
studijního programu, dominikánka 
Gabriela Ivana Vlková. Podobně ža-

datelé zastupují všechny věkové ka-
tegorie včetně důchodců.

Podle Lucie Cincialové se tak 
ukazuje, že nový studijní program 
vychází vstříc množství lidí, pro kte-
ré ani kombinované studium neby-
lo reálné. „Mohou to být lidé, kteří 
žijí v zahraničí, nebo ti, kdo ani je-
denkrát do měsíce nemají možnost 
přijet do Olomouce – například ře-
holní sestry v klauzuře,“ zamýšlí se. 
Zároveň ale varuje, že pohodlnější 
studium neznamená snadno získa-
ný titul. „Studenti si mohou vybrat, 

kdy chtějí připraveným materiálům 
věnovat čas. Vyžaduje to od nich ov-
šem velké sebeovládání, aby si ten 
čas udělat dokázali,“ říká prodě-
kanka.

S prací na přípravě online studij-
ního oboru začala olomoucká teo-
logická fakulta před déle než dvěma 
lety a uspíšila ji i  jarní karanténa, 
která také nabídla příležitost všech-
ny prvky vyzkoušet v praxi. Tříletý 
program nabízí studentům kom-
pletní filozofický a  teologický zá-
klad. JIŘÍ GRAČKA

Zítra zase přijďte, říkají pacienti
Dokončení ze str. 1

Kromě finanční náročnosti přija-
tých opatření začíná být problém 
v nedostatku sester. „Také náš per-
sonál už leckde postihlo onemocně-
ní covidem-19, případně jsou v ka-
ranténě nebo se starají o děti nebo 
jiné členy rodiny,“ zmiňuje Ludmila 
Kučerová, koordinátorka zdravot-
ních aktivit Charity ČR.

Charita proto vyzývá všechny, 
kdo by se mohli zapojit jako dobro-
volníci, aby se přihlásili. „Pomozte 
nám zajistit služby klientům, kte-
ří se bez pomoci neobejdou. Ne-
musíte být odborníkem na sociál-
ní a zdravotní služby. Každý člověk 
má řadu schopností, které mohou 
být pro druhé užitečné. K tomu, aby 
člověk vykonal něco pro druhého, 
stačí mnohdy jen dobrá vůle a nebýt 
lhostejný k druhým,“ zve například 
olomoucká arcidiecézní Charita. 
Podobné výzvy mají i brněnská, pl-
zeňská nebo pražská Charita. For-
muláře, kam lze svou nabídku dob-
rovolnictví zadat, jsou na webech 
jednotlivých Charit, rozcestník je 
k dispozici i na internetové stránce 
charita.cz. (tok)

Stovky zájemců o teologii online

KRÁTCE 

„ZAPOJTE SE JAKO DOBRO-
VOLNÍCI,“ vyzval studenty, se-
minaristy i  novice a  novicky teo-
log Mons. Tomáš Halík. „Neměli 
bychom zavdat příčinu k  rozšíře-
né představě, že církvím jde v  té-
to době zavřených kostelů přede-
vším o  to, jak nahradit vlastním 
členům chybějící bohoslužby. 
Církve tu nejsou jen pro své čle-
ny, nýbrž pro všechny, zvláště pro 
potřebné,“ apeluje Tomáš Halík. 
Zmiňuje, že seminaristé pomáha-
li i  na jaře. Nyní je podle něj po-
třeba zapojit se nejen v  nemoc-
nicích, ale i  v  domovech seniorů 
a  jiných zařízeních, kde ohrožení 
lidé strádají nejen virovým one-
mocněním, nýbrž také samotou
a strachem.

CHARITATIVNÍ BĚH na při-
pomínku bývalé studentky praž-
ského Arcibiskupského gymná-

zia a  altistky (mířící původně do 
operní branže) Anny Ammerla-
an, která zemřela loni na rakovi-
nu, je možné podpořit ještě tento 
týden (do 1. listopadu). Ročně je 
v Česku rakovina diagnostikována 
přibližně 450 dětem. „Během za 
Aničku chceme dát vědět těm, kte-
ré momentálně procházejí léčbou, 
že v  tom nejsou samy, a  podpořit 
je,“ uvádějí organizátoři běhu.

Virtuální běžci se na něj mohou 
registrovat online na www.run-
-tour.cz/virtualni-beh. Minimální 
délka trati je tři kilometry a je mož-
né ji individuálně nejen zaběhnout, 
ale také ujít, přičemž horní hrani-
ce její délky není stanovena. Vý-
těžek ze startovného (minimálně 
100 korun) získají čtyři organiza-
ce, které pomáhají dětským onko-
logickým pacientům. K  uzávěrce 
tohoto KT bylo účastníků více než 
959 a vybrali společně přes 215 tisíc
korun. 

(tok, tez)

Sestra Alžběta na návštěvě u jedné z pacientek.  Snímek Beatrix Sviezeny

Zájem o nový unikátní studijní obor olomoucké teolo-
gické fakulty, který bude probíhat online, předčil všech-
na očekávání. Zvládneme to – ujišťují pedagogové.

  Linka důvěry v Blansku: 516 410 668
a 737 234 078 (nonstop)

  Krizová linka Diecézní charity 
Plzeň: 777 167 004 (nonstop)

  Krizová linka Diecézní charity
České Budějovice:
603 281 300 (nonstop)

  Krizová linka Oblastní charity
Vimperk: 732 122 071 
(po–st 14–16 h)

  Krizová linka Farní charity Tábor: 
381 255 999 (po–pá 8–17 h)

  Krizová pomoc Charity Opava: 
553 653 776 (po–pá 7–15.30 h)

Jak evangelizovat?
Kdo se chce inspirovat pro hlásání evangelia, 
letos o své podzimní setkání nepřijde. Čtvrtý 
ročník Konference o evangelizaci se ovšem 
uskuteční jen ve virtuálním prostoru.



Více než 41 tisíc
poutníků navštívilo hrob 
nového blahoslaveného 
Carla Acutise 
v bazilice v Assisi. 

Po 19 dní přicházeli ke skleněnému prů-
zoru v sarkofágu, kde nový patron mlá-
deže odpočívá v mikině, džínách a tenis-
kách. Carlo zemřel na akutní leukemii 
roku 2006 v pouhých 15 letech a byl bla-
hořečen letošního 10. října. Nadšenec 
do počítačových her a  programování 
a autor webového katalogu eucharistic-
kých zázraků se tak stal prvním blaho-
slaveným mileniálem (více KT 41). „Tak 
početná účast věřících ukazuje, že Carlo 
je světcem z našeho středu,“ prohlásil 

biskup Marcello Semeraro (nový prefekt 
Kongregace pro kauzy svatých) 19. října 
večer při mši svaté, po které byl chlapcův 
hrob zakryt mramorovou deskou. Úcta 
k „Božímu influencerovi“ či „ajťákovi“, 

jak bývá bl. Carlo titulován, se rozšířila 
brzy po jeho smrti. Už následující rok 
zpracoval redaktor L’Osservatore Ro-
mano P. Nicola Gori knižně Carlův živo-
topis a chlapcova domovská milánská 
arcidiecéze začala shromažďovat svě-
dectví k zahájení beatifikačního proce-
su. Roku 2013 byl prohlášen za ctihod-
ného.

Cestu k  blahořečení otevřel papež 
František, když letos v  únoru potvrdil 
zázrak na Carlovu přímluvu. Týkal se 
uzdravení tehdy čtyřletého brazilského 
dítěte: Mattheus Vianna se narodil s vad-
nou tzv. prstencovou slinivkou, která mu 
ucpávala střevo. Trpěl bolestmi břicha, 
častým zvracením a potravinovou nesná-
šenlivostí, fakticky nemohl jíst. V roce 
2013 se jeho matka dozvěděla, že jejich 
známý kněz pořádá mši svatou s uctívá-
ním relikvie kandidáta blahořečení Carla 
Acutise, kde je možné poprosit o přímlu-

vu v jakékoli nemoci, a rozhodla se s dítě-
tem přijít. P. Nicola Gori vylíčil italským 
médiím: „Bylo to 12. října, sedm let po 
Carlově smrti. To dítě, když na něm byla 
řada, vyslovilo jediné přání jako modlit-
bu: ‚Přeju si, abych už tolik nezvracel.‘ 
Uzdravení nastalo okamžitě a fyziologie 
daného orgánu se proměnila.“

Cestou domů Mattheus řekl matce, 
že se cítí zdravý, a doma si poručil oblí-
bené jídlo svého bratra: hranolky, fazole 
a steak. Všechno snědl, nezvracel a od 
té chvíle už jedl normálně. Lékaři, jak 
uvádí agentura CNA, jeho případ nikdy 
nedokázali vysvětlit.

(cna, sch)
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„POŠLI DOBRO“ je název slovenské 
iniciativy, kterou chce skupina tamních 
studentů ulehčit koronavirovou izolaci 
starým lidem. Iniciátor Ján Cipár z Eko-
nomické univerzity v Bratislavě kolem 
sebe soustředil na osm desítek dobro-
volníků, kteří rozesílají povzbudivé do-
pisy klientům zařízení pro seniory. Při-
dat mohou obrázek nebo třeba vyrobený 
náramek. Dopisy vyjadřující blízkost 
a podporu už dostali staří lidé ve čtyřech 
zařízeních v Trnavě a okolí. „Naším cí-
lem je nezůstat jen na západním Sloven-
sku, ale rozšířit se dál,“ uvedli iniciátoři 
s tím, že aktuálně jednají s Charitou na 
východním Slovensku i s dalšími part-
nery.

UMĚLÝ POTRAT KVŮLI POŠKOZE-
NÍ PLODU už nebude v Polsku možný. 
Minulý týden tak rozhodl polský ústavní 
soud, když na popud vládní strany PiS 
a spojenců přezkoumával potratový zá-

kon z roku 1993. Ten povoluje umělý po-
trat v případě incestu či znásilnění, ohro-
žení matčina života či právě v případě 
vážného poškození dítěte. Podle ústav-
ního soudu však poslední zdůvodnění 
odporuje ústavě, která každému jednot-
livci garantuje právo na život. Odpůrci 
potratů v Polsku dlouhodobě označovali 
aborty poškozených plodů za eugeniku. 
Ročně lékaři v Polsku provedou kolem
1 000 potratů, z drtivé většiny právě kvů-
li vadám plodu. Předpokládá se tedy, že 
nyní umělých potratů výrazně ubude. 
Podle předsedy polského episkopátu 
arcibiskupa Stanisława Gądeckého jde 
o „epochální změnu“. „Toto rozhodnutí 
potvrdilo, že koncept ‚života nehodného 
žití‘ je v ostrém rozporu s principy práv-
ního demokratického státu. Život každé 
lidské bytosti od početí po přirozenou 
smrt má před Bohem stejnou hodnotu 
a měl by být státem stejně chráněn,“ pro-
hlásil arcibiskup.

AUTORSKÁ PRÁVA KE SVÉ KNI-
ZE, a tudíž i veškerý zisk převede kar-
dinál Philippe Barbarin na oběti zneu-
žívání. Pod titulem „V mé duši a v mém 
svědomí“ líčí emeritní lyonský arcibis-
kup svou čtyřletou zkušenost s  fran-
couzskými soudy i  veřejným opovrže-
ním poté, co byl obviněn z neoznámení 
sexuálních útoků na mladistvé ze strany 
kněze své arcidiecéze. Soud kardinála 
nakonec osvobodil. „Navzdory očistě 
se mé jméno stalo symbolem pedofilie. 
Lidé na mě stále útočí ve vlaku, v met-
ru…, protože pedofilní kněz je ten nej-
větší skandál,“ píše kardinál s tím, že ale 
tento hněv chápe a při svých dnešních 
zkušenostech by při podezření reagoval 
rychleji a účinněji. „Svou modlitbu vždy 
začínám jmény obětí,“ ujišťuje dneš-
ní kaplan v klášteře na severu Francie. 
Oběti zneužívání nyní osobně přijímá, 
aby jim poskytl podporu. Do úřadu ly-
onského arcibiskupa papež čerstvě jme-

noval dosavadního biskupa ajaccijské-
ho, šedesátiletého Oliviera de Germay. 
K jeho prioritám patří mládež, sociální 
učení církve a ekumena. K úřadu lyon-
ského arcibiskupa se váže titul primase
Galie.

BISKUPOVÉ V CHILE ODSOUDILI 
NÁSILÍ a vyzvali věřící ke skutkům po-
kání poté, co vandalové zaútočili na dva 
kostely v metropoli Santiago de Chile. 
Shromáždění za větší sociální sprave-
dlnost zneužili násilníci, kteří se vmí-
sili do davu s protikřesťanskými hesly, 
kostely posprejovali a zapálili. Opako-
val se tak loňský scénář, kdy vandalové 
plenili kostely během demonstrací k 30. 
výročí návratu Chile k demokracii. V ze-
mi se letos 25. října konalo referendum 
o ústavních změnách. „Drtivá většina 
obyvatel touží po spravedlnosti a účin-
ných opatřeních, která přispějí k překo-
nání nerovnosti, korupce a vykořisťová-

ní. Věříme, že tato většina nepodporuje 
a  neospravedlňuje násilné akce,“ na-
psali chilští biskupové. Připomněli ideu
všeobecného bratrství nové papežské 
encykliky Fratelli tutti a dodali: „V po-
stoji bratrství se dokážeme vyjadřovat 
s  úctou, podílet se na demokracii be-
ze strachu a  přispívat ke společnému 
dobru.“ Útokům na křesťanské budo-
vy a sochy čelí v posledních měsících 
také v USA. Uchylují se k nim někte-
ří účastníci hnutí za rasovou rovno-
právnost. V  minulém týdnu se věří-
cí v  San Rafael v  Kalifornii modlili 
růženec na místě, kde o den dříve dav 
zhanobil a strhl sochu místního věro-
zvěsta sv. Junípera Serry. Sanfranci-
ský arcibiskup Salvatore Cordileone 
zde později před sto padesáti lidmi vy-
konal obřad exorcismu za odpuštění 
rouhání a očištění srdcí těch, kdo čin
spáchali.

(tkkbs, kai, la croix, acn, cna)
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SLAVNOSTNĚ INAUGUROVÁN BYL DŮM MADELEINE DELBRÊLOVÉ v Ivry-sur-Seine na předměstí Paříže. „Tento dům byl 
vždy živým místem přijetí, kde se naslouchalo, zakoušelo bratrství, sdílelo evangelium. A my chceme tuto atmosféru uchovat,“ pro-
hlásil při slavnosti créteilský biskup Michel Santier. Ctihodná Madeleine Delbrêlová (1904–1964) byla francouzská mystička, ese-
jistka a básnířka, která v tomto domě v dělnické enklávě žila se skupinou přítelkyň – a společně sloužily chudým. Ve svém literárním 
díle se snažila vést dialog s marxismem z pozic Kristova evangelia, neboť jí leželo na srdci, že nejchudší lidé jsou nejednou ponecháni 
napospas ateismu a vlastní radikalizaci. Od roku 1993 běží její beatifikační proces. V Domě Madeleine Delbrêlové zůstala zachována
v původním stavu její pracovna, jinak se zde budou konat přednášky a setkávání a velká zahrada se už nyní využívá pro komunitní 
projekty. Snímek madeleine-delbrel.net

Uzdravení na přímluvu „Božího ajťáka“

Brazilský chlapec Mattheus, 
uzdravený na přímluvu bl. Carla.
 Snímek acidigital.com

Německo
na cestě
Řada reprezentantů 
německé církve míří v těchto 
týdnech do Říma. Ukazuje 
to vůli řešit kontroverze 
kolem reformního 
procesu v Německu.

Nejnověji Vatikán zamítl návrh evange-
lických a katolických teologů „Společně 
u stolu Páně“ – umožnit interkomunio 
mezi německými katolíky a protestan-
ty (viz KT 40). Podle vatikánské Kon-
gregace pro nauku víry návrh nezohled-
nil závažné teologické rozdíly. Němečtí 
křesťané nicméně plánují v přípravách 
na společné přijímání pokračovat, jak 
informovala německá agentura KNA. 

Nejistotu probouzí také pokračující 
tzv. synodální cesta – dvouletý reformní 
proces, kdy se teologové a angažovaní 
laici setkávají k diskusím nad ožehavý-
mi otázkami katolické věrouky a morál-
ky od celibátu či svěcení žen po podíl 
laiků na vedení církve. Výsledkem má 
být seznam navrhovaných změn, kte-
rý by z Německa putoval k příslušným 
autoritám do Vatikánu. Červencový do-
kument Kongregace pro klérus „Pas-
torální konverze farního společenství 
ve službách evangelizačního poslání
církve“ pak mj. stanovil jasné meze ně-
mecké reformě farností, nad kterou též 
mezi Německem a Římem proběhly ost-
ré diskuse. Od konce léta se u papeže vy-

střídali biskupové Bertram Meier, Hei-
ner Wilmer, Heinz-Josef Algermissen 
nebo kardinál Reinhard Marx. Minulé 
pondělí pak František soukromě jednal 
s apoštolským nunciem v Německu, ar-
cibiskupem Nikolou Eterovićem. Eme-
ritní fuldský biskup Algermissen podle 
online magazínu National Catholic Re-
gister sdělil, že papež vyjádřil o stav círk-
ve v Německu „vážné obavy“ a údajně si 
stěžoval, že Němci ignorují jeho loňský 
mimořádný dopis „Putujícímu Božímu 
lidu v Německu“, v němž položil limity 
synodální cestě. Papežovu starost potvr-
dil pro měsíčník Herder Korrespondenz 
předseda Papežské rady pro jednotu 
křesťanů kardinál Kurt Koch. 

Ačkoli některá média spekulují o hro-
zícím schizmatu, církevní autority situ-
aci za tak vážnou nepokládají. Kardi-
nála Reinharda Marxe, jednoho z otců 
synodální cesty, papež čerstvě potvrdil 
do vatikánské Rady pro ekonomii i do 
své poradní Rady kardinálů. A kolínský 
arcibiskup Rainer Maria Woelki – je-
den z kritiků synodální cesty – sice pro 
National Catholic Register připustil, že 
„některé ideje, které se prosazují v rám-
ci synodální cesty, ohrožují pouto jed-
noty s Římem“, avšak otevřené schiz-
ma a vytvoření německé národní církve 
podle něj nehrozí, a to už z praktických 
důvodů. Koronavirová krize navíc podle 
Woelkiho „vrátila na stůl tolik existenci-
álních otázek, že se debaty o reformách 
ukazují jako mimoběžné se skutečnými 
problémy lidí“. ALENA SCHEINOSTOVÁ



Před téměř dvanácti lety se 
Pavle Kubelkové z Provodova 
na Zlínsku během pár sekund 
převrátil svět: při tragické 
nehodě přišla o syna.

„Stalo se to přímo v centru Zlína. V místě au-
tobusové zastávky spadl strom na osm lidí 
a mezi nimi byl můj syn Honzík se svým nej-
lepším kamarádem Danem. Jako každý den 
šli v té době na autobus, aby se ze školy vráti-
li domů,“ vzpomíná Pavla Kubelková na jed-
no čtvrteční odpoledne v  lednu 2009. Kmen 
dvacetimetrového pajasanu s uhnilými kořeny 
zasáhl tehdy vedle obou smrtelně zraněných 
chlapců ještě několik dalších lidí, kteří ale měli 
víc štěstí a přežili.

„Lékařce, která mi telefonovala, že Jana za-
sáhla větev a je v kómatu, jsem nedokázala vě-
řit. Zpráva o tragické události se začala rychle 
šířit, chlapcům už ale nic život zachránit ne-
mohlo. Dan zemřel hned první noc na anes-
teziologicko-resuscitačním oddělení ve Zlíně, 
Honzík ještě deset dní v Brně bojoval,“ po-
kračuje ve vyprávění matka zemřelého chlap-

ce, která poslední dny trávila vedle jeho lůžka 
a modlila se. „Boží vůle byla nejspíš jiná, než je 
představa matky. Dodnes prosím Pannu Ma-
rii, aby byl Honzík v její náruči,“ dodává.

Jak překonat
životní zemětřesení

Modlitba a život z víry pomáhaly Pavle Kubel-
kové také v následujících měsících a  letech. 
Oporou se jí stalo křesťanské hnutí Modlit-
by matek a také spolek Dlouhá cesta, který se 
na pomoc rodičům zemřelých dětí zaměřuje. 
„Základ naší činnosti tvoří laická podpora za-
ložená na vzájemné pomoci lidí s podobnou 
životní zkušeností,“ říká předsedkyně spolku 
Martina Hráská.

Nejdůležitější v takové situaci je podle ní 
empatická podpora, respekt a trpělivost nej-
bližšího okolí. „Ztráta dítěte je životním ze-
mětřesením – krizí, která zasahuje do všech 
oblastí života rodičů, rodiny a blízkého okolí. 
Rodiče v obrovském žalu přestávají rozumět 
světu kolem i sami sobě, mají pocit, že je ni-
kdo nemůže pochopit, a ztráta dítěte znamená 
mnohdy krizi i pro partnerský vztah,“ popisuje 
Hráská.

Zásadní je proto smutek zpracovat se vším, 
co k němu patří, a nesnažit se ho vytěsnit. „Je 
to proces, který se nedá nikam odložit ani pře-
skočit, musí se odžít. Pak nastane čas, kdy se 
rodiče začínají vracet k běžnému životu. Oka-
mžik, kdy přestat truchlit, je ale individuální 
a nastává po různě dlouhé době. Je proto dob-
ré, když mají rodiče nablízku někoho, kdo je 
celým procesem provede a s kým mají možnost 
sdílet všechno, co prožívají,“ zmiňuje před-
sedkyně Dlouhé cesty.

Tento spolek proto pozůstalým rodičům, 
sourozencům i  dalším členům rodiny nabí-
zí několik podpůrných projektů: „Barevné-
ho anděla“ s  finanční podporou proměny 
sourozeneckých pokojíčků, putovní výstavu 
„Láskyplné vzpomínky“, vzpomínkovou ak-
ci „Zapalme svíčku“ nebo divadelní předsta-
vení „Budu všude kolem tebe“, které hrají 
čtyři pozůstalé maminky. „V případě potřeby 
pak zajišťujeme odborné poradenství v Pra-
ze a ve spolupráci s odborníky i  jinde. Jsme 
schopni poskytnout krizovou intervenci, po-
moc pro pozůstalé rodiče, sourozence i pra-
rodiče, psychologické konzultace nebo soci-
álně právní poradenství,“ jmenuje Martina
Hráská.

(gra)
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NAKRESLILA  TEREZA MARIANOVÁ

MEANDER

Novinky z biblické edice manamana

manamana - edice nakladatelství Meander, ve které 
vycházejí biblické příběhy převyprávěné Ivou Pecháčkovou 
a ilustrované velmi mladými výtvarníky.

Naše knihy kupujte v e-shopu (www.meander.cz), 
v knihkupectví Meander (Vratislavova 7, Praha 2) 
a u všech dobrých knihkupců.

nakladatelstvi.meander
meander_publishing

Smutek, pocit opuštění, 
zoufalství a bezmoci, ale také 
hněv, lítost, výčitky svědomí 
nebo úzkost a někdy také touha 
či úleva. Všechno to se v člověku 
může začít ozývat poté, co 
přijde o někoho blízkého.

Smrt vedle silných emočních reakcí nabou-
rává pocit vlastní identity pozůstalých, jejich 
vztahy s jinými lidmi, a dokonce přesvědčení 
o stabilitě a bezpečnosti světa. V hlavě se ob-
jevují otázky jako: „Jsem ještě manželka, mat-
ka…?“, „Jak teď odpovědět na otázku, kolik 
mám dětí?“ nebo „Jak to Bůh mohl dopustit?“ 
A truchlení se neomezuje jen na psychiku, do-
provázejí ho třeba i symptomy tělesné: únava 
a vyčerpání, zažívací problémy, dušnost, bo-
lesti svalů a kloubů, nespavost nebo změna 
chuti k jídlu.

„Zármutek zasahuje člověka plně a  na 
všech rovinách. Je to přirozená reakce na 
ztrátu milované osoby, a cokoliv se v průběhu 
truchlení objeví, je zpravidla normální,“ říká 
psycholožka Naděžda Špatenková z Filozofic-
ké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 

která se tématy truchlení a péče o pozůstalé 
dlouhodobě zabývá. Ač se podle ní většina 
truchlících k běžnému životu vrací po dvou až 
čtyřech měsících a určité „uzdravení“ obvyk-
le trvá rok a déle, je i tato doba individuální. 
„Například ovdovělé ženy truchlí tři až čtyři 
roky, zatímco ovdovělí muži kolem deseti mě-
síců. Ne proto, že by truchlili méně, ale spíše 
se jim dostává více opory než ženám. Naopak 
pozůstalým rodičům to může trvat téměř celý 
život,“ vysvětluje.

Únik z reality je slepá ulička

Truchlení má několik fází, kterými je třeba si 
projít. Na počátku se dostavuje šok, popírání 
nebo zlost. S uskutečněným pohřbem končí 
fáze sebekontroly vyvolaná zaneprázdněním 
a přichází zármutek v plné intenzitě. V závě-
ru pak dochází k adaptaci na danou situaci 
a na to, že zemřelý v životě pozůstalých schá-
zí. „Důležité je splnit čtyři P: přijmout ztrátu 
jako realitu, prožít si zármutek, přizpůsobil se 
světu, ve kterém zemřelý už není, a přeinves-
tovat city, což znamená citově se odpoutat od 
zemřelého a tyto city vložit do jiných činností 
a vztahů – ať už stávajících, nebo i nových,“ 
dodává psycholožka.

Vyrovnat se se smrtí blízkého podle ní po-
máhá leccos. I když neexistuje žádný „správ-
ný“ způsob truchlení, některých je namístě se 

vyvarovat. „Zármutek se rozhodně nedá pře-
konat alkoholem, drogami, jídlem, hněvem, 
soudními spory, fantazírováním, izolací, na-
kupováním, prací ani jiným únikem z reality,“ 
varuje Špatenková. Odborná – psychologická 
nebo psychiatrická – pomoc je pak nezbytná 
v případech, jako jsou deprese, různé podoby 
závislosti, hypochondrické symptomy, fobie, 
záchvaty paniky, intenzivní pocity viny a sebe-
obviňování, sebevražedné pokusy nebo různé 
formy duševních poruch.

Zůstat v kontaktu se skutečností pomáhá 
například nutnost řešit praktické otázky sou-
visející s úmrtím blízkého: zařizování pohřbu, 
vyřizování úředních náležitostí, potřeba uspo-
řádat pozůstalost a podobně. „Pro pozůstalé 
to může být náročné, obtěžující a složité, mo-
hou také potřebovat pomoc nebo radu – a té 
by se jim mělo dostat. Současně jim ale řeše-
ní praktických otázek pomáhá zůstat v rámci 
možností aktivní, vrací je do každodenní rea-
lity. Pomalu, ale jistě si uvědomují, že musí žít 
dál i bez zemřelého a že to nakonec zvládnou,“ 
konstatuje psycholožka.

Sdělená bolest – poloviční bolest

Průvodcem na dlouhé, náročné a trnité cestě 
truchlení má být především rodina, případně 
přátelé a známí. „Jenomže zármutkem mohou 
být zasaženi všichni blízcí a přátelé zase ob-

vykle nevědí, co dělat, co říct. A tak nezříd-
ka neudělají vůbec nic a raději se pozůstalým 
vyhýbají,“ upozorňuje Špatenková a  varuje 
i  před neútěšnými větami typu: „Netrap se 
tím!“, „Život jde dál!“, „Musíš být silný!“, 
„No tak, už nebreč!“ nebo „Všichni tam mu-
síme…“

Co naopak pomáhá, je věnovat druhým 
čas, naslouchat, sdílet bolest nebo společně 
vzpomínat na zemřelého: zkrátka nabídnout 
podporu v duchu úsloví „sdělená bolest – po-
loviční bolest“. Nejintenzivnější doprovázení 
zpravidla potřebují pozůstalí ve fázi akutního 
žalu, bezprostředně po smrti blízkého, složitá 
ale mohou být také jiná období – třeba řešení 
praktických záležitostí, s nimiž si nyní nevědí 
rady. „Zvláštní pozornost pak věnujte období 
tří měsíců po úmrtí. Pro všechny ostatní je to 
‚přece už dost dlouho‘, ale pozůstalému teprve 
teď v plné intenzitě dochází, o co všechno při-
šel,“ upozorňuje psycholožka.

Na otázku: „Kdy to skončí?“ univerzální 
odpověď neexistuje. „Život pozůstalých už ni-
kdy nebude stejný jako dřív, nové ‚normální‘ 
není stejné jako staré ‚normální‘. Protože ze-
mřelý člověk byl pro ně důležitý, už to bez něj 
nikdy nebude stejné. Postupem času to zkrát-
ka bude jiné a záleží také na tom, jak oni sa-
mi budou v tomto ohledu aktivní a co všechno 
pro zvládnutí svého zármutku udělají,“ uzaví-
rá Naděžda Špatenková. JIŘÍ GRAČKA

Smutek se neodloží, musí se odžít
inzerce

Pomohou přátelé a čas

Desatero pro pozůstalé
�  Zapojte se do přípravy pohřbu. Příprava po-

zůstalým umožňuje dělat něco smysluplné-
ho, dává náplň „prázdnému“ času po smrti 
milovaného.

�  Věnujte pozornost tomu, co jíte. Někteří 
truchlící nemají hlad ani žízeň, což je nebez-
pečné, jiní se zase přejídají nebo konzumují 
nevhodné potraviny.

�  Zachovejte pokud možno normální režim. 
Čím pozdější návrat k normálu, tím bude ob-
tížnější.

�  Posuďte svůj zdravotní stav. Projevy zármut-
ku mohou u pozůstalých vyvolat pocit, že 
jsou nemocní. Je nanejvýš vhodné navštívit 
lékaře, který případné zdravotní problémy 
vyloučí.

�  Hovořte o zemřelém člověku. Neplatí přitom, 
že „o mrtvých jen dobře“.

�  Dovolte si truchlit. Je to normální a důležité, 
pozůstalým to pomáhá vyrovnat se se ztrá-
tou.

�  Udělejte si čas na truchlení. Je čas truchlit 
i čas s truchlením přestat…

�  Dovolte si zlostné pocity. Vůči zdravotnic-
kým pracovníkům nebo viníkovi tragédie, 
vůči Bohu i sobě… Truchlící by o svých zlost-
ných pocitech měli s někým hovořit, vypsat 
se z nich.

�  Dovolte druhým, aby vám pomáhali. A neboj-
te se je o to sami požádat.

�  Nebojte se vyhledat pomoc. Ostatní neví, zda 
a jak pozůstalému pomoci, proto je vhodné, 
aby své potřeby konkretizoval.

Ztráta blízkého vyvolává celou škálu pocitů a důsledků, vyrovnat se s ní trvá i roky. Snímek Filip Fojtík
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Paliativní péči mají lidé
spojenou až se závěrem života 
a pobytem v hospici, nejlépe ale 
pomáhá tehdy, když nemocného 
s těžkou nemocí doprovází 
včas. Postupně se proto 
dostává také do nemocnic.

„Paliativní péče je tady proto, aby lidem pomoh-
la hledat odpovědi na složité otázky, které je za-
čnou napadat, když se dozví o své vážné nemoci: 
Co to pro mě znamená? Jak bude můj život vypa-
dat dál? Může mi někdo pomoci uchovat si zdraví, 
nebo aspoň soběstačnost? A co mám říct dětem, 
partnerovi nebo rodičům?“ říká Ondřej Kopec-
ký, zakladatel a  vedoucí lékař Centra podpůrné 
a paliativní péče ve Všeobecné fakultní nemocni-
ci v  Praze a  také člen realizačního týmu projek-
tu nemocniční paliativní péče při ministerstvu
zdravotnictví.

Smyslem jejich snahy ve zkratce je, aby i život 
s těžkou nemocí dával smysl a „stál za to“ v nej-
různějších rovinách – tělesné, psychické, duchov-
ní, vztahové, emoční i sociální. „V různých fázích 
nemoci mohou paliativní týmy pomáhat různým 
způsobem. Společně se základními obory, jako je 
chirurgie, neurologie, onkologie nebo intenzivní 
péče, se starají o co nejlepší léčbu příznaků, ale také 
o psychické i duchovní potřeby nemocných a jejich 
blízkých,“ líčí Kopecký. Pracovníci podle něj pomá-
hají se zvládáním nové situace, umí vyslechnout, 
pomoci s nápory emocí, hledat smysl a dobro i v těž-
kých chvílích a také koordinovat péči různých lékař-
ských oborů. Zajistí návaznou péči po propuštění 
z nemocnice a pomohou s komunikací obtížných 
témat v rodině nebo mezi pacientem a zdravotníky.

Dříve
vyslovené přání

Ke zdravotnické péči přitom dodávají ještě jednu 
velmi důležitou rovinu. „Dnešní medicína často do-
káže poskytovat intenzivní a náročnou léčbu cíle-
nou na konkrétní onemocnění, často ale nemocní 
i sami lékaři přemýšlejí, jestli je to ta nejlepší vol-
ba. Nemocniční paliativní týmy proto pomáha-
jí najít a pojmenovat důležité životní hodnoty ne-
mocných, formulovat cíle, o které chce pacient při 
léčbě závažné nemoci usilovat, a také nalézt prů-
nik těchto přání s  možnostmi léčby,“ objasňuje
Kopecký.

Pro ty, kdo už mají jasnou představu, jakou péči 
a léčbu chtějí dostat a jakou naopak určitě dostá-
vat nechtějí, pak existuje institut tzv. dříve vyslo-
veného přání. „Pacientovi pomůžeme formulovat, 
které postupy a za jakých okolností lékaři nemají 
používat – jako třeba připojování na přístroje, oži-
vování, převážení do nemocnice, zavádění různých 

hadiček na výživu apod. A to vše proto, že si pa-
cient takové postupy a okolnosti péče nepřeje, ni-
koli proto, že by jeho život nemohly ještě o nějaký 
čas prodloužit. Pomůžeme také najít blízkou oso-
bu, které svěří rozhodnutí pro případ složitého pře-
mýšlení o přiměřené péči v těžkých stavech, kdy-
by toho nemocný sám nebyl schopen,“ vysvětluje
lékař.

O pravdivosti
i naději

Častým tématem, jehož se lékaři v základních obo-
rech obávají, je pak komunikace s nemocnými a je-
jich blízkými o špatné prognóze nemoci a nepří-
znivých zprávách. „Paliativní specialisté mohou 
v takové situaci velmi dobře pomoci otevřít právě 
tato obtížná témata, a to tak, aby nemocným umož-
nili prožívat radost, jistotu, důvěru i naději,“ je pře-
svědčen Kopecký a připojuje, že i podle lékařských 

výzkumů se naděje, radost a důvěra nevážou na iluzi 
o nekonečném životě nemocných, ale spíš na jistotu 
otevřenosti a pravdivosti v komunikaci, na dosaži-
telnost dobré pomoci i v závěru života, na respek-
tování životních hodnot a postojů nemocného, na 
zážitek bezpečí, porozumění a přijetí při povídání 
o těžkých věcech.

Pomoc paliativních týmů může podle něj nemoc-
ného i jeho blízké doprovázet od okamžiku zjištění 
závažné nemoci. „Proto je také třeba, abychom pali-
ativní péči nabízeli přímo v nemocnicích – tam totiž 
lidé přicházejí se svými zdravotními obtížemi, tam 
se dozvídají o svých těžkých nemocech, tam proží-
vají silné emoce, jako je úzkost, smutek, zoufalství, 
radost nebo naděje, tam se rozhodují o budoucí péči 
i léčbě a tam také často prožívají samotný závěr ži-
vota,“ konstatuje lékař.

I proto je podle něj škoda, že paliativní péče ne-
ní v podobě specializovaných nemocničních týmů 
(skládajících se z lékařů, sester, psychologů, kap-
lanů, sociálních pracovnic i dalších profesí) u nás 

k dispozici ve všech nemocnicích. Dobře dostup-
né jsou tyto týmy zatím jen v několika fakultních 
a krajských nemocnicích, v některých regionech 
i v menších oblastních zařízeních. Přesto se situa-
ce v posledních letech díky úsilí mnoha odborníků 
i institucí proměňuje. „V rámci pilotního projektu 
ministerstva zdravotnictví nyní ověřujeme model 
fungování konziliárních paliativních týmů v nemoc-
nicích. Bohužel zatím chybí možnost tuto péči pla-
tit ze zdrojů zdravotního pojištění. Věříme ale, že 
i s pojišťovnami najdeme společnou řeč,“ uzavírá 
Ondřej Kopecký. JIŘÍ GRAČKA

Aby i závěr života stál za to

Manželé Ludmila a Stanislav 
Budařovi začali hned po revoluci 
podnikat. Jejich zákusky brzy patřily 
k nejlepším v širokém okolí. Při 
tom všem vychovávali čtyři děti 
a snažili se žít v úzkém spojení 
s Bohem. Poté ale přišlo jako 
blesk z čistého nebe manželovo 
nečekané tragické úmrtí.

„Byli jsme na pěší pouti do Santiaga de Composte-
la. V roce 2008 uplynulo sto let od posvěcení naše-
ho kostela, který je zasvěcený sv. Jakubu Staršímu. 
A to byl důvod, proč chtěl manžel putovat k  jeho 
hrobu do Compostely,“ vrací se Ludmila Budařová 
ve vzpomínkách o dvanáct let zpátky.

„Každý den jsme společně prožívali mši svatou se 
svatým přijímáním a i těch sto dvacet kilometrů, co 
jsme šli pěšky, jsme s pomocí Boží zvládli. Když jsme 
doputovali do Compostely a děkovali za vše krásné, 
co jsme spolu mohli prožít, bylo to nádherné,“ líčí 
průběh pouti do okamžiku, kdy ještě netušila, jaký 
šok zažije. Z Compostely poutníci zamířili do Fiste-
rry, což je v překladu doslova Konec světa. Na výběž-

ku do oceánu foukal silný vítr a kamenitý kopec se 
příkře svažoval k oceánu. Několik poutníků se roz-
hodlo sejít až dolů, mezi nimi Stanislav Budař. „Po 
chvíli jsem uslyšela volání, že Staňa spadl do vody 
a topí se! Nejdříve jsem si myslela, že si někdo dělá 
legraci. Záhy jsem ale pochopila, že je to pravda,“ 
vzpomíná na dramatické okamžiky jeho žena.

Hned si uvědomila hrůzu rozbouřených vln oce-
ánu, které v oněch místech narážely s mimořádnou 
silou na skály. „Zůstala jsem jako přikovaná, bá-

la jsem se utíkat dolů, chtěla jsem věřit, že to není 
pravda. Utěšovala jsem se, že vše dobře dopadne. 
Začala jsem se úpěnlivě modlit a prosit Boha o smi-
lování. Věřila jsem, že mi pomůže!“ popisuje žena 
zřejmě nejtěžší chvíle svého života.

Čas běžel a s přibývajícími minutami mizela na-
děje na záchranu. Asi po hodině zahlédla manželo-
vo tělo, jak se pohupuje na vlnách oceánu kus od 
břehu. „Zmocňoval se mě pocit zoufalství,“ prozra-
zuje Ludmila. Začaly na ni útočit a doléhat myšlen-
ky, proč se takové neštěstí stalo právě na pouti. Co si 
počne bez manžela, kterého nejen milovala, ale také 
společně podnikali? Proč je tak potrestaná? „Říka-
la jsem si: Padesát let se modlím: ‚Buď vůle tvá‘, ale 
potom přijde okamžik, kdy je tak těžké Boží vůli při-
jmout,“ přiznává žena. Dnes se na celou situaci dívá 
tak, že manžel došel opravdu na „konec světa“, aby 
se odebral do života věčného. A pevně věří, že byl na 
setkání s Bohem dobře připraven.

Za velkou výhodu považuje, že s nimi byl na pou-
ti kněz z Ostrožské Lhoty, kde žijí, a po tragickém 
úmrtí se za jejího manžela modlil a sloužil mši sva-
tou za spásu jeho duše. „Pamatuji si, že když jsem 
po neštěstí vešel do autobusu, panovala tam hodně 
smutná, až mrazivá atmosféra,“ ohlíží se za těžkými 
okamžiky P. Miroslav Reif. „Promluvil jsem k pout-
níkům a připomněl jim, že pan Budař splnil v Lur-
dech, kde jsme se zastavili, všechny podmínky pro 

získání plnomocných odpustků. A že si ho zřejmě 
Pán povolal v okamžiku, kdy byl na setkání s ním 
nejlépe připravený. Myslím, že to pozdvihlo mysl 
všech, kdo byli jeho úmrtím zasaženi.“ 

Po návratu domů, když byla Ludmila Budařová 
sama, na ni dolehly velké zoufalství a bolest. „Potře-
bovala jsem se vyplakat. A v pláči jako bych zaslech-
la manželův hlas: ‚Liduško, neplač, víš, že tě mám 
moc rád. Nechtěl jsem ti způsobit tak velkou bolest, 
ale vůle Boží je na prvním místě.‘ Uklidnila jsem se 
a najednou v duši pocítila hluboký pokoj. Uvědomi-
la jsem si, že musím vydávat svědectví víry, že smrtí 
život nekončí,“ říká tato žena.

Zároveň ale přiznává, že náhlý odchod manže-
la byl těžký pro celou rodinu. „Snažila jsem se ne-
poddávat bolu a sebelítosti a zastávat svou práci, 
jak to jen šlo. Přestože mám velkou rodinu, stále 
mi manžel chybí a bývá mi smutno. Posilu nachá-
zím v modlitbě. Všechny své starosti svěřuji Bohu,“ 
prozrazuje Ludmila Budařová. Jedním dechem pak 
dodává, že po manželově smrti přišly také radostné 
chvíle v podobě svateb dětí a přibývajících vnoučat, 
s nimiž pravidelně jezdí na prázdniny. Navíc je vel-
mi vděčná za Společenství vdov a vdovců, s jehož 
členy se pravidelně schází při různých duchovních 
akcích. „Věřím, že smrtí život opravdu nekončí a že 
se jednou s manželem shledáme,“ uzavírá s nadějí 
v hlase. LENKA FOJTÍKOVÁ

Každý z nás je poutníkem k věčnosti

Poslední snímek manželů Budařových na 
„Konci světa“ před tragickým úmrtím. 
 Snímek archiv Budařových

Kde hledat pomoc
www.umirani.cz
www.cestadomu.cz
www.umenidoprovazet.cz
www.poradci-pro-pozustale.cz

Nemocniční paliativní péče usiluje o to, aby i život s těžkou nemocí dával smysl. Snímek Milan Jaroš / VFN Praha
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Drazí věřící,
tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první 
vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této 
nelehké době, kdy procházíme všichni další těž-
kou zkouškou. Řada našich rodinných přísluš-
níků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme 
z důvodu nařízených protipandemických opat-
ření navštěvovat své blízké.

Protože není možné společně slavit eucha-
ristii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli 
lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální 
duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro sou-
kromou modlitbu všude, kde je to možné, a byli 
k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkos-
ti v  modlitbách, zvláště vás, které pandemie 
covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. 

V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si 
sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho 
prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínej-
me si stále jeho často opakovaná slova: „Neboj-
te se!“ Jeho hluboké svědectví víry může pro nás 
být v této době příkladem a pamatujme, že Pán 
je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost 
je silnější než pandemie.

Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se 
v  této době rozhodli pomáhat. Především lé-
kařům, sestrám, zdravotníkům, pracovníkům 
Charit, ale také duchovním, bohoslovcům, stu-
dentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně 
nasazují pro dobro a útěchu druhých. 

Spojujme se společně každý den ve 20 hodin 
v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Bo-
ží Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukon-
čení pandemie koronaviru. Pamatujme také 
v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, 
seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě 
rozhodování, a nezapomínejme ani na ty, kteří 
nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí 
Boží vzájemně oporou.

Vaši čeští a moravští biskupové

Do Katolického týdeníku 
čtenáři odeslali celkem 1 317 
soutěžních kuponů, které sbírali 
od července do září. Děkujeme 
za odpovědi, které pomáhají 
redakci vědět, co vás zajímá. 

1.  Inspiroval vás KT někdy ke konkrétnímu 
skutku nebo k pomoci druhým?

k fi nančnímu daru 254
ano (bez upřesnění) 84
k pomoci druhým 60
k příspěvku na Charitu  50
k příspěvku na Cestu 121 46
k modlitbě 31
k pomoci nemocnému 29
k příspěvku na Likvidaci lepry 26
ke čtení knihy 17
neinspiroval 357
(z odpovědí dále např. k pouti či cestě, k pře-
dání KT dál, k aktivitám ve farnosti, k adopci na 
dálku, k příspěvku na misie či sbírky, k odpuš-
tění, k pokoře, ke studiu teologie, k vyzkoušení 
receptu či zlepšení manželského vztahu)

2. Breviář se… 
a) modlím podle tabulky v KT 149
b) modlím bez této pomoci 316
c) nemodlím 729

3. Katolický týdeník… 
a) čtu pokud možno celý 807
b)  vybírám si jen články či stránky,

které mě zajímají  485
c) počtu si v něm méně než dříve 18

4. KT odebírám 
a)  ještě z dob, kdy to byly

Katolické noviny  639
b) více než 10 let 433
c) jen krátce 230
 
5. Ke čtení KT mě přivedl 
a) někdo z rodiny 955
b) kněz v kostele 171
c) jiný člověk 170

6.  KT jsem už někdy nabídl ke čtení 
a) sousedům nebo kolegům 178
b) rodině či přátelům 1 056
c) při jiné příležitosti 154
 
7.  V diecézním zpravodajství

v malém sešitě sleduji 
a) pouze svou diecézi 71
b) i jiné regiony 1 140
 
8. V kulturní rubrice nejraději čtu o
a) fi lmech 475
b) knížkách 996
c) výstavách 166
d) hudbě 197
 
9. Zpravodajství KT by se mělo zaměřit 
a) jen na život uvnitř církve 14
b) na dění doma i ve světě očima křesťana 145
c) na obojí 1 145
 
10.  Přispěli jste některé organizaci 

na základě její přílohy v KT? 
a) ano, jednou 273
b) ano, vícekrát 791
c) ne 313

(tez)

Mám rád tyto týdenní noviny, jsou součástí 
naší rodiny. Důležitá je šíře obsahu, věnujete 
se všem podstatným problémům. Katolický 
tisk patří ke každému katolickému člověku. 
Katolická víra je správná víra. O tom jsem pře-
svědčen. Občas si kladu otázky: Jaký jsem ka-
tolík? Jsem správný katolík? A jaký jsem vůbec 
člověk? V těchto novinách se snažím nalézt 
odpovědi. Jsem vděčný za vaši práci. Myslím, 
že to děláte dobře. 

P. S.: První dvě otázky soutěže byly pro mne 
poněkud složité (breviář ještě nemám), ale 
modlím se pravidelně. Josef Vlček říkal: „Víra 
se musí zalévat modlitbou.“ 

FRANTIŠEK ŽŮREK, Zlín 

Děkujeme za vaši práci a těšíme se na každé 
nové číslo.
 RODINA BAYEROVA, Kunín

KT mne inspiruje vždy, v každém čísle něco 
– osobnosti, Bůh v mém životě, pročtu ho ce-
lý! Dám ho sousedce, která doluští křížovku 
a přečte si jej s dcerou. KT mi také pomáhá 
v chování k druhým – články P. Prokopa Siostr-
zonka, P. Ladislava Heryána nebo dr. Marie 
Svatošové. Vracím se k myšlenkám, které mne 
oslovily. Nabídla jsem KT ke čtení vnukovi Ja-
novi (16 let), líbily se mu články biskupa Mar-
tina Davida, biskupa Tomáše Holuba nebo
P. Josefa Prokeše – toho všichni milujeme! Sle-
duji všechny diecéze. Za vše děkujeme. Pro-
sím, pro příští rok – zapomněli jste označit 
v kalendáři změnu letního času na zimní. Slíbi-
la jsem babičkám z kostela, že vám to napíšu.
  MARIE NOVÁKOVÁ, Hrdějovice 

Chci vám poděkovat za zajímavé a inspirující 
čtení, na které se každý týden těším. Pomá-
háte celé naší rodině v rozšiřování povědomí 
o církvi u nás i jinde na světě a v prohlubování 
života s Bohem. Během karantény jsme z Ka-
tolického týdeníku čerpali podněty k prožívá-
ní víry, například jsme si udělali soukromou 
křížovou cestu v přírodě. Chci vám také podě-
kovat za výhru v letní soutěži před dvěma lety 
– kazetu s kořením. Od té doby jsem si toto ko-
ření objednala již několikrát, i jako dárek pro 
rodinu. Přeji hodně Božího požehnání do vaší 
práce a klidné podzimní dny. 

ZDEŇKA ZOUHAROVÁ, Lysice

Děkuji za vaši práci. Na KT se každý týden tě-
ším, vždy je tam mnoho věcí, které povzbudí, 
potěší a inspirují. V rubrice Odpovědna poro-
zumím věcem, které mě zajímají. Mám k vám 
velkou prosbu: Zajímalo by mě, co znamená 
mluvení v jazycích či v jazyku? Z Bible vím, že 
apoštolové naplněni Duchem Svatým mluvili 
tak, že jim rozuměli lidé různých jazyků. Co to 
ale znamená v dnešní době? 

BOŽENA KOŘÍNKOVÁ, Čermákovice

Zasílám srdečný pozdrav a  fůru díků všem 
pracovníkům redakce za perfektní a stále se 
vylepšující práci.  KVĚTOSLAV KŘIČKA

Velmi inspirativní pro mne byl nedávný člá-
nek „Držet pevně otěže svého života“. Líbily se 
mi také články věnované hněvu nebo stárnutí 
a soužití generací. Přeji hojnost Božího požeh-
nání do Vaší práce a inspiraci Ducha Svatého. 
 MARIE SEDLÁŘOVÁ

Milost je silnější než pandemie

Co vzkazují čtenáři Výsledky letní soutěže

Mít otevřeno třeba jako na Svatém Antonínku. Snímek Lenka Fojtíková

V předvečer svátku papeže Jana 
Pavla II. se minulou středu 21. října
čeští a moravští biskupové 
obrátili na věřící s výzvou.



Křesťanství
Svět
Kultura P E R S P E K T I V Y 44
Labyrintem světa a rájem srdce
Před 350 lety zemřel v Amsterodamu učitel národů Jan Amos Komenský
Martin T. Zikmund

Jan Amos Komenský zemřel
15. listopadu 1670. Během svého 
dlouhého života (78 let) ale jen 
výjimečně zažil období klidu a stability. 
Většinou se musel potýkat s následky 
perzekuce, politických a přírodních 
pohrom, nemocí a skonu svých 
nejbližších, několikeré ztráty domova, 
a dokonce i svých vzácných rukopisů. 

Když Ježíš z Nazareta na závěr hor-
ského kázání mluví o  rozvážném 
muži, který postavil svůj dům na 
skále, a  jeho dům tak nepadl, tře-

baže se o něj opřela vichřice, nelze nepomy-
slet i na Komenského. Ten musel čelit mno-
hému utrpení, a  to jak ve své rodině, tak 
jako představitel ohrožené a rozptýlené Jed-
noty bratrské či jako moravský patriot, kte-
rý musel opustit svou zem. Bylo by snadné 
si představit, že takovými ranami zkoušený 
muž ztratí chuť k tvůrčímu životu, rezignuje,
že ho to zlomí. 

Komenský skutečně byl tím vším skrz na-
skrz zasažen, ale jako křesťan hledal odpově-
di, doloval v hlubinách víry a zápasil o naději. 
A posléze nejenže nerezignoval, ale uprostřed 
útrap třicetileté války píše učebnice pro 
mládež, aby tak připravoval lepší budoucnost 
pro svůj národ, až se zase jeho vypovězená 
část bude moci vrátit. Nakonec jeho dílo vyvr-
cholí nárysem Obecné porady o nápravě věcí 
lidských, kde načrtává všeobsáhlou reformu 
celé tehdejší civilizace. Ani v pozdějším věku 
však nebyl ušetřen nejrůznějších turbulencí, 
s nimiž se musel vyrovnávat. Kde k tomu bral 
sílu, nejlépe napoví jeho zasazení do Jednoty 
bratrské (do níž patřil od narození do smrti), 
náboženské pospolitosti založené o dvě století 
dříve žáky a posluchači Jana Rokycany a Pet-
ra Chelčického, pospolitosti, která se snažila 
o radikální následování právě v duchu Ježíšo-
va horského kázání. 

Na bratrské škole
v Přerově
Jan od dětství vyrůstal ve víře a podle pravidel 
(řádů) Jednoty bratrské v Uherském Brodě, 
kde byl jeho otec váženým měšťanem. Když 
se později ohlížel zpět na své dětství a mlá-
dí, napsal: Přivykl jsem sladkému jhu kázně už od 
mládí, a tak mi bylo po celý život slastí mít dozor 
nad sebou, i když mně byl svěřen dozor nad jiný-
mi. První rána však přišla záhy. Když mu bylo 
dvanáct let, zemřeli mu oba rodiče. Žil pak 
u tety v nedaleké Strážnici, kde rovněž kvetl je-
den z předních sborů Jednoty. Chlapec se ješ-
tě nestačil vzpamatovat ze ztráty rodičů, když 
běsi zaútočili znovu. Na jihovýchodní Moravu 
vtrhla uherská vojska Štěpána Bočkaje, který 
se postavil do čela odboje proti císaři Rudolfu 
II. a chtěl za sebou strhnout i Moravu, přede-
vším protestanty. Výsledkem bylo jen zpusto-
šení kraje. Mladík Jan tehdy přišel o značnou 
část svého jmění, dům a dvůr po otci lehl po-
pelem, Strážnice byla vypálena. Až v šestnácti 
letech se Komenský objevuje na bratrské škole 
v Přerově, kde se snaží dohnat, co nikoli svou 
vinou zanedbal. A protože pílí zřejmě zaujal 
své učitele, nabídl mu Karel Starší ze Žerotína, 
bratrský šlechtic, který byl v té době i morav-
ským zemským hejtmanem, stipendium na kal-
vínské akademii v Herbornu a pak na univer-
zitě v Heidelbergu. 

Velký vliv na Jana Amose (druhé jmé-
no dostal v  Přerově jako kandidát bratr-
ského kněžství) měl zejména herbornský 
učitel Jindřich Alsted s širokým didaktickým 
a encyklopedickým zájmem. Heidelberg pro 
Jana měl vedle studia ještě další význam. Jed-
nak odtud poprvé navštívil Amsterdam a jed-
nak nejspíš přišel do užšího styku s  falckou 
kalvinistickou vrchností. Právě odsud totiž po-
cházel Fridrich Falcký, zeť anglického krále 
Jakuba I., který byl zanedlouho korunován 
odbojnými českými stavy za vzdoro-panovní-
ka a neblaze proslul jako „zimní král“. Toto 
propojení by i vysvětlilo, proč se už tak záhy 
po Bílé hoře musel Komenský skrývat. 

Útěšné spisy
Mezitím se však Jan Amos v roce 1614 jako 
dvaadvacetiletý mimořádně vzdělaný mla-
dý muž vrací z Německa do Přerova, kde se 
ujímá role učitele. Pár let nato byl poslán do 
svého prvního sboru jako kazatel, a sice do 
německy mluvícího společenství ve Fulneku. 
Komenský se žení s Magdalenou Vizovskou 
a zažívá vzácné období osobního štěstí, brzy 
se jim narodí dvě děti. Už v  té době mladý 
bratrský teolog zaujatě pracuje na některých 
svých knižních projektech – zejména na slov-
níku jazyka českého, který o více než 40 let 
později přišel vniveč při požáru Lešna (slovník 
již připravený k tisku shořel při plenění Lešna 
v roce 1656).

Po bělohorské bitvě se Komenskému ob-
rátil život vzhůru nohama, po několik let se 
musel skrývat, zároveň pilně pracoval, jako 
pastor těšil druhé, nakonec sám přišel o obě 
děti a ženu, „klenot po Pánu Bohu nejdražší“, 
když tito jeho nejbližší zemřeli na morovou 
epidemii. Z četných spisků, kterými těšil druhé 
i sebe, zmiňme alespoň Pres Boží (Boží lis), kde 
pojednává o užitečnosti utrpení a zármutku 
pro věřící, nebo novými díly nastavovaný spis 
Truchlivý, kde vede s Bohem takřka jobovský 
zápas o smysl útrap, jež postihly nejen jeho, 
ale celou Jednotu bratrskou. 

V Listu Montanovi, amsterdamskému tis-
kaři a vydavateli svých děl, o tom s odstupem 
času mimo jiné píše: Když temnoty běd houst-
ly (r. 1623) a zdálo se, že není už naděje na žád-
nou lidskou pomoc, volal jsem v hluboké noci (kte-

rou jsem už s několika předešlými trávil beze sna) 
k Bohu s nezvyklou horoucností, vyskočil jsem z lože, 
popadl Bibli a modlil jsem se, aby mi Bůh neod-
píral svou duchovní útěchu, když už nepostaču-
je žádná lidská. Namátkou jsem otevřel Izajáše, 
četl jsem jej se vzdycháním dál a dále, a  jakmile 
jsem pocítil, že se zármutek rozptyluje, popadl jsem 
pero a začal jsem zapisovat svoje předešlé úzkosti 
i ty božské protiléky, ona božská slunce vycházející
k rozptýlení temnot…

Než musel opustit vlast, aby vedl exulanty 
do Lešna, sepsal slavný Labyrint světa a ráj srd-
ce, který pro svůj poetický a rozkošatělý jazyk 
tvoří zvláštní kapitolu v dějinách české litera-
tury, třebaže je to knížka především duchovní. 
Připomeňme si celý název Labyrintu: Je to svět-
lé vymalování, kterak v tomto světě a věcech jeho 
nic není než matení a motání, kolotání a lopoto-
vání, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposle-
dy omrzení všeho a zoufání, ale kdož doma v srdci 
svém sedě s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten 
sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti 
že přichází. 

Věhlas i úzkost
V exilu se bratrský biskup rozhodl sepisovat 
didaktické učebnice, aby se po návratu do 
vlasti, o němž snil, mohly u nás co nejdřív 
založit školy, neboť jen tak může být podle 
Komenského zaděláno na lepší budoucnost 
národa. A protože se díky své učebnici lati-
ny Janua linguarum reserata (Dvéře jazyků ote-
vřené) stával po Evropě čím dál známějším, 

začal vedle češtiny psát latinsky, až latina 
převážila, aby tak mohl oslovovat vzdělan-
ce v celé Evropě. A vskutku byl kromě Leš-
na, kde pedagogicky působil, pozván k orga-
nizaci vzdělávací a vědecké práce do Anglie 
(tuto misi přerušila vnitrostátní krize) a pak 
řadu let pracoval pro švédské a uherské školy. 
Ženatý byl celkem třikrát, druhá žena Dorota 
Cyrilová mu zemřela v roce 1648 a zanechala 
čtyři děti (dvě ještě nedospělé). Následně si 
bere Janu Gajusovou, toto pozdní manželství
už zůstalo bezdětné. 

Těžkým mezníkem pro něj byl zmíně-
ný požár Lešna (1656) související s polsko-
-švédskými boji. Komenský si hodně slibu-
je od Švédů kvůli české věci, před Poláky se 
tak následně musel skrývat. Svému zeti Pet-
ru Figulovi píše 22. května 1656 dopis. Mís-
to, odkud píše, je příznačně označeno „kde-
si ve Slezsku“. Synu! Žiješ-li Ty a  žijí-li Tvoji, 
nechť způsobí Bůh, abyste se dožili lepších časů! 
My sice žijeme, co nás bylo zachráněno ze zkázy 
lešenské, ale životem zcela ubohým a  těkavým. 
Všichni jsme tam přišli o všechno a zachránili jen 
holý život. Avšak já jsem utrpěl ze všech ztrátu 
největší, totiž nejenom statků, ale nadto i  svých
rukopisů. (…) 

Poslední období svého života (1656–1670) 
tráví Komenský v Amsterdamu, kde se těší 
úctě a podpoře. Pár měsíců před svou smr-
tí však přijímá trpkou zprávu o náhlém úmr-
tí svého zetě Petra Figula Jablonského, který 
působil v Litvě jako biskup Jednoty bratrské. 
Jeho žena Alžběta (Komenského dcera) s pěti 
dětmi se najednou ocitla ve vzdálené cizině 
bez manžela a hmotného zabezpečení. Na-
konec byl Komenského rod z tohoto spojení 
zachován, a to nejen generačně, ale i  ideově. 
Jeho vnuk Daniel Ernst Jablonský (1660-1741) 
působil jako česko-polsko-německý teolog a fi -
lolog s kořeny v Jednotě bratrské, který usilo-
val o sjednocení protestantismu a který spolu 
s fi lozofem Gottfriedem Wilhelmem Leibni-
zem spoluzaložil Pruskou královskou akade-
mii nauk, kde byl sekretářem a později prezi-
dentem. 

Mystik a ekumenik
I když byl Jan Amos Komenský znám zejména 
jako pedagog, sám sebe považoval nejvíce za 
teologa. Zvláštní místo v dějinách myšlení Ko-
menskému nicméně přísluší pro jeho velkoryse 
koncipovanou, jakkoli nedokončenou Obecnou 
poradu o nápravě věcí lidských, jejíž nejznámější 
díly jsou nejspíš Všenáprava a Vševýchova. Jeho 
fi lozofi e výchovy a pojetí celého života jako 
Boží školy, rozdělené do různých životních 
období, inspiruje dodnes. A ovšem i jeho sna-
ha o jednotný pohled na přírodu a veškerou 
skutečnost, jeho propojení smyslů, rozumu 
a víry, jeho důvěra ve schopnost člověka k ná-
pravě mohou v současnosti znovu rezonovat. 
U Komenského nejde jen o tzv. „holistický (ce-
lostní)“ přístup ke skutečnosti. Jde o víc: cen-
trem, smyslem a vrcholem všeho bytí je mu 
Boží existence.

Komenský, ač evangelík, měl blízko nejen 
k mystice, ale i k ekumenismu, resp. k církev-
nímu univerzalismu. Když 10. února 1670 
psal z Amsterdamu členům Jednoty bratrské 
ve slovenských sborech v Lednici, Púchově 
a Skalici, mimo jiné uvedl: 

Nemohu před Vámi zatajit, přátelé milí, že jak 
mne přetěžce kormoutiti začal (těmi svými ranami) 
věčný Pán, tak zase přesladkými potěšováními na-
plňuje duši mou, (…) Ach, pléše srdce mé nad pře-
jasným jakýmsi světlem, kteréž přede mnou těch dnů 
rozsvěcuje Otec světel nad všecky předešlé časy živo-
ta mého, jak to býti má a musí, aby svíce, posavad 
pod kbelcem partikulárních sekt a jednot tutlaná, 
na vysoký svícen vystaven jsuc svítila všechněm, 
kteří v domech církve a v domech světa jsou. Pro 
Komenského tato vize znamená, že snad Pán 
nechá „zavřít dveře Jednoty malé“, aby mohly 
být otevřeny „dveře Jednoty veliké“, tj. sjed-
noceného křesťanstva. Jednota celé křesťanské 
církve byl úběžník, k němuž vyhlížel. 

Komenský navzdory všemu příkoří a údě-
lu pobělohorského exulanta byl ve svém já-
dru ekumenický teolog a myslitel, který měl 
vždy na mysli dobro celku, nikoli jen jeho čás-
ti. V tomto směru i v  jiných je aktuální, živý 
a naléhavý i v současných poměrech. 

Autor je evangelickým farářem 
a redaktorem Perspektiv

Komenský byl v roce 1641 uvítán v Londýně s velkými poctami, protože se od něj očekávala reforma 
školství. Při té příležitosti jeho krajan rytec Václav Hollar, který zde žil, nakreslil jeho portrét.  Repro KT



Papež František minulý týden 
vystoupil spolu s představiteli 
světových náboženství i vrcholnými 
politiky na širokém mezináboženském 
setkání na římském Kapitolu, které 
se neslo v duchu motta „Nikdo se 
nezachrání sám – mír a bratrství“. 

KOMENTÁŘ
P. Romana Czudka 

Mnozí si ještě živě pamatují na slo-
va arcibiskupa Karla Otčenáška 
(1920–2011), který často opako-
val touhu po „univerzálním přá-

telství všech se všemi, a především s Bohem“. 
Byla to slova člověka se silným životním příbě-
hem, který byl znám svým postojem doširoka 
otevřeného srdce.

Minulý týden v úterý 20. října se odehrá-
lo na Kapitolu, v samotném srdci Říma, dal-
ší důležité dějství v dramatu snahy o jednotu 
lidstva. Přičemž té horizontální rovině, tedy 
bratrskému setkání s náboženskými lídry, po-
litickými a společenskými představiteli, před-
cházela vertikála, tedy ono „především s Bo-
hem“ podle arcibiskupa Otčenáška.

Římský Kapitol (Campidoglio) byl po-
dle všeho vybrán záměrně, protože je prů-
sečíkem dějin, náboženství, politiky, kultu-

ry i  společenského života. K  legendárním 
počátkům Říma se vážou pověsti o bratřích 
Romulovi a Removi, které vyznívají tragicky 
pro toho druhého. Romulus ukončil vznik-
lý spor zabitím svého bratra a na počest vítě-
ze bylo místo nově pojmenováno Roma, tedy
Řím.

Když se přesuneme z legendárních časů do 
nedávné historie, římský Kapitol i zde sehrál 
důležitou roli v utváření evropské spolupráce 
po hrůzách 2. světové války. V roce 1957 zde 
byly podepsány významné Římské smlouvy, 
které daly vzniknout Evropskému ekonomic-
kému společenství a posléze se staly jedním 
z pilířů Evropské unie.

Konec bratrovražedných 
konfl iktů
Kam až mohou vést bratrovražedné konfl ikty 
a nenávistné spory mezi lidmi? Jaké důsled-
ky to s sebou přináší? Papež František při se-
tkání zdůrazňoval, že se budeme před Bohem 
zodpovídat, nakolik jsme doopravdy hleda-
li mír a stávali se tvůrci pokoje. V návaznosti 
na tradici „ducha Assisi“, také zvanou „logi-
kou Assisi“, kterou započal před 34 lety papež
sv. Jan Pavel II., chce i současný pontifex dát 
jasný impulz k tomu, že nás má všechny spo-
jovat zodpovědnost před Bohem a otevřené 
srdce vůči bližním. Schválně používám po-
jem „pontifex“ (z  latiny stavitel mostů) pro 

označení papeže, protože jeho hlavním poslá-
ním je hlásat evangelium, a vytvářet tak mosty 
k Bohu i mezi lidmi.

Logicky to zapadá do linie, která prová-
zí celý Františkův pontifikát. Jako vrchol-
ný představitel katolické církve všestranně 
podporuje dialog mezi náboženstvími. Usi-
lovně hledá podmínky pro horizontálu tam, 
kde se předpokládá vertikála. Konkrétním 
výsledkem této snahy bylo přijetí Dokumen-
tu o  bratrství za světový mír a  společné souži-
tí v minulém roce spolu s vrchním imámem 
káhirské univerzity Al-Azhar. A na začátku 
října letošního roku papež podepsal v blíz-
kosti hrobu sv. Františka v Assisi encykliku
Fratelli tutti.

V současné době si více než kdy jindy uvě-
domujeme, že není možné, abychom se sami 
zachránili. Potřebujeme tedy nutně lidské bra-
trství a mír, jak hlásá hlavní motto nedávné-
ho setkání na římském Kapitolu. Dovoluji si 
k  tomu dodat, že tyto vznešené ideály jsou 
nám na hony vzdáleny, nepůjdeme-li cestou 
prostoty a pokory, kterou už 800 let ukazu-
je „blázen Boží“ sv. František z Assisi. Slovy 
tohoto světce můžeme pro-
sit v modlitbě Boha nebo 
zazpívat píseň: „Učiň mě, 
Pane, nástrojem, ať zářím 
tvým pokojem“ (v Kancio-
nálu č. 928) .

Autor je rektorem římské 
koleje Nepomucenum
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Všímat si více vztahů v rodině

ANKETA:

Kde nyní získáváte Katolický týdeník?
a) mám předplatné; 
b) v kostele;
c) v trafi ce; 
d) na  webu www.katyd.cz.
Hlasujte na www.katyd.cz 
Otázka v minulém KT zněla:
Jak jste oslavili neděli?
a) domácí bohoslužbou (12); 
b) sledováním přenosu bohoslužby (79); 
c) obojím (5).

© Jan Hrubý

FEJETON
Jaroslava Someše

U ž je tu den, kdy „ožijí“ hřbitovy, 
den Památky zesnulých, kterému 
se běžně (a velmi poeticky) říká 
Dušičky. Hřbitovy se na chví-

li zaplní lidmi, světly, květinami skutečný-
mi i umělými. „Ožívají“ takhle pouze párkrát 
do roka, kromě Dušiček snad jen o Vánocích 
a o Velikonocích. Doba, kdy pravidelná ná-
vštěva hrobů našich zemřelých patřila k den-
nímu pořádku, je dávno pryč. Při dneš-
ní uspěchanosti na to není čas. Jak rozlehlé 
městské hřbitovy, tak malé venkovské hřbi-
tůvky ve všední dny zejí prázdnotou. Když 
tam zajdeš pár dní před Dušičkami, málo-
kdy tam někoho potkáš. Přesto když prochá-
zíš uličkami, vidíš, že je většina hrobů upra-
vených. S pohnutím čteš náhrobní nápisy, ze 
kterých dýchá láska i smutek. Nejsilněji snad 
tam, kde rodiče vyjadřují žal nad ztrátou dí-
těte. Právě o  tyhle hroby je pečováno zjevně
nejvíc. 

Často tu však najdeš i jiné, na kterých leží 
ještě na podzim opadané snítky suchého jeh-
ličí od loňských Vánoc nebo deštěm ošlehaná 
velikonoční vajíčka, která už dávno ztratila 
barvy. A čteš-li nad tím na pomníku, že zde 
leží „Milovaný tatínek“, zapochybuješ o trva-
losti takového citu. Pak tu jsou ale romantická 
zákoutí v nejstarších částech hřbitovů. Tam 
jsou opuštěné hroby, ba hrobky, které v době 
svého vzniku byly výstavné a honosné a jejich 
úkolem bylo reprezentovat společenské posta-
vení zesnulých. Často to hlásají i nápisy na 
pomnících, uvádějící jména s plnými tituly. 
Tak se dočítáme, že zde odpočívá „Předsed-
kyně ženských spolků a majitelka realit“, „Ci-
vilní inženýr a vrchní stavební rada s chotí 
Albínou“, „Pražský měšťan a mistr pekařský“ 
nebo „K. u. k. Hauptsmannswitwe“, tedy vdo-
va po císařsko-královském hejtmanovi. Místa 
jejich posledního odpočinku teď pomalu chát-
rají, světská sláva – kdysi možná oprávněná 
– je dávno odvanuta 
a  jména, tenkrát snad 
i  známá, jsou zapome-
nuta. Je dobré zablou-
dit do těchto míst. Po-
stojíš tu před památníky 
dob dávno minulých
a zauvažuješ nad pomí-
jivostí vezdejšího světa 
a neúprosností času.

Čas vhodný
k modlitbě
GLOSA 
Aleny Scheinostové

V dušičkový čas se více než jin-
dy modlíme za naše zemřelé. 
Možnost získat odpustky pro ty 
z nich, kteří „uvízli“ v očistci – 

a těch může být mnoho – církev pro le-
tošní divný rok velkoryse rozšířila. Už od 
25. října a až do konce listopadu můžeme 
tak svými přímluvami pomoci známým 
i neznámým, kteří pak na oplátku „budou 
na nás vzpomínat, až budeme umírat“, jak 
zpíváme podle Kancionálu. Modlitba za 
umírající a zemřelé je jednou z velkých 
deviz křesťanství, která nám dovoluje na-
vzájem si pomáhat, i když jsme od sebe 
vzdálení v čase i prostoru. 

A  to nyní nejednou jsme: protipan-
demická opatření nás odtrhla jedny od 
druhých, naši staří stůňou (ale i umíra-
jí) v osamění. V modlitbě však můžeme 
být s nimi a doprovázet je, jak si už při 
jarní vlně nákazy povšimly sestry faus-
tynky v Łagiewnikách a nabídly adres-
né přímluvy za nakažené, kteří umírali 
v izolaci, bez svátostí. Nemůžeme se teď 
účastnit mší svatých, vyrážet na poutě, 
scházet se u farní kávy, ale společenství 
církve – bratrů a sester, kteří drží spolu – 
můžeme žít například tím, že se budeme 
o to více podporovat právě modlitbou. 
A být tak jedním Tělem i z izolace našich
domovů.

Zpráva o rodině, kterou
vypracovávají odborníci pro vládu, 
patří k nejdůležitějším podkladům 
státu i krajů pro rodinnou politiku. 
Letos se v ní poprvé objevila kapitola 
o stabilitě rodiny a hodnotě vztahů. 
Je to důležitá změna, protože se 
vztahům (nejen v rodinné politice) 
dosud věn ovala malá pozornost. 
Zpráva nepřímo poukazuje na 
důležitost práce církve v centrech 
pro rodinu a centrech pro mládež.

KOMENTÁŘ 
Marie Oujezdské

Zpráva o rodině uvádí, že se při zacho-
vání intenzity rozvodovosti roku 2018 
rozvede 45 % sezdaných párů, nejvíce 
mezi pátým a patnáctým rokem trvání 

manželství. Trápí to někoho? Nebo ví se vůbec, 
že by se dalo na lepších vztazích v rodině pra-
covat? Podle psychologů přichází čtyři z pěti 
párů do poraden pozdě. Tedy jestliže pomoc 
vůbec hledáme, nehledáme ji většinou včas. 

Než vypukla koronavirová krize, mohli jsme 
se v médiích tu a tam dočíst, že se zastavil po-
kles počtu sňatků a také nárůst počtu rozvodů. 
 Zřejmě tento trend není náhodný. Zpráva o ro-
dině uvádí, že rodina má v porovnání s penězi, 
prací, volným časem a přáteli nejvyšší hodno-
tu. Téměř 85 % dotázaných považuje rozvo-

dy manželství i rozpady soužití nesezdaných 
za špatný trend. Manželství si jako nejprefe-
rovanější formu partnerského soužití vybralo
74 % lidí.

Následky
rozvodů
Rozvod svých rodičů zažívá ročně přibližně
23 tisíc dětí, osudy 10 tisíc dětí po rozpadu 
soužití nesezdaných rodičů řeší orgány sociál-
ně právní ochrany dětí. Počet dětí je ve skuteč-
nosti ale ještě vyšší, protože chybí údaje o roz-
padech dalších nesezdaných párů. 

Následky rozpadů rodiny však neseme v jis-
tém ohledu všichni: neúplná rodina je častě-
ji ekonomicky závislá na sociálních dávkách 
a častěji se potýká s patologiemi. Kvůli roz-
chodu rodičů se ani „nestačí“ narodit všechny 
děti, se kterými rodiče třeba původně počítali. 
Tím se prohlubuje demografi cký propad. 

Možná někoho překvapí, že tak často zmi-
ňované materiální podmínky nejsou podle 
Zprávy o rodině nejdůležitější. Dobré bydlení 
se umístilo na pátém místě a přiměřený příjem 
na sedmém. Nejvíce je ceněná věrnost, toleran-
ce, dobré sexuální soužití a ochota diskutovat 
o problémech. Jako hlavní důvody rozpadu 
jsou uváděny nevěra a nedostatečná komuni-
kace.

Většinová společnost neví, že existuje mož-
nost se na manželství připravovat. Výzkumy 
hovoří o tom, že za určitou přípravu na stabil-
ní manželství mnozí považují nesezdané sou-
žití, které končí svatbou.

Důležitost
prevence
Církev dlouhodobě dělá to, k čemu stát vy-
zývali psychologové na konferencích Minis-
terstva práce a sociálních věcí: klást důraz na 
vztahy, věnovat pozornost fungující rodině, 
oceňovat manželství a nabízet vzdělávací pro-
gramy, poradenství a psychoterapii. 

V době, kdy se u nás o rodině uvažovalo jen 
v rámci sociální politiky, píše papež Jan Pa-
vel II. ve své adhortaci Familiaris consortio 
(O úkolech křesťanské rodiny v současném svě-
tě) z roku 1981 o tom, že církev má kráčet s rodi-
nou a že potřebnější než kdy předtím je přípra-
va mladých lidí na manželství a rodinný život 
(čl. 65 a 66). Příprava má začít v dětství v rodi-
ně a doprovázet mladého člověka až ke svatbě.

Pro přípravu na manželství a práci s rodi-
nami zřídila církev v 90. letech v jednotlivých 
diecézích centra pro rodinu. I když se obsah 
příprav formou i dílčími tématy liší, většinou 
se program zaměřuje na prevenci nejčastějších 
příčin rozpadů manželství. Podle Zprávy o ro-
dině jimi jsou nevěra (40 %), problémy v ko-
munikaci (31 %), vzájemné odcizení (24 %), 
neshody v zacházení s penězi (17 %), závislosti 
(15 %), nedostatek času (12 %) a násilí (9 %). 
Církev se snaží učit lidi pracovat na vztazích 
k Bohu i člověku. Toto vzdělávání neboli pro-
gramy na zvyšování manželských kompeten-
cí, jak se systematické práci na vztazích říká, 
se osvědčuje jako lék na jednu z nejvážnějších 
nemocí dnešní doby – rozpad rodin. Potřeba 
budovat lidskou stránku vztahu se netýká jen 
věřících. Již dnes jsou absolventy příprav na 
manželství praktikující i nepraktikující páry. 
V rámci možností je snaha rozšiřovat nabídku 
i pro ty, kteří se připravují na civilní manželství. 

Zkvalitňovat
vztahy
Publikovaná zjištění potvrzují, že církev má 
předpoklady, aby si získávala důvěru společ-
nosti. Nejen díky svému působení v charita-
tivní oblasti a  školství, ale i pozorností vě-
novanou zkvalitňování vztahů v  rodinách. 
Důležitost funkčních vztahů v  rodinách se 
ukazuje zřetelně zvlášť nyní, v době pandemie. 
Kolika rodinám vděčíme za to, že poskytují zá-
zemí, podílí se na vzdělávání dětí ve spoluprá-
ci se školou nebo pomáhají seniorům. A to i za 
cenu klesajících příjmů kvůli většímu nasazení
 v rodině. 

Letošní rok nepřináší jen 
průlom ve výzkumech rodi-
ny, ale nabízí i jiné možnos-
ti k šíření naděje. Byla by 
velká škoda jich nevyužít.

Autorka je ředitelkou 
Národního centra pro rodinu

Papež jako stavitel mostů
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Už za dva měsíce chce Radio Proglas 
vysílat z nových prostor v brněnské 
Olomoucké ulici číslo 7. Potřebné 
zázemí pro další službu si spolu se 
svými posluchači a podporovateli 
nadělí k letošním 25. narozeninám.

Prostory na naší dosavadní adrese v Bar-
vičově ulici už jsou pro nás malé a ne-
praktické. Děláme toho dnes mnohem 
víc než na začátku a ke stěhování jsou 

tu i další důvody,“ vysvětlil KT ředitel Radia 
Proglas Mons. Martin Holík. Pronajatá část 
jednoho podlaží průmyslové budovy někdej-
ší „První brněnské“ v Olomoucké ulici sice 
ještě musí projít řadou úprav, v den progla-
sového jubilea 8. prosince se odtud však ur-
čitě bude vysílat. Alespoň o tom KT ujišťo-
val šéfredaktor Pavel Mikšů: „I kdybychom 
se 8. prosince do nového ještě nestěhovali, 
chceme odtud alespoň symbolicky promluvit
do éteru.“ 

Právě v tento den se v roce 1995 Proglas ro-
zezněl poprvé, a to prostřednictvím vysílače 
na Svatém Hostýně. Aby se toto spojení mezi 
Brnem a poutní horou upevnilo i do dalšího 
čtvrtstoletí, bude do stavby v Olomoucké za-
budován „základní“ kámen vyjmutý z  hos-
týnského kopce. 5. října jej zde Mons. Holík 
slavnostně požehnal s modlitbou: „Dej, ať dílo 
stavby slouží ke tvé cti a chvále, k našemu po-
svěcení a k užitku zejména posluchačům, ale 
i dalším lidem.“

V čase omezení 
bohoslužby navíc
Jak popsal Pavel Mikšů, prostory teď mají 
v práci sádrokartonáři a další řemeslníci, budu-
jí se studia, zázemí, důstojná a vzdušná kaple. 
Teprve potom přijde na řadu elektřina, výmal-
ba, vybavení a zařízení studií a jejich „oživení“. 
„Práce se zatím nijak významně nezpožďují,“ 
poznamenal šéfredaktor. Kvůli pandemii a z ní 
vyplývajícím omezením Proglas přizpůsobil 
své vysílání, ne však ve smyslu jeho okleštění. 
„Ačkoli i u nás v redakci lidé průběžně uléhají 
nebo odcházejí do karantény a situace se ka-
ždý den mění, daří se zatím pokračovat bez 
dramatických zásahů do vysílání,“ ujistil Pavel
Mikšů. 

Proglas rozšířil nabídku přenosů bohoslu-
žeb, které lze využít každý všední den v 18 
a v neděli v 9 hodin. Odpověděl i na výzvu 
Stálé rady ČBK připojit se na pozvání papeže 
Františka k celosvětové modlitbě za odvráce-
ní pandemie a uzdravení nemocných. „Situace 

dnes na řadu lidí těžce doléhá, jsou nemocní, 
nebo dokonce o někoho blízkého přišli, a tak 
chceme i jim vyjít takto vstříc. K modlitbě rů-
žence se mohou přidat každý všední den v osm 
hodin večer s tím, že v úterý a ve čtvrtek ji vy-
síláme od nás ze studia a v ostatní dny přená-
šíme od salesiánů z Brna-Žabovřesk,“ upřesnil 
šéfredaktor Mikšů. A nezapomnělo se ani na 
děti: podobně jako zjara i nyní každý všední 
den v 11.05 vysílá Proglas katechezi připrave-
nou brněnskými sestrami cyrilkami, aby na-
hradil pozastavené hodiny náboženství ve ško-
lách a na farách. Na webu www.proglas.cz pak 
posluchači najdou upřesnění, pro které pořady 
bylo třeba vzhledem k předchozím změnám 
najít jiný vysílací čas.

Aby mohl Proglas celé nákladné stěhová-
ní uskutečnit, obrátil se na své podporovate-
le a další dárce s prosbou o fi nanční pomoc 
pod mottem „Rybu neutopíš“. Videovýzvami 

ji podpořily takové osobnosti jako hudebníci 
Jiří Pavlica či Hana Ulrychová, oblíbený kněz 
P. Marek Orko Vácha, herečka a diplomatka 
Magda Vášáryová nebo novinář Erik Tabery. 
Dary přicházejí v kampani na dárcovském por-
tálu Darujme.cz a díky příloze v KT 34 i další-
mi cestami. „Na úhradu nákladů na přestavbu, 
stěhování a první zvýšený nájem potřebujeme 
jedenáct milionů korun. Nyní už máme přes 
tři a půl milionu. Se zhruba sedmi miliony na 
kontě už si budeme moci být jistí, že všech-
no zvládneme zaplatit s tím, že některé úpra-
vy třeba dokončíme později,“ prozradil Pavel 
Mikšů a doplnil, že toto uklidňující vědomí 
by bylo krásným dárkem k nadcházejícímu ju-
bileu rádia. A ředitel Mons. Holík s úsměvem 
zakončil: „Ostatně soudím, že naší zemi rádio 
takového typu sluší. A akční podpora našich 
posluchačů je pomyslným šperkem, který do-
dává celku lesk.“

Na knihkupecké 
pulty přichází 
novinka z produkce 
KNA od redakčního 
kolegy TOMÁŠE 
KUTILA S Pánem 

Bohem se žije naživo. 
Knižní rozhovor 

tentokrát vedl se známým pastorálním 
teologem Mons. Alešem Opatrným. 

Pro svou čtvrtou knížku sis vybral oblíbeného 
kněze Mons. Aleše Opatrného. Anebo si on vy-
bral tebe?

Přiznám se, že nápad vzešel i tentokrát 
od nakladatelství. Rozmýšlet jsem se 
ale nepotřeboval. Aleše Opatrného si 
vážím už řadu let, pravidelně mu na-

slouchám třeba na Katolických charismatic-
kých konferencích v Brně. Velmi rád jsem se 
s ním proto zhruba půl roku potkával při na-
šich hovorech. Část z  toho jsem znal, mno-
hé pro mě bylo nové. Připomněl jsem si tře-
ba to, že se vlastně zasloužil i o mou víru. Do 
Hrádku u Sušice, odkud pocházím, totiž v 90. 
letech jezdil několik měsíců formovat jed-
no společenství, do něhož tehdy patřili moji
rodiče.

V jakém světle či souvislostech jej přibližuješ?
Povídáme si spolu nejen o  jeho životě, ale 
zhruba polovina knihy je promýšlením témat, 
k nimž má Aleš Opatrný co říct. Namátkou – 

k úvahám o rodinách, rozvedených a znovuse-
zdaných párech, o vztahu církve a mladých 
lidí, charismatické obnově, ekumeně či péči 
o staré lidi. Jednu kapitolu jsme pak věnovali 
životu během karantény, což je dnes bohužel 
opět velmi aktuální.

Čím tě tento respondent překvapil?
Třeba svým vztahem ke sportu. Věděl jsem, 
že donedávna rád běhal na lyžích, ale netušil 
jsem, že se několik let naplno věnoval veslo-
vání. A vyhrál spoustu závodů. Inspirativní je 
pro mě i jeho optimismus a vynalézavost. Ko-
munisté ho třeba po úspěšném působení v Plz-
ni odsunuli do Toužimi, kde bylo minimum 
věřících. On ale nerezignoval a hledal nové 
způsoby, jak sloužit. Staral se o řadu společen-
ství napříč západními Čechami. Mnoho z těch 
lidí se pak stalo oporou pro místní církev. Po-
dobně po Sametové revoluci zakládal v Praze 
pastorační středisko a nebál se využívat nové 
způsoby, kterými lidem pomáhal najít vztah 
k Bohu.

Mons. Opatrný je známý svým humorem.
Nastala chvíle, kdy tě něčím „dostal“,
vykolejil?
Rozesmál mě třeba při povídání o minulém re-
žimu, kdy byl bez státního souhlasu a nemohl 
veřejně působit jako kněz. Vypomáhal tak na 
faře v Jedovnicích, například na podzim sbí-
rat švestky. „Víme na co,“ dodal a významně 
se usmál.

Překvapil mě ale něčím jiným – tím, že se ne-
bál dát najevo i jiné emoce. Několikrát se bě-
hem rozhovoru musel na chvíli odmlčet a po-

čkat, kvůli slzám. 
Dříve možná půso-
bil na některé lidi až 
příliš sebejistě a tvr-
dě. Já si ale povídal 
se skutečným „ot-
cem Alešem“, které-
ho bolest druhých 
lidí i  jeho vlastní 
naučila mnohému. 
Přiznal, že dnes má 
mnohem větší re-
spekt k některým vě-
cem či rozhodnutím, 
s nimiž byl dříve ho-
tov raz dva.

Jaký vliv mají tyto tvé knižní rozhovory s vel-
kými osobnostmi současné české církve na tvou 
cestu víry?
Baví mě, že každý z nich je úplně jiný. Sestra 
Angelika Pintířová, P. Josef Suchár z Nerato-
va, biskup František Radkovský a i teď Mons. 
Aleš Opatrný jsou opravdu originály. Tím my-
slím hezky ukazují pestrost katolické církve. 
Každý z nich se věnuje něčemu jinému, klade 
důraz na jiné věci, ale všichni to s Pánem Bo-
hem myslí vážně a jsou na něj napojeni. A to 
je pro mě hodně inspirativní. Není potřeba 
se vejít do šablony, ale stačí brát Boha vážně 
a naslouchat mu. A pak se dají dělat velké věci.

Alena Scheinostová

Aleš Opatrný v rozhovoru
s Tomášem Kutilem:
S Pánem Bohem se žije naživo (KNA 2020)

Mozartovo Requiem 
v podání legend roku 1956
Do dušičkového období přichází vydava-
telství Českého rozhlasu Radioservis s mi-
mořádnou nahrávkou Mozartova Requiem. 
Jde o záznam rozhlasového přenosu z praž-
ské katedrály sv. Víta z roku 1956. Sólových 
partů se tehdy ujali sopranistka Libuše Do-
manínská, tenorista Beno Blachut a basista 
Eduard Haken. Čtveřici doplnila slovenská 
mezzosopranistka Nina Hazuchová. Prove-
dení řídil kmenový dirigent rozhlasových 
symfoniků Václav Jiráček, absolvent mis-
trovské školy Václava Talicha, který se za 
svou kariéru podílel na řadě kvalitních pře-
nosů a nahrávek a zasloužil se o rozvoj roz-
hlasového archivu. Requiem d moll Wolfgan-
ga Amadea Mozarta pro orchestr, varhany, 
sóla a smíšený sbor vzniklo v roce smrti své-
ho geniálního autora 1791. Cyklus 14 částí 
na latinský liturgický text začal Mozart sklá-
dat na zakázku, nestihl jej však dokončit – 
infekční choroba ho zahubila uprostřed prá-
ce. Na žádost jeho vdovy pak dílo dokončil 
podle Mozartových partitur jeho žák Franz 
Xaver Süssmayr. Je však jisté, že přinejmen-
ším „Kyrie“ a části „Dies irae“ a „Lacrimosa“ 
jsou čistě Mozartovou prací. Světově proslu-
lým se Requiem stalo záhy po své vídeňské 
premiéře roku 1793 a dodnes mu patří klí-
čové místo v repertoáru významných těles 
i amatérských chrámových sborů.

Na aktuálním albu je doplňuje archivní 
nahrávka Mozartovy opery La clemenza di 
� to též z roku 1956, v níž exceluje mj. legen-
dární pěvkyně Soňa Červená.

W. A. Mozart: � tus / Requiem 
(Radioservis 2020)

Radio Proglas se stěhuje

Na slovo s Alešem Opatrným
V budoucí nové redakci zatím pracují dělníci. 

V nových prostorách Radia Proglas požehnal Mons. Martin Holík symbolický základní kámen ze Svatého Hostýna. Snímky Pavel Šaněk



P. Pavel Petrašovský

Matoušova blahoslavenství jistě známe 
skoro zpaměti. Pokud ale byla vybrána, 
aby zazněla při liturgii slavnosti Všech 
svatých, máme je zřejmě v tento den 
číst jako text, který nám má přiblížit, 
co vlastně znamená být svatým.

I  přes všechna zdůrazňování Druhého 
vatikánského koncilu, že ke svatosti je 
povolán každý člověk, nemůže katolík 
odkojený četbou životopisů svatých sa-

mozřejmě být úplně imunní vůči pokušení po-
hlížet na ně jako na nedostižné vzory, které 
vždycky a ve všem vynikají (od základní školy 
až po zbožnou smrt) a jejich životy se hemží 
samými zázraky. Vyskytne se jen několik exem-
plářů za jedno století a za svůj bezchybný ži-
vot jsou odměněni ofi ciální kanonizací. Nutně 
z toho plyne, že svatost je záležitostí duchov-
ních titánů, tedy nic pro naše obyčejné životy.

Ne svatost dokonalých, 
ale zraněných
O slavnosti Všech svatých jsou však k ofi ciál-
ním světcům, jejichž sochy a obrazy zdobí kos-
tely, přičleněni ti, kteří sice spočinuli v Božím 
náručí, ale jejich svatosti si zřejmě mnoho lidí 
nevšimlo – byla natolik skrytá, že nikoho ani 
nenapadlo zahájit proces jejich svatořečení. 
A snad právě o tomto druhu svatosti se mluví 
v Matoušových blahoslavenstvích (Mt 5,1-12a).

Na první pohled zaujme, že jsou v nich bla-
hoslaveni lidé, kteří trpí nějakým vnitřním ne-
dostatkem. Blahoslavení jsou chudí v duchu, 
plačící, lačnící po spravedlnosti, pronásledo-
vaní. Jistě, samotný pocit nenaplněnosti není 
něčím, co nutně musí vést k Bohu, může také 
vyústit v uzavřenost, sebelítost či hledání ná-
hradních laciných řešení. Přesto ti, o nichž 
blahoslavenství mluví, jsou lidé, kteří mají od 
Boha co očekávat, pro které je jejich prázdnota 
příležitostí, aby hledali, co jim schází, v Bohu. 

Jestliže tedy úryvek evangelia mluví o sva-
tosti, není to svatost dokonalých, ale zraně-
ných. Snad právě naše nezacelené rány a nena-
plněné touhy srdce jsou tím, co může křičet po 
Bohu, neustále připomínat, jak ho potřebuje-
me, možná paradoxně se i naše hříchy mohou 
stát – řečeno slovy velikonočního Exsultetu – 
onou „šťastnou vinou, pro kterou přišel Vyku-
pitel tak vznešený a veliký“.

Přijít jako ten, 
který nemá nic
Když v roce 2011 zemřel Otto von Habsburg, 
mnohé zaujal obřad, který se tradičně pojí 
s pohřbem tohoto šlechtického rodu. 

Když smuteční průvod dorazí k hrobce ve 
vídeňském kapucínském kostele, jsou dve-
ře zavřeny. Když na ně obřadník zaklepe, 
ozve se zpoza nich otázka: „Kdo se dožadu-
je vstupu?“ Obřadník přečte všechny šlech-
tické tituly zemřelého. Odpověď zní: „My ho 
neznáme!“ Při druhém pokusu se tedy vy-
jmenují životní zásluhy dotyčného. Opět za-
zní: „My ho neznáme!“ Vše se opakuje ješ-
tě potřetí, kdy obřadník oznámí, že vstupu 
se dožaduje smrtelný hříšný člověk. Dveře 
hrobky se otevírají a rakev může být vnesena
dovnitř. 

Vnucuje se představa, že před vraty kostela 
zůstávají jako nepotřebné haraburdí na hro-
madě naházené tituly a zásluhy, které už niko-
ho nezajímají, protože před Boha může člověk 
předstoupit jen s prázdnýma rukama, jako ten, 
který nemá nic a od Boha očekává všechno. 
Chudí, plačící, lačnící, pronásledovaní jsou 
blahoslavení, protože mají co přijmout. Svatý 
je ten, kdo nechal propasti svého srdce napl-
nit Bohem.

Dotknout se ran 
Kristových
Benedikt XVI. má ve své knize Ježíš Nazaretský 
zajímavou poznámku o blahoslavenstvích. Je 
možné, že v nich Ježíš mluví na prvním místě 
sám o sobě. On sám je plačící (plakal v Getse-
manech), tichý (šel křížovou cestou jako be-
ránek vedený na porážku), je první, kdo lační 
po spravedlnosti, je milosrdný, čistý srdcem, 
tvůrce pokoje, pronásledovaný pro spravedl-
nost. A až ve druhém plánu je řečeno, že ti, 
kdo snáší něco podobného, mohou být blaho-
slavení, jestliže je to připodobňuje jejich Pánu. 

Svatost by pak spíše než o osobní dokona-
losti vypovídala o podobnosti s Ježíšem. Poté, 
co se Bůh vtělil, už nejen těší plačící, ale sám 
pláče spolu s nimi; vtělený Bůh nejen sytí hlad 
po spravedlnosti, ale také po ní hladoví; nejen 
pomáhá trpícím, ale spolu s nimi i trpí. Rány 
a bolesti jsou místem, kde se člověk může se-
tkat s ranami Kristovými. Svatý není ten, kdo 

v srdci nenese žádné rány, nýbrž ten, kdo se 
v nich umí dotknout ran Kristových. 

Autor je administrátorem farnosti 
u katedrály sv. Bartoloměje v Plzni

Štefan Šrobár

První listopadový den a pak celý 
následující týden lze získat po splnění 
obvyklých podmínek plnomocné 
odpustky pro duše v očistci. Na 
co ale představa očistce navazuje 
a proč bychom se měli modlit za naše 
blízké, kteří překročili práh smrti?

Teolog Paul Zulehner zdůrazňuje, že 
„poselství očistce je natolik opráv-
něné a důležité, že i kdyby neexisto-
valo, museli bychom si ho vymyslet! 

Toto poselství nám říká: Člověče, vždyť ty máš 
právo vejít do smrti ve své neúplnosti. Protože 
ve smrti a skrze ni tě Bůh uzdraví silou ohně 
své lásky a v bolestivém procesu ti dá šalom 
a učiní tě tak způsobilým pro nebe“. Celistvost 
života jednotlivého člověka se nemůže defi ni-
tivně ukázat v jeho smrti také proto, že smysl 
individuální existence je nerozlučně spjat s ži-
votním kontextem celé společnosti.

Na rozdíl od řeckého dualismu tělo-duše se 
dnes zdůrazňuje jednota člověka, která více 
odpovídá současné fi lozofi i a biblickému myš-
lení. Někteří teologové (Rahner) se domnívají, 
že duše odloučená od těla neztrácí svůj vztah 
k „hmotnému světu“. Toto spojení bude zavr-

šeno vzkříšením. Nesmrtelnost člověka se tedy 
ukazuje v „osobní nesmrtelnosti duše a vzkří-
šení těla“ (Ratzinger).

Podle učení katolické církve musí ten, kdo 
se po smrti dobrovolně neodloučil od Boha, 

ale vzhledem ke svému minulému životu není 
schopen „dokonalého spojení s Bohem“, projít 
očišťujícím procesem. Církev učí následující: 
1. existuje očistec; 2. pro ty, kdo umírají s leh-
kými hříchy, 3. jsou vhodné modlitby a osobní 
oběti za ně. 

Oheň Kristovy lásky
Slovo „očistec“ (purgatorium) se objevuje te-
prve v 11. století. Avšak v rané církvi pano-
valo přesvědčení, že ne všichni spasení mají 
okamžitě plnou účast na Božím království. 
Liturgie zná modlitby za zemřelé. Církevní 
otcové hovoří o „očistném ohni“ (Basil Veli-
ký, Řehoř z Nyssy, Augustin). Trojjediný Bůh 
je nekonečná „svatost a čistota“ a  jen svatá 
a čistá bytost může hledět na Boha a navá-
zat s ním hluboký vztah. Tato bolest oddě-
lení od Boha je očistou, protože jako oheň 
ničí v duši to, co ji vzdaluje od Boha, čili po-
zůstatky hříchu a  lehké hříchy v okamžiku 
smrti. „S  láskou a plný milosrdenství hledí 
Kristus na člověka, který k němu přichází. 
Jeho pohled ale proniká až do nitra, do toho 
nejtajnějšího a nejpodstatnějšího z  lidského 
bytí. Setkat se s Bohem v Kristově ohnivém 
pohledu je sice na jedné straně nejvyšším 
naplněním naší schopnosti lásky, na druhé 
straně je to pro nás zároveň nepředstavitelné 
utrpení. V této perspektivě očistec znamená, 

že duše musí projít ohněm Kristovy lásky“
(Boros).

Určitou analogii očišťování po smrti může-
me vidět ve zkušenostech křesťanských my-
stiků. Francouzská mystička Marta Robino-
vá (1902-1981) takto popisuje své vize očistce: 
„Očistec není výprask. Naopak. Je to něco veli-
kého, významného, dalo by se říct přímo vzne-
šeného. Jsou to bolesti, ale bolesti lásky, oprav-
dové čisté lásky. Duše touží jít k Bohu, tlačí se 
k němu, ale nedaří se jim dostat až k němu. 
Jsou posílány zpět. Ještě nepřišel jejich čas. 
Čím vehementněji se člověk snaží dostat 
z očistce, tím větší silou je srážen zpět. Všech-
no musí být očištěno, včetně našich záměrů“ 
(Jean Guitton: Portrét Marty Robinové). Na 
základě svých vidění francouzská mystička 
hlásala originální koncept očistce, kdy proces 
očišťování probíhá bez utrpení a odporu.

Autor je slovenský environmentalista, 
fi lozof a teolog
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY
LISTOPAD
Všeobecný úmysl: 
Modleme se, aby pokrok v  oblasti robotiky 
a umělé inteligence byl vždy ve službách člo-
věka.
Evangelizační úmysl: 
Tento úmysl papež František zveřejní aktuálně 
při modlitbě Anděl Páně první neděli v měsíci.
Národní úmysl: 
Za kostelníky, ministranty, akolyty, lektory a far-
ní rady – ať pod ochranou sv. Jana Nepomucké-
ho každý naplno slouží na svém místě v církvi.

Očistec nemůže být výprask 

Svatost vypovídá o podobnosti s Ježíšem

Před Boha může člověk předstoupit jen s prázdnýma rukama, jako ten, který nemá nic a od Boha očekává všechno Snímek Pixabay

Duše musí projít ohněm Kristovy lásky
 Snímek archiv KT



Katolický týdeník / 27. října – 2. listopadu 2020  Liturgie / 11 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ DENNÍ TICHÁ CHVÍLE

Sl
av

no
st

 V
še

ch
 s

va
tý

ch
 

Li
tu

rg
ie

HOMILIE

Cyklus 
A

Uvedení
do první

modlitby dne
Ranní chvály Modlitba uprostřed dne Nešpory Kom-

pletář

A
nt

ifo
na

Ž
al

m

H
ym

nu
s

A
nt

ifo
ny

Ž
al

m
y

K
rá

tk
é 

čt
en

í
a 

zp
ěv

A
nt

ifo
na

k 
Z

ac
ha

r.
ka

nt
ik

u

P
ro

sb
y

Z
áv

ěr
eč

ná
m

od
lit

b
a

H
ym

nu
s

A
nt

ifo
ny

Ž
al

m
y

K
rá

tk
é 

čt
en

í 
a 

zp
ěv

Z
áv

ěr
eč

ná
m

od
lit

b
a

H
ym

nu
s

A
nt

ifo
ny

Ž
al

m
y

K
rá

tk
é 

čt
en

í
a 

zp
ěv

A
nt

ifo
na

ke
 k

an
ti

ku
P

an
ny

 M
ar

ie

P
ro

sb
y

Z
áv

ěr
eč

ná
m

od
lit

b
a

Ne 1. 11. 1573 1777 783 881 1573 1777 1574 1778 813 914 1574 1778 1575 1779 1575 1779 1575 1780 1034 1154 1576 1780 1264 1402 1576 1780 1575 1780 1577 1781 1578 1782 1578 1782 1580 1784 1580 1785 1580 1785 1575 1780 1242 1379

Po 2. 11. 1785 2007 783 881 1582 1786 1786 2008 1786 2008 1789 2011 1789 2012 1790 2012 1582 1787 1792 2014 1792 2014 1792 2015 1795 2017 1582 1787 1583 1787 1796 2019 1797 2019 1798 2021 1799 2021 1799 2021 1582 1787 1247 1384

Út 3. 11. 1060 1181 783 881 1061 1182 1062 1182 1062 1183 1065 1186 1065 1186 1065 1186 1065 1187 1066 1187 1066 1188 1067 1188 1069 1190 1069 1191 1071 1192 1071 1193 1072 1193 1074 1195 1074 1196 1074 1196 1075 1196 1250 1387

St 4. 11. 1722 1941 783 881 1723 1941 1076 1198 1076 1198 1724 1942 1724 1943 1724 1943 1585 1790 1081 1203 1081 1203 1081 1204 1084 1206 1084 1206 1727 1946 1086 1209 1087 1209 1730 1949 1731 1950 1731 1950 1585 1790 1254 1391

Čt 5. 11. 1091 1214 783 881 1091 1214 1092 1215 1092 1215 1095 1218 1095 1218 1095 1219 1096 1219 1096 1220 1097 1220 1097 1220 1100 1223 1100 1224 1101 1225 1102 1226 1102 1226 1105 1229 1105 1229 1105 1229 1106 1230 1257 1395

Pá 6. 11. 1106 1230 783 881 1107 1231 1107 1232 1108 1232 1111 1235 1111 1235 1111 1236 1112 1236 1112 1237 1113 1237 1113 1237 1115 1240 1116 1240 1117 1242 1118 1243 1118 1243 1120 1246 1121 1246 1121 1246 1122 1247 1260 1398

So 7. 11. 1122 1247 783 881 1123 1248 1123 1248 1123 1249 1126 1251 1126 1251 1126 1252 1127 1252 1127 1253 1128 1253 1128 1254 1130 1256 1131 1256 1132 1258 1133 1259 1133 1259 1135 1261 724 818 1135 1261 725 818 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. 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 lopotí-
te 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.

2. 11. – VZPOMÍNKA NA VŠECHNY 
VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Denní modlitba církve vlastní.
Barva fi alová, mše: perikopy ze spo-
lečných textů pro mše za zemřelé 
(3 čtení). 
Lze volit různá čtení z Lekcionáře VI/b.
1. čtení 2 Mak 12,43-46 
Žl 116(114),5+6.(115)10-11.15-
-16ac, odp.: Budu kráčet 
před Hospodinem v zemi živých.
Nebo: Aleluja.
2. čtení Řím 5,5-11 
Evangelium Lk 23,33.39-43
Nelze použít čtvrté anafory.
Nešpory 1. a večerní mše 
z následující neděle.

3. 11. – úterý po 31. neděli v mezidobí
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Flp 2,5-11 

Žl 22,26b-27.28-30a.31-32, 
odp.: Budu chválit Hospodina 
ve velkém shromáždění. 
Evangelium Lk 14,15-24
Nebo:
sv. Martina de Porres, řeholníka
Barva bílá, mše o sv. Martinovi.

4. 11. – památka sv. Karla Boromejského, 
biskupa
Barva bílá, mše vlastní.
1. čtení Flp 2,12-18 
Žl 27,1.4.13-14, odp.: 
Hospodin je mé světlo a má spása. 
Evangelium Lk 14,25-33

5. 11. – čtvrtek po 31. neděli v mezidobí
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Flp 3,3-8a 
Žl 105,2-3.4-5.6-7, odp.: Ze srdce 
ať se radují, kdo hledají Hospodina. 
Nebo: Aleluja. 
Evangelium Lk 15,1-10

6. 11. – pátek po 31. neděli v mezidobí
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Flp 3,17-4,1 
Žl 122,1-2.4-5, odp.: Do domu 
Hospodinova půjdeme s radostí.
Evangelium Lk 16,1-8
První pátek v měsíci: Votivní mše je 
dnes dovolena i bez účasti lidu.

7. 11. – sobota po 31. neděli v mezidobí
Barva zelená, ranní mše feriální.
1. čtení Flp 4,10-19 
Žl 112,1-2.5-6.8a+9, odp.: 
Blaze muži, který se bojí Hospodina. 
Nebo: Aleluja.
Evangelium Lk 16,9-15
Nebo:
sobotní památka Panny Marie
Barva bílá, ranní mše o Panně Marii.
Nešpory 1. a večerní mše 
z následující neděle.

8. 11. – 30. neděle v mezidobí
Barva zelená, mše vlastní, Gloria. 
1. čtení Mdr 6,12-16
Žl 63,2.3-4.5-6.7-8, odp.: Má duše 
po tobě žízní, Pane, můj Bože! 
2. čtení 1 Sol 4,13-18
Zpěv před evangeliem: Aleluja. 
Bděte a buďte připraveni, neboť Syn 
člověka přijde v hodinu, 
kdy se nenadějete. Aleluja.
Evangelium Mt 25,1-13 
Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
Žaltář 4. týdne. (hfr)

Nikdy nezapomenu na okamžik, kdy 
jsem při svém kněžském svěcení le-
žel v prostraci tváří k zemi a katedrá-
lou zněl zpěv litanie ke všem svatým: 
„Svatá Maria, … svatý Jene Křtiteli, 
… svatý Josefe, … orodujte za nás.“ 
Vzduch byl téměř hmatatelně prosy-
cen přítomností tohoto početného 
a neviditelného zástupu svědků víry. 
Víc než kdy předtím jsem si uvědomil 
hloubku a útěšnost onoho tajemství 
naší víry, jímž je „společenství sva-
tých“. Věděl jsem, že jsou zde, po 
mém boku, moji otcové a matky, bra-
tři a sestry, jedním slovem: moji vzác-
ní přátelé v nebi. Společně s mnoha 
vzájemně se proplétajícími hlasy ra-
dostně chválili Beránka, který je svou 
krví vykoupil. A plni naděje se při-
mlouvali za to přerostlé nedochůdče 
na zemi, chvějící se strachem, které 
už je svaté, protože se ve křtu stalo 
dítětem Božím, ale stále ještě svaté 
není, protože má zoufale dlouhé ve-
dení, co se Božích věcí týče. 

Každý z nich byl za svého pozem-
ského života jiný, jedinečný a doká-
zal uskutečnit svou originální podobu 
svatosti. Jedni žili životem obyčejným 
a skrytým, jména druhých si zase už 
po staletí připomíná celý svět. Někte-
ří byli stydliví introverti, jiní halasní 
vůdci celých národů. Mnozí z nich 
svým blízkým někdy pěkně lezli na 
nervy – jako vy nebo já. Přes svou 
odlišnost měli ale jedno společné: 
všichni měli ducha chudých, protože 
se Bohem nechali milovat. Byli obda-
řeni srdcem tichým a čistým, schop-
ným objevit v druhých pravou krásu. 
Dokázali se k nim sklonit v prostých 
gestech milosrdenství a znovu je po-
zvednout k pravé důstojnosti členů 
široké lidské rodiny. Stáli pevně no-
hama na zemi a žíznili po nebi. Hle-
dali ve všem, co konali, Boží tvář, 
a když se zatoulali, nechali se Bohem
nalézt. 

Když stojím u oltáře, připomínám 
si, že jsou zde se mnou. Nebe a země 

se políbily, věčnost se prolomila do 
času. Jsme jedna rodina vykoupe-
ných a milovaných dětí Božích, jako 
bychom spolu slavili jedinou liturgii. 
Modlitby svatých podpírají mé paže. 
Jejich přímluvami je protkán osobní 
příběh každého z nás i celá široká os-
nova dějin.

Toužím, až jednou zemřu, pohléd-
nout jim do tváře. S upřímnou vděč-
ností poděkovat. Zjistit, jakou barvu 
mají oči Mariiny. Poplácat Josefa po 
rameni. Pozdravit všechny ty fran-
couzské karmelitky, které tajně milu-
ju, protože jsou tak krásné a protože 
se nikdy za mne nepřestaly modlit. 
A zajdu na kus řeči za apoštolem 
Janem, za Augustinem, Tomášem 
Akvinským a Karlem Boromejským. 
A všech se zeptám, jak to doopravdy 
bylo. A jaké je to teď. Těším se. Moc 
se těším. A vy?

P. KAREL SKOČOVSKÝ,
kaplan ze Zábřehu

Jsme jedna rodina 
milovaných dětí Božích 

1. ČTENÍ Zj 7,2-4.9-14
Já, Jan, viděl jsem, jak od východu 
slunce vystupuje jiný anděl. Držel 
v ruce pečetidlo živého Boha a zvo-
lal silným hlasem na ty čtyři anděly, 
kterým bylo dáno škodit zemi i moři: 
„Neškoďte zemi, ani moři, ani stro-
mům, dokud nepoznamenáme na 
čele služebníky našeho Boha!“ A usly-
šel jsem, kolik bylo těch poznamena-
ných: sto čtyřiačtyřicet tisíc ze všech 
kmenů izraelského lidu.

Potom se podívám, a hle – veliký 
zástup, který by nikdo nespočítal, ze 
všech národů, kmenů, plemen a jazy-
ků; stáli před trůnem a před Berán-
kem, odění bílým rouchem, s palma-
mi v rukou a volali mocným hlasem: 
„Za svou záchranu vděčíme našemu 
Bohu, který sedí na trůně, a Berán-
kovi!“ Všichni andělé, kteří stáli oko-

lo trůnu, starců a čtyř bytostí, pad-
li na tvář před trůnem, klaněli se 
Bohu a volali: „Amen. Chvála, sláva, 
moudrost, díky, čest, moc a síla pří-
sluší našemu Bohu na věčné věky! 
Amen.“ Tu na mě promluvil jeden 
ze starců a zeptal se mě: „Kdo jsou 
tihle zde v bílém rouchu a odkud při-
šli?“ Odpověděl jsem mu: „Můj pane, 
to víš ty.“ Řekl mi: „To jsou ti, kdo 
přicházejí z velikého soužení; rou-
cho si do běla vyprali v Beránkově
krvi.“

MEZIZPĚV Žl 24 (23), 1-2.3-4ab.5-6
Tento žalm nejspíše recitova-
li poutníci přicházející do Jeruza-
léma, když vstupovali do zaslí-
beného města. Vyjadřuje radost 
všech, kdo mohou vstoupit do Boží
blízkosti.

* To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, 
Hospodine!
Hospodinu náleží země i to, co je na 
ní, svět i ti, kdo jej obývají. Neboť on 
jej založil nad moři, upevnil ho nad 
proudy vod. * Kdo smí vystoupit na 
Hospodinovu horu, kdo smí stát na 
jeho svatém místě? Ten, kdo má ne-
vinné ruce a čisté srdce, jehož duše 
nebaží po marnosti. * Ten přijme po-
žehnání od Hospodina, odměnu od 
Boha, svého spasitele. To je pokolení 
těch, kdo po něm touží, kdo hledají 
tvář Jakubova Boha. *

2. ČTENÍ 1 Jan 3,1-3
Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku 
nám Otec projevil, že se nejen smí-
me nazývat Božími dětmi, ale že jimi 
také jsme! Proto nás svět nezná, že 
nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme 

Boží děti. Ale čím budeme, není ještě 
zřejmé. Víme však, že až on se uká-
že, budeme mu podobní, a proto ho 
budeme vidět tak, jak je. Každý, kdo 
skládá tuto naději v něho, uchovává 
se čistý, jako on je čistý.

EVANGELIUM  Mt 5,1-12a
Blahoslavenství jsou úvodními slovy 
horského kázání (Mt 5–7). Jde o prv-
ní Ježíšovu řeč v Matoušově evange-
liu a shrnuje podstatu Kristova po-
hledu na praktický život z víry. Nejde 
jen o první část blahoslavenství, co 
by měl člověk konat, ale také o pří-
sliby, které po každém blahoslaven-
ství zazní.

Slova svatého evangelia podle Matouše
Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil 
na horu, a jak se posadil, přistoupili 

k němu jeho učedníci. Otevřel ústa 
a učil je: „Blahoslavení chudí v du-
chu, neboť jejich je nebeské králov-
ství. Blahoslavení plačící, neboť oni 
budou potěšeni. Blahoslavení tiší, 
neboť oni dostanou zemi za dědic-
tví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po 
spravedlnosti, neboť oni budou na-
syceni. Blahoslavení milosrdní, neboť 
oni dojdou milosrdenství. Blahosla-
vení čistého srdce, neboť oni budou 
vidět Boha. Blahoslavení tvůrci po-
koje, neboť oni budou nazváni Boží-
mi syny. Blahoslavení, kdo jsou pro-
následováni pro spravedlnost, neboť 
jejich je nebeské království. Blahosla-
vení jste, když vás budou kvůli mně 
tupit, pronásledovat a vylhaně vám 
připisovat každou špatnost; radujte 
se a jásejte, neboť máte v nebi velkou
odměnu.“

neděle 1. 11.  Mt 5,1-12a
Svatost – otevřenost vůči Bohu a sply-
nutí s jeho dobrotou. Dnes se mohu 
zamýšlet nad tím, kolik „nekanoni-
zovaných“ světců jsem v životě po-
tkal. Je totiž dost lidí, pro které text 
blahoslavenství představuje reálný
návod.

pondělí 2. 11. – Vzpomínka na všechny 
věrné zemřelé 2 Mak 12,43-46
Víra ve vzkříšení lidského těla – 
tedy celého člověka – je v této knize 
z 2. st. př. Kr. jasně vyjádřena. Mne 
navíc má myšlenka na Kristovo 
vzkříšení naplnit nadějí na setkání 
s těmi, kterým už teď mohu pomáhat
modlitbou.

úterý 3. 11. Flp 2,5-11
Sám sebe se zřekl, zmařil se, stal se 
služebníkem. Do jaké míry jej násle-
duji? Do jaké míry jej následuje cír-
kev? Neodvoláváme se na tato slo-
va jen tehdy, když nám nic jiného 
nezbývá?

středa 4. 11. Flp 2,12-18
V roce Božího slova se chci držet pev-
ně „slova života“. I proto, aby se ti, 
kteří mě ve víře doprovázeli, nemuseli 
stydět, že běželi nadarmo!

čtvrtek 5. 11. Flp 3,3-8a
Před Kristem ztrácejí hodnotu vnější 
společenské znaky. Znám datum své-
ho křtu, od kterého se odvíjí mnohem 

větší důstojnost, než jakou přinášejí 
tituly, postavení, zásluhy?

pátek 6. 11.  Flp 3,17-4,1
V době nadbytku aktuální varová-
ní: není naším bohem břicho? Bude 
i mé tělo schopné oslavení? Nezapo-
mínám na svou pravou vlast v nebi?

sobota 7. 11.  Flp 4,10-19
Pavel je vděčný za hmotnou pomoc, 
kterou mu Filipané poslali do vězení. 
Dokáže však žít v nedostatku i v nad-
bytku. Návod i pro nás, jak si vážit 
jiného bohatství.

Připravilo Pastorační středisko 
Arcibiskupství pražského 
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VÝROČÍ SVATBY

  29. října oslaví Ludmila a  Josef 
Hubení ze Šternberka diamantové vý-
ročí svatby. 60 let společného života, 
v časech dobrých i zlých, dokázali spo-
lu proplout na společné loďce. V jejich 
manželství se spojila dvě krásná srdce, 
která vždy myslela na ostatní a snaži-
la se udělat něco navíc nejen pro se-
be a svou rodinu, ale i pro druhé, ať 
už Liduška pro děti a kolegyně v MŠ 
a  Vincentinu, tak Josef hlavně pro 
chorvatskou menšinu v ČR. A stvořili 
dvě úžasné dcery, které je navždy moc 
milují – děkujeme Ivanka a Dagmar-
ka.  VS 44–2221

RŮZNÉ
 Členská schůze Sdružení křesťan-
ských seniorů, z. s., která je tento-
krát i volební, se bude konat v sobotu
14. listopadu 2020 v 10 hodin v malém 
sále paláce Charitas, Karlovo nám. 5, 
Praha 2 – Nové Město.  R 44–2197

  Ke cti Krista Spasitele roste na 
pražském sídlišti Barrandov nový 
kostel s komunitním centrem. Do ol-
táře bude vložen ostatek sv. Ludmily. 
Mohlo by se zdát, že v Praze je kostelů 
dost, ale na okrajích Prahy, kde lidé 
skutečně žijí a scházejí se k modlitbě, 
kostely chybí. Prosíme, pomozte nám 
vybudovat duchovní srdce sídliště, 
které by bilo pro Pána Ježíše a přita-
hovalo k němu všechny obyvatele Ba-
rrandova. Číslo transparentního účtu: 
7771177711/2010. Za všechny dárce 
je jednou měsíčně sloužena mše svatá. 
Další informace najdete na webu www.
CentrumBarrandov.cz R 44–2210

  Rybář na poušti – nová kniha
P. J. Rybáře u nás skladem. Více: www.pout-
niknihy.cz, mob.: 731 604 770.  R 44–2223

SLUŽBY – PRÁCE
  Ozvučování kostelů. Nová uni-
kátní technologie za příznivou cenu. 
Nabídky a poradenství zdarma: 603 
553 650 pecka@otvp.cz, 603 838 632 
bolcekv@seznam.cz, 731 023 694 
ot.rychlik@gmail.com B 44–2187
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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:

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

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

KOUPĚ – PRODEJ
  Koupím vyřazené ornáty,
pluviál, manipul aj., i pošk. Mob.: 603 
410 736.  K 44–2109

  Staré odznaky, noty, gramodesky 
a pohledy koupím. Mob.: 602 336 945. 
 K 44–2114
 Křesťanský antikvariát koupí (du-
chovní, filozofie, umění, poezie, ces-
topisy atd.) nejlépe celé pozůstalosti 
či knihovny. Platba ihned. Nabídněte. 
Mob.: 720 254 225.  K 44–2134

  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 44–2198

  Koupím housle, violu, violoncello, 
kontrabas v jakémkoli stavu. Mob.: 775 
480 777.  K 44–2202
 Vykoupím Váš les, popř. dřevní hmo-
tu. Peníze hotově. Mob.: 605 541 814. 
 K 44–2224

PODNÁJEM – PRONÁJEM
 Pronajmu byt 3+1 v Brně-Žabovře-
skách. Klidné bydlení, výborná dostup-
nost. Slušným studentům nebo mladé 
rodině, nejlépe věřící. Mobil: 604 648 
153.  PP 44–2217

SEZNÁMENÍ
  Hledám příjemnou, spolehlivou 
a sympatickou ženu, 30–45 let, se kte-
rou bude legrace i krásné spoluužívá-
ní bez zbytečných konfliktů a hádek. 
Prostě chci pohodový a krásný vztah 
s fajn ženou, která bude nejenom krás-
ná tělesně, ale především povahou 
a charakterem. Měla bys být součas-
ně praktikující katoličkou, křesťan-
kou a být z Brna i nejbližšího okolí do
50 km. Z  větší dálky nevolejte. Co 
požaduji, také sám nabízím. Výhoda 
hra na nějaký hudební nástroj, zájem 
o hudbu, kulturu, historii, plavání a fit-
ness. Mob.: 733 400 648. S 44–2216

NAKLADATELSTVÍ
KNIHKUPECTVÍ

Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 818 757, objednavky@paulinky.cz, 

on-line knihkupectví: www.paulinky.cz

Grzegorz Ryś
Rozjímavý růženec
Arcibiskup Grzegorz Ryś 
ukazuje, že růženec může 
být vskutku biblická mod-
litba. Jeho rozjímání nad 
jednotlivými desátky rů-

žence jsou velmi neotřelá, člověk se až 
diví, jak Boží slovo ve  světle Ducha pro-
mlouvá k srdci. 

brož., 96 s., 129 Kč
Isabelle Laurent
Na život a na smrt 
Život dvou kamarádů  
„na život a na smrt“ se jed-
noho dne radikálně změní, 
když je rozdělí gestapo: Ka-
rel, mladý katolík, je poslán 
do  koncentračního tábora 

Osvětim, kde potká i  budoucího světce 
Maxmiliána Kolbeho, zatímco židovský 
chlapec Šimon zůstává na svobodě, ale 
osamocený, sžíraný pocity viny. 
Kniha je vhodná pro čtenáře od 15 let. 

brož., 296 s., 329 Kč 

Biskupství
brněnské

hledá 

FINANČNÍ ÚČETNÍ 

Přihlášky s životopisem 
zasílejte na adresu 

ekonom@biskupstvi.cz

Předpoklady:
SŠ vzdělání ekonomického

zaměření,
znalost problematiky 

účetnictví a daní,
zkušenost a praxe nutná, 

znalost církevního prostředí,
morální a občanská bezúhonnost

Náplň práce:
účetnictví na plný úvazek

Více na www.biskupstvi.cz

Kontaktní adresy:

Co dostal Pán Ježíš u Zachea 
k večeři a jak dopadl Kaifášův 
kohout? Proč byl Ronald Rea-
gan béčkový herec, ale áčko-
vý prezident? Jak vysvětlit dě-
tem tajemství proměňování? 
Jaké básně napsal Miloš Dole-
žal v Římě, když ho tam věznil 
koronavirus? Čím začít, když 
chcete poslouchat Boba Dy-
lana? Jak vznikala evangelia? 
Proč je Winston Churchill hrdi-
nou starého světa? Zapomněl 
Bohuslav Reynek psát česky? 
Proč máme děkovat i za nepro-
žitá dobra? Jak vypadají papež-

ské 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 nád-
herné kostely jižního Burgundska. Dana Němcová zavzpomíná na
12 osobností, které ji v životě ovlivnily. P. Ladislav Heryán nabíd-
ne 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

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

Objednávky:  Pavel Nebojsa – Doron,  tel.: 602 789 568 
E-mail: doron@doron.cz, www.doron.cz

brož.,
140 str.
199 Kč

brož.,
160 str.
229 Kč

V. Kodet: Nedělní promluvy B P. René-Luc: Patnáct podobenství

sleva 15 %

v e-shopu

brož.,
128 str.
219 Kč

NOVINKA NOVINKA



Litva jako misijní oblast?
Ano – říká o této 
postkomunistické zemi, 
v níž podle něj chybí radost, 
slovenský redemptorista
P. RASTISLAV DLUHÝ, který 
zde působí jako misionář. 
Hovoří také o celibátu nebo 
mužské spiritualitě.

V jednom rozhovoru jste se vyjádřil, že celibát 
je utrpení, ale také dar. To, co na něm přináší 
utrpení, si představit dokážeme – chybí rodina, 
děti i samotný manželský život. V čem je ale 
celibát dar?
Do zmiňovaného rozhovoru se nevešlo všech-
no, co jsem chtěl říct. Stále bližší je mi způsob, 
jak dar celibátu popsal svatý Tomáš Akvinský: 
je to prázdno pro Boha. Jeho myšlenku pak roz-
vinul Henri Nouwen v útlé knížce „Jako klaun 
v Římě“. Použil tu příklad velké katedrály. Ta 
je velká a „prázdná“, ale její prázdno slouží 
jako prostor pro Boží přítomnost. Je to Boží 
obytný prostor. V něm pak lidé, kteří do kated-
rály vcházejí, mohou zakusit Boží přítomnost.

Nouwen šel potom ještě dál a  zmínil, že 
i manželé mají mít ve svém manželství takový 
prázdný prostor jen a  jen pro Boha. Přirov-
nal je k archandělům na arše úmluvy. V arše 
toho moc nebylo, a andělé tak chránili prázd-
ný, neobsazený prostor určený pro Boha. Tak-
že lidé, kteří žijí s takovou vnitřní katedrálou, 
mohou lépe pomáhat druhým, aby se dotkli 
Boha. A to je ten dar. Vedle toho jsou proroky 
budoucího věku – ukazují už nyní na nebe, kde 
se lidé nežení ani nevdávají.

Manželka je pro muže nejenom partnerkou, 
oporou, pomocnicí nebo „vrbou“, ale také jeho 
vlastním „já“, je s ním jedno tělo. Čím ve svém 
srdci naplňujete místo, které by jinak měla vaše 
(případná) manželka?
Mám velkou rodinu a taky spoustu blízkých 
lidí, mužů i žen. Většinou jsou to ti, s nimiž 
jsem se poznal při službě. Mají rodiny, děti – 
a u mnoha z nich jsem jako doma. Pak je tu 
modlitba a hledání, snaha rozvíjet stále důvěr-
nější vztah s Bohem. Bez toho by se můj život 
asi časem rozsypal. Nicméně celibát zůstává 
také obětí, čili ve mně pořád zůstává něco, co 
mohu stále přinášet na oltář jako živou – a vě-
řím, že také bohulibou – oběť.

Nevadí vám, když se vás lidé i novináři ptají 
právě na celibát, jako by neexistovaly jiné 
otázky?
Nevadí mi to, pokud mi dovolí říci i něco hlub-
šího, něco o základu, o kořenech mé víry – ně-
co, co nemůžu zamlčet, má-li se můj životní 
styl stát alespoň o něco málo srozumitelnějším 
těm, kdo mi takové otázky kladou.

Kdysi jste se věnoval mužské spiritualitě 
a otcovství. Nezačal jste si vlastní mužství 
uvědomovat a prohlubovat právě díky celibátu?
Tak jsem se na to nikdy nedíval. Zkrátka jsem 
jako dospívající vyrůstal mezi skvělými chla-
py. Později se mi, jako bohoslovci a mladému 
knězi, Božím vedením dostaly do ruky knihy 
a úvahy o víře a roli muže od Johna Eldredge. 
Podařilo se mi ho dokonce navštívit u něj do-
ma a on byl zase u nás v Tatrách. Prostřednic-
tvím jeho tvorby jsem se hlouběji ponořil do 
Božího srdce a začal jsem na mužství a otcov-
ství nahlížet nově.

Jak být nejen dobrým manželem, ale také 
dobrým otcem?

Mít živý vztah s Bohem a věrně plnit poslání, 
které můj život má. Učit se třeba i od svaté-
ho Josefa. Setkávat se s vyzrálými muži, kteří 
mě mohou táhnout vpřed – zdravě, bratrsky 
a přátelsky mě motivovat a provokovat. A pak 
jít kupředu a nespokojit se s průměrností a po-
hodlností.

Jste redemptorista. Pro vaši řeholní kongregaci 
jsou typické lidové misie. Jaká je vaše zkušenost 
s nimi?
Tento typ hlásání je stále aktuální. Samozřej-
mě přitom musíme být jako misionáři ote-
vření novým a  zdravým způsobům, novým 
podobám, a  zároveň přitom zachovat jádro 
charismatu.

Čím si vás získali právě redemptoristé?
Nejprve zájmem o můj život, přátelstvím. Poz-
ději to stále více bylo službou hlásání.

Blízká vám byla také média – absolvoval 
jste doktorandské studium žurnalistiky na 
Katolické univerzitě v Ružomberku. Je nás 
křesťany v médiích dostatečně slyšet?
Když se díváme na křesťany globálně, v ce-
lém světě, najdeme mezi nimi mnoho schop-
ných a erudovaných věřících. Zejména v USA. 
Jsou vidět i slyšet – intelektuálové, publicisté, 
apologeti a další. U nás se ale také pomalu po-
souváme kupředu. Samozřejmě se od člověka 
vždycky žádá, aby nás bylo slyšet ještě víc.

Už dva roky působíte v Litvě, konkrétně 
v Kaunasu. Jak jste se tam dostal?
Dostali jsme pozvání od litevských biskupů. 
Náš řád se pustil do rozlišování, abychom zjis-
tili, jak na tuto výzvu máme odpovědět. Z pěti 

kněží, kteří projevili otevřenost k téhle pomo-
ci, vybrali dva – a já jsem byl jeden z nich.

Je Litva misijní země? 
Ano, Litva je misijní země, ještě víc než Česko. 
Rána, kterou komunismus a Sovětský svaz za-
sadily duši zdejšího národa, je silná a zranění 
po ní zůstává hluboké. Litva se od Sovětského 
svazu odtrhla jako první země a upnula se na 
Západ: je v Evropské unii, platí se zde eurem. 
Litevci cestují do zahraničí, pracují tam i žijí. 
S novými možnostmi ale přišel i  jiný životní 
styl – například mladé lidi v kostelích moc ne-
najdeme. Církev teď proto hledá cesty, jak dál.

Ve kterém jazyce k Litevcům mluvíte?
Zpočátku anglicky, polsky, lámaně rusky. Teď 
už se všichni snažíme mluvit litevsky, místní 
nám pomáhají a promluvy nám opravují. Když 
je kázání jenom krátké, pro malou skupinku, 
snažíme se mluvit litevsky a spontánně. Pokud 
má být ale kázání hlubší, pro velké společen-
ství věřících, text homilie víceméně přečteme.

Musí být dobrý misionář vybaven ještě něčím 
jiným než zvládnutým cizím jazykem?
Musí mít živé povědomí, že je poslaný, že má 
podíl na hluboké touze Božího srdce komuni-
kovat se světem a člověkem, dotknout se ho, 
zachránit ho a žít s ním v přátelství.

Ve fi lmu „Papež František: Muž, který drží 
slovo“ varuje současný pontifex před obracením 
druhých na naši víru. Jak je to potom ale 
s misionáři? Přeci jen se snažíte „získat“ nové 
věřící…
Ten film jsem neviděl. Chápu ale, o co pape-
ži jde. Chce, abychom se vyvarovali prose-
lytismu, to znamená bezohledného a někdy 
i násilného předávání našeho poselství. Pa-
pež je misionář a všude, kde to jenom jde, hlá-
sá evangelium. Ovšem bere přitom ohled na 
okolnosti a místní kulturu. Citlivě vnímá člo-
věka, jeho vlastní příběh. Každý, kdo četl pa-
pežovu exhortaci Radost evangelia, nemůže 
zůstat na pochybách, že všichni máme hledat 
způsoby, jak hlásat evangelium – ať už nepří-
mo, či přímo.

Jednou jste někde zmínil, že Litevcům chybí 
radost. Proč?
Podle mě je to způsobeno jejich dějinami: v lá-
grech, věznicích a gulazích se prolilo obrovské 
množství slz i krve, zničená byla spousta živo-
tů. Doslova každá rodina v Litvě dokáže vy-

právět příběh o tom, jak někoho z jejich rodiny 
komunisté či Sověti nadlouho, nebo dokon-
ce navždy přesídlili či přinejmenším dlouho 
věznili. To v lidech nemůže nezanechat jizvu. 
Kolik smutku muselo být po celá desetiletí 
v domovech, kde u stolu chyběl bratr, sestra, 
máma, táta nebo prarodič. A pak je tu ještě 
místní klima: na podzim a v zimě hodně tmy 
a deště.

Vy sám jste radostný člověk? 
Zeptejte se mé rodiny, známých, přátel nebo 
věřících, kteří mě znají. Myslím, že ve své pod-
statě nejsem žádná zarmoucená duše. A jako 
každého křesťana, který se noří hlouběji do 
vlastní víry, mě těší, že od křtu jsem Božím 
dítětem, že mám nesmírnou hodnotu, kterou 
vyjadřuje Ježíšova smrt na kříži. Těším se z od-
puštění a z nebe, z každé osoby Nejsvětější tro-
jice zvlášť. Ale jsem taky člověk ve světě, kde 
jsou nemoci, kde lidé umírají a kde je i utrpení. 
To všechno se mě dotýká a nedokážu nad tím 
jen tak mávnout rukou.

Kromě Litvy máte zkušenosti z Ruska, Polska 
a Irska. Kde se vám líbilo nejvíc?
Každé místo mi dalo něco jiného. V  Irsku 
jsem si za tři roky našel opravdu dobré přáte-
le, v Polsku jsem měl možnost se dva roky ve 
chvílích volna potulovat po Krakově i po mís-
tech, kterými chodili králové.

Budete jednou působit také v Česku?
Teď jste mě vážně pobavil (smích). Nemám 
žádný kalendář, kde bych si tohle plánoval, 
a do toho Božího se mi zatím ještě nepodařilo 
nahlédnout. Ovšem naši velmi šikovní sloven-
ští redemptoristé už v Čechách a na Moravě 
pár let pracují – podobně jako zase někteří češ-
tí spolubratři nyní působí na Slovensku. Takže 
uvidíme. MATÚŠ DEMKO
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P. RASTISLAV DLUHÝ (nar. 1974) 
působí od září 2018 jako misionář 
ve druhém největším litevském městě 
Kaunasu. Je členem Kongregace 
Nejsvětějšího Vykupitele – 
redemptoristů.
Věčné sliby zde složil v roce 1998,
na kněze byl vysvěcen roku 2000.
Na Katolické univerzitě v Ružomberku 
absolvoval doktorandské 
studium žurnalistiky. Pochází 
z východoslovenského města Kežmarok.

Najít prostor pro Boží přítomnost

SOCHA SV. ZDISLAVY V KŘIŽANOVĚ

PODPOŘTE VÝSTAVBU PAMÁTNÍKU

Prosíme, 

POMOZTE!

Vaše podpora pomže

v rodišti sv. Zdislavy - v Křižanově 

zřídit na náměstí její památník. 

Je to světice, která vyšla světu od nás z Moravy. V dnešní době 

pokleslé morálky potřebujeme přece vzory, které ukazují směr!

Děkujeme Vám za jakoukoli výši Vaší podpory.

Nezapomeňte, že souhrnný dar 1.000 Kč a více za rok 

(nejvíce do 10.000 Kč) je odečitatelný od daňového základu.

Dkujeme Vám.

V š

Modlitb
a

Bože, Ty jsi naučil svatou Zdislavu

BB
kráčet cestou dokonalosti plněním

úkolů manželského života, 

mateřství a konání skutků lásky.

Dej na její přímluvu, aby křesťanské 

rodiny rozkvétaly po jejím vzoru 

a vydávaly tak o Tobě svědectví vírou

a životem.

Svatá Zdislavo, buď mluvčí našich 

á

rodin u Pána a popros za naši snahu, 

aby se v tvém rodišti - v
 Křižanově,

podařilo vybudovat památník, který by 

všem připomínal Tvoje mimořádné

vlastnosti, z k
terých bychom si měli

brát příklad.
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Lidé žijící v celibátu vytvářejí prostor pro Boha, a tak mohou lépe pomáhat druhým, říká P. Rastislav Dluhý. Snímek Pavol Rábara
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Svatého Mikuláše zná každý. 
I svatého Václava, třeba
aspoň tím dnem volna.
Svatého Antonína často 
vzýváme, když něco hledáme, 
svatého Kryštofa zase
při řízení auta. Ale ať už 
míříme či jedeme kamkoli, 
díky světcům vždy víme kudy 
dál. Jejich společný svátek 
slavíme 1. listopadu.

Někdo má obraz svého světce doma na stě-
ně, jiný nosí jeho podobenku v  peněžence, 
leckdy najdeme plaketku i na palubní desce 
auta. Potřebujeme je na každém našem kro-
ku. „O slavnosti Všech svatých se otvírá ne-
be a máme možnost povzbudit se pohledem 
do něj. Svatí jsou naším světlem a  – jak se 
kněz modlí v 3. eucharistické modlitbě – na-
šimi zastánci a  stálými pomocníky,“ říká
P. Antonín Forbelský. A připomíná myšlenku 
P. Ladislava Simajchla, podle něhož světci ne-
jsou svatými proto, že by nikdy neklesli, ale 
proto, že po každém pádu vždy dokázali vstát
k novému úsilí.

Právě srovnání s námi – tedy s každoden-
ností všedního člověka – je fascinující. Jejich 
životy jsou tolik podobné těm našim, přitom 
často tak vzdálené! Byli to lidé jako my, přes-
to schopní hrdinských činů, neuvěřitelných 
obětí, života v lásce. „To, že svatí mají velkou 
lásku k Bohu a člověku, mě nepřekvapuje. Mě 
na nich ale inspiruje jejich láska k církvi. Svatí 
chápou, že kontinuální a ve všech dobách po-
třebná reforma církve musí začít reformou ve 
vlastním srdci. Jinak to jsou lidé jako každý 
z nás. Jsem přesvědčen, že jsem jich ve svém 
vlastním životě potkal a potkávám docela hod-
ně,“ říká kněz a biolog P. Matúš Kocián.

Celebrity
i nosiči kufrů

Světci jsou jako hvězdy na obloze. Hledáme 
jejich zář, prosíme o směr našich cest. Ale jsou 
to i hvězdy v přeneseném smyslu slova – cele-
brity, o kterých bychom se rádi dozvěděli co 
nejvíc. Mnozí mají podrobně zpracované ži-
votopisy, některé známe i z fotografie. S úža-
sem si prohlížíme jejich tváře a hledáme právě 
tu výjimečnost, která je dělí od jiných. „V nebi 
nemůže být nikdo, kdo by nám škodil. Nejen 
unést tempo Božího milování, ale ještě posílat 
do každého srdce Boží lásku podle jeho přání, 
je už výsada těch, kdo jsou mu důvěrně na-
blízku,“ říká jezuita P. Michal Altrichter a po-
kračuje: „Učím přes dvacet let na Teologické 

fakultě v Olomouci obor hagiografie, studenty 
nazývaný ‚hagoška‘. Familiární označení uka-
zuje jejich blízký vztah. Víme, že existuje jen 
jediný Svatý a my jsme pouze ‚nosiči kufrů‘, 
ale on sám sebe toužebně vkládá do našeho 
života. Svatost znamená, že postupně dorůstá-
me do toho, čím žije on.“ Nejde tedy podle něj 
o to, že on „stojí mimo“, nýbrž že žije „v nás“. 

Svatý není ten, kdo nemá chybu, 
ale kdo je zcela odkázaný na Pána

Světci se v  mnohém odlišují, v  řadě jiných 
charakteristik jsou si naopak podobní. Úvaha 
o nich vede k respektu k jinakosti, toleranci. 
„S vědomím různých podob spirituality třeba 
dokážeme přijmout, že jedna skupina hábity 
nosí, druhá nikoli. Víme, že největším jezuitou 
byl Ježíš, ne Ignác, podobně jako největším 
františkánem byl zase Ježíš, nikoli František. 
Nelze totiž říct, že Ježíš je více vyučující než 
uzdravující,“ přibližuje P. Altrichter a k cha-
rakteristice svatých dodává: „Je-li Pán činný, 
pak i ten, kdo žije důvěrně v jeho blízkosti, je 
činný: tedy věnuje se tomu, čím žije naplno 
Pán. Proto říkáme, že svatý se nám věnuje, 
oroduje za nás. V  duchovních pojednáních 
pak nacházíme povzbudivé věty, že svatý ne-
ní ten, kdo nemá chybu, ale kdo je zcela od-

kázaný na Pána. V něm nejplněji rozvíjel svůj
život.“

Na nečekaných místech

Motivy ze života světců si oblíbili i mnozí vý-
tvarníci. Nacházejí jedinečnost, kterou zpra-
covávají do rozličných inspirativních forem. 
A ty pak staví třeba i na místa, kde bychom 
je hledali jen stěží. Sochař Petr Váňa napří-
klad umístil svou sochu sv. Jana Nepomucké-
ho na dno Slapské přehrady, k bývalým Sva-
tojánským proudům. Mnoho lidí se u ní proto 
jen tak nezastaví – ne každý je totiž schopen 
a ochoten soukat se do neoprenu a dýchat přes 
šnorchl. Komu by se také chtělo do ledové vo-
dy? A i kdybychom se vydali na lehkou projížď-
ku loďkou k tomuto místu, na hladině spatří-
me leda tak odraz vlastní tváře. 

Jenže možná právě takový obraz – při naší 
snaze nechat se vést příběhy svatých – potře-
bujeme vidět také. Chceme být odvážní jako 
Jana z Arku, vidět jen to důležité jako Terezič-
ka od Dítěte Ježíše, být milosrdní jako Marie 
Goretti. A přitom nás světci v celé šíři hvězd-
ného nebe učí různosti a toleranci, schopnosti 
dohlédnout dál než ke špičce vlastního nosu 
a hledat je i tam, kde by je jiný neviděl. Zadržet 
dech, vydržet zimu. 

KAROLÍNA PEROUTKOVÁ

Jako hvězdy na obloze
Máte svého oblíbeného
světce?

Bernard Ondřej Mléčka, františkán
Často to nejsme my, 
kdo hledáme světce, 
ale oni nacházejí nás. 
Silnou zkušenost 
jsme loni ve farnosti 
měli se sv. Antoní-
nem, kterému je náš 
kostel zasvěcený. Při 
hlavní pouti kněz ká-
zal o tom, že sv. Anto-

nín často působí skrze vnuknutí. Člověk dosta-
ne inspiraci – jak řešit danou situaci, kde 
hledat ztracenou věc, i když na to dříve nepo-
myslel. Několik farníků mělo nápad, že se pů-
jdou po mši podívat do věže kostela, kam se 
běžně nechodí. A našli metrové plameny od 
samovolného požáru! Ještě jej stihli uhasit. 
Hrálo se o  minuty, nebýt tohoto vnuknutí, 
jsme dnes bez věže a možná i bez kostela. 

Osobně mám pak největší vztah k Panně 
Marii, jí se svěřuji, když potřebuji více víry 
nebo nalézt hlouběji Krista, když něco řeším 
a nevím, kudy dál. 

Marie Zimmermannová, vedoucí
Pastoračního centra Arcibiskupství pražského

Mou oblíbenou světi-
cí je kněžna Ludmila 
– celkem odnedávna, 
i  když jsem si ji už 
v mládí zvolila za pat-
ronku při biřmování. 
Oslovuje mne skuteč-
nost, že postavila svůj 
život na víře v Ježíše 
Krista, i když to pro ni 

znamenalo jít novou cestou, v naší zemi téměř 
neznámou. Dokázala proměňovat zvyky a pří-
stup k lidem. Ježíši se podobala v milosrden-
ství. Vzdala se podílu na moci a stáhla se do 
ústraní. Zde ji čekala násilná smrt – a také ten-
to okamžik zřejmě přijala smířená a připrave-
ná na setkání s Bohem. To vše je silné svědec-
tví, jež ukazuje na Boží doprovázení člověka, 
který se nebojí života. Pro mne je to velká vý-
zva. Od mládí se spíše soustředím na hledání 
a  zkoušení nových cest založených na víře. 
V této životní etapě se učím i opouštění. 

P. Antonín Forbelský,
arciděkan farnosti Pardubice

Mým „osobním“ pat-
ronem, za kterého 
mým rodičům děkuji, 
je sv. Antonín z Pado-
vy. Je často uctíván 
jako patron nalezení 
ztracených věcí. Den-
ně se snažím k němu 
modlit a  děkovat za 
jeho doprovázení. 

Jednou jsem nemohl nalézt klíč od trezoru. 
Hledal jsem ho nejen já, ale stále nic. Vykonal 
jsem i cyklopouť k soše sv. Antonína a prosil jej 
o pomoc, kde ho mám hledat, ale pořád nic. 
Skoro jsem mu už i vyčítal, že se nic neděje. Po 
měsíci jsem se rozhodl zavolat odborníka, kte-
rý trezor otevřel – a klíč našel uvnitř… A tak 
jsem zase rychle jel opět k soše sv. Antonína, 
abych se mu omluvil a  zároveň poděkoval. 
Ujistil jsem se díky tomu v pravdě, že klíč ke 
změně je vždy uvnitř našeho srdce a záleží, zda 
jej tam chceme hledat.

P. Prokop Brož,
teolog a děkan ve farnosti Hradec Králové

Mám rád celek spole-
č e n s t v í  s v a t ý c h , 
v  němž krásně září 
každý světec a světi-
ce. Nemám proto jed-
noho svého oblíben-
ce, ale postupně se 
s nimi sžívám, jak to 
život přinese. Když 
myslím na život v na-

šem národě, obracím se ke svatým i světicím 
naší země a chci i současností projít spolu s ni-
mi. Proto nemám oblíbeného jednoho světce, 
ale každý den se obracím k celému velkému 
společenství svatých s prosbou, abychom z je-
jich svaté souhry a spolu s nimi mohli svůj dne-
šek utvářet i my. A jedna světice za všechny: 
Matka Boží Panna Maria.

(per) 

Uctívání ostatků v relikviářích 

Ti, kdo vedou ke 
správným klíčům

Je vystavování tělesných 
ostatků svatých skutečně 
projevem úcty? Co je vlastně 
smyslem vkládání starých kostí 
do pozlacených schránek?

Než se dotknu samotných ostatků svatých, 
nejdříve zkusím odpovědět na otázku, jak se 
projevuje úcta. Kdybych ji položil ve středově-
ku, odpověď by byla radikálně jiná než dnes, 
stejně jako by i dnes byla odpověď jiná na Dál-
ném východě než u nás ve střední Evropě. Ne-
přijmeme-li možnost, že v různých dobách i na 
různých místech světa se úcta projevuje růz-
nými – někdy dokonce vzájemně si odporu-
jícími – vnějšími úkony, nikdy nepochopíme 
ani dějiny, ale ani jinou kulturu. A budeme mít 
tendence vnucovat svůj časově i místně aktu-
ální názor všem ostatním jako jediný správný. 
A to se týká jak projevů úcty, tak projevů lásky 
(nejen v náboženské oblasti), nebo dokonce 
samotné víry. 

V průběhu dějin církve tak vznikaly různé 
modlitby a pobožnosti, jejichž formy odrážely 
soudobou zvyklost, která v současnosti někde 
již zcela vymizela. Lpí-li někdo na jediné for-
mě projevů víry, úcty nebo i lásky k Bohu jako 
na správné a pravověrné (ať už jde o formu ty-
pickou pro lidové baroko, nebo o intelektuální 
modernismus), hrozí nebezpečí, že mu unikne 
podstata všech tří vyjmenovaných božských 
ctností.

Úcta k živým i mrtvým

A teď k těm ostatkům: Z nejstarší křesťanské 
literatury víme, že se tělům zemřelých, zejmé-
na mučedníků, prokazovala velká úcta proto, 
že představovali konkrétní, nikoli anonymní 
vzory hrdinského života. I dnes v některých 
kulturách či národech zůstávají nejbližší s ne-
božtíkem celou noc nebo celý den v jedné míst-
nosti, někdy ho dokonce hladí a mluví na něj 
– a není to bláznovství nebo ztráta soudnosti, 
jako by nevěřili, že zemřel. Naopak, jejich lás-
ka k zemřelému přeci neskončila smrtí a pro-
jevují ji stejně jako předtím: hlasem, dotekem, 
blízkostí. Jsou proto národy nebo jedinci, 

kteří to tak necítí, vyspělejší? Anebo naopak
zaostalejší?

Právě nad hroby mučedníků vznikaly první 
kostely. A vlastně není divu, že když se dostalo 
církvi svobody, mnohé obce věřících toužily 
mít také „své“ svaté – hroby mučedníků tak 
nahrazovaly právě jejich ostatky. A jak to bývá 
a určitě i bude: přemrštěná forma úcty potom 
nejen dnes, ale i v minulosti někoho dráždila 
a odrazovala. Už císař Julián Apostata kolem 
roku 362 například odmítl nazvat křesťanská 
místa bohoslužeb chrámy, protože pro něj byla 
kostnicemi.

Tradice úcty k ostatkům je opravdu velmi 
starobylá a odsoudit ji jen proto, že vám ne-
bo i mně nic neříká, by znamenalo nemít úctu 
nejen k těm, kteří jsou považováni za svaté, 
ale ani k těm, jimž byla či je tato forma úcty 
k hrdinům blízká. Stejně tak ale oni musí při-
jmout skutečnost, že tato forma není povin-
ná: uctívání ostatků v relikviářích nikdy ne-
bylo prohlášeno za jedinou pravdu katolické 
víry. Naopak, už Tridentský katechismus ur-
čoval, že jedině takové uctívání ostatků sva-
tých je dovoleno, které k  jejich následování
rozněcuje.  P. MILOŠ SZABO

Slavnost Všech svatých oslavíme 1. listopadu. Ilustrace Jan Hrubý
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Jedním z mých velkých oblíbenců je sva-
tý Martin de Porres z Peru. Objevila jsem 
ho náhodou, když mě jednou v kostele 
sv. Sabiny v Římě zaujal obrázek domi-
nikána s  tmavou pletí, s  oduševnělou 
tváří. Až později jsem si všimla, že má 
velkou sochu i v kostele sv. Jiljí v Praze 
(je umístěna vlevo u dveří). Je zde vyob-
razen typicky se smetákem, u nohou má 
zvířátka. Jak k těm zvláštním atributům 
přišel? 

Martin se narodil v Limě roku 1579 
jako nemanželské dítě. Jeho otcem byl 
šlechtic Juan de Porres a matkou bývalá 
africká otrokyně, takže byl navíc míše-
nec – v tehdejší společnosti představoval 
„póvl“. Když byl jeho otec jmenován gu-
vernérem Panamy, zanechal syna s mat-
kou, aby se mohl věnovat své kariéře. 
Poskytl sice peníze, aby se Martin mohl 
vyučit ranhojičem, ale dál se o něj ne-
staral.

V té době už působili v Limě domini-
káni a Martin k nim chtěl vstoupit, jenže 
kvůli jeho původu o něj moc nestáli. Na-
konec ho přijali aspoň mezi terciáře – 
v podstatě dělal bratřím v klášteře sluhu. 
Až později objevili jeho hluboký vnitřní 
život, takže mu dovolili složit řeholní sli-
by; nikdy ovšem nemohl studovat teolo-
gii a stát se knězem. Bratra Martina to 
nijak netrápilo, žil naplno své povolání 
řeholního bratra s růžencem a se sme-
tákem… 

Kromě prací všeho druhu sloužil bra-
třím i mnoha chudým z města jako ran-
hojič. Pečoval též o  nemocná zvířata, 
proto se za ním sbíhali psi, kočky i my-
ši… Záhy se ukázalo, že má i dar modlit-
by za uzdravení a mnoho dalších charis-
mat, mj. dar rady a vlité moudrosti. Pro 
duchovní rady za ním chodila spousta 
lidí, mezi nimi peruánský vicekrál nebo 
arcibiskup z Limy.

Zemřel v roce 1639, bylo mu šedesát 
let. Už při jeho pohřbu se udála řada zá-
zračných uzdravení. V Latinské Ameri-
ce je jedním z nejuctívanějších světců 
– ukazuje až podnes, že jeho přímluva 
u Boha je velmi mocná. V roce 1962 ho 
svatořečil papež Jan XXIII. 

Z jeho příběhu mi svítí dvě nádher-
né pravdy: Zaprvé, že Bůh si nepotrpí 
na „celebrity“, rád staví své dílo na li-
dech, kteří jsou v očích světa „ničím“
(srv. 1 Kor 1). A zadruhé, díky vtělení 
Božího Syna je 
svatost  mož-
ná i  v  kulisách 
naprosto oby-
čejného života: 
svatý se smetá-
kem je toho ži-
vým důkazem.

KATEŘINA 
LACHMANOVÁ

Jak současné 
omezení 
bohoslužeb 
prožívají kněží, 
kteří musí 
sloužit mše 

svaté třeba sami? Co je 
pro ně povzbuzením?
I v dnešní složité situaci stále platí pro-
hlášení posledního koncilu v konstituci 
o posvátné liturgii, že každá mešní oběť, 
i když sloužená bez účasti lidu, je úkonem 
Krista a církve, a stává se tak „svátostí jed-
noty“. Takže se kněz ve spojení s Kristem 
cele obětuje Bohu a svou hlubokou vírou 
a celým srdcem se podílí zároveň na Boží 
lásce, která platí všem lidem bez rozdílu.

V tomto smyslu je každá mše (ať slou-
žená s lidem, nebo bez něj) svátostí celé 
církve jako znamení jednoty a bratrské 
lásky. Apoštol Pavel ujišťuje: „Protože je 
to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, neboť 
všichni máme účast na jednom chlebě“ 
(1 Kor 10,17). Pro kněze jde o konkrétní 
projev lásky k bližním, známým i nezná-
mým, neboť to je smyslem jeho poslá-
ní a středem jeho života, ať jsou vnější 
okolnosti jakékoli. Jde o základní jistotu 
každého duchovního pastýře i dnes. 

Spojení s věřícími ovšem přerušeno 
není. Protože mají své potřeby (nemoc, 
rodina, odchod na věčnost, potřebují ra-
du a posilu…), obracejí se samozřejmě 
na kněze s žádostí o vložení své prosby do 
slavení eucharistie i bez jejich přítomnos-
ti. A v dohodnutý den se na ni duchovně 
napojí v naději na vyslyšení. Takže kon-
takt s  lidmi může pokračovat i  dnes – 
ostatně už se stal běžnou formou pasto-
race. Jde o výraz a utvrzení vzájemných 
vztahů v rámci farnosti nebo duchovního 
společenství. Kněz nemůže opustit svě-
řené duše, neboť i on potřebuje vnitřní 
jistotu, že plní své pastýřské povinnosti, 
ať je vnější situace jakkoli komplikovaná. 

Ostatně pro naši církev to není nic no-
vého: v době nedávné totality tak působi-
lo mnoho duchovních, kterým diktatura 
odebrala tzv. státní souhlas, a nemohli 
proto veřejně sloužit. I oni patřili ke spo-
lečenství s Ježíšem i s Božím lidem – a tím 
k církvi vítězící nad světem, ke společen-
ství bratří a  sester vedenému Duchem 
Svatým. P. MILOSLAV FIALA OPraem.

Svatý Martin de Porres zvaný též Martin od lásky patřil k lidem, jimiž ostatní nejprve pohrdali 
– jako míšenec žil na okraji společnosti. Měl potíže i se vstupem do dominikánského řádu.

Ráda bych vám napsala příběh, kte-
rý se nedávno odehrál v rodině mé 
dcery. Příběh o mé malé vnučce a její 
cestě ke křtu.

Začnu popořádku. Moje dcera si 
za manžela zvolila muže, který byl 
sice pokřtěný, ale jinak nepraktiku-
jící katolík. Jejich svatba proběhla 
v kostele a prvního syna nechali po-
křtít bez problémů. Pak ale zeť za-
čal sympatizovat s  buddhismem. 
Zajímal se o toto náboženství na-
tolik, že dokonce chtěl „vystoupit“ 
z katolické církve. A když pak čekali 
druhé dítě, prohlásil, že v žádném 
případě je nenechá pokřtít. 

Všechny mé snahy o změnu v té-
to věci byly spíš kontraproduktivní 
– jeho rozhodnutí se mi nepodařilo 
změnit. Byla jsem z toho velice ne-
šťastná a svěřila jsem se svému zpo-
vědníkovi. Ten mi řekl: „Však chodí-
te na modlitby matek.“ Hodně jsem 
se proto za tuto rodinu modlila. Své 
přímluvy za zetě i  těhotnou dceru 
jsem dokonce sepsala na papírek 
a odevzdávala do košíčku pod kří-
žem – to je náš místní obyčej. Věřila 
jsem, že mě Bůh vyslyší. 

Zanedlouho se jim narodi-
la zdravá holčička. Když se dcera 
vrátila z  nemocnice, navštívila je 
doma dětská lékařka. Zkontrolo-
vala miminko a  pozvala je do své 
ordinace na další kontrolu. A zmí-
nila možnost propíchnout vnučce 
ouška a nasadit jí speciální náuš-
nice z  chirurgické oceli. Na otáz-
ku dcery, co budou dlužni, dětská 
lékařka odpověděla: „Nic, pomod-
lete se za mě na křtinách.“ A  zeť 
uznal, že přece nemohou zůstat 
dlužni. A  tak je moje vnučka už 
pokřtěná! Bůh si vždycky najde
cestičku.

Čtenářka EVA

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

Světec se smetákem
Svátek sv. Martina de Porres (3. listopadu)

Laskavá 
síla 
modlitby 
matek

Bůh v mém životě
Kněz 
v osamění?

Odpovědna

O knížku Eleny Ferrante Prolhaný život dospělých mohou soutěžit ti 
čtenáři, kteří správně vyluští tajenku naší křížovky a do týdne ji zašlou 
na e-mailovou (krizovky@katyd.cz) nebo poštovní adresu redakce. 
Knížku do soutěže věnovalo nakladatelství Prostor. 

Ukázka: Autorka ságy Geniální přítelkyně přichází s novým podmani-
vým vyprávěním o cestě z dětství do dospělosti. Giovanna, procházející 
během dospívání zásadní duševní proměnou, vzpomíná, jak zničující 
vliv… (viz tajenka).

Tajenka z KT č. 42 zněla: „smyslu a pocit nenaplnění“. Knížku Richar-
da Rohra Adamův návrat, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství 
Vyšehrad, získávají Lubomír Zoubek z Brna, Martin Bernáth z Brna 
a Jan Kothera z Milevska. Blahopřejeme. 



Papež minulou neděli 
překvapivě oznámil, že 
na 28. listopadu svolává 
konzistoř, na níž jmenuje 
nové kardinály. Pocházejí 
ze všech koutů světa.

Devíti z nich je méně než osmdesát 
let, tedy mohou se účastnit příští-
ho konkláve (konzistoř tak bude 
mít celkem 232 kardinálů a z nich 
128 volitelů). Pouze dva z nich již 
dříve pracovali v římské kurii. No-
vinkou je vůbec první kardinálské 
jmenování Afroameričana – wa-
shingtonského arcibiskupa Wiltona 
Gregoryho. Ten se loni stal zároveň 
prvním afroamerickým biskupem 
v historii Spojených států. „S vděč-
ným a pokorným srdcem děkuji pa-
peži Františkovi za jmenování, které 
mi umožní úžeji s ním spolupraco-
vat při péči o Kristovu církev,“ uvedl 
Gregory pro Vatican News. 

Mezi kardinály dále budou bis-
kupové a  arcibiskupové z  Filipín, 
Rwandy, Malajsie, Malty nebo Chi-
le. Doplní je trojice Italů: biskup 
Marcello Semeraro (prefekt Kong-
regace pro svatořečení), arcibiskup 
Augusto P. Lojudice či P. Mauro 

Gambetti OFM, tzv. kustod františ-
kánského kláštera v Assisi. „Svěřuji 
svou cestu sv. Františku a beru si za 
svá jeho slova o bratrství. Jmenová-
ní je dar, který budu sdílet se všemi 
Božími dětmi na cestě lásky a souci-
tu,“ uvedl P. Gambetti. 

Spolu s nimi budou do kardinál-
ského kolegia začleněni čtyři kardi-
nálové starší 80 let: papežský kaza-
tel P. Raniero Cantalamessa OFM, 
mexický emeritní biskup Felipe 
A. Esquivel a dva další italští duchov-
ní. Ze jmenování celkem šesti Italů 

má radost předseda tamní biskup-
ské konference kardinál Gualtiero 
Bassetti. Jak uvedl pro deník Avve-
nire, je si jist, že novou službu, která 
„vyžaduje rozšíření obzoru a srdce“, 
přijmou nikoli jako ocenění, nýbrž 
s pokorou. TEREZA ZAVADILOVÁ

Dokončení ze str. 1
Papež v původním rozhovoru s no-
vinářkou mluvil o množství témat 
a také o přijetí dětí s homosexuál-
ní orientací v rodinách, z nichž po-
cházejí: „Kdybychom se přesvědčili 
o tom, že jsou to Boží děti, mnohé by 
se změnilo. Jednou mi v letadle polo-
žili otázku o rodinné integraci osob 
s homosexuální orientací. Řekl jsem 
tehdy, že homosexuálové mají prá-
vo být v rodině. Jsou Božími dětmi 
a mají právo na rodinu. Nikdo ne-
smí být vyčleňován… Z rodiny ne-
lze nikoho vyhnat ani mu znemožnit 
existenci.“ Ve filmovém dokumentu 
zazněla jen druhá část, čímž zmizel 
kontext, a vznikl tak dojem, že papež 
podporuje tzv. homosexuální man-
želství a adopci dětí těmito páry. 

Dále papež v loňském rozhovoru 
zdůraznil, že uvedený přístup „ne-
znamená schvalování homosexu-
álních úkonů“. Novinářce se svěřil 
i s  tím, že si uvědomuje riziko své 
otevřenosti vůči všem lidem i mož-
nosti dezinterpretace svých výroků. 
„Nemohu nikoho odepsat… Ani ne-
mohu takovému člověku říci, že je-
ho jednání je v souladu s tím, co chce 
církev. Musím ale vyslovit pravdu: 
‚Jsi Boží syn a jako takového tě Bůh 
miluje. Promluv si o tom s Bohem.‘“ 
Samotný Vatikán se k filmu zatím 
nevyjádřil. (vaticannews)
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Nikdo se nezachrání sám
Připravujeme

Ekumenická bohoslužba 
na Kapitolu – 20. října

Ve chvíli, kdy Pán Ježíš na kříži pro-
žívá největší bolest a lásku, mu mno-
zí nelítostně předhazují: „Zachraň 
sám sebe!“ Je to kritické pokušení, 
které svádí všechny, i nás křesťany. 
Je to pokušení myslet na spásu jen 
svou nebo své skupiny, pouze na své 
problémy a zájmy. Je to velmi lidský, 
leč zhoubný instinkt, který je po-
slední výzvou ukřižovanému Bohu.

Zachraň sám sebe. Říkají to nej-
prve ti, kdo procházeli okolo. Byli 
to obyčejní lidé, kteří slyšeli Ježí-
še mluvit a viděli jej konat zázraky. 
Neměli soucit, ale chtěli vidět, jak 
sestoupí z kříže. Možná i my máme 
někdy raději jakéhosi „spektakulár-
ního“ boha než toho soucitného; 

boha, který je v očích světa mocný, 
prosazuje se silou a potírá toho, kdo 
nám přeje zlo. To však není Bůh, ný-
brž naše ego. Kolikrát jen si přejeme 
boha, který je na míru nám, místo 
abychom my byli na míru jemu; bo-
ha, který by byl jako my, namísto to-
ho, abychom my byli jako on. Takto 
však dáváme před klaněním se Bo-
hu přednost uctívání ega, které roste 
a živí se lhostejností vůči druhému. 

Zachraň sám sebe. Hned poté se 
nechali slyšet velekněží a učitelé Zá-
kona. Byli to ti, kdo Ježíše odsoudili, 
protože jim byl nebezpečný. Všichni 
jsme ovšem „specialisté“ na křižo-
vání druhých za účelem své vlastní 
záchrany. Ježíš se však nechává při-
bít na kříž, aby nás naučil nevybí-
jet si zlost na druhých. Velekněží jej 
obviňují: „Jiným pomohl, sám sobě 
pomoci nemůže.“ Znali Ježíše, pa-

matovali si, jak uzdravoval a vysvo-
bozoval, a vnucují zlomyslnou sou-
vislost – že totiž pomáhat druhým 
a zachraňovat druhé nevede k niče-
mu dobrému. On, který se tolik za-
sazoval o druhé, ztrácí sebe sama! 
Takovéto „evangelium“ záchrany 
sebe sama by však nebylo evange-
liem spásy. Pravé evangelium bere 
kříže druhých na sebe.

Zachraň sám sebe. Nakonec se 
připojují k provokacím ti, kdo jsou 
ukřižováni spolu s  Ježíšem: „Za-
chraň sám sebe i nás!“ Bůh však při-
chází ani ne tak proto, aby nás zbavil 
problémů, které se neustále obje-
vují, nýbrž aby nás zbavil toho pra-
vého problému, jímž je nedostatek 
lásky. To je nejhlubší příčina našich 
osobních, sociálních, mezinárodních 
a ekologických nešvarů. Myšlení za-
měřené pouze na sebe je otcem všeho 

zla. Jeden ze zločinců však Ježíše po-
zoruje a spatří v něm mírnost lásky. 
A dosáhne ráje tím, že udělá jedno: 
přenese pozornost od sebe k němu.

Na Kalvárii došlo k  obrovské-
mu střetu mezi Bohem, který nás 
přišel zachránit, a člověkem, který 
chce zachránit sám sebe; mezi ví-
rou v Boha a kultem ega; mezi člo-
věkem, který obžalovává, a Bohem, 
který promíjí. A zvítězil Bůh, jehož 
milosrdenství sestoupilo na svět. 
Na kříži vytrysklo odpuštění a zro-
dilo se bratrství. Kříž z nás činí bra-
try. Ježíšovy paže, rozpjaté na kříži, 
znamenají obrat – Bůh na nikoho 
neukazuje prstem, nýbrž každého 
objímá. Pouze láska zháší nenávist, 
až do dna přemáhá nespravedlnost 
a  dělá místo druhému. Pouze lás-
ka je cestou k plnému společenství
mezi námi. (vaticannews; kráceno)

Bílá hora
Čtyři staletí nás dělí od bitvy na Bí-
lé hoře. Co jí předcházelo a proč se 
vlastně stavovská a císařská vojska 
pustila do válečného střetu? Skuteč-
nost a nános staletí mýtů od sebe od-
dělíme v tématu a speciální příloze. 

Benedikt Mohelník
Někdejší představený kazatelského 
řádu dominikánů slaví abrahámo-
viny. V rozhovoru se ho ptáme na 
cestu ke kněžství, zahraniční zku-
šenosti, ale i na to, jak se žije jemu 
a  spolubratrům uprostřed rušné
metropole. 

Mottem 
mezináboženského 
setkání za mír na 
římském Kapitolu, 
které minulé úterý 
organizovala Komunita 
Sant‘Egidio, bylo: 
„Nikdo se nezachrání 
sám – mír a bratrství“. 

V duchu setkání v Assisi, svolané-
ho poprvé v roce 1986 papežem Ja-
nem Pavlem II., se koná každoročně 
a tentokrát je bylo možné sledovat 
i  online. Setkání mělo dvě části. 
Nejprve se zástupci světových ná-
boženství sešli zvlášť na různých 
místech k modlitbě. Papež Franti-
šek přednesl homilii (viz níže) při 
ekumenické bohoslužbě v bazilice 
Panny Marie u  Nebeského oltáře, 
které se účastnili pravoslavný pa-

triarcha Bartoloměj a biskup Hein-
rich Bedford-Strohm, předseda Ra-
dy evangelické církve v Německu. 
Canterburský anglikánský arcibis-
kup Justin Welby kvůli pandemii 
nakonec nedorazil. 

Na večerním mezináboženském 
setkání všech účastníků papež zdů-
raznil: „Náboženství si nepřejí války, 
ba usvědčují ze lži ty, kteří posvěcu-
jí násilí, a prosí všechny o modlitbu 
za smíření.“ Pokračoval: „Otřeseni 
důsledky pandemie, jež ohrožuje mír 
prohlubováním nerovností a strachů, 
důrazně říkáme: Nikdo se nemůže 
zachránit sám, žádný národ, nikdo!“ 
Svatý otec proto vyzval „nezastavit se 
u teoretických debat, nýbrž dotknout 
se ran lidí“, kterým se ubližuje: „Vě-
nujme pozornost uprchlíkům, těm, 
kdo jsou poznamenáni nukleárními 
nebo chemickými útoky, ženám, kte-
ré přišly o děti, zmrzačeným dětem 
a těm, které byly o dětství připrave-
ny.“ A uzavřel: „Mír je prioritou kaž-
dé politiky. Bůh bude žádat počet od 
těch, kteří podněcovali napětí a kon-

flikty, a  to po všechny dny, měsíce 
a léta válek, jež zasáhly národy!“

Odmítnout rozdělení

Společný mírový apel představitelů 
náboženství, který na konci setkání 
symbolicky předali skupince dětí, je 
určen zvláště světovým politikům. 
Zmiňuje řadu témat, jako jsou pé-
če o zdraví, hlad ve světě a dostup-
nost jídla, klimatické změny a udr-

žitelnost rozvoje, migrace, jaderné 
nebezpečí nebo snížení nerovnos-
tí. A upozorňuje, že to nejsou pro-
blémy, které by se týkaly pouze jed-
notlivých národů. „Apelujeme na 
vládce, aby odmítli jazyk rozdělení, 
podporovaný pocity strachu a nedů-
věry. Pohleďme společně na oběti – 
je jich mnoho a příliš mnoho kon-
fliktů stále probíhá,“ uvádí apel. 

Na setkání zazněla zprostředko-
vaně také slova neformální hlavy 
sunnitů a vrchního imáma káhirské 
mešity Al-Azhar Ahmeda At-Tajjiba, 
který se vyjádřil k nedávné vraždě 
francouzského učitele Samuela Pa-
tyho: „Terorista a jeho lidé nerepre-
zentují Mohamedovo náboženství.“ 
Imámovo poselství přečetl v Římě 
generální sekretář Výboru pro me-
zilidské bratrství Mohamed Abdel-
salam Abdellatif.

Setkání se dále zúčastnil italský 
prezident Sergio Mattarella a  své 
videoposelství zaslala předsedky-
ně Evropské komise Ursula von der 
Leyenová. (tez)

KRÁTCE
PROZATÍMNÍ VATIKÁNSKO-
-ČÍNSKÁ DOHODA se prodlužu-
je o dva roky do 22. října 2022. Má 
„podpořit hlásání evangelia v  Čí-
ně“ a obnovit „plnou jednotu tam-
ní církve“, shrnuje vatikánský list
L’Osservatore Romano. Text doho-
dy se vzhledem ke své zkušební po-
vaze uchovává v utajení. Dosud by-
li po jejím podpisu jmenováni dva 
biskupové. „V  Číně přetrvává ne-
málo situací působících veliké utr-
pení. Svatý stolec si je této skuteč-
nosti hluboce vědom a neopomíjí na 
ni upozorňovat čínskou vládu, aby 
podpořil náboženskou svobodu. Če-
ká nás ještě dlouhá cesta, na níž ne-
budou chybět obtíže,“ dodává deník. 

K MODLITBÁM ZA NIGÉRII vy-
zval papež minulou neděli. „S ob-
zvláštním znepokojením sleduji 
zprávy o násilných střetech,“ uvedl. 
V zemi pokračují pouliční nepokoje, 
které vyvolalo video zobrazující ná-
silí páchané na muži speciální poli-
cejní jednotkou (SARS). Vyžádaly si 
nejméně 70 obětí. Mobilizace všech 
ozbrojenců má situaci uklidnit.

(vaticannews, tez)

V Římě zněly modlitby za mír

Třináct nových kardinálů Co papež
(ne)řekl?

Z ekumenické bohoslužby. 
 Snímek papežův Instagram

Budoucí kardinál Wilton Gregory (72) při své první mši svaté v roli washingtonského arcibiskupa loni v květnu. 
 Snímek Profimedia
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Diecézní katechetické 
centrum v Brně 
spustilo 24. října 
projekt Náš 
společný domov. 

„Jeho cílem je intenzivnější pro-
žití probíhající roku Laudato si´, 
který 25. května vyhlásil papež 
František a bude ukončen přes-
ně za rok. Letos je to pět let, co 
papež encykliku Laudato si´ 
napsal. Upozorňuje v ní, že má
každý z nás odpovědnost za náš 
společný domov, kterým je po-
dle papeže právě planeta Ze-
mě,“ zdůvodnila hlavní smysl 
projektu pracovnice Diecézní-
ho katechetického centra v Br-
ně Marie Šumberová. Zároveň 
upozornila, že se zapojit mohou 
jednotlivci, celé rodiny i spole-
čenství bez jakéhokoli věkové-

ho omezení. Každý účastník si 
na webových stránkách www.
kc.biskupstvi.cz stáhne barevný 
plán projektu s 48 políčky růz-
ných úkolů, týkajících se čtyř 

oblastí, které vycházejí z ency-
kliky. Jedná se o krásu Božího 
stvoření, chválu Boha, podporu 
mezilidských vztahů a poslední 
část se týká změny životního sty-

lu. „Většinou jde o jednoduché 
úkoly typu pozorování výcho-
du či západu slunce, rozpozná-
ní zpěvu ptáka, modlitbu svaté-
ho Františka o kráse stvoření či 
zaslání pohlednice osamělému 
člověku,“ přiblížila Marie Šum-
berová. 

Účastníci mohou svou sna-
hu zdokumentovat fotografiemi 
a poslat je organizátorům přes 
formulář, který bude zveřejně-
ný na webu centra od 1. prosin-
ce. Všichni, kdo pošlou fotogra-
fie, budou zařazeni do slosování 
o drobné věcné odměny. Z vybra-
ných snímků se plánuje výstava 
v brněnské katedrále. Zájemci se 
mohou také připojit k facebooko-
vé stránce Náš společný domov, 
kde budou zajímavosti a podně-
ty k tématům. Podle Marie Šum-
berové je výhodou, že lze většinu 
úkolů projektu plnit i v současné 
situaci. LENKA FOJTÍKOVÁ

Kalendář
BRNO
 Do odvolání mimořádných 
opatření můžete sledovat on-
line přenosy mší sv. z kostela 
sv. Tomáše. Ve všední dny vždy 
v 17.30 a v neděli v 9.00. Denně 

je možné se online připojit také 
ve 20.00 k modlitbě růžence. 

TŘEBÍČ
 Online mše svatá z baziliky 
28. 10. v 18.00 a 1. 11. v 10.00. 
Sledujte  zprávy na Face-
booku farnosti https://www.

facebook.com/Trebicbazilika/ 
a na internetových stránkách 
www.farnost-bazilika.cz.
  V kostele sv. Martina je do 
11. 11. výstava Život je dar za-
měřená na vývoj dítěte od poče-
tí do porodu. Jejími autorkami 
jsou Marcela Blažková a Kris-

tina Küblbecková. Zájemci si ji 
mohou prohlédnou od pondělí 
do pátku vždy od 8.00 do 16.00 
a též před mší sv. a po ní.
 Online mše sv. v neděli 1. 11. 
v 9.00 z Jejkova: www.jejkov.cz.

Kontakt: fojtikova-l@seznam.cz 

Hlouběji prožít rok Laudato si´

Diecézní katechetické centrum v Brně zveřejnilo na svých webových 
stránkách plán projektu k plnění úkolů.  Repro KT 

„Kdo je svatý? Zjednodušeně 
se dá říct, že je to člověk, který 
je zcela odevzdán do Boží vů-
le. S Ježí šem Kristem se obrací 
k Otci, hledá, co se mu líbí, a po-
dle toho jedná.

Občas sami sebe přesvědču-
jeme, nebo nás o tom přesvěd-
čují druzí, v  jak těžké situaci 
a nepřízni doby žijeme – a tím 
nemyslím jen aktuální korona-
virovou. Svědkové víry takto 
neuvažovali. Naopak. Ve všech 
životních situacích, nejen těch 
dobrých či úspěšných, ale i v ob-
dobích moru, hladu, válek, roz-

vratů a nejrůz nějších ohrožení 
a krizí se v úzkém společenství 
s Kristem stávali pro druhé svět-
lem, které díky okolním temno-
tám víc vynikalo. Odkazují nám 
nepochybnou zkušenost, že ře-
šení jakýchkoliv životních situ-
ací je nám vždycky tak vzdále-
né, jak jsme my sami vzdáleni 
od Boha.

Přejeme si být zdraví, úspěš-
ní, milovaní. Kolik z nás dnes 
touží stát se svatými?

Bůh ke svatosti nevolá vzne-
šené, nehřešící, nejšikovnější, 
nejpilnější. On si volá obyčej-

né lidi, kteří znají svou slabost 
a omezenost, aby zahanbil ty, 
kteří smýšlejí pyšně, kteří se 
domnívají, že jsou něco víc, že 
mají dobré pracovní postavení, 
politickou či jinou moc, dob-
ré finanční a materiální zajiš-
tění. Světci si přáli jediné – žít 
v  úzkém přátelství s  Ježíšem 
Kristem. Nesnažili se Boha 
pochopit, ale žili s ním. A pro-
tože s ním žili, mohli lépe chá-
pat, co se mu líbí. Každý z nás 
má možnost je následovat. 
Život s Ježíšem je cesta v realitě 
tohoto světa. Tohoto. Ne vysně-
ného, ideálního. Nebýt právě 
našeho tolik kritizovaného svě-
ta a jeho nedostatků, žádný svě-
tec by nevyrostl. A to skýtá šan-

ci pro kaž dého z nás. Nebojme 
se mít odvahu odpovědět s iz-
raelskou dívkou Marií na Boží 
pozvání: „Jsem tvá služebnice, 
jsem tvůj služebník. I já chci to, 
co chceš ty, můj Pane.“ 

Přál bych si, aby osobní svě-
dectví života každého z nás by-
lo věrohodné. Abychom doká-
zali svědčit, že nás na našich 
cestách vede Ježíš Kristus. Kde 
to tak není, jsou všechna slova 
zbytečná. Modleme se a jednej-
me tak, abychom se v dnešním 
nejistém a v mnoha ohledech 
nemocném světě stali zname-
ním naděje a svědky jistoty, po 
které lidé touží.“ (lef)

Celý list lze nalézt na www.
biskupstvi.cz.

Všichni jsme na cestě ke svatosti
Ke slavnosti Všech svatých napsal brněnský
biskup Vojtěch Cikrle pastýřský list. Vyjímáme z něj:
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Dalších pět kamenů 
zmizelých přibylo 
minulý týden v ulicích 
Českých Budějovic. 
Před domy, kde do 
svých deportací 
bydleli, je ve čtvrtek 
uložili Tomáš Trantina 
ze společnosti Post 
Bellum a historik 
Jan Ciglbauer. 

Mosazné destičky na dlažeb-
ních kostkách připomínají osu-
dy manželů Karla a  Růženy 
Fleischmannových, Karla Arn-
steina a manželů Julia a Malví-
ny Königových, kteří za války 
zahynuli v koncentračních tá-
borech.

„Rozhodli jsme se kameny 
uložit i  bez účasti veřejnosti, 
protože kdybychom to neudě-
lali teď, možná bychom se k to-

mu letos už nedostali,“ svěřil 
se Tomáš Trantina a dodal, že 
v ulicích Českých Budějovic je 
již 17 kamenů připomínajících 

tragické osudy židovských spo-
luobčanů. „Příští rok na jaře 
chceme položit další dva kame-
ny pro manžele Kendovy. Jejich 
vnuk žije v Berlíně a kvůli opat-
řením teď nemůže osobně dora-
zit,“ zmínil Tomáš Trantina. 

„Když o kámen na chodní-
ku zakopnete, skloníte hlavu 
a dočtete se, kteří lidé v domě 
kdysi bydleli, najednou zmize-
li a už se nikdy nevrátili,“ při-
pomněl smysl pietní akce Jan
Ciglbauer. „Takových lidí byly 
za války miliony. Patří k nim lé-
kař a grafik Karel Fleischmann, 
který v  Osvětimi kvůli zdra-
votnímu stavu neprošel selek-
cí, nebo Karel Arnstein, jehož 
kdosi za heydrichiády udal, že 
byl večer na ulici i přes zákaz 
vycházení. Zatkli ho a odvezli 
do Mauthausenu, což se rov-
nalo rozsudku smrti,“ nastínil 
historik. 

Ve věku 88 let zemřela v nedě-
li 18. října Antonie Svobodová, 
která se obětavě starala o ne-
mocné, mezi nimi např. o kně-
ze a vědce z Kongregace bratří 
Nejsvětější svátosti Josefa Pet-
ra Ondoka, bývalého politické-
ho vězně z 50. let. 

„Toničku jsem znala skoro 
půlstoletí a často si říkala, od-
kud bere tato malá subtilní že-
na sílu k životu, v němž proži-
la několik osobních tragédií,“ 

svěřila se Alena Urbanová, 
spolupracovnice Mons. Karla 
Skalického, a doplnila: „Jistě 
to byla víra, modlitba a každo-
denní eucharistie, ale ještě ně-
co navíc, a to potřeba služby.“ 
Její životní touha sloužit Bohu 
jako řeholní sestra se nenapl-
nila podle jejích mladistvých 
představ. Našla si proto jinou 
cestu, jak ji uskutečnit – slou-
žila Bohu v člověku. „Kdykoli 
jsem ji potkala, říkávala: Chvá-

tám, byla jsem u  toho a  toho 
a  musím ještě za tím a  tím… 
Její pacienti byli po celém měs-
tě a jezdila za nimi na obyčej-
ném starém kole,“ sdělila Alena
Urbanová. 

Její smrt zasáhla i P. Tomá-
še Cyrila Havla, představitele 
petrinů. „Poznal jsem ji prá-
vě díky P. Ondokovi. Byla vel-
mi starostlivá a jako zdravotní 
sestra i rázná žena. Pro P. Pet-
ra Ondoka hodně znamenalo 

přátelství s její rodinou. Našel 
u ní zázemí v dobách totality 
i po revoluci. Když jsem potře-
boval pomoc, byla vždy velmi 
ochotná. Při našich setkáních 
se pokaždé zajímala, co je no-
vého a jestli není třeba někde 
pomoci. Věřím, že Ježíšovo po-
dobenství a slova o těch, kteří 
pomohli druhým, když byli na 
cestách, nemocní, hladoví nebo 
žízniví, se na ní naplnila,“ za-
končil kněz.  (rag)

Patnáct let už nabízí lidem 
klidné a  důstojné stáří Dům
sv. Františka ve Veselí nad Luž-
nicí, který založila Diecézní 
charita České Budějovice pro li-
di z okolí, zasažené povodněmi 
v roce 2002. 

Z  původních oslav včet-
ně slavnostní mše sv., pláno-
vaných na 10. října, sice kvůli 
pandemii sešlo, zaměstnanci si 
však výročí připomněli. V kap-
li v Domě sv. Františka slavili 
komorní mši svatou, při níž se
P. Jan Skibiński, duchovní 
správce farnosti, přimlouval 
a modlil za všechny obyvatele 
a současné i bývalé zaměstnan-

ce chráněného bydlení. Ředitel 
Diecézní charity České Budějo-
vice Jiří Kohout pak předal sym-
bolických patnáct růží zdejší 
nejdéle působící pracovnici Ja-
ně Komardinové, která zde pra-
cuje již patnáctým rokem.

„Nemáme mezi sebou mno-
ho kolegů, kteří by v jedné pra-
covní pozici zůstávali tak dlou-
ho. Jako vyjádření vděčnosti 
jsme paní Janě darovali velkou 
kytici patnácti růží, za každý 
rok jednu. Její výročí je úzce 
spojeno i s výročím založení na-
šeho domu před patnácti lety, 
které jsme si nyní připomněli,“ 
zmínil Jiří Kohout. 

Dům sv. Františka je domo-
vem pro čtyři desítky lidí se 
zdravotním postižením. Po po-
vodních v  srpnu 2002 vznik-
la myšlenka postavit náhradní 
ubytování pro obyvatele, hlav-
ně seniory, kteří přišli o domov. 
Za finanční pomoci sponzorů 
a státu byla v roce 2004 zaháje-
na výstavba třípodlažního pen-
zionu a 24. října biskup Jiří Pa-
ďour požehnal základní kámen. 
Jako pobytové zařízení sociál-
ní služby byl Dům sv. Františ-
ka otevřen 10. listopadu 2005. 
Domov zde aktuálně našli tři 
duchovní se zdravotním ome-
zením.  (rag)

Kameny připomínají zmizelé sousedy

Kameny připomínající manžele Fleischmannovy položil u vchodu do-
mu, kde před deportací bydleli, ředitel jihočeské pobočky společnosti 
Post Bellum Tomáš Trantina.  Snímek autor

Odešla žena, která sloužila Bohu v člověku

Růže pro pracovnici z Domu sv. Františka Kalendář
ČESKÉ BUDĚJOVICE
 Pastorační středisko: Ka-
techeze, hudební programy: 
www.prolidi.bcb.cz.

ŘÍMOV
  Poutní areál: Výuka ná-
boženství online: https://
fssp.cz/vyuka-nabozenstvi-
-online/, mládež od 13 let 
čtvrtek 19.30–20.15, děti do
13 let pátek 16.30–17.15. 

LOMEC
 Poutní areál: kázání P. Jo-
sefa Prokeše: youtube.cz/
poutnimistolomec, program 
na www.lomec.cz.
Kontakt: ragal@seznam.cz
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„Ráda bych vás ujistila, že 
jsme stále s vámi, a to i v těch-
to dnech, kdy nám není dopřá-
no vídat se osobně. Především 
jsme spojeni  skrze modlitbu. 
Naši biskupové nás vyzývají, 
abychom se pravidelně modlili 
růženec za ukončení šíření ne-
moci covid-19. Srdečný dík, že 

se k těmto modlitbám připojuje-
te nebo připojíte,“ ujišťuje Vero-
nika Čepelková, vedoucí diecéz-
ního centra pro seniory. 

Kromě modlitby se centrum 
chce pravidelně spojovat se se-
niory i jinak. Třeba přes e-mail 
a  sms zasíláním  slov pro po-
těchu duše. Lidé je najdou též 

na webu pro aktivní třetí věk 
www.simeon.cz. „Tato slova po-
vzbuzení může psát kdokoliv. 
V případě zájmu o jejich odběr 
nebo spolupráci, třeba i jedno-
rázovou, se neváhejte ozvat na 
e-mail: dcs@bihk.cz,“ připojuje 
Čepelková. 

Další způsob, jak chtějí být li-
dé z diecézního centra pro seni-
ory v Hradci Králové ve spojení 
se staršími, jsou povzbuzující vi-
dea. „Těm, na něž máme e-mai-
lový kontakt, budeme zasílat od-
kazy na videa od kněží a dalších 
přátel, která si pak budou moci 
pustit na počítači, notebooku či 
v chytrém telefonu. Samozřejmě 
můžete i natočit video a vzkaz 

povzbuzení pro své vrstevníky 
a nejen pro ně,“ doplňuje.

Další nabídkou jsou  bese-
dy, kterých se mohou zájemci 
zúčastnit online. Ta první pro-
běhla 22. října na téma celo-
světových koordinátorů práce 
se seniory s papežem Františ-
kem, kterého se zúčastnila prá-
vě Veronika Čepelková. Ta také 
seniorům vzkazuje, že kdyby si 
chtěl někdo třeba jen popovídat 
po telefonu, i v tomto případě 
jsou mu lidé z centra k dispozi-
ci. Další z plánovaných online 
besed bude s P. Dmytrem Ro-
manovským. Všechny potřeb-
né informace jsou také na www.
bihk.cz.   PAVEL J. SRŠEŇ

V den liturgické 
památky sv. Jana 
Pavla II. se poprvé 
konalo online setkání 
členů mezinárodní 
rady Světového 
apoštolátu Fatimy 
(WAF International). 

Za Českou republiku se ho 
zúčastnila Hana Frančáko-
vá z  Českomoravské Fatimy 
v  Koclířově u  Svitav. „Vzhle-
dem k omezením způsobeným 
pandemií covid-19 není možné 
v letošním roce uskutečnit val-
nou hromadu členů z více než
110 zemí světa ani setkání me-
zinárodní rady,“ řekla Fran-
čáková a  připojila, že právě 
v  Koclířově byl sv. Jan Pavel 
II. v  roce 2014 při historic-

ky prvním jednání mimo Fati-
mu ustanoven patronem WAF.

Při společné online modlit-
bě se setkali mezinárodní pre-
zident Américo Pablo López 
Ortiz z  Portorika, viceprezi-
dent Georges Inglin ze Švýcar-
ska, pokladník Reynald Andales 

z Filipín, mezinárodní sekretář 
Celcio Dias z  Indie a  členové 
Michael Ogunu z Nigérie, Dave 
Carollo z USA, Oliver Abasollo 
z Anglie. Z portugalské Fatimy 
se připojili pracovníci meziná-
rodního sekretariátu Nuno Pra-
zerés a Ana Reis. Po zahajova-

cím pozdravu profesora Lópeze 
následovala modlitba ke sv. Ja-
nu Pavlu II. a krátké duchovní 
zamyšlení k současné situaci ve 
světě bratra Olivera. 

Světový apoštolát Fatimy byl 
založen v roce 1947 a v ČR má 
své národní centrum v Koclířo-
vě (působí zde od roku 1995). 
Za svůj cíl si toto mezinárod-
ní hnutí klade šířit autentické 
učení katolické církve a věrnost 
zásadám evangelia, osobní po-
svěcování skrze věrné následo-
vání a novou evangelizaci skr-
ze šíření autentického poselství 
Fatimy. Logem WAF je znak, 
v němž dvě holubice tvoří záro-
veň sepnuté ruce držící růženec. 
Obklopeny jsou škapulířem 
z hory Karmel, který je znakem 
zasvěcení Neposkvrněnému 
srdci Panny Marie. Latinská 
slova Orbis unus orans v sym-
bolu pak znamenají: Modlitba 
sjednocuje svět.  (srp)

Videa i povzbuzující slova pro seniory
Diecézní centrum pro seniory nechce 
nechat seniory v této těžké době 
bezprizorní a komunikuje s nimi pomocí 
moderních technologií, aby tak mohli 
alespoň částečně prožívat svůj život ve 
společenství s ostatními vrstevníky. 

Světový apoštolát Fatimy se setkal online

Hana Frančáková se zúčastnila celosvětového zasedání Světového 
apoštolátu Fatimy online z Koclířova.  Snímek Václav Kašík

Kalendář
DEŠTNÉ
V ORLICKÝCH HORÁCH
 Diecézní centrum pro mládež 
Vesmír online. Každé pondělí je 
přichystané nové video, každý 
čtvrtek ve 20.30 společná mod-
litba: www.vesmir.signaly.cz.  

LITOMYŠL
 Život ve farnosti denně on-
line. Bohoslužby, evangelia pro 

děti, playlisty, růženec, rozjí-
mání nad Božím slovem: www.
farnostlitomyšl.cz. 

POLNÁ
  Online nedělní mše svaté 
každou neděli v  8.15: www.
farnostpolna.cz. 

PŘELOUČ
  Modlitba od mřížky před 
vystavenou eucharistií ve stře-
du–sobotu 8.00– 17.30. Sobo-
ta odpoledne možnost svátos-

ti smíření a přijetí eucharistie 
16.00–17.00:  www.farnost-
-prelouc.estranky.cz.  

TRUTNOV
 Každý den sloužena knězem 
mše svatá na zadanou inten-
ci. Online přenos bohoslužby 
každou neděli v 9.00 z kaple 
Božího milosrdenství: www.
farnosttrutnov.cz. 

ÚSTÍ NAD ORLICÍ
 Online přenos nedělních bo-

hoslužeb z  kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie každou ne-
děli v  8.30 s  promluvou pro 
děti. Na webu farnosti i pra-
covní list: www.farnostuo.cz. 

ŽELIV
  Online bohoslužby každý 
den. Denně online modlitba 
růžence ve 20.00, klášter pre-
monstrátů: www.zeliv.eu. 

Kontakt: srsen@bihk.cz
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Kalendář
LIBEREC-RUPRECHTICE
  Online přenos  nedělní 
bohoslužby 1. 11. v 9.00 na 
youtubovém profilu Farnost 
Ruprechtice.

TEPLICE
 Online přenos nedělní boho-
služby 1. 11. v 9.00 na faceboo-
kovém profilu Římskokatolická 
farnost Teplice. Prezentace stu-
die Živého domu 5. 11. v 17.00 
online na: https://meet.google.
com/gsf-ryyf-cmd.

ÚSTÍ
NAD LABEM
 Online přenos nedělní boho-
služby 1. 11. v 9.00 na youtubo-
vé adrese: www.farnost-usti.cz/
prenos. Ve všední dny funguje 
rezervační systém na stránkách 
farnosti nebo po telefonu.

RASEPENAVA
 Online přenos nedělní boho-
služby 1. 11. v 10.30 a v úterý 
v 18.00 na youtubovém profilu 
Farnost Hejnice.

Kontakt: pucelik@katyd.cz

Než v roce 2015 odešel P. Fran-
tišek Pospíšil na odpočinek 
k boromejkám do Moravských 
Budějovic, dlouhá léta patřil 
k salesiánské komunitě v Tep-
licích. Zásadním způsobem se 
ale zapsal i do historie Mostec-
ka, kde v 70. letech působil jako 

tajně vysvěcený kněz na přání 
biskupa a taktéž salesiána Ště-
pána Trochty.

V Mostě se nechal najmout 
jako správce depozitáře koste-
la Nanebevzetí Panny Marie, 
který se chystal na světozná-
mý osmisetmetrový přesun po 

kolejích, jelikož byl starý Most 
srovnán se zemí kvůli těžbě uh-
lí. V nové roli měl na tyto práce 
dohlédnout. Po přesunu se stát-
ní orgány do velké míry přesta-
ly o kostel zajímat, nikoli však 
P. Pospíšil. Vadilo mu, že nemá 
okna ani podstatnou část inven-
táře a že slouží takřka jen jako 
domov přilétajícím holubům. 

Přes Pospíšilovy přátele se 
nakonec fotografie a  článek 
s  jeho výrokem, že mostecký 
kostel „je nejdražším holubní-

kem na světě“, dostaly do zá-
padoněmeckého tisku. Mezi-
národní ostuda pak přesvědčila 
místní instituce, aby se stavbou
z 16. století něco dělaly. Kostel se 
tak stal kulturním místem, i když 
padaly i návrhy na jeho přeměnu 
v muzeum dělnického hnutí. 

Pohřeb P. Františka Pospí-
šila proběhl 26. října v koste-
le sv. Jiljí v Moravských Budě-
jovicích.  Poté byl pohřben ve 
Fryštáku, kde české salesiánské 
dílo začalo. (puč)

I přesto vedení hospice nabídlo 
své prostory, aby ulehčilo míst-
ní nemocnici. „Nabídli jsme li-
toměřické nemocnici dvě lůžka 
pro péči o necovidové pacienty 
s dlouhodobými obtížemi, aby 
se uvolnila kapacita nemocnič-
ních lůžek pro osoby s akutními 

problémy. Zároveň z téhož dů-
vodu nabízíme péči o vyšší po-
čet pacientů v domácím prostře-
dí než obvykle. Věříme, že nám 
to naše personální situace dovo-
lí a že každá taková pomoc má 
smysl,“ uvedla mluvčí hospice 
Zuzana Legnerová. (puč) 

I v době pandemie 
pokračuje příprava 
nového sídla 
salesiánské komunity 
i střediska. Na světě 
je už i vizualizace 
Živého domu, jak jej 
řeholníci nazývají.

Tepličtí salesiáni se rozhod-
li přestěhovat do opuštěného 
i poměrně zdevastovaného do-
mu, který potřebuje kompletní 
rekonstrukci. „Vracíme život 
do ruiny starých dětských jes-
lí, kterou jsme loni zakoupili. 
Tento dům byl roky neobydle-
ný a my se chystáme jej opra-
vit a  oživit, zvelebit zahradu 
i vybudovat hřiště. Po dokon-
čení se sem přestěhuje jedna 
pobočka střediska pro děti, 
bydlení pro naši salesiánskou 
komunitu i některé farní akti-
vity,“ představil ředitel komu-

nity teplických salesiánů P. Petr 
Kalas.

Budova bývalých jeslí vy-
rostla v části Trnovany na kon-
ci čtyřicátých let podle pozd-
ně funkcionalistického plánu 
architekta Otta Daňka. Auto-

rem aktuálního návrhu rekon-
strukce je mladý teplický archi-
tekt Jan Hanzlík, který chce na 
původní rysy budovy navázat. 
„Návrh je kompromisem mezi 
zachováním architektury pů-
vodního domu a  prostorový-

mi požadavky střediska a by-
dlení komunity. Sn ažil jsem 
se ale nechat tam z  původní 
podoby podle architekta Daň-
ka co nejvíc, co se týče vzhle-
du i dispozice. Novou dostav-
bu jsem navrhl kontrastně 
v  jiném materiálu,“ vysvětlil
Hanzlík. 

Obnovy chátrajícího, za-
to architektonicky zajímavého 
domu si všímají i místní oby-
vatelé. „Jsem vděčná za reak-
ce Tepličanů, kteří nám děku-
jí, že zachráníme kus starých 
Teplic a obnovíme dům, který 
byl čtvrtstoletí vybydlený,“ po-
tvrdila ředitelka Salesiánské-
ho střediska Štěpána Trochty 
Vendulka Drobná. Nové sídlo 
by mělo být dokončeno do ro-
ku 2024.

Salesiáni v Teplicích působí 
už třicet let. Na starosti mají 
osm farností i  středisko mlá-
deže, kde dětem nabízí doučo-
vání, zájmové kroužky, akce
a tábory.

KAREL PUČELÍK

Pomoc nemocnici
Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích letos 
očekává nárůst pacientů a zároveň musí 
řešit komplikace způsobené pandemií.

Zemřel zachránce „nejdražšího holubníku“

Živý dům má konkrétní obrysy

Návrh je kombinací nového a starého.  Vizualizace Jan Hanzlík

V noci ze soboty na neděli 18. října zemřel 
v Moravských Budějovicích ve svých 90 letech
kněz a salesián P. František Pospíšil.
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Kalendář
SOBĚCHLEBY
 Modlitba růžence za ukon-
čení koronavirové pandemie 
podle výzvy biskupů se z far-
ního kostela vysílá živě v pon-
dělí, středu, pátek a sobotu od 
20.00 na facebookovém profilu 
„Farnost Soběchleby“.

SVATÝ HOSTÝN
 K modlitbě růžence na úmysl 
ukončení pandemie se lze při-
pojit každý večer ve 20.00, ví-
ce na www.hostyn.cz/kamery.
html.

VESELÍ NAD MORAVOU
 Mše svaté z kostela sv. andě-
lů strážných lze v přímém pře-
nosu sledovat mj. v pondělí, 

středu a pátek od 18.00 a v ne-
děli od 10.00, více na www.
farnost-veseli.cz.

ZLÍN
 Kněz na telefonu: k dispozi-
ci všem, kteří se bojí o sebe ne-
bo blízké, ztrácejí životní směr 
a jsou ze Zlína nebo okolí, je 
na telefonním čísle 603 844 
331 výpomocný duchovní zlín-

ské farnosti sv. Filipa a Jakuba
P. Ivan Fišar.
  Videa Školy společenství – 
cyklu katechezí pro všechny, 
kdo se chtějí aktivně podílet na 
fungování společenství – lze 
postupně sledovat na strán-
ce www.farnostzlin.cz/blog_
clanek.php?clanek=592.

Kontakt: gracka@katyd.cz

Krátce
  Ochotné lidi dobré vůle 
shání k  pomoci při pandemii 
Arcidiecézní charita Olomouc 
(ACHO). „Situace se zhoršu-
je, nedokážeme odhadnout 
další vývoj a v takových situa-
cích mají lidé, kteří dobrovol-
ně pomáhají, svou nezastupi-
telnou úlohu. Obáváme se, že 
bez jejich pomoci nebudeme 
v nadcházejícím období schop-
ni zabezpečit všechny služby 
v celém rozsahu,“ říká mluvčí 
ACHO Dagmar Jurčíková. Na 
území olomoucké arcidiecéze 
Charita pomáhá téměř 46 ti-
sícům lidí. Všechny, kdo by se 
chtěli a mohli podělit o své od-
borné znalosti a dovednosti ne-
bo třeba „jen“ nabídnout čas 
potřebným, proto prosí o vypl-
nění formuláře na adrese  www.
acho.charita.cz/z-charit/acho/
hledame-lidi-dobre-vule/.

  Vítězství v  soutěži „Srd-
covka“, kterou pro studenty 
vyšších odborných škol (VOŠ) 
v pedagogicko-sociální oblas-
ti uspořádala olomoucká VOŠ 
Caritas, získala v  kategorii 
„Předškolní pedagogika“ Sva-
tojánská kolej – pedagogic-
ká VOŠ ze Svatého Jana pod 
Skalou. „Studentský film na-
zvaný ‚Svoboda je křehká věc‘ 
v  několika minutách rozkrý-
vá zrůdnost komunistického 
režimu, který v roce 1953 od-
soudil k pěti letům vězení ma-
minku rok a půl starého syna, 
paní Milušku Havlůjovou,“ říká 
Radka Kupková, která na škole 
ve Svatém Janu vyučuje. Poro-
ta podle ní ocenila, že studenti 
dokázali zajímavým způsobem 
sdělit i křehká a těžká témata, 
jako je navždy ztracený vztah se 
synem. Všechna videa je mož-
né zhlédnout na Youtube nebo 
Facebooku pod názvem „Celo-
národní videosoutěž“. (gra)

Kardinálovo muzeum k nakousnutí. Lákat k prohlídce Muzea 
kardinála Štěpána Trochty budou nově i oplatky, které nechala 
vyrobit Valašská nadace z kardinálova rodiště Francovy Lhoty. 
„Chtěli jsme rozšířit nabídku suvenýrů a nakonec jsme se rozhodli 
pro křupavou pochoutku s valašským motivem,“ uvedl člen nadace 
Josef Kliš a dodal: „Výzdobu oplatky i čtverhranné krabičky navrhli 
místní umělci.“ Do budoucna nadace přemýšlí též o inovacích. „Byli 
bychom rádi, kdyby někdo z obyvatel Valašska přišel s originálním 
receptem náplně charakterizujícím náš kraj,“ zmínil Kliš. 
 Snímek Milan Uhlíř / Unita

Farnosti nechávají otevřené kostely
a nabízejí ztišení při adoraci i na dálku
V situaci, kdy 
věřícím mohou 
poskytovat nanejvýš 
individuální pastoraci, 
hledají kněží i nové 
způsoby – třeba 
výstav Nejsvětější 
svátosti online.

„V  neděli je kostel přístupný 
k osobní adoraci po celý den. 
Nejsvětější svátost oltářní bu-
de vystavena od 14.00 do 16.00 
hodin, ve stejný čas jsem tu 
k  zastižení pro případný du-

chovní rozhovor nebo svátost 
smíření. A na požádání je mož-
né podat eucharistii,“ nabízí na-
příklad svým farníkům v Uher-
ském Brodě – Újezdci zdejší 
farář P. Jiří Rek.

Kostely nechejte 
otevřené

Zareagoval tak nejen na výzvu 
biskupů z minulé středy, kteří 
při svém plenárním zasedání na 
Svatém Hostýně vybídli k po-
skytování individuální duchovní 
péče a otevření kostelů, ale i na 
dřívější pokyny arcibiskupa Ja-
na Graubnera farnostem v jeho 

diecézi. „Kostely nechejte ote-
vřené a využijte k soukromé ado-
raci před vystavenou Nejsvětější 
svátostí,“ vyzval arcibiskup.

Každý den

Celodenní možnost adorace Nej-
světější svátosti nabízejí každý
den ve farním kostele v Kyjově. 
Přidat se k ní přitom můžou i ti, 
jimž v návštěvě kostela brání 
třeba nemoc. Webová kamera, 
která je v kostele instalovaná, 
totiž po dobu adorace nezabírá 
celý prostor, ale míří přímo na 
vystavenou monstranci, stojící 
před svatostánkem mezi dvěma 
zapálenými svícemi. Přenos lze 

sledovat na profilu „Římskoka-
tolická farnost Kyjov“ na You-
tube.com.

„Stejně jako přímá účast na 
mši svaté je i osobní návštěva 
kostela a chvíle před svatostán-
kem nenahraditelná. Když ale 
lidé takové možnosti nemají, 
chceme jim nabídnout aspoň 
to, co jde – třeba přenos mše 
svaté přes internet nebo právě 
možnost přes obrazovku chví-
li hledět na Krista přítomného 
v Nejsvětější svátosti,“ shrnuje 
místní farář P. Vladimír Mrázek 
a dodává: „Vedle toho jsem spo-
lečně s kaplany lidem k dispo-
zici kvůli zpovědi nebo podání 
svatého přijímání.“ JIŘÍ GRAČKA
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Už jste někdy běželi online? 
Ne? Nabízí se jedinečná mož-
nost zkusit si to v Běhu pro …, 
který již pět let pořádá farnost 
Ostrava-Zábřeh ve spolupráci 
s organizací Young Life Česká 
republika, pobočka Ostrava. 

Letos se pořadatelé roz-
hodli pomoci malému Maty-
mu, kterému byl v  devíti le-

tech diagnostikován agresivní 
nádor a  musel  podstoupit 
náročnou léčbu. „Naším cí-
lem je vybrat finanční obnos, 
který by se použil na elektro-
kolo, rehabilitační pomůcky 
a  samotné rehabilitační cvi-
čení,“ představují cíl benefice 
organizátoři, kteří spolu s více 
než 600 zaregistrovanými běžci 
chtějí splnit chlapci jeho velké 
přání: navštěvovat hory a jezdit
na kole.

„Rozhodli jsme se, že pomoc 
pro Matyho ani v době korona-
viru a měnících se opatření ne-
vzdáme a uspořádáme virtuální 
běh. Zaběhejte si kdekoliv ven-
ku, vyberte si vlastní trať a po-
šlete nám důkaz o  běhu. My 
vám na oplátku zašleme účast-
nický diplom,“ zvou pořadatelé 
na webových stránkách Běh pro 
Matyho, kam se zájemci mohou 
hlásit. Čas udělat něco pro své 
zdraví, a ještě pomáhat dobro-
volným startovným je do 17. lis-
topadu.   ( jap)

Pro Matyho virtuálně
Děti iráckých křesťanů ve far-
nosti Český Těšín navštěvují 
střední zdravotní školu a po-
třebují někoho, kdo by jim při-
bližně dvakrát do týdne pomohl 
s učením – zvláště v době dis-
tanční výuky. Pro zahraniční 
studenty je současná situace 
obtížná, často látce nerozumí 
a  nemohou se bezprostředně 

obrátit s dotazy na vyučujícího 
nebo spolužáky.

Tato aktivita je vhodná zvláš-
tě pro studenty. Odměna je do-
hodou.

 Doučování mohou zpro-
středkovat Roman a Kateřina 
Černohorští, tel. 606 723 936, 
e-mail: rocernoh@seznam.cz. 
 (one) 

Biskup Martin David má covid-19

Doučování dětí z Iráku

Kalendář
HAŤ
 Večerní adoraci online vysí-
lá farnost Hať vždy v pondělí, 
středu a pátek od 20.00. Připo-
jit se k modlitbě lze na: Píseň 
přítele o jeho vinici (Iz 5,1).

OPAVA
 Charita Opava vyhlásila tři-
náctý ročník fotosoutěže Můj 
svět! Fotografie do soutěže mo-
hou od 1. 11. 2020 do 30. 1. 2021 
posílat zaměstnanci, klienti či 
dobrovolníci Charit z celé repub-

liky do tří kategorií: Portrét, Život 
kolem nás a Jak to vidím já. Po-
slední kategorie je určena pouze 
pro klienty Charit. Pravidla na-
jdete na: www.charitaopava.
cz pod záložkou Můj svět.

OSTRAVA
  Modlitba růžence  bude 
z  kaple v  budově biskupství 
ostravsko-opavského vysílá-
na v pondělí, středu a pátek na 
Youtube kanálu a facebooko-
vých stránkách diecéze ostrav-
sko-opavské.

Kontakt: jpraisova@doo.cz.  

Maty s patronem charitativního 
Běhu pro… Markem Jankulov-
skim.  Snímek

archiv Nadačního f ondu

Apoštolský 
administrátor 
ostravsko-opavské 
diecéze biskup Martin 
David má pozitivní 
test na covid-19. 
Hygiena ho o tom 
informovala ve čtvrtek 
22. října. Nejméně 
do 3. listopadu tedy 
zůstává v domácí 
izolaci. O své nemoci 
zpravil zaměstnance 
diecézí kurie 
a všechny, kdo se 
s ním v posledních 
dnech osobně setkali.

Ještě v  sobotu 17. října se 
biskup David modlil v  kapli 
sv. Kříže na ostravsko-opav-
s k é m  b i s k u p s t v í  v   ž i v é m 
přenosu růženec za ukončení 

pandemie. K  modlitbě, která 
byla vysílána přes diecézní You-
tube kanál a Facebook diecéze, 
pozval věřící společně s ostat-
ními biskupy: „Modlitba růžen-
ce je mocným, a přitom snadno 
dostupným prostředkem, kte-
rý je vždy k  dispozici. Využí-
vejme jej zvláště v situaci ome-
zených možností účastnit se 
bohoslužby.“

V pondělí se již necítil zdra-
votně dobře, a proto neodjel na 
plenární zasedání České bis-
kupské konference na Svatý 
Hostýn. K jednání biskupů se 
ve dnech 19. až 21. října připo-
jil pouze formou online konfe-
rence po internetu. Od té doby 
zůstává v domácím léčení.

„Průběh nemoci není u mě 
nijak těžký a doufám, že se ne-

bude zhoršovat. Děkuji všem, 
kteří se denně spojují v modlit-
bě za ukončení pandemie,“ uve-
dl biskup Martin David a připo-
jil prosbu: „Prosím o modlitbu 
za všechny nemocné a také za 
všechny lékaře, zdravotní-
ky, ošetřovatele a dobrovolní-
ky, kteří v těchto dnech bojují 
s pandemií s maximálním nasa-
zením a obětavostí.“ ( j ap)

Biskup Martin David se ještě před svým onemocněním modlí růženec za ukončení pandemie v kapli
sv. Kříže na biskupství.  Snímek archiv ostravsko-opavského bis kupství
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Kalendář
CHEB
  Bůh v  karanténě – audio-
nahrávky promluv P. Petra 
Hrušky a videopřenosy z ne-
dělní mše sv. z chrámu sv. Mi-
kuláše a sv. Alžběty v 10.00 lze 
najít na webu farnosti www.
farnostcheb.cz.

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 
sloužit od 18.00 bohoslužbu, 
která bude streamována na so-
ciálních sítích a na diecézním 
webu www.bip.cz. Kromě du-
chovního slova zazní varhanní 
hudba. 
  Již nyní mohou lidé vha-
zovat lístečky se jmény svých 
blízkých zemřelých a s prosba-
mi do uzamčené pokladničky 
u plzeňského andělíčka, kte-

rý je vnější součástí katedrály 
sv. Bartoloměje. 2. listopadu 
biskup Holub předá první část 
těchto přímluvných lístečků 
bratřím trapistům. Lístečky 
lze přinášet k andělíčkovi až do 
8. 11., je možno zde i zapálit 
svíce. Za všechny prosby i ze-
mřelé se budou trapisté v No-
vém Dvoře modlit a lístky pak 
shoří v ohni při velikonoční vi-
gilii na Bílou sobotu jako sym-
bol naděje a Vzkříšení. 
  Katedrální farnost přená-
ší živě mše sv. z farní kaple od 

úterý do čtvrtka vždy v 16.00 
na facebookové stránce farnos-
ti: https://www.facebook.com/
Farnost-u-katedr%C3%A1ly-
-v-Plzni-109920727303535. 
Denně zde lze najít ve 20.00 
modlitbu růžence za ukončení 
pandemie.
 Koinonie Jan Křtitel nabízí 
na svých webových stránkách 
www.koinonia.cz přenos ko-
mentáře P. Francesca Mene-
ghiniho k aktuálnímu evange-
liu a hudební provedení žalmů.

Kontakt: ourednikova@katyd.cz

„Doma znamená nejen v našem 
bytě mezi čtyřmi stěnami. Do-
ma pro nás křesťany znamená 
také zůstávat v blízkosti našeho 
Pána. A proto k našemu domovu 
jednoznačně patří i náš kostel,“ 
dodává biskup s tím, že kostely 
je třeba navštěvovat soukrom-
ně: „Navštěvujte jednotlivě při 
dodržení všech hygienických 

předpisů váš kostel, abyste si ze 
setkání v Pánem života a naším 
dobrým Pastýřem mohli odnést 
do svých domácností rozměr 
pokoje, který vytváří skutečný 
domov. Když se uvidíte se svý-
mi přáteli, nezastavujte se s ni-
mi k rozhovoru, jen jim třeba na 
dálku zamávejte. A hlavně se za 
sebe navzájem modlete.“

Kněze biskup Holub prosí, 
aby při velmi pečlivém dodr-
žování hygienických opatření 
umožnili lidem setkání s  Pá-
nem skrze eucharistii, požeh-
nání a svátost smíření.

„A pak – naším domovem je 
i příroda, stvoření dané lidem 
od dobrého Boha jako náš po-
zemský domov. Nezůstávejme 
tedy, podobně jako apoštolové 
po Kristově smrti, ve strachu za 
zavřenými dveřmi. V přírodě je 
místo, kde – když jsme sami či 
skutečně jen v rodinném kru-
hu – můžeme sundat jinak po-
třebnou a pro naše zdraví dů-
ležitou roušku, Boha chválit 
i prosit a nadechnout se vůně 
Božího domova.“  Od začátku 
nouzového stavu je v provozu, 

stejně jako na jaře, telefonní lin-
ka s číslem 733 147 777, kde je 
biskup Tomáš Holub k dispozi-
ci volajícím od pondělí do pátku 
od 11.00 do 12.00 hodin. „Na 
jaře mi volalo velké množství li-
dí, teď je to pár telefonátů za tý-
den – pravděpodobně proto, že 
lidé už si na situaci zvykli a našli 
i jiné možnosti. Mluvíme větši-
nou o posile spojené s důvěrou 
v Boha,“ popisuje biskup Holub 
a vzkazuje: „Modlím se inten-
zivně za nás všechny a připomí-
nám naše letošní diecézní mo-
tto: Nebojte se, já jsem přemohl 
svět! Zvu vás nejen k velké zod-
povědnosti, ale také k plnosti ži-
vota: zůstaňme doma v plnosti 
toho, co domov skutečně zna-
mená.“ ALENA OUŘEDNÍKOVÁ 

V internetovém hlasování o fi-
nanční  podpoře přihlášených 
projektů do grantového progra-
mu Prazdroj lidem získala nej-
více hlasů plzeňská katedrála 
sv. Bartoloměje, konkrétně re-
vitalizace jejího interiéru, která 
právě probíhá.

Do grantového programu 
Prazdroj lidem jsou každoročně 
přihlašovány projekty na pod-
poru a zlepšení života ve městě. 
Mezi které z nich bude rozděle-
na celková částka tři miliony ko-
run, rozhoduje komise složená 
ze zástupců pivovaru, Nadace 
rozvoje občanské společnosti 

a odborníků. Následně přichází 
na řadu veřejnost. Její hlasová-
ní vybere první tři projekty, kte-
ré získají bonus ve výši padesát, 
třicet a dvacet tisíc korun. Letos 
u veřejnosti zvítězila plzeňská 
katedrála, která prochází nej-
rozsáhlejšími opravami za po-
sledních sto let. Znovuotevřena 
by měla být v dubnu 2021.

Na druhém a třetím místě se 
v hlasování umístily Mezinárod-
ní dixielandový festival Plzeň 
a připomínkový projekt k 75. vý-
ročí konce druhé světové války 
Od osvobození do nesvobody.

(alo)

Zůstaňme doma, vyzývá biskup Holub
„V těchto dnech se na nás obrátil ministr 
zdravotnictví s důležitou výzvou: Prosím, 
zůstaňte doma. Osobně jeho prosbu plně 
podporuji, je třeba vyvarovat se všech 
nadbytečných kontaktů. Proto i já vás prosím, 
zůstaňte doma,“ vyzývá biskup Tomáš Holub.

Katedrála zvítězila 
v grantovém programu 
Prazdroj lidem

Interiér katedrály sv. Bartoloměje prochází rozsáhlou rekonstrukcí, 
která by měla být dokončena na jaře příštího roku. 
 Snímek Jiří Strašek 
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Kalendář
PRAHA
  Pravidelné nedělní mše sv. 
z katedrály sv. Víta v 10.00 se 
vysílají online na katedrala.tv.
  Duchovní slovo U ambonu 
každé po a  pá na fortna.eu/
uambonu. Záznamy pořadů 
na Youtube kanálu „Fortna“. 
  Ty jsi kněz navěky – setkání

nad knihou rozhovorů Z. Janča-
říka s L. Javorovu 4. 11. v 19.30 
na Facebooku „Dominikánská 
8“ (záznamy na soundcloud.
com/dominikanska8). 
 Internetová dobročinná auk-
ce Domova sv. Karla Boromej-
ského 5. – 11. 11. na facebook.
com/domovrepy.
 Online Zastavení u Matky Te-
rezy s Ondřejem Kobzou 12. 11.

na Youtube kanálu „Farnost 
sv. Františka z Assisi Praha-
-Chodov“. 
 Kostel Pražského Jezulátka 
– večerní chvály v úterý a sobo-
tu v 19.00 na Youtube kanálu 
„Pražské Jezulátko“. 
  Úterky u  Terky – podcast 
farnosti u kostela sv. Terezie 
v Kobylisích na facebook.com/
uterky.

 Nedělní kázání Mons. Tomá-
še Halíka na Youtube kanálu 
„Akademická farnost Praha – 
Salvátor“. 
  Farnost v podzimu – nový 
cyklus online katechezí P. Rad-
ka Tichého na Youtube kanálu 
„Farnost Stodůlky“. 

Kontakt: 
Zavadilova@katyd.cz

Sochu Marie Terezie odhalila městská část Praha 6 minulé úterý 
20. října, tedy v den, kdy se roku 1740 královna ujala vlády. Je to 
vůbec jediná socha habsburské panovnice v Česku. Návrh pomníku 
v parku Marie Terezie na dohled od Pražského hradu, který měří pět 
a půl metru a pod povrchem z umělého kamene skrývá polystyren 
(to kvůli odlehčení zátěže nad podzemními garážemi), vytvořili 
sochař Jan Kovářík s architektem Janem Proksou. Zvolili symbolické 
ztvárnění, neboť podoba Marie Terezie není zcela známa. 

Snímek Praha 6

V zahradě sochaře 
Petra Váni pod 
Krásnou strání 
na Karlíku se 
i v podzimních 
krátkých a chladných 
dnech ozývá ťukání 
kladívka do majzlíku. 

Pod střechou v otevřeném ate-
liéru finišuje vybavení interié-
ru právě dokončovaného koste-
la Krista Spasitele na pražském
Barrandově. Ambon, oltář, křti-
telnice, socha Panny Marie, sva-
tostánek, vitráže a kříž – to vše 
prošlo sochařovýma rukama. 
Není ale přímo autorem všech 
prvků interiéru. „Měl jsem mož-
nost na barrandovském chrá-
movém vybavení spolupracovat 
s mým profesorem z akademie, 
světově proslulým výtvarníkem 

Stanislavem Kolíbalem. Mně je 
55 a  jemu 94 let a musím říci, 
že je opravdu skvělá zkušenost 
potkat po tolika letech svého 
učitele u společného díla,“ říká 
sochař. Stanislav Kolíbal vytvo-
řil návrh oltáře, ambonu a křti-
telnice. Petr Váňa je pak auto-
rem svatostánku, vitráže a sochy 
Panny Marie. „Nyní jeho i své ná-
vrhy sekám do kamene. Čeká mě 
ještě vyřezávání kříže. Ten bude 

zajímavý tím, že na něm visící 
Kristus bude jakoby odcházet do 
nebe. Ta socha bude mít dva a půl 
metru a korpus bude umístěn na 
skleněném kříži,“ přibližuje svůj 
návrh sochař Váňa. 

Pozoruhodný je i název mari-
ánské sochy: Panna Maria jdou-
cí ze schodů. „To proto, že Ma-
ria k nám přeci sestupuje. Proto 
jsem se ji snažil zpodobnit, jak 
schází po stupních. Bude umís-

těna na vyvýšeném místě, aby to 
ještě umocnilo její gesto. Drape-
rie se láme na každém schodu, 
snažil jsem se zachytit tu dyna-
miku pohybu, přicházení,“ popi-
suje Petr Váňa. 

Všechno by mělo být hoto-
vo do poloviny listopadu, kdy 
má být kostel slavnostně po-
svěcen. Vitráž už je dokonče-
ná – zpodobňuje zástup andě-
lů kráčejících prostorem a měří
úctyhodných  osm a  půl krát 
sedm metrů. Netvoří ji jenom 
sklo, ale její součástí bude i ká-
men – broušený onyx, který vy-
tvoří přední linii postav. 

Těsně před dokončením je 
kromě ambonu křtitelnice a ol-
tář, s nímž pomáhá ve své díl-
ně v  Jaroměři kameník Hynek 
Schejbal. Vybrušuje kamenný 
segment, který bude stát na třech 
kovových válcích, jež se v těchto 
dnech zlatí. „A ještě musím do-
sekat draperii svatostánku. Dou-
fám, že to všechno stihnu,“ uza-
vírá sochař.  JIŘÍ MACHÁNĚ

Padesátikilometrovou trasu ze 
Zbraslavi na Svatou Horu u Pří-
brami ušly dvě desítky poutníků 
v noci z pátku na sobotu 16. – 
17. října. Po modlitbě u kapličky 
kousek od konečné zastávky au-
tobusu se poutníci v půl osmé ve-
čer i se svými prosbami a úmysly 
vydali přes Jíloviště, Skalku, Sto-
žec a Kuchyňku až do Příbrami. 
Ti první dorazili za rozbřesku. 

„S noční pěší poutí jsme za-
čali v 90. letech z Jílového u Pra-
hy přes Dobříš, pokračovali 
jsme tím v dlouholeté tradici,“ 
říká poutník Jan Stodola z Pra-
hy a  připomíná noční poutě 
z dob totality, kterých se účast-
nil i František Reichel starší. 
Později předal štafetu vysoko-

školákům z  akademické far-
nosti Nejsvětějšího Salvátora. 
Původní trasu, která vedla po 
silnici, vyměnili časem za turis-
tickou – přes Brdy. „Jde i o dob-
rodružství,“ usmívá se poutník. 
„Za svítání se v dáli otevře po-
hled na Svatou Horu, kam při-
cházíš utahaný, zablácený, 
mokrý a zmrzlý. V  liduprázd-
ném areálu tě nikdo nečeká ani 
nevítá,“ dodává Jan Stodola.

Některé poutníky, kteří pro-
bdělou nocí děkují Bohu už tak-
řka třicet let, nyní doprovázejí 
jejich děti. „Když jdeš v noci, 
čas, krajinu i únavu vnímáš ji-
nak. Je to silný duchovní zá-
žitek,“ svěřuje se 22letá Julie 
Stodolová.  (rag)

Sochař Váňa dokončuje vybavení kostela

Práce na ambonu.  Snímek autor

Noční pouť na Svatou Horu



Televize / Rozhlas KT
1. — 7. listopadu 2020 TIPY A PROGRAMY

NEDĚLE 1. 11. 
10.00 Mše svatá ze 
slavnosti Všech svatých. 
Mimořádný přímý přenos 
z Komunitního centra Mat-
ky Terezy v Praze-Hájích. 
Mši celebruje světící biskup 
pražský Václav Malý
12.40 Sváteční slovo kato-
lického kněze Marka Hláv-
ky. Studna jako místo setkání
12.45 Křesťanský magazín
13.15 Uchem jehly. 
Setkání Martiny Viktorie 
Kopecké s bankovním analy-
tikem Martinem Kupkou
13.40 Cesty víry.
Smrt je jen začátek. Vzpomí-
nání na zemřelé je společné 
všem lidem napříč kulturami 
i náboženstvími 
14.10 Na plovárně s Mar-
tinem Janem Stránským. 
Rozhovor Marka Ebena 
s českým lékařem a politi-
kem

NEDĚLE 1. 11. 
8.30 Jak to vidí... Sváteční 
setkání sestry Angeliky 
13.04 Pohádka. 
Jan Werich: Fimfárum
18.30 Dokuseriál. Rozcestí

ÚTERÝ 3. 11.
11.04 Blízká setkání. Host: 
spisovatel Josef Formánek. 
Moderuje Tereza Kostková
22.00 Četba na pokračo-
vání. Domenico Starnone: 
Tkaničky (3/8)

NEDĚLE 1. 11. 
8.00 Spirituála. 
Duchovní Evropa. Samhain 
a Cú Chulainn, Kelti a čerti
8.30 Spirituála. 
Ke kořenům. Zdravotnictví
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba. 
Slavnost Všech svatých 
v díle Jana Dismase Zelenky
12.00 Polední zvony. 
Z věže děkanského kostela 
Povýšení sv. Kříže v Děčíně
18.30 Četba na pokračová-
ní. Antoine de Saint-Exupé-
ry: Země lidí (4/12) 

NEDĚLE 1. 11. 
8.07 Vertikála
20.05 Příběhy 20. století

NOVÉ MOŽNOSTI VYSÍLÁNÍ PRO ZANEPRÁZDNĚNÉ
Už vám nemusí uniknout žádný náš pořad. Díky funkci, kterou 
jsme zprovoznili v tomto měsíci, si budete moci přehrát nabíze-
ný nebo oblíbený pořad do 48 hodin od jeho odvysílání, vrátit se 
k podstatným částem pořadu nebo jen pustit určitý úsek, který 
jste z nějakého důvodu nemohli vidět. Ti z vás, kteří už mají mož-
nost sledovat naše vysílání v HbbTV, najdou novou službu v apli-
kaci Program. Hybridní vysílání televize Noe umožňuje divákům 
sledovat vysílání v HD kvalitě a mít přehled o aktuální programo-
vé nabídce. 

Druhý program Noe+ pak příznivcům nabízí například celo-
denní dění na různých hudebních festivalech, při setkáních mlá-
deže nebo velkých celospolečenských akcích. Může však po-
skytnout tento mediální prostor k živému vysílání také různým 
neziskovým organizacím, občanským sdružením, duchovním 
společenstvím nebo zájmovým skupinám.

Zájemci, kteří budou chtít využívat hybridní vysílání, potřebu-
jí televizní přijímač s podporou HbbTV, který připojí k internetu.

Hybridní vysílání zatím nepřebírají někteří kabeloví operáto-
ři a nelze ho přijímat volně přes internet bez současného DVT-2 
příjmu. V regionální DVB-T síti 8 bude televize Noe vysílat jen do 
konce října 2020. 
 REDAKCE, TEREZIE HECZKO

MIMOŘÁDNÝ PROGRAM PROGLASU
Z důvodu zhoršené epidemické situace dochází v programu 
k mimořádným změnám, které platí do odvolání. V tomto ob-
dobí, kdy je omezená možnost osobně se účastnit bohoslužeb, 
jsme rozšířili nabídku přenosů – k prožití mše svaté zveme kaž-
dý všední den v 18.00, v neděli pak jako obvykle v 9.00. Ve spo-
lupráci se sestrami z Kongregace sv. Cyrila a Metoděje v Br-
ně připravujeme Katecheze pro školáky (od pondělí do pátku
v 11.05).

Z tohoto důvodu naladíte Čtení na pokračování od 11.30. Ve-
černí zíváčky uslyšíte ve všední dny již od 18.45. Hlavní zprávy 
Proglasu uvádíme každý všední den mimořádně v 19.00. V této 
nelehké době také mimořádně zařazujeme modlitbu růžence od 
pondělí do pátku od 20.00. V úterý a čtvrtek se od 20.00 můžete 
zapojit telefonicky. 

Ve zbylé dny modlitbu přenášíme z komunitní kaple salesi-
ánů v Brně-Žabovřeskách. Pořady regionálních studií naladí-
te od pondělí do čtvrtka od 22.00. V pátek v tomto čase vysílá 
Proglas Vzdělávací cyklus. Aktuální informace najdete na www.
proglas.cz. 

SABINA HAUSEROVÁ

MEZI PRAŽCI 
S listopadem je tu nový díl hu-
debního magazínu Mezi praž-
ci. Uvidíte v něm reportáž o al-
bu a projektu 11 podob lásky, 
věnovaném památce houslist-
ky a zpěvačky Jitky Šuranské, 
reportáž o hudebním duu Iris 
& Kross, rozhovor s Milanem 
Tesařem, hudebním redakto-
rem Radia Proglas, a další za-
jímavosti ze světa muziky. Dí-
vejte se 7. 11. ve 21.00.

VÍT PIEŠ,
UMĚLECKÝ ŘEZBÁŘ
Dokument představuje tvorbu 
Víta Pieše, mistra lidového ře-
mesla, za které byl mnohokrát 
oceněn. K jeho nejvýznamněj-
ší tvorbě patří výrobky ze dře-
va, kůže a mosazi: kompletní 
bačovské nádobí, lžíce, krpály, 
ozdobné předměty a další. Je-
jich ornamentika vychází z čič-
manských motivů. Inspirujte se 
v sobotu 7. 11. v 19.00.

MOUDROST MNICHŮ
Každý všední den se v dopo-
ledních hodinách můžete tě-
šit na nový díl seriálu Moud-
rost mnichů. Novinářka Judyta 
Syrek se v krako vské restaura-
ci setkává s P. Leonem Knabi-
tem, benediktinem z kláštera 
v Tyńci, s nímž probírá důle-
žité i kontroverzní otázky lid-
ského života. První díl s podti-
tulem Recept na muže uvidíte 
v pondělí 2. 11. v 10.55.

HRAJTE, KAPELY!
V listopadovém čase honů 
a posledních lečí nabízí Pro-
glas v týdeníku Hrajte, kapely! 
písně o myslivcích i myslivos-
ti, o lese i o svatém Hubertovi. 
Nalaďte si myslivecké písničky 
v podání českých i moravských 
dechových kapel ve čtvrtek
5. 11. od 16.55. K poslechu 
zve Kateřina Kovaříková.

STUDIO PRAHA
Správa pražských hřbitovů při-
pravila a uskutečňuje projekt 
Adopce významných hrobů. 
K adopci jsou nabízeny hroby, 
kde jsou uloženy ostatky oso-
by, která byla prokazatelně vý-
znamná v různých vědeckých 
či společenských oblastech, 
a hrobové místo nemá nikdo 
v nájmu. Více prozradí koordi-
nátorka projektu O. Dvořáčko-
vá v pondělí 2. 11. od 22.00.

KŘESŤAN A SVĚT
Dana Klašková Vašáková z Br-
na bude vyprávět o své životní 
cestě vrchovatě naplněné ne-
jen radostí a velikým požeh-
náním, ale současně bolestí 
a ztrátami. Niterné svědectví 
o nezlomné víře v Krista, který 
jediný dokáže proměnit hlubo-
ké rány v hory požehnání, svě-
dectví prosté jakéhokoli pato-
su a „velkých slov“, zachytíte 
v neděli 1. 11. od 20.15.

„Z pýchy a naivního domnění, že můžeme jednat bez Tebe – 
vysvoboď nás, Pane.“ K litaniím v době pandemie se můžete
připojit v pátek 6. 11. od 15.10.

Krátký, ale dojemný snímek Motýlí cirkus, který vypráví o pohnu-
tém osudu Willa, muže bez končetin, můžete zhlédnout v neděli 
1. listopadu ve 21.05.

www.tvnoe.cz

www.proglas.cz
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14.30 Blahopřání 20.05 Gramofon 11.05 Cirkus Humberto

8.25 Klbko – Svätá omša (3) (P) 8.45 GU100 
(P) 9.05 LUXáreň 9.30 Nová kvalita života 
9.45 Boh k tebe hovorí 10.00 Svätá omša 
(P) 11.15 Spravodajský súhrn 11.40 Ka-
techéza (P) 12.00 Anjel Pána (P) 12.20 Litá-
nie k všetkým svätým 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 Z javora 16.45 Don 
Diana: Pre lásku k môjmu ľudu (1) 18.30 
Svätá omša (P) 19.15 GU100 19.30 Spo-
jení vierou (P) 20.00 Modlitba za odvráte-
nie epidémie zo Šaštína (P) 21.00 Medzi ne-
bom a zemou (P) 21.45 Svätá Terézia z Ánd

7.45 Panorama 8.20 BBV po 25 letech 8.25 
Judo: IJF World Tour 2020 Chorvatsko 10.30 
Svět motorů: Speciál 10.50 Svět motorů: Ak-
tuálně 11.10 Krasobruslení: Grand Prix Ka-
nada 2020 12.40 Panorama 13.00 Cyklo-
toulky. Děčínský Sněžník 13.10 Judo: IPPON 
13.30 Cyklokros: SP Belgie 14.30 Olympij-
ský magazín 14.55 Cyklokros: SP Belgie 
16.20 Můj fotbal 16.40 České ragby 17.00 
Hokej: Tipsport extraliga 20.45 Fotbal: Ev-
ropská liga UEFA 21.35 Studio fotbal – Do-
hráno 22.20 Sportovní zprávy 
22.35 Judo: IJF World Tour 2020 Chorvatsko 
 1.05 Branky, body, vteřiny

7.10 Černé operace: Odtajněno (5) 8.05 Po-
čátky lidské cesty (3) 9.10 Hon na Hitlera III 
(7) 10.05 Podivuhodná věda (24) 11.05 Di-
voký život na pobřeží 12.20 Modravé hlu-
biny I (3) 13.25 Bitva o Normandii: 85 dní 
v pekle 14.30 Hitlerova mládež (1) 15.40 
Kouzlo finské divočiny (5, 6) 16.50 Africké 
šelmy (3) 17.55 Anthony Bourdain: Nezná-
mé končiny VII (3) 18.50 Expedice Overland 
XIX (7) 20.00 Se smrtí v očích (1). Am. dok. 
21.00 Norské domy snů III (5) 22.00 Mega-
továrny (2). Ford 23.00 Úžasná zemská při-
tažlivost (1/2) 0.00 Kronika programu Apo-
llo (3) 1.00 Tajemství vesmíru II (12)

 6.00  Zajímavosti z regionů
 6.25  Pohádka pro pamětníky. Tři stromy
 6.45  Karel Zeman – 110 let. 

Cesta do pravěku. Čes. dobr. 
 8.10  Úsměvy Ireny Kačírkové
 8.50  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 (6/12). Natrvalo
 12.00  Otázky Václava Moravce
 13.00  Zprávy
 13.05  Prsten kohouta Alektrya. Poh. 
 14.10  Burácení s Burácem. Poh. 
 14.45  Jak se mele babí hněv. Poh. 
 15.30  Arrowsmith (1/3). TV film 
 16.55  Pošta pro tebe
 17.55  Herbář. Lifestyl. magazín 
 18.25  Co naše babičky uměly a na co my 

jsme zapomněli. Babička Méry
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.05  Losování Sportky a Šance
 20.10  Staříci. TV snímek ČT 
 21.40  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 22.14  Výsledky losování Šťastných 10
 22.15  Josef Vinklář – 90 let. 

Partie krásného dragouna
 23.45  Případy detektiva Murdocha XI. 

Crabtree a la Carte. Br./kan. krimi 
 0.30  Banánové rybičky. Zábavná 

talk show Haliny Pawlowské
 1.00  S otevřeným hledím. Velký 

herec, recitátor a pedagog 
Radovan Lukavský 

 2.00  Hobby naší doby
 2.25  Sváteční slovo katolického 

kněze Marka Hlávky
 2.35  Žiješ jenom 2x. Z učitelky žačkou
 3.00  Krásný Dvůr
 3.20  Bydlení je hra

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

týdeník 1970 (1328/2379)
 9.15  Hledání ztraceného času
 9.35  Cesty do Agde aneb 

Válka bidonů. Dok. 
 10.00  Mše svatá ze slavnosti 

Všech svatých
 10.50  Nedej se plus
 11.15  Nedej se: Hlasy lidí, 

zvířat, Země, měst
 11.45  Chcete mě? 
 12.10  Království divočiny
 12.40  Sváteční slovo katolického 

kněze Marka Hlávky
 12.45  Křesťanský magazín
 13.15  Uchem jehly
 13.40  Cesty víry: Smrt je jen začátek
 14.10  Na plovárně s Martinem 

Janem Stránským. Rozhovor 
Marka Ebena s českým 
lékařem a politikem

 14.40  Legendární obří stavby Francie: 
Gigantická lurdská svatyně. Fr. dok. 

 15.35  Krajinou příběhů českých hradů 
známých i neznámých III (8/10)

 16.05  Závody ve zbrojení v říši zvířat: 
Džungle. Něm. cyklus

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

 17.50  Kuba: Santiago, Baracoa, 
Havana. Fr. dok. 

 18.45  Večerníček. Krysáci
 18.55  Folklorika: Jaroslav Smutný
 19.20  Zajímavosti z regionů
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Dobrodruh. Fr. thriller
 21.50  Velikáni filmu: Leonardo 

DiCaprio. Vlk z Wall Street. Am. 
 0.40  Dokumentární klub

12.25 Walker, Texas Ranger III (14). Nebez-
pečná ulice 13.25 Jake a tlusťoch III (26). 
Čínská čtvrť, moje čínská čtvrť 14.25 Poli-
cie Hamburk VI (10). Boží plán 15.25 Ná-
mořní vyšetřovací služba VIII (12). Nábor 
16.25 Policie v akci. Čtyři případy, čtyři lid-
ské osudy. 17.25 Krimi zprávy 17.50 Pro-
střeno! 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁ-
VY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOW-
TIME 20.15 Sestřičky (20) 21.35 Poklad 
z půdy 22.40 Hudson a Rex II (2). Mrtvý 
muž přichází. Kan. krimi 23.45 Policie v akci 
0.45 Námořní vyšetřovací služba VIII (12) 
1.40 Walker, Texas Ranger III (14) 

9.00 Povídky Svatopluka Čecha 9.50 Jan 
Werich – 40 let od úmrtí. Hovory H ještě 
po dvaceti letech 10.50 Elixír mládí 11.35 
R jako Helena 12.00 Domácí štěstí. Půvab-
né časy podle Ivy Hüttnerové 12.25 Tajem-
ství Ďáblovy kapsy. Dobrodružný TV film na 
motivy povídky Thomase Hardyho 13.45 Jen 
nám dejte šanci. Procházka českými i světo-
vými muzikály 14.20 Pocta Jiřímu Voskov-
covi. Vzpomínkový večer věnovaný legen-
dárnímu českému herci 15.15 Pojď, dáme 
sbohem žízni 16.25 Silvestr v kufru ´95. Po-
pulární soutěžní pořad uváděný Pavlem Zed-
níčkem a Alešem Ulmem 

15.35 Věda je zábava III 16.05 Dobrodruž-
ství Kocoura v botách 17.10 Ovečka Shaun 
IV 17.20 Star Wars: Nové Yodovy kroniky 
17.45 Návštěvníci (11/15). Stane se zítra 
18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Ve-
černíček 18.55 Mickey a závodníci (21/26) 
19.15 Lví hlídka III (20/20) 19.40 Kiwi a Strit 
19.50 Bob a Bobek na cestách 20.00 Udá-
losti v kultuře 20.13 Ceny Ministerstva kul-
tury 2020 20.20 PopStory II (4/6) 21.15 
Doupě Mekyho Žbirky (8/9) 22.00 Count-
ry Music: Povím to písní (8/9) 22.55 ČT Live 
– Pavel Sedláček 23.45 Ava Gardnerová. Fr. 
dok. 0.40 Miley Cyrus – Bangerz Tour 

4.50 Teleshopping 5.20 Peter Pan: Návrat 
do Země Nezemě. Anim. 6.25 Vidláci. Am. 
kom. 8.35 Za humny je drak. Čes. poh. kom. 
10.20 Šest medvědů s Cibulkou. Čes. kom. 
12.05 Teleshopping 12.35 Není král jako 
král. Am. anim. 14.00 Star Wars: Epizoda IV 
– Nová naděje. Am. vesm. sága 
16.20 Prezidentův syn. Am. kom. 
18.15  10 důvodů, proč tě nenávidím.

Am. film 
20.00 Král Artuš. Am./br./ir. film 
22.20 Pařba ve Vegas. Am./něm. film 
 0.20 Millerovi na tripu. Am. kom. 
 2.20 Král Škorpion 3: Bitva osudu. Am. akč. 

6.10 Oggy a Škodíci VII. Fr./kan. anim. 6.30 
Tlapková patrola III (18, 19) 7.25 Looney Tu-
nes: Nové příběhy (15). Am. anim. 7.50 Ka-
čeří příběhy (26, 27). Am. anim. 8.40 Krok 
za krokem VI (9). Am. seriál 9.00 Hvězdné 
tolary. Něm. film 10.15 Dračí srdce 2. Am. 
film 11.50 Země zítřka. Am./šp. sci-fi 14.15 
Půl domu bez ženicha. Čes. film 15.55 Ro-
mán pro pokročilé. Čes. kom. 17.45 Dívka 
na koštěti. Čes. kom. 19.30 Televizní novi-
ny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Špindl 2. 
Čes. kom. 22.25 Střepiny 23.00 Kat. Am./
něm. akč. 1.20 Půl domu bez ženicha 2.35 
Specialisté (102) 3.50 Dáma a Král II (11)

 6.05  Hrdinové víry (13. díl): 
Zdenka Schelingová

 7.05  Za tajemstvím šumavských lesů
 7.55  Irák: Ninive
 8.30  ARTBITR – Kulturní 

magazín (98. díl)
 8.40  Řeckokatolický magazín
 9.00  Večeře u Slováka: 

slavnost Všech svatých
 9.25  Noční univerzita: P. Marek 

Vácha, Ph.D. – Umírání a etické 
otázky s ním spojené

 10.00  Mše svatá [L]
 11.15  Salesiánské dílo v Rumunsku 

a v Moldavské republice
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba

Sv. otce Františka [L]
 12.20  V souvislostech
 12.40  Santiago Gapp
 13.15  Uzdrav naši zem
 14.20  Muzikanti, hrajte
 14.50  Outdoor Films s Kateřinou 

Koulákovou alias Kaczi (94. díl)
 16.25  Cirkus Noeland
 16.55  Sedmihlásky: Zaplakaly děvčata [P]
 17.00  Hermie a ustrašený pavouk
 17.30  Ovečky v karanténě
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 19.00  Po stopách Ježíše Krista (9. díl):

Poslední večeře
 19.30  Příroda kolem nás: cesta do 

Bělověze, roční období v přírodě
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Gramofon (3. díl): aneb 

Hledáme písničku pro všední 
den [P]. Hudební pořad zpěváka 
Petra Soviče a jeho kapely 

 21.05  Motýlí cirkus. Nick Vujicic 
v hlavní roli oceňovaného 
krátkometrážního filmu

 21.30  Buon giorno s Františkem
 22.15  Jak potkávat svět: 

se Simou Martausovou
 23.40  Polední modlitba Sv. otce Františka
 0.00  Za obzorem

 0.05   Kolem se toč! 1.05 Komorní hudba
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 5,1-12a 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: 

Z díla A. Šenkýře a J. D. Zelenky
 9.00  Mše svatá (z kostela 

sv. Bartoloměje v Pardubicích)
 10.00  Varhanní hudba 
 10.30  Křesťanští teologové prvních 

tří století 10/11: Apologeté V
 11.00  Proglaso (biblický kvíz)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: Z díla J. D. 

Zelenky, J. S. Bacha a G. F. Händela
 13.30  Knihovnička: Narine Abgarjanová: 

Tři jablka spadlá z nebe
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Nedělní pohádka: 

O krejčíkovi a hloupém obrovi
 14.30  Blahopřání
 16.00  Písničky z archivu
 16.30  A cappella na kanapi
 16.55  Dotýkání světla: Sant’Egidio 

9/10: Přátelé s mladými (R)
 18.00  Modlitba za rodiny
 19.00  Kaštánkova dobrodružství 

5/25: Kaštánkova škola
 19.15  Kolem se toč
 20.15  Křesťan a svět: Co dáte, 

vrátí se vám stonásobně
 20.45  Radio Vatikán
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Koncert vážné a duchovní

hudby: A. Buzzolla: 
Smuteční mše za Rossiniho, 
L. Berio: Rekviem smíření

 23.50  Duchovní slovo

10.00 Mše svatá
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22.00 Adopce hrobů 20.05 Biblická studna 14.00 Po stopách hvězd 18.55 Uchem jehly s M. Kupkou

12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.30 Krok za krokem VI (11) 
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (817). 
Karle, ty jsi zešílel! 14.05 Castle na zabití III 
(5) 15.00 Mentalista (3). Rudý příliv 16.00 
Mentalista (4). Dámy v rudém 16.57 Odpo-
lední Počasí 17.00 Odpolední Televizní no-
viny, Sportovní noviny 17.25 Co na to Češi 
18.25 Ulice (3926) 19.30 Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí 20.20 Specialis-
té (117). Hráz. Čes. krimi 21.20 Specialisté 
(103). Bóža 22.25 Námořní vyšetřovací služ-
ba: New Orleans V (15) 23.20 Mentalista
(3, 4) 1.10 Castle na zabití III (5) 

4.55 Teleshopping 5.25 Ďáblovy zlaté vlasy. 
Něm. poh. 6.35 Zátah. Am. krimi kom. 8.40 
Dračí srdce 2. Am. film 10.20 Teleshopping 
10.50  Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje. 

Am. vesm. sága 
13.15 Teleshopping 
13.50  10 důvodů, proč tě nenávidím.

Am. film 
15.40 Země zítřka. Am./šp. sci-fi film 
18.05 Mistrovský plán. Am. akč. film 
20.00 Závod s časem. Bul./am. film 
21.45  Insider: Muž, který věděl příliš

mnoho. Am. thriller 
 0.50 Pařba ve Vegas. Am./něm. film 

16.10 Planeta YÓ 16.45 Agent v kapse 2 
17.00 Rejpavá žížala 17.15 Hudební per-
ličky Pavla Šporcla 17.20 Kouzelná škol-
ka 17.50 Dobrodružství Kocoura v botách 
18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Ve-
černíček 18.55 Mickey a závodníci (22/26) 
19.15 Phineas a Ferb (1/26). Am. 19.40 Les-
nílci. Br. anim. 19.45 Čtení do ouška. Vyprá-
vění Zdeňka Svěráka 20.00 Události v kul-
tuře 20.13 Ceny Ministerstva kultury 2020 
20.20 Z první řady... G. Puccini: Manon 
Lescaut 22.30 Podzim s ARTE. Raymond Lo-
ewy, designér amerického snu 23.25 Sloven-
ská vlna. Sám vojak v poli (2/3)

9.00 Pohádka pro pamětníky 9.20 Po-
hádka pro pamětníky... Josef Vinklář – 90 
let 10.30 Dnes nebudu spát 11.05 Hovo-
ry H ještě po dvaceti letech. Setkání Miro-
slava Horníčka s hosty 12.00 Zprávy ve 12 
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprá-
vy 12.30 Výprava za českými čerty (1/21). 
Čertova odměna  12.45  Dechovka ve 
fraku 13.15 Trocha šafránu z televizního
archivu 14.35 Pop music forum 69 15.15 
Taneční pro starší a pokročilé se Zdeňkem
Chlopčíkem 15.20 Smrt v kruhu. Det. příběh 
16.50 Hádanky s písničkou. Milan Hein uvá-
dí pásmo populárních písniček s tajenkou 

6.00 Judo: IJF World Tour 2020 Chorvatsko 
8.30 Panorama 9.05 BBV po 25 letech 9.10 
Studio fotbal – Dohráno 9.55 Fotbal: Evrop-
ská liga UEFA 10.45 Můj fotbal 11.10 Ho-
kej na zemi 11.40 Golf Time 12.00 Panora-
ma 12.25 Sportovní zprávy 12.55 Archiv D: 
Krutá ruleta 13.55 Tenis: J&T Banka Ostrava 
Open 2020 15.50 Hokej: HC Slavia Praha – 
LHK Jestřábi Prostějov 17.45 Studio fotbal – 
Dohráno 20.20 Volejbalový magazín 20.35 
Magazín Evropské ligy UEFA 21.05 Studio 
fotbal – Dohráno Plus 22.05 Sportovní zprá-
vy 22.20 Fotbal: FORTUNA:LIGA 
 0.05 Branky, body, vteřiny 

9.00 Medzi nebom a zemou 9.40 Povolanie 
laik 10.00 Spravodajský súhrn 10.25 Svätá 
Terézia z Ánd 11.25 Bulharsko – rómske ko-
rene 12.00 Anjel Pána 12.20 Z prameňa (P) 
12.40 Ruženec 13.15 Z javora 13.50 Katoli-
cizmus (8) 15.00 Hodina milosrdenstva (P) 
15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.05 Vaticano 
(P) 16.40 Šarbel Machluf 16.55 Serra: Stále 
vpred, nikdy späť (5/5) (P) 17.30 Doma je 
doma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.00 Ru-
ženec 20.00 Krátke správy (P) 20.15 A te-
raz čo? (P) 20.30 V Samárii pri studni (P) 
22.00 STOPovanie 22.30 Moja misia – ma-
gazín 23.00 Hudobné pódium 

9.15 Neobjasněná akta Egypta (10) 10.25 
Utajené příběhy českých dějin II (3, 4) 11.20 
Šestnáct nohou 12.30 Prostě zvířata (7) 
13.45 UFO: Ztracené důkazy II (3) 14.50 
Neuvěřitelné příběhy (19, 20) 15.50 Pre-
dátoři oceánů (3) 16.50 Lovec rybích ob-
rů II (8) 17.50 Národní parky Severní Ame-
riky (5) 18.50 Koně velké Rusi (2) 20.00 Na 
střechách měst I (4). Buenos Aires. Fr. dok. 
21.05 Anthony Bourdain: Neznámé končiny 
VIII (5). Sečuán 22.00 Výpravy do vesmíru 
(3) 23.15 Tajemství vesmíru III (5) 
 0.05 Osudný konflikt: Judea a Řím (1) 
 1.15 Stalinův James Bond

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

 6.50  Gioacchino Rossini:
Stabat Mater: Svatováclavský 
hudební festival 2017

 7.52  Fatima: Poselství Rusku
 8.35  Neboj se doplout aneb Umění 

doprovázet (3. díl): Odtajnit se 
– aneb Než kohout zakokrhá

 9.00  V pohorách po horách: 
Jahňací štít – Vysoké Tatry

 9.15  Outdoor Films
s Andreou Radomskou

 10.55  Moudrost mnichů: 
Recept na muže [P]

 11.15  Živě s Noe: Památka zesnulých [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá [L]
 12.50  První křesťané: Byzanc: nový Řím
 13.25  Noční univerzita: PhDr. Naděžda 

Špatenková, Ph.D. – Doprovázení 
umírajících a pozůstalých

 14.00  Živě s Noe: Památka zesnulých [L]
 14.35  Podzimní festival duchovní hudby 

2013: A. Dvořák – Requiem
 16.20  V souvislostech
 16.45  Noční univerzita: P. Vojtěch 

Kodet – Eucharistie (1. část)
 17.30  Můj chrám
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.50  Sedmihlásky
 18.55  Divadélko Bubáček: 

Kašpárkův smích
 19.10  Tempo di vlak na Mohelnickém 

dostavníku 2014
 19.35  Moudrost mnichů: Recept na muže
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Biblická studna [L]. 

Zamyšlení nad biblickými 
texty s Petrem Vaďurou

 21.10  Zapomenuté Čako
 21.30  Živě s Noe: Památka zesnulých [P]
 22.05  Lednický park vypravuje
 22.30  Noemova pošta: Říjen 2020
 0.05  Cvrlikání: Žamboši

10.20 Rosamunde Pilcher: Mraky nad mo-
řem 12.25 Walker, Texas Ranger III (15). 
Kovboj 13.25 Jake a tlusťoch IV (1) 14.25 
Policie Hamburk VI (11) 15.25 Námořní vy-
šetřovací služba VIII (13). Svoboda 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 2 0.15 Slu-
nečná (56). Randění ve čtyřech 21.35 7 pá-
dů Honzy Dědka 22.50 Fachmani 23.25 Po-
licie v akci 0.25 Námořní vyšetřovací služba 
VIII (13) 1.20 Walker, Texas Ranger III (15) 
2.20 Jake a tlusťoch IV (1)

 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: Mt 25,31-46 6.05 
Ranní chvály 6.20 Duchovní slovo 
7.00 Radio Vatikán (R) 7.15 Pozván-
ky 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  Katecheze pro školáky: 

Pro prvňáky II.
 11.30  Louis de Wohl:

Dobývat nebe 10/43
 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)
 18.45  Kaštánkova dobrodružství 

6/25: Kaštánek a čarodějnice
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Trio KUH
 20.00  Modlitba růžence 

(z komunitní kaple salesiánů 
v Brně-Žabovřeskách)

 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Louis de Wohl: 

Dobývat nebe 10/43
 22.00  Studio Praha: 

Adopce významných hrobů
 22.30  Noční linka
 23.50  Duchovní slovo

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Kamera na cestách: Nový 

Zéland, země Maorů. Am. dok. 
 9.45  Rok v kanadské divočině: 

Zima. Kan. cyklus
 10.40  Japonsko z výšky: 

Kolébka tradic (3/5). Fr. dok. 
 11.35  Babylon. Dok.
 12.00  Zasvěcení: Salesiáni Dona Boska
 12.30  Cesty víry: 

Smrt je jen začátek (10/11)
 13.00  Televizní klub neslyšících
 13.25  Československý filmový 

týdeník 1970 (1328/2379)
 13.40  Hitlerovy prohrané bitvy 

(1/2). Fr. dok.
 14.35  Paláce 1. republiky na 

nábřeží Vltavy. Mánes
 14.55  Poklady na dně moří. Fr. dok. 
 15.45  Příběh pamětní desky
 16.05  Dobrodružství vědy 

a techniky. Sloni afričtí – 
obři Země. Něm. dok. 

 16.35  Letecké katastrofy
 17.20  Vynálezy, které změnily svět
 18.15  Křížem krážem Izraelem
 18.45  Večerníček. Krysáci
 18.55  Uchem jehly
 19.25  Mizející místa domova: 

Čtrnáct svatých pomocníků
 19.40  Postřehy odjinud. 

Wales očima Petra Voldána. 
Gramodeskové opojení

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Mýty a fakta historie. Vzestup 

civilizace: Jak Římané změnili 
svět. Něm. cyklus

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

 21.55  Velikáni filmu: Karel Zeman – 
110 let. Vynález zkázy. Čes. film

 23.20  Klub poslední naděje. Am. drama
 1.15  Queer: Všude špatně, doma nejhůř
 1.40  Babylon

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  To je vražda, napsala III. 

Nevyúčtovaná vražda
 9.55  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  Po stopách hvězd. 

Obrazový životopis slavných 
– tentokrát Jany Hlaváčové

 14.30  Úsměvy Václava Lohniského
 15.10  Všechnopárty
 15.55  To je vražda, napsala III. Volební boj 
 16.45  Cestománie. Nikaragua: 

Země jezer a vulkánů
 17.15  AZ-kvíz. Soutěž pro každého
 17.40  Černé ovce. Reportáže, testy, rady
 18.00  Události v regionech
 18.25  Kde domov můj? Zábavná 

vědomostní soutěž
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.56  Branky, body, vteřiny
 20.05  Losování SAZKAmobil šance
 20.10  Labyrint II (1/7). Krimi seriál
 21.10  Reportéři ČT. Kauzy a reportáže 

s Markem Wollnerem
 21.49  Výsledky losování Šťastných 10
 21.50  Já, Mattoni. Císařovna. Hist. seriál
 22.50  Na stopě
 23.15  Kriminalista. 

Věc důvěry. Něm. krimi 
 0.15  AZ-kvíz
 0.45  Banánové rybičky. 

Na téma „jak si užít poušť“
 1.25  Z metropole, Týden v regionech
 1.55  Kalendárium
 2.10  Sváteční slovo katolického 

kněze Marka Hlávky
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Žiješ jenom 2x. 

Z antuky ke sporáku
 5.15  Černé ovce
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13.05 13+ 17.25 Etiopie: Z každého kmene 16.45 Cestománie 19.15 Cesty víry

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  To je vražda, napsala III. Volební boj
 9.50  Otec Brown VII. 

Píšťala v temnotách. Br. det. 
 10.35  František Filip – 90 let. Cirkus 

Humberto (6/12). Natrvalo
 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. 

Inspirativní magazín plný 
nápadů pro domácnost, 
tvoření, zahradu i vaření

 14.30  Dana Syslová – 75 let. 
Med. Povídka z oblíbeného 
cyklu Bakaláři 1974

 14.45  Panství Downton V
(1/10). Br. seriál 

 15.55  To je vražda, napsala III.
Stará historie

 16.45  Cestománie. Francie – 
Gaskoňsko: Ve stínu Pyrenejí

 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. Dobrý skutek
 21.00  Veni, vidi, vici. 

Koprodukční snímek ČT 
 22.44  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 22.45  Kolo plné hvězd. Zábavný 

večer Aleše Cibulky
 23.45  Případy detektiva Murdocha XI. 

Crabtree a la Carte 
 0.25  AZ-kvíz
 0.55  Banánové rybičky. Zábavná 

talk show Haliny Pawlowské
 1.25  Zajímavosti z regionů
 1.50  Pod pokličkou

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Zázračná planeta: Norské fjordy 

– život za šera. Něm. dok. 
 9.55  Vzestup civilizace: Jak Římané 

změnili svět. Něm. cyklus
 10.50  Závody ve zbrojení v říši zvířat
 11.45  Nedej se plus
 12.10  Nedej se: Hlasy lidí, 

zvířat, Země, měst
 12.40  Mizející místa domova
 13.00  Apokalypsa Stalin: 

Zrození démona. Fr. dok. 
 13.55  Mizející místa domova: 

Čtrnáct svatých pomocníků
 14.10  Rozluštěné poklady
 15.00  Tajemství dálkového letu. Br. dok. 
 15.55  Skrytý život mloků
 16.05  Království divočiny: 

Vombat obecný. Jap. dok. 
 16.35  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 (3/10)
 18.45  Večerníček. Krysáci
 18.55  Pohlednice Martina 

Kratochvíla: Bagan
 19.00  Cyklotoulky. Lázně Libverda
 19.15  Cesty víry: Smrt je jen začátek
 19.40  Postřehy odjinud. Wales očima 

Petra Voldána. Velšské Lidice
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Ruská válka: 

Bitva u Kursku. Br. dok. 
 20.50  Bílá hora. Dok. 
 21.50  Dynastie Kennedyů:

Cesta k moci (2/6). Dok. BBC
 22.35  Ve jménu vlasti VIII (4/12). 

Snadno získaný bod. Am. seriál 
 23.20  Dicte – kriminální reportérka II

(9, 10/10). Dán. 
 0.50  Poslední dny Anny 

Frankové. Br. dok. 

11.45 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.30 
Krok za krokem VI (12) 12.50 Ordinace v rů-
žové zahradě 2 (818). Po nás potopa 14.05 
Castle na zabití III (6) 15.00 Mentalista (5). 
Sekvoje 15.55 Mentalista (6). Špinavé ruce 
16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední 
Televizní noviny, Sportovní noviny 17.25 Co 
na to Češi 18.25 Ulice (3927) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
MasterChef Česko 21.55 Víkend 22.55 Ná-
mořní vyšetřovací služba: New Orleans 
V (16). Touha přežít. Am. krimi 23.50 Men-
talista (5, 6) 1.40 Castle na zabití III (6)

5.15 Teleshopping 5.45 Vidláci. Am. kom. 
7.30 Peter Pan: Návrat do Země Nezemě. 
Anim. 8.50 Mentalista (3, 4) 10.40 Hvězdné 
tolary. Něm. film 11.55 Teleshopping 
12.30 Báječná dovolená. Am. kom. 
14.15 Teleshopping 
14.45 Mistrovský plán. Am. akč. film 
16.45 Dívka na koštěti. Čes. kom. 
18.20 Půl domu bez ženicha. Čes. film 
20.00 Spy Game. Am. akč. thriller 
22.30 Nezvratný osud 2. Am. film
 0.15 Král Artuš. Am./br./ir. film 
 2.35  Insider: Muž, který věděl příliš

mnoho. Am. thriller 

14.25 Méďa a lumíci 14.45 Lvíčata 15.15 
Pes a jeho blog (17/22) 15.40 Nuly a jed-
ničky 15.55 Pětka z garáže 16.10 Planeta 
YÓ 16.45 Ty Brďo! Židle 17.10 Tance z po-
hádkového rance 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 (23/26) 
19.15 Phineas a Ferb (2/26) 19.40 Lesnílci 
19.45 Čtení do ouška 20.00 Události v kul-
tuře 20.13 Ceny Ministerstva kultury 2020 
20.20 ArtZóna 21.10 Tohle jsme my IV 
(9/18). Sbohem, Marianne 21.55 Kino Art. 
R.A.S. 23.45 Peep Show II (3/6). Místní nula

9.00 Záhada hlavolamu (1, 2/9) 9.45 Ga-
lasuperšou aneb Šou na vlastní triko 10.30 
Hovory H ještě po dvaceti letech. Setkání 
Miroslava Horníčka s hosty 11.20 Převáž-
ně nevážně s humorem, s písničkou 12.00 
Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, spor-
tovní zprávy 12.30 Výprava za českými čerty 
(2/21) 12.45 Ty naše písničky 13.15 Trocha 
šafránu z televizního archivu 14.25 Šance. 
Hudebně zábavný pořad s Josefem Dvořá-
kem a Miroslavem Vladykou 15.40 Písničky 
z obrazovky 16.00 Taneční pro starší a po-
kročilé se Zdeňkem Chlopčíkem 16.05 Start 
(1/5). Jednička 16.45 Hádanky s písničkou 

10.10 Fotbal: FORTUNA:LIGA 11.55 Cyk-
lotoulky. Děčínský Sněžník 12.05 Panora-
ma 12.25 Sportovní zprávy 12.55 Archiv 
D: Teprve 15 let 14.00 FORTUNA:NÁROD-
NÍ LIGA 18.10 Americký fotbal: Touch-
down 18.20 Judo: IPPON 18.40 Judo: IJF 
World Tour 2020 Maďarsko 19.10 Fotbal: 
Evropská liga UEFA 20.00 Fotbal: SK Slavia 
Praha – Bayer 04 Leverkusen 21.50 Sportov-
ní zprávy 22.10 Můj fotbal 22.30 Magazín 
Evropské ligy UEFA 23.00 Fotbal: Liga mis-
trů UEFA 0.05 Studio fotbal – Dohráno Plus
 1.00 Branky, body, vteřiny 
 1.10 Judo: IJF World Tour 2020 Chorvatsko

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 Spoje-
ní vierou 13.50 Katechéza 14.10 Medzi ne-
bom a zemou 15.00 Hodina milosrdenstva 
(P) 15.20 Boh k tebe hovorí (P) 15.30 Ru-
ženec 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 Gréckokatolícky 
magazín (P) 21.15 Relikvie – tajomstvo svä-
tých (P) 22.15 Povolanie laik 

9.10 Kolosální vzdušná přeprava (2) 10.15 
Nadměrný náklad (4) 11.25 Bear Grylls: 
Muž vs. divočina V (10) 12.25 Norské do-
my snů II (2) 13.25 Záchod: Globální tabu 
14.40 Poklady Británie: Vikingové (1) 15.45 
Tatra kolem světa 2 (5) 16.50 Aljaška: Rok 
v divočině (3) 17.50 Nejdivočejší ostrovy In-
donésie (2) 18.55 Želví pláž 20.00 Utajené 
příběhy českých dějin III (5) 20.35 Keltové: 
Krev, železo a oběti (2). Boj o Galii. Něm. 
dok. 21.50 Veterinář z Yorkshiru VIII (1) 
22.50 Poslední ráje (8) 
23.50 Zapomenuté megastavby III (4) 
 0.50 Železnice ve Skalistých horách (5)

 6.05  Valašské tance z Rožnovska: 
Rožnovské slavnosti 2019

 7.00  Noční univerzita: prof. Ing. Pavel 
Dostálek – Pivo je dar Boží

 7.50  Cvrlikání (81. díl): Ponk
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Kazachstan – Ruslan
 9.35  V souvislostech
 10.00  Gramofon (3. díl)
 11.05  Příroda kolem nás
 11.20  Moudrost mnichů: 

Recept na zdrženlivost [P]
 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  Poníky, Poníky
 13.40  V pohorách po horách (88. díl)
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Muzikanti, hrajte
 15.05  Cesta k andělům (102. díl)
 16.00  Bačkorám navzdory: 

Poslední etapou k cíli
 16.20  Ateliér užité modlitby: Marek 

Orko Vácha a P. Mgr. Roman Frič
 17.25  Etiopie: Z každého kmene [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.50  Živě s Noe [P]
 19.00  Sedmihlásky
 19.10  Moudrost mnichů: 

Recept na zdrženlivost
 19.30  Zpravodajské Noeviny: 

3. 11. 2020 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Výpravy do divočiny: 

Výzkum ledovců [L]
 21.10  Řeckokatolický magazín [P]
 21.30  Za obzorem
 22.05  Po stopách Ježíše Krista (9. díl)
 22.35  Beata Hlavenková & Oskar 

Török na Slezské lilii 2020
 23.05  Terra Santa News: 28. 10. 2020
 23.25  Léta letí k andělům (78. díl)
 23.55  Naše Prémontré
 0.55  Noční repríza dopoledních 

pořadů [P]

12.25 Walker, Texas Ranger III (16). Váleč-
ná oblast (1/2) 13.25 Jake a tlusťoch IV (2). 
Něžná past 14.25 Policie Hamburk VI (12). 
Svědkyně 15.25 Námořní vyšetřovací služ-
ba VIII (14). Muž vejde do baru 16.25 Po-
licie 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 Se-
střičky (21). Srdeční záležitosti 21.35 Show 
Jana Krause 22.35 Cesty k úspěchu 22.45 
Polda IV (5). Slušná čtvrť 0.00 Policie v ak-
ci 0.55 Námořní vyšetřovací služba VIII (14) 
 1.55 Walker, Texas Ranger III (16)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Kukadlo (R) 
3.00 Z archivu hudebních pořadů 
(R) 5.00 Písně

 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 17.55)
 5.45 Radio Vatikán (R)
 6.00 Evangelium: Lk 14,15-24
 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  Katecheze pro školáky: 

Pro druháky II.
 11.30  Louis de Wohl: 

Dobývat nebe 11/43
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

Z díla A. Corelliho, F. Geminianiho, 
T. Albinoniho a P. A. Locatelliho

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Barvínek: Listopadový magazín 
 16.55  Slyšte, lidé! Hudba národnostních 

menšin Číny II. (R)
 18.00  Mše svatá (ze studia za zemřelé 

přátele posluchače Proglasu)
 18.45  Kaštánkova dobrodružství 

7/25: Kaštánek u lidí
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Irena Budweiserová
 20.00  Modlitba živého růžence 
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Louis de Wohl:

Dobývat nebe 11/43
 22.00  Studio Jan Neumann: Farářka, 

učitelka a současně maminka
 23.50 Duchovní slovo
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16.00 Než zazvoní zvonec 20.05 Nebojte se... 14.20 Otec Brown VII. 17.20 Bílá hora

 5.59  Americká volební noc
 9.00  To je vražda, napsala III. 

Stará historie 
 9.50  Panství Downton V 

(1/10). Br. seriál
 11.05  Vyprávěj. Dobrý skutek
 12.00  Zprávy ve 12
 12.20  Předpověď počasí, sportovní 

zprávy, Události v regionech plus 
 12.30  Sama doma
 14.00  Dana Syslová – 75 let. Fotbalová 

odysea. Povídka z oblíbeného 
cyklu Bakaláři 1981

 14.20  Otec Brown VII.
Píšťala v temnotách. Br. det. 

 15.05  Panství Downton V
(2/10). Br. seriál 

 15.55  To je vražda, napsala III. 
To je vražda, řekla 

 16.45  Cestománie. 
Vanuatu: Děti ráje

 17.15  AZ-kvíz. Soutěž pro každého
 17.40  Černé ovce. Reportáže, testy, rady
 18.00  Události v regionech
 18.25  Kde domov můj? Zábavná 

vědomostní soutěž
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.56  Branky, body, vteřiny
 20.05  Losování Sportky a Šance
 20.10  Četnické humoresky 

(27/39). Majlant
 21.40  Hercule Poirot. Vražda 

Rogera Ackroyda. Br. film
 23.19  Výsledky losování Šťastných 10
 23.20  Komici na jedničku. 

Jiří Voskovec a Jan Werich
 0.15  AZ-kvíz
 0.45  Máte slovo s M. Jílkovou
 1.45  Na stopě
 2.10  Dobré ráno
 4.40  Sváteční slovo katolického 

kněze Marka Hlávky
 4.45  Kluci v akci
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Kuba: Santiago, Baracoa, 

Havana. Fr. dok. 
 9.55  Nevlídná planeta: Travnaté 

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

Cesta k moci (2/6). Dok. BBC
 11.30  Náš venkov: Traktor pro šampióna
 11.55  Folklorika: Jaroslav Smutný
 12.25  Putování za muzikou
 12.55  Starověký Egypt:

Chrámy na horním Nilu (2/4)
 13.20  Tsunami na Ženevském jezeře
 14.15  Na cestě po Holandsku
 14.45  Sto divů světa (11/13)
 15.40  Evropa dnes. Okno do... 

Hamburku. Něm. dok. 
 16.05  Klíč. Magazín nejen pro 

zdravotně postižené
 16.35  Neobyčejná planeta: 

Vznik života (4/10). Am. cyklus
 17.20  Bílá hora. Dok. 
 18.15  Krajinou příběhů českých hradů 

známých i neznámých III (8/10)
 18.45  Večerníček. Krysáci
 18.55  Babylon. Dok.
 19.25  Paláce 1. republiky na 

nábřeží Vltavy. Mánes
 19.40  Postřehy odjinud. 

Wales očima Petra Voldána. 
Papír z lejna a dům ze slámy

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Kamera na cestách:

Uruguay, prostá krása. Fr. dok. 
 21.00  Mistři medicíny: Pavel Kolář
 21.30  Po jedné stopě do Afriky. 

Na návštěvě u krále
 22.00  Afghánistán: 

40 let války (4/4). Dok. 
 22.55  Letecké katastrofy: 

Přistání na řece. Kan. dok. 
 23.40  V pasti II (5/10). Isl. thriller
 0.30  Zmizení (2/8). Něm. seriál 
 1.15  Apokalypsa Stalin

11.45 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.35 
Krok za krokem VI (13) 12.55 Ordinace v rů-
žové zahradě 2 (819) 14.10 Castle na zabití 
III (7) 15.00 Mentalista (7) 16.00 Mentalis-
ta (8). Tenká červená linie 16.57 Odpoled-
ní Počasí 17.00 Odpolední Televizní noviny, 
Sportovní noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 
Ulice (3928) 19.30 Televizní noviny, Spor-
tovní noviny, Počasí 20.20 Svatba na první 
pohled. Rom. show 21.40 Výměna manželek 
X 23.00 Námořní vyšetřovací služba: New 
Orleans V (17) 23.55 Mentalista (7, 8)
 1.45 Castle na zabití III (7)

 5.25 Teleshopping 
 5.55 Dračí srdce 2. Am. film 
 7.35 Mentalista (5, 6) 
 9.25 Prezidentův syn. Am. kom. 
11.20 Teleshopping 
11.55 Země zítřka. Am./šp. sci-fi 
14.20 Teleshopping 
14.50 Dívka na koštěti. Čes. kom. 
16.30 Závod s časem. Bul./am. film 
18.10 Román pro pokročilé. Čes. kom. 
20.00 Tajnosti. Čes./sl. drama 
22.00 Sprosťárny. Am. kom. 
23.45 Kat. Am./něm. akč. 
 2.05 Nezvratný osud 2. Am. film 

16.45 Země patří Luně II 16.55 Tryskouni 
III 17.10 Taneční hrátky s Honzou Onderem 
17.20 Kouzelná školka 17.50 Dobrodružství 
Kocoura v botách 18.10 Šmoulové 18.40 
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Mickey 
a závodníci (24/26) 19.15 Phineas a Ferb 
(3/26) 19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do ouška 
20.00 Události v kultuře 20.13 Ceny Minis-
terstva kultury 2020 20.20 Klobouk dolů... 
Josef Spejbl – 100 let. Neobyčejný život Jo-
sefa Spejbla 21.30 Na plovárně s Lukášem 
Krpálkem 22.00 Příběhy filmových legend. 
Roger Vadim 23.00 Artmix 23.55 Hudební 
klub. Václav Koubek a Petr Nikl 

9.00 Záhada hlavolamu (3, 4/9) 9.55 Gala-
superšou aneb Dostali jsme na frak. Hudeb-
ně zábavná šou Karla Šípa a Jaroslava Uhlí-
ře 10.50 Hovory H z Paláce K 11.30 Deset 
let Tý Tý 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpo-
věď počasí, sportovní zprávy 12.30 Výpra-
va za českými čerty (3/21). Čert nikdy nespí 
12.45 Hej, páni muzikanti. Pořad písní s de-
chovkou 13.20 Trocha šafránu z televizního 
archivu 14.40 Šance. Hudebně zábavný po-
řad 15.50 Chvíle pro písničku 16.05 Taneční 
pro starší a pokročilé se Zdeňkem Chlopčí-
kem 16.10 Start (2/5). Vzdor 
16.45 Hádanky s písničkou 

11.05 Paralympijský magazín 11.30 České rag-
by 2020 11.45 Cyklotoulky. Lázně Bělohrad 
11.55 Panorama 12.25 Sportovní zprávy 
12.55 Archiv D: Karambol 13.15 Volejba-
lový magazín 13.35 Tenis: Iga Swiateková – 
Sofia Keninová 15.25 Judo: IJF World Tour 
2020 Chorvatsko 18.00 Házená: Česko – Fa-
erské ostrovy 19.55 Judo: IPPON 20.10 Ho-
kej na zemi 20.35 Olympijský magazín 21.00 
Svět motorů: Speciál 21.20 Svět motorů: Ak-
tuálně 21.40 Sportovní zprávy 22.00 Moto-
rismus: Rally Itálie 23.00 Fotbal: Liga mistrů 
UEFA 0.05 Branky, body, vteřiny 
 0.15 Házená: Česko – Faerské ostrovy 

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 STO-
Povanie 13.50 Hudobné pódium (P) 15.00 
Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec 
z Lúrd (P) 16.05 Klbko – Svätá omša (3) 
16.25 GU100 16.55 Kambodža – znovuzro-
dení na bojovom poli (P) 17.30 Doma je do-
ma (P) 18.30 Svätá omša z Košíc (P) 19.00 
Ruženec 20.00 Krátke správy (P) 20.15 
Prehľad katolíckych periodík (P) 20.30 Je-
den na jedného (P) 20.50 Fundamenty (P) 
21.45 Z javora 22.25 V Samárii pri studni 

6.05 Pod hladinou 6.45 Mláďata celého svě-
ta (1) 7.50 Americká nultá léta (7) 8.45 Bitva 
u Little Big Hornu 9.55 Kronika programu 
Apollo (3) 10.55 Tajemství vesmíru II (12) 
11.50 Anthony Bourdain: Neznámé konči-
ny VII (3) 12.50 Expedice Overland XIX (7) 
13.55 Megatovárny (2) 14.55 Úžasná zem-
ská přitažlivost (1/2) 15.55 Se smrtí v očích 
(1) 16.55 Norské domy snů III (5) 17.55 
Martina na konci světa (3) 18.55 Neznámé 
krajiny (8) 20.00 Divoké příběhy (3). Něm. 
dok. 21.05 Nezkrotná Indočína (3) 22.20 Ži-
vot a smrt ve Specnaz 23.55 Hitlerova kro-
nika (4) 1.00 Záhady světových válek III (5)

 6.05  Zpravodajské Noeviny: 3. 11. 2020
 6.25  Noční univerzita: P. Vojtěch 

Kodet – Eucharistie (1. část)
 7.10  Prostá krása Kyjovska: 

MFF Strážnice 2019
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Tajemství skla
 9.20  Generální audience [L]
 10.50  Ve službě Šuárů
 11.20  Moudrost mnichů: 

Recept na zbožnost [P]
 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  Příroda kolem nás: cesta do 

Bělověze, roční období v přírodě
 13.10  Neboj se doplout aneb Umění 

doprovázet: O doprovázení 
svátostném i nesvátostném

 13.35  Neboť jsem hladověl 
a dali jste mi jíst!

 13.45  ARTBITR – Kulturní 
magazín (98. díl)

 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Na pořadu rodina: 

Prožívání církevního roku
 15.40  Zpravodajské Noeviny: 3. 11. 2020
 16.05  Biblická studna
 17.10  Mezi pražci: Říjen 2020
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.50  Živě s Noe [P]
 19.15  Moudrost mnichů: 

Recept na zbožnost
 19.30  Terra Santa News: 4. 11. 2020 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Nebojte se... [L]. Víra,

vy se ptáte, my odpovídáme
 21.05  Adorace [L]
 22.10  Za obzorem
 22.45  Noční univerzita: P. Ladislav 

Heryán SDB – Spravedlnost, 
která je naší nadějí (Ga 5,5) [P]

 23.50  Generální audience 
papeže Františka

 0.15  První křesťané: Byzanc: nový Řím

10.20 Rosamunde Pilcher: Mlha nad zám-
kem Kilrush 12.25 Walker, Texas Ranger 
III (16) 13.25 Jake a tlusťoch IV (2). Něžná 
past 14.25 Policie Hamburk VI (12). Svěd-
kyně 15.25 Námořní vyšetřovací služba VIII 
(14). Muž vejde do baru 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 Sestřičky (21). 
Srdeční záležitosti 21.35 Show Jana Krause 
22.35 Cesty k úspěchu 22.45 Polda IV (5). 
Slušná čtvrť 0.00 Policie v akci 0.55 Námoř-
ní vyšetřovací služba VIII (14) 

 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 14,25-336.05 
Ranní chvály 6.20 Duchovní slovo 
7.00 Radio Vatikán (R) 7.15 Pozván-
ky 7.45 Třikrát z Proglasu 

 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.15  TWR: Zrcadlo
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Zprávy Proglasu
 11.05  Katecheze pro školáky: 

Pro třeťáky II.
 11.30  Louis de Wohl: 

Dobývat nebe 12/43
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: E. Bloch: 

Šelemo, J. Sibelius: Symfonie
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Než zazvoní zvonec: 

Nemoc krále Jindřicha
 16.55  FO: Zlato v hrdle: Albert Švec, 

Oldřich Heindl a sestry Kuželkovy 
 18.00  Mše svatá

(z komunitní kaple salesiánů 
v Brně-Žabovřeskách)

 18.45  Kaštánkova dobrodružství 8/25: 
Kaštánek a malý záchrance

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Jiří Vondrák
 20.00  Modlitba růžence 

(z komunitní kaple salesiánů 
v Brně-Žabovřeskách)

 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Louis de Wohl: 

Dobývat nebe 12/43
 22.00  Studio Ostrava: 

110 let Orla v Novém Jičíně
 22.30  Noční cukrárna
 23.50  Duchovní slovo
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16.55 Hrajte, kapely 19.05 Ovečky 20.10 Vyprávěj 12.30 Křesťanský magazín

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  To je vražda, napsala III. 

To je vražda, řekla 
 9.45  Panství Downton V 

(2/10). Br. seriál
 10.35  Po stopách hvězd. 

Obrazový životopis slavných 
– tentokrát Jany Hlaváčové

 11.00  Všechno, co mám ráda. 
Inspirativní magazín plný nápadů 

 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  Výtah. Povídka z oblíbeného 

cyklu Bakaláři 1983
 14.20  Profesionálové. 

Tajný fond. Br. krimi 
 15.10  Panství Downton V

(3/10). Br. seriál 
 16.00  To je vražda, napsala IX. 

Vražda v Miláně 
 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. Něco končí, jiné začíná
 21.00  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 Sobota
 23.30  Tančírna na hlavní třídě ’59 

(2/3). Něm. minisérie
 1.00  AZ-kvíz
 1.30  Toulavá kamera
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Hobby naší doby

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Madagaskar: Ostrov 

zázraků. Dok. BBC Earth
 9.55  Svět z ptačí perspektivy: Arménie, 

země plná překvapení. Fr. dok. 
 10.50  Legendární obří stavby Francie: 

Gigantická lurdská svatyně. Fr. dok. 
 11.45  Válečné lodě: Plavidla, která 

zajistila Den D. Br. dok. 
 12.30  Křesťanský magazín
 13.00  Mistři medicíny: Pavel Kolář
 13.25  Vzestup civilizace: Jak Římané 

změnili svět. Něm. cyklus
 14.20  Muzeum Střešovice
 14.35  Krásy evropského pobřeží: 

Pohyblivá zátoka. Fr. dok. 
 14.45  Neobyčejná planeta: 

Vznik života (4/10). Am. cyklus
 15.35  Vynálezy, které změnily 

svět: Robot. Dok. BBC
 16.30  Sto divů světa (11/13)
 17.25  Novozélandští tučňáci. Něm. dok. 
 18.15  Herbář
 18.45  Večerníček. Krysáci
 18.55  Dobrodružství vědy a techniky. 

Sloni afričtí – obři Země. Něm. dok. 
 19.30  Utajená řeč peněz (8/13). 

Otevřené město
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Výpravy za poznáním. 

Afrikou letem světem:
Západní Kapsko (4/6). Am. dok. 

 20.55  Manu a Matěj na cestě z Říma 
na ostrov Capri (4/10)

 21.25  Křížem krážem Izraelem: 
Starověké přístavy (3/9)

 21.55  Viditelný svět. Sl. film 
 23.50  Queer: Život snů
 0.15  Dětští vojáci mají novou 

práci. Dán. dok. 
 1.15  V pasti II (5/10). Isl. thriller 
 2.05  Hitlerovy prohrané bitvy 

(1/2). Fr. dok. 
 2.55  Zrušíme tělocvik

12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.30 Krok za krokem VI (14) 
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (820). 
Neber mi naději 14.05 Castle na zabití III (8). 
Vrah na videu 15.00 Mentalista (9). Rudá zá-
ře 16.00 Mentalista (10). Prestiž nade vše 
16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední 
Televizní noviny, Sportovní noviny 17.25 Co 
na to Češi 18.25 Ulice (3929) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Ordinace v růžové zahradě 2 (989). Vzpo-
meň si 21.40 Ordinace v růžové zahradě 2 
(990). Klid, paní Šillerová 23.05 Život ve 
hvězdách 23.40 Mentalista (9, 10)

4.50 Teleshopping 5.20 Báječná dovolená. 
Am. kom. 7.00 Mentalista (7, 8)
 8.45 Závod s časem. Bul./am. film 
10.30 Teleshopping 
11.00 Andělská tvář 
13.30 Teleshopping 
14.00 Román pro pokročilé. Čes. kom. 
15.55 Tajnosti. Čes./sl. drama 
17.50 Casanova. Am. kom. 
20.00 Wild Wild West. Am. sci-fi western 
22.00  Král Škorpion 4: Cesta k moci.

Am. akč. 
 0.00 Sprosťárny. Am. kom. 
 1.45 Nezvratný osud 2. Am. film 

15.40 Hrajeme si s haraburdím 15.55 Sám 
v muzeu 16.10 Planeta YÓ 16.45 Země pat-
ří Luně II 16.55 Tryskouni III 17.10 Hýbánky 
17.20 Kouzelná školka 17.50 Dobrodružství 
Kocoura v botách 18.10 Šmoulové 18.40 
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Mickey 
a závodníci (25/26) 19.15 Phineas a Ferb 
(4/26) 19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do ouška 
20.00 Události v kultuře 20.13 Ceny Minis-
terstva kultury 2020 20.20 Životy slavných. 
Očím skryté. Br. drama 22.20 Dunaj vědo-
mí 23.45 Dvě jubilea Jana Zrzavého 0.05 
ArtZóna 0.55 G. Puccini: Děvče ze zlatého 
Západu 3.20 Terra musica

9.45 Hovory H ještě po dvaceti letech. S hos-
tem Pavlem Bobkem 10.35 Hvězdy slaví na 
Silvestra 11.05 Příběhy slavných... Václav 
Lohniský – 100 let. Návraty 12.00 Zprávy ve 
12 12.20 Předpověď počasí, sportovní zprá-
vy 12.30 Výprava za českými čerty (4/21). 
Čertovské dudy 12.45 Písničky jdou do svě-
ta 13.20 Trocha šafránu z televizního archi-
vu 14.35 Šance 15.50 Písničky z obrazov-
ky 16.10 Taneční pro starší a pokročilé se 
Zdeňkem Chlopčíkem 16.15 Start (3/5). 
Cesta 16.50 Hádanky s písničkou. Eva Če-
pická uvádí pásmo populárních písniček s ta-
jenkou pro diváky 

6.00 Tour de France 2021 7.40 Panorama 
8.15 BBV po 25 letech 8.25 Fotbal: Liga mi-
strů UEFA 9.30 Házená: Česko – Faerské os-
trovy 11.20 Svět motorů: Speciál 11.40 Svět 
motorů: Aktuálně 12.00 Panorama 12.25 
Sportovní zprávy 13.15 Hokej: Česko – 
Švédsko 16.10 Cyklotoulky. Lázně Bělohrad 
16.25 Fotbal: Evropská liga UEFA 17.20 Ho-
kej: Finsko – Rusko 20.15 Studio fotbal – Ex-
tra 20.40 Fotbal: Evropská liga UEFA 23.50 
Hokej: Česko – Švédsko 1.45 Branky, body, 
vteřiny 1.55 Fotbal: Evropská liga UEFA 3.40 
Studio fotbal – Extra 4.00 Liga mistrů UEFA 
5.00 Olympijský magazín

10.25 vKontexte 10.55 Doma je doma 12.00 
Anjel Pána 12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ru-
ženec 13.15 LUXáreň 13.50 Jeden na jedné-
ho 14.10 Moja misia – magazín 15.00 Hodi-
na milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd 
(P) 16.05 Večera u Slováka (P) 16.45 Eu-
charistické zázraky 17.00 Povolanie laik: Pri-
pravený stále (P) 17.30 Doma je doma (P) 
18.30 Svätá omša (P) 19.00 Ruženec 19.30 
Krátke správy (P) 20.00 Modlitba za odvrá-
tenie epidémie zo Šaštína (P) 21.05 Kambo-
dža – znovuzrodení na bojovom poli 21.35 
Poltónklub (P) 22.40 Správy zo Svätej zeme 
23.15 Serra: Stále vpred, nikdy späť (5/5) 

6.25 Svišti: Alpští informátoři 6.55 Nebez-
pečná povolání (5) 8.00 Divoký západ s Ro-
bertem Redfordem (2) 9.00 Osudný kon-
flikt: Judea a Řím (1) 10.15 Stalinův James 
Bond 11.25 Národní parky Severní Ameriky 
(5) 12.25 Koně velké Rusi (2) 13.40 Výpra-
vy do vesmíru (3) 14.45 Tajemství vesmíru III 
(5) 15.45 Na střechách měst I (4) 16.50 An-
thony Bourdain: Neznámé končiny VIII (5) 
17.50 Program Sealab 18.55 Modravé hlu-
biny I (4) 20.00 Pátrání po ponorce USS La-
garto. Am. dok. 21.05 Hitlerova mládež (2) 
22.10 Frank a obchod se zvířaty (1) 23.20 
Africké šelmy (4) 0.20 Hon na Hitlera III (8)

 6.05  Slovanský Velehrad
 6.25  Outdoor Films s Milanem 

Daňkem (36. díl): Natáčení 
v opravdové divočině

 8.00  Terra Santa News: 4. 11. 2020
 8.25  Po stopách Ježíše Krista (9. díl):

Poslední večeře
 9.00  Zachraňme kostely: sv. Jana 

Křtitele ve Vroutku a Narození 
Panny Marie v Kryrech

 9.20  Noemova pošta: Říjen 2020
 10.55  Moudrost mnichů: 

Recept na nudu [P]
 11.15  Živě s Noe: s Janem Zrzavým [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.50  Harfa Noemova: Felix 

Mendelssohn-Bartholdy: 
Oratorium Eliáš

 13.15  Smysl utrpení
 13.35  Generální audience 

papeže Františka
 14.00  Živě s Noe: s Janem Zrzavým [L]
 14.35  V pohorách po horách (88. díl): 

Jahňací štít – Vysoké Tatry
 14.55  Gramofon (3. díl): aneb 

Hledáme písničku pro všední den
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 3. 11. 2020
 17.10  Večeře u Slováka: 

31. týden v mezidobí [P] 
 17.40  Moudrost mnichů: Recept na nudu
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45  Sedmihlásky
 18.50  Divadélko Bubáček (9. díl): 

O princezně Johance
 19.05  Ovečky (9. díl) [P]
 19.30  Zpravodajské Noeviny: 

5. 11. 2020 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Jak potkávat svět (71. díl): 

s Radimem Zenklem. Komorní 
setkání s Jiřím Pavlicou a jeho hosty

 21.30  Živě s Noe: s Janem Zrzavým
 22.05  Pod lampou [P]
  0.10  Zpravodajské Noeviny: 5. 11. 2020

9.05 M*A*S*H (100, 101) 10.20 Rosamun-
de Pilcher: Setkání u řeky. Něm. film 12.25 
Walker, Texas Ranger III (17). Válečná oblast 
(2/2) 13.30 Jake a tlusťoch IV (3). Přesně ja-
ko ty 14.30 Policie Hamburk VI (13). Cukr 
a bič 15.25 Námořní vyšetřovací služba VIII 
(15). Vzdor 16.25 Policie v akci. Čtyři pří-
pady, čtyři lidské osudy 17.25 Krimi zprávy 
17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 HLAV-
NÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 
SHOWTIME 20.15 Slunečná (57). Umě-
ní lásky 21.35 Vinaři II (16). Svatba. Kom. 
22.55 Šéfem za pár minut 23.35 Cesty z dlu-
hů 0.05 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 15,1-10
 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  Katecheze pro školáky: 

Pro čtvrťáky II.
 11.05  Louis de Wohl:

Dobývat nebe 13/43
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: W. A. Mozart: 

Idomeneus, J. Haydn: 
Koncert pro housle a cembalo, 
L. van Beethoven: 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: Marek Janás
 16.55  Hrajte, kapely! 

Do lesíčka na čekanou
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny 

Marie Sněžné v Praze)
 18.45  Kaštánkova dobrodružství 9/25: 

Kaštánek, štika a sluníčko
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Láska
 20.00  Modlitba živého růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Louis de Wohl:

Dobývat nebe 13/43
 22.00  Studio Olomouc
 23.50  Duchovní slovo
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11.05 Pro páťáky II. 20.05 Kulatý stůl 20.10 Četnické humoresky 11.35 Království divočiny

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  To je vražda, napsala IX. 

Vražda v Miláně 
 9.45  Panství Downton V 

(3/10). Br. seriál 
 10.35  Vyprávěj. Něco končí, jiné začíná
 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  Na stopě
 14.25  Reportéři ČT. Kauzy a reportáže 

s Markem Wollnerem
 15.10  Cestománie. Fidži: 

Zemí bývalých lidožroutů
 15.40  Příběhy slavných... 

Libuše Geprtová – 15 let 
od úmrtí. Tiché kroky

 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 Sportky a Šance
 20.10  Antonín Moskalyk – 90 let. 

Četnické humoresky (28/39). 
Rýhonosec řepný

 21.40  Všechnopárty. Zábavná 
talk show Karla Šípa

 22.34  Výsledky losování Šťastných 10
 22.35  Profesionálové. 

Zbraň. Br. krimi 
 23.25  Kriminalista.

Věc důvěry. Něm. krimi 
 0.30  AZ-kvíz
 0.55  Objektiv
 1.25  Na forbíně TM. Tak trochu 

jiná (talk) show Tomáše 
Matonohy s jeho hosty

 2.05  Bydlení je hra
 2.30  Dobré ráno

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Afrikou letem světem: Západní 

Kapsko (4/6). Am. dok. 
 9.50  Rozluštěné poklady: Záhada 

vikinské hrobky. Dok. BBC
 10.40  Tsunami na Ženevském 

jezeře. Švýc. dok. 
 11.35  Království divočiny: 

Vombat obecný. Jap. dok. 
 12.00  Chcete mě?
 12.25  Postřehy odjinud. Kolumbie 

očima Vladimíra Kroce. 
Eliška z Růžových vrchů

 12.35  Novozélandští tučňáci. Něm. dok. 
 13.25  Vesnicopis. Olešno
 13.50  Tajemství dálkového letu. Br. dok. 
 14.40  1944: Osvobození Paříže. Fr. dok. 
 15.35  Kuba: Santiago, Baracoa, 

Havana. Fr. dok. 
 16.30  Sousedé
 17.00  Závody ve zbrojení v říši zvířat: 

Džungle. Něm. cyklus
 17.55  Boží dar – příběhy českých 

potravin (1/6)
 18.15  Po jedné stopě do Afriky. 

Na návštěvě u krále
 18.45  Večerníček. Krysáci
 18.55  Starověký Egypt: 

Chrámy na horním Nilu (2/4)
 19.25  Mizející místa domova: Výstup 

na Pičhoru. S Václavem Cílkem
 19.40  Postřehy odjinud. 

Wales očima Petra Voldána. 
Živnost z mořských řas

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Zázračná planeta: 

Sedm světů – jedna planeta 
(5/7). Evropa. BBC Earth

 20.55  Tajemná planeta: Ostrovy 
dračího krále (1/5). Am. cyklus

 21.50  Přiznání (5, 6/6). Br. seriál 
 23.25  Strážci – Watchmen. Am. film
 2.00  Válečné lodě: 

Plavidla, která zajistila Den D 

12.30 Krok za krokem VI (15) 12.50 Ordina-
ce v růžové zahradě 2 (821). Ona, nebo my! 
14.05 Castle na zabití III (9). Blízká setkání 
vražedného druhu 15.00 Mentalista (11). 
Kumpáni Rudého Johna 16.00 Mentalista 
(12). Rudé běsnění 16.57 Odpolední Poča-
sí 17.00 Odpolední Televizní noviny, Spor-
tovní noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 Uli-
ce (3930) 19.30 Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 20.20 Policie Modrava III (8). 
Návrat z Austrálie. Čes. krimi 21.25 Dáma 
a Král II (12). Smrt na konci světa. Čes. det. 
22.40 Dáma a Král II (13). Vyhoďme ho z ko-
la ven 23.55 Mentalista (11, 12)

5.20 Teleshopping 5.50 Casanova. Am. 
kom. 7.50 Mentalista (9, 10) 
 9.40 Král Charles III. Br. drama 
11.35 Teleshopping 
12.05 Tajnosti. Čes./sl. drama 
14.05 Teleshopping 
14.35 Samé štěstí. Am. kom. 
16.25 Wild Wild West. Am. sci-fi western 
18.25 Neuvěřitelná cesta. Am. film 
20.00  Lego Ninjago Film.

Am./dán. anim. film 
21.50 Hra o přežití. Am. thriller 
23.45 Spy Game. Am. akč. thriller 
 2.10 Král Škorpion 4: Cesta k moci 

16.05 Operace Jauu! VIII 16.35 DVA3 16.50 
Terčin zvířecí svět 17.05 Jogínci 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 
(26/26) 19.15 Phineas a Ferb (5/26) 19.40 
Lesnílci 19.45 Čtení do ouška 20.00 Událos-
ti v kultuře 20.13 Ceny Ministerstva kultury 
2020 20.20 Linka (6/10) 20.45 Pop-rocko-
vé pódium. U2 – Live in London 21.50 Pří-
běhy světové hudby. Punk: Americká jízda 
(3/4) 22.40 Miranda II (3/6). Jdeme na to 
23.10 PopStory II (4/6) 0.10 Tohle jsme my 
IV (9/18). Sbohem, Marianne

9.00 Záhada hlavolamu (7, 8/9) 9.50 Hovo-
ry H ještě po dvaceti letech 10.40 Bylo jich 
šest 11.40 Dana Syslová – 75 let. Fotbalová 
odysea. Povídka z oblíbeného cyklu Bakaláři 
1981 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď 
počasí, sportovní zprávy 12.30 Výprava za 
českými čerty (5/21). Únos pana Půty 12.45 
Česká muzika na Žofíně 13.20 Trocha šafrá-
nu z televizního archivu 14.40 Šance. Hu-
debně zábavný pořad s Josefem Dvořákem 
a Miroslavem Vladykou 15.50 Taneční pro 
starší a pokročilé se Zdeňkem Chlopčíkem 
15.55 Start (4/5). Láska 
16.50 Hádanky s písničkou 

7.45 Panorama 8.20 BBV po 25 letech 8.30 
Krasobruslení: Grand Prix Čína 2020 9.15 
Olympijský magazín 9.40 Krasobruslení: 
Grand Prix Čína 2020 10.30 Studio fotbal 
– Extra 10.50 Slavné dvojice: Rosičtí 11.00 
Krasobruslení: Grand Prix Čína 2020 11.50 
Panorama 12.20 Krasobruslení: Grand Prix 
Čína 2020 13.00 Hokej: Česko – Švédsko 
14.55 Fotbal: Evropská liga UEFA 16.45 
V šachu 17.20 Stříbrný Dušan Uhrin 17.40 
Fotbal: FORTUNA:LIGA 20.20 Krasobrus-
lení: Grand Prix Čína 2020 22.05 Sportov-
ní zprávy 22.25 Fotbal: Evropská liga UEFA
 0.10 Fotbal: FORTUNA:LIGA

12.00 Anjel Pána 12.20 Z prameňa (P) 
12.40 Ruženec 13.15 Vaticano 13.50 Uni-
verzita tretieho veku 14.35 Gréckokatolíc-
ky magazín 15.00 Hodina milosrdenstva 
(P) 15.30 Ruženec z Lúrd 16.05 Godzone 
magazín (P) 16.40 vKontexte 17.10 Nová 
kvalita života (P) 17.30 Moja misia – maga-
zín (P) 18.00 Správy zo Svätej zeme 18.30 
Svätá omša (P) 19.00 Ruženec 20.00 Krát-
ke správy (P) 20.15 Eucharistické zázraky 
20.30 Dôkaz viery: Svätý Anton Paduánsky 
(P) 21.30 Viera do vrecka 21.50 Serra: Stále 
vpred, nikdy späť (5/5) 22.20 Spojení vierou 
22.45 Večera u Slováka 

8.50 Válečné projekty Třetí říše IV (6) 9.50 
Zapomenuté megastavby III (4) 10.50 Že-
leznice ve Skalistých horách (5) 11.45 Nej-
divočejší ostrovy Indonésie (2) 12.55 Želví 
pláž 14.05 Utajené příběhy českých dějin III 
(5) 14.45 Keltové: Krev, železo a oběti (2) 
15.50 Veterinář z Yorkshiru VIII (1) 16.50 
Poslední ráje (8) 17.50 Věční rivalové: Koč-
ky versus psi 18.50 Prostě zvířata (8) 20.00 
Predátoři oceánů (4). Lachtani. Novozél. 
dok. 21.00 Lovec rybích obrů II (9). Kan. 
dok. 22.00 UFO: Ztracené důkazy II (4) 
23.10 Neuvěřitelné příběhy (21, 22)
 0.05 Kamenná paměť (1)

 6.05  Zpravodajské Noeviny: 5. 11. 2020
 6.25  Bez tebe to nejde: 

Je matka církev mateřská?
 7.30  Poletuchy: na skok do Trenčína
 8.10  Básník oravské přírody 

Zdeno Horecký
 8.40  Moudrost mnichů: 

Recept na stres [P]
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Svatý dům v tajemném Loretu
 9.45  Návrat orla skalního 

do české přírody
 10.15  Biblická studna
 11.15  Charita Vsetín
 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  Příběh o Žofii
 13.30  Tempo di vlak na Mohelnickém 

dostavníku 2014
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Neboj se doplout aneb 

Umění doprovázet (4. díl)
 15.00  Kde končí Evropa III: Balkán
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 5. 11. 2020
 16.25  Lubor Patsch, muzikant s kamerou
 16.55  Výpravy do divočiny
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.50  Živě s Noe [P]
 19.00  Sedmihlásky: Zaplakaly děvčata
 19.05  Divadélko Bubáček (10. díl)
 19.25  V pohorách po horách (21. díl)

očima Jiřího Kráčalíka
 19.35  Moudrost mnichů: Recept na stres
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Kulatý stůl: 400 let Bílá hora 

a 350 let J. A. Komenský [L]
 21.40  Za obzorem
 22.15  Neboť jsem hladověl 

a dali jste mi jíst!
 22.25  Outdoor Films s Kateřinou 

Koulákovou alias Kaczi (94. díl)
 0.00  Maďarský hudební 

temperament: Svatováclavský 
hudební festival 2019

9.05 M*A*S*H (101, 102) 10.20 Rosa-
munde Pilcher: Muž mých snů. Něm. film 
12.25 Walker, Texas Ranger III (18). Nikomu 
nevěř 13.25 Jake a tlusťoch IV (4). Kolem 
půlnoci 14.25 Policie Hamburk VI (14). Po-
slední polibek 15.25 Námořní vyšetřovací 
služba VIII (16). Modrá smrt 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 Máme rádi 
Česko. Záb. pořad 21.55 Tchán. Čes. kom. 
23.50 Policie v akci
 0.50 Námořní vyšetřovací služba VIII (16)

 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 16,1-8 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  Katecheze pro školáky: 

Pro páťáky II.
 11.05  Louis de Wohl
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: F. Poulenc: 

Koncert pro dva klavíry a orchestr, 
D. Šostakovič: Symfonie

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.10  Litanie
 16.00  Křesťan a svět
 16.55  Oktáva
 18.00  Mše svatá (z komunitní kaple 

salesiánů v Brně-Žabovřeskách)
 18.45  Kaštánkova dobrodružství 6/25
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Pětník
 20.00  Modlitba růžence 

(z komunitní kaple salesiánů 
v Brně-Žabovřeskách)

 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Louis de Wohl: 

Dobývat nebe 14/43
 22.00  Křesťanští teologové prvních 

tří století 1/11: Apologeté VI
 22.30  Modlitba živého 

bolestného růžence
 23.50  Duchovní slovo



13.30 Knihovnička 20.05 Hlubinami vesmíru 16.15 Hercule Poirot 19.20 Zasvěcení

 6.00  Raníček. Delfín Filík
 6.05  Včelka Mája
 6.30  Prasátko Peppa VII
 6.50  Treflíci IV. Pol. anim. 
 7.05  Zou
 7.20  Ovečka Shaun IV 
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Cyklotoulky. Kardašovu Řečici 
 9.10  Náš venkov: Nemůžeme to zbourat
 9.40  Putování za muzikou
 10.10  Folklorika: Domov 

jménem Egerland
 10.35  Manu a Matěj na cestě z Říma 

na ostrov Capri (4/10)
 11.05  Letecké katastrofy: 

Přistání na řece. Kan. dok. 
 11.50  Babylon. Dok. 
 12.20  Co je nového, kočičko? Am. kom. 
 14.10  Křížem krážem Izraelem: 

Starověké přístavy (3/9)
 14.35  České hlavičky 2020
 15.35  Madagaskar: 

Ztracené světy. BBC Earth
 16.30  Po jedné stopě do Afriky. 

Na návštěvě u krále
 17.00  Kamera na cestách: 

Uruguay, prostá krása. Fr. dok. 
 17.50  Zázračná planeta: 

Sedm světů – jedna planeta (5/7). 
Evropa. BBC Earth

 18.45  Večerníček. Krysáci
 18.55  Sousedé
 19.20  Zasvěcení: Salesiáni Dona Boska
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Historické postavy ve filmu. 

Viktorie III (1/8). Neklidně usíná 
ten, koho tíží koruna. Br. seriál 

 20.50  Viktorie III (2/8). 
Londýnský most padá

 21.40  Američan. Am. thriller 
 23.25  Afghánistán: 

40 let války (4/4). Dok. 
 0.15  Tajemná planeta: Ostrovy 

dračího krále (1/5). Am. cyklus
 1.05  1944: Osvobození Paříže. Fr. dok.
 2.00  Hudba zraňovaná

6.10 Oggy a Škodíci VII. Fr./kan. anim. 6.20 
Tlapková patrola III (20, 21) 7.20 Looney Tu-
nes: Nové příběhy (16). Am. anim. 7.45 Ka-
čeří příběhy (28). Am. anim. 8.10 Tvoje tvář 
má známý hlas VII 10.50 Koření 11.45 Volej-
te Novu 12.25 Rady ptáka Loskutáka 13.25 
Tipy ptáka Loskutáka 13.40 MasterChef 
Česko 15.10 Divoké kočky. Am. kom. 17.05 
Deník princezny. Am. kom. 19.30 Televizní 
noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Tvoje 
tvář má známý hlas VII. 22.50 Need for Spe-
ed. Am. akč. 1.20 Divoké kočky. Am. kom. 
2.50 Život ve hvězdách 3.25 Co na to Češi 
4.05 Dáma a Král II (12) 4.55 Novashopping 

3.55 Král Charles III. Br. drama 5.20 Telesho-
pping 5.55 Andělská tvář. Čes. film 
 8.20 Mentalista (11, 12) 
10.10 Neuvěřitelná cesta. Am. film 
11.50 Teleshopping 
12.25 Wild Wild West. Am. sci-fi western 
14.20 Lego Ninjago Film. Am./dán. anim. 
16.15 Strašpytlík. Am. anim. 
17.40 Lásky čas. Br. kom. 
20.00  Star Wars: Epizoda V – Impérium vrací 

úder. Am. sága 
22.30 U moře. Am. film 
 0.50 Hra o přežití. Am. thriller 
 2.40 Král Škorpion 4: Cesta k moci

15.05 Čím budu, až povyrostu? 15.35 Na-
dia: Tajemství Modré vody 16.05 Super tří-
da II 16.30 Dobrodružství Kocoura v botách 
17.15 Ovečka Shaun IV 17.30 MasterChef 
Junior VII (10/16) 18.15 Šmoulové 18.40 
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Mickey 
a závodníci II (1/25) 19.15 Phineas a Ferb 
(6/26) 19.40 Kiwi a Strit 19.50 Bob a Bobek 
na cestách 20.00 Události v kultuře 20.13 
Ceny Ministerstva kultury 2020 20.20 Je 
nám ctí... Michal Prokop. Až si pro mě při-
jdou... 21.15 ČT Live – Michal Prokop & hos-
té 22.15 Kino Art. Duna. Am. film 0.30 U2 – 
Live in London 1.30 Miranda II (3/6)

9.00 Záhada hlavolamu (9/9) 9.25 Jasnovi-
dec 9.55 Mister Jazz. Záznam koncertu Or-
chestru Gustava Broma 10.55 Gott – party 
11.35 Písničky z obrazovky 12.00 Domácí 
štěstí. Půvabné časy podle Ivy Hüttnerové, 
tentokrát o Černošicích 12.25 Výprava za 
českými čerty (6/21) 12.45 Příště u Vás... 
tentokrát z Rakovníka 13.20 Trocha šafrá-
nu z televizního archivu 14.25 Šance 15.35 
Vyprávění v pokoji 16.00 Taneční pro starší 
a pokročilé se Zdeňkem Chlopčíkem 16.10 
Start (5/5). Dvojka 16.55 Hádanky s písnič-
kou. Antonín Procházka uvádí pásmo popu-
lárních písniček s tajenkou

8.45 Krasobruslení: Grand Prix Čína 2020 
9.45 Americký fotbal: Touchdown 9.55 Cyk-
lotoulky. Kardašovu Řečici 10.10 Krasobrus-
lení: Grand Prix Čína 2020 11.10 Panora-
ma 11.35 Krasobruslení: Grand Prix Čína 
2020 12.20 Hokej: Švédsko – Rusko 15.15 
Judo: IJF World Tour 2020 Maďarsko 15.45 
Archiv D: Kdože rány hojí? 16.20 Hokej: Fin-
sko – Česko 19.20 Házená: Faerské ostrovy – 
Česko 21.05 Sportovní zprávy 21.20 Hokej: 
Švédsko – Rusko 23.15 Hokej: Finsko – Čes-
ko 1.10 Branky, body, vteřiny 1.25 Házená: 
Faerské ostrovy – Česko 3.05 Krasobruslení: 
Grand Prix Čína 2020body, vteřiny

10.00 Krátke správy 10.20 Kambodža – zno-
vuzrodení na bojovom poli 10.55 Relikvie – 
tajomstvo svätých 12.00 Anjel Pána 12.40 
Ruženec 13.15 Večera u Slováka 13.50 
Povolanie laik 14.05 Akatist k sv. Kozmovi 
a Damiánovi (P) 15.00 Hodina milosrden-
stva 15.30 LUXáreň 16.00 Fatimská sobo-
ta (P) 17.30 Dôkaz viery: Svätý Anton Pa-
duánsky 18.30 Svätá omša (P) 19.20 Klbko 
– Svätá omša (3) 19.40 GU100 20.00 Spra-
vodajský súhrn (P) 20.30 Don Diana: Pre 
lásku k môjmu ľudu (2) (P) 22.05 Kateché-
za 22.20 Eucharistické zázraky 
22.40 vKontexte 

6.05 Pod hladinou 6.55 Stoupající hladina 
(2) 8.00 Vetřelci dávnověku XI (10) 8.55 
Podivuhodná věda (14) 9.55 Hitlerova kro-
nika (4) 11.00 Záhady světových válek III 
(5) 12.00 Martina na konci světa (3) 13.00 
Neznámé krajiny (8) 14.10 Život a smrt ve 
Specnaz 15.45 Divoké příběhy (3) 16.50 
Nezkrotná Indočína (3) 18.00 Největší ho-
ry světa (1) 19.00 Norské domy snů II (3) 
20.00 Tatra kolem světa 2 (6) 21.00 Aljaška: 
Rok v divočině (4). Podzim 22.00 Velká vál-
ka očima pamětníků (1). Br. dok. 
23.10 Poklady Británie: Vikingové (2) 
 0.20 Kolosální vzdušná přeprava (3)

 6.05  Pod lampou
 8.05  Můj chrám: Jiří Suchý, Praha-

-Spořilov, kostel sv. Anežky České
 8.30  Cirkus Noeland: 

Roberto, Kekulín a pan Čísilko
 9.00  Hermie a ustrašený pavouk
 9.30  Ovečky (9. díl)
 9.55  GOODwillBOY IV. (6. díl): Lego
 10.35  V posteli POD NEBESY IV. (7. díl)
 11.25  Příroda kolem nás: cesta do 

Bělověze, roční období v přírodě
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Angelus Domini
 12.10  Zpravodajské Noeviny: 5. 11. 2020
 12.30  Jak potkávat svět: 

s Radimem Zenklem
 14.00  Živě z Bílé hory [L]
 14.30  Iniciativa smíření [L]
 16.05  Turínské plátno
 16.55  Doma aj za humnama: 

Rožnovské slavnosti 2015
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 19.00  Vít Pieš, umělecký řezbář [P]
 19.15  Příroda kolem nás: 

Záchrana puštíka a přikrmování 
ptáčků na krmítku 

 19.30  V souvislostech [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Hlubinami vesmíru 

s dr. Jiřím Grygarem, 
Žeň objevů 2019,  3. díl [P]

 20.50  V pohorách po horách: 
Volovec – Roháče

 21.00  Mezi pražci: Listopad 2020 [P]
 21.50  ARTBITR – Kulturní 

magazín (98. díl)
 22.05  Jak si mě našel Antonín z Padovy
 22.45  Živě s Noe: Památka zesnulých
 23.15  Velehradská zastavení: 

Díl 2. – Cyrilometodějská 
tradice v Olomouci

 23.25  Za obzorem
 23.55  ARTBITR – Kulturní magazín. 

O Václavu Renčovi
 0.15  Za obzorem
 0.45  Víra do kapsy: Můj život online

6.25 Čapí příběhy (6). Únos 6.55 Marvel 
Superhrdinové. Am. anim. 7.20 M*A*S*H 
(102–104) 8.55 Autosalon.tv 10.05 Hudson 
a Rex (2). Smrtící parkur. Kan. krimi 11.15 
Zlatá maska. Záb. pořad 12.50 Vraždy po-
dle Agathy Christie (6). Zapomenutá vraž-
da. Fr. krimi 14.55 Domů na dožínky. Kan. 
film 16.50 Tři vejce do skla. Čes. kom. 18.52 
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 
1 9.50 Počasí 19.55 SHOWTIME 
20.15 Andílek na nervy. Čes. kom. 
22.40 Dívka v pavoučí síti. Am. thriller 
 1.00 Mission: Impossible. Am. thriller 
 3.25 Na jeden nádech. Fr./kan. thriller 

 0.05  Noční bdění 1.00 Komorní hudba 
2.00 Oktáva (R) 3.00 Z archivu hu-
debních pořadů (R) 5.57 Myšlenka 
na den (R 11.57, 17.55) 6.30 Evan-
gelium: Lk 16,9-15 6.35 Ranní chvá-
ly 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: Listopadový magazín (R)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

Z díla J. V. A. Stamice, J. Haydna, 
C. P. E. Bacha 
a K. D. von Dittersdorf

 13.30  Knihovnička: 
Narine Abgarjanová: 
Tři jablka spadlá z nebe (R)

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Písničky pro hezké odpoledne
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.15  Jak se vám líbí: 

Milan Tesař v čele prestižního 
žebříčku WMCE (R)

 16.00  Čteme z křesťanských periodik
 16.15  Hudební listování
 16.55  Na dřeň: Marek Janás (R)
 18.00  Zprávy a Zrcadlo týdne
 18.20  Komentář týdne
 18.30  Folklorní sedmička
 19.00  Kaštánkova dobrodružství 11/25: 

Kaštánek a cesta do pohádky
 19.15  Slyšte, lidé!

Novinky z českého 
a slovenského blues

 20.15  Dotýkání světla:
Sant´Egidio 10/10: 
Modlitba a evangelium

 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Tóny ze scény: 

B. Smetana: Dvě vdovy 2/2
 22.30  Modlitba živého slavného růžence
 23.50  Duchovní slovo 

 6.00  Herbář
 6.30  Polopatě. Moderní hobby 

magazín Filipa Čapky
 7.20  Pohádka pro pamětníky... 

Antonín Moskalyk – 90 let. 
Kráska a zvíře. Fr. poh. 

 8.50  Příběhy slavných... 
Libuše Geprtová – 15 let 
od úmrtí. Tiché kroky

 9.45  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 
experimenty a vyprávění 
obdivuhodných lidí

 10.15  Otec Brown VII. 
Padlá debutantka. 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. Srdce světa
 13.00  Zprávy
 13.05  Dana Syslová – 75 let. 

Červánková královna. Poh. 
 14.05  Cesta do pekla a zpátky. Poh. 
 14.40  Josef Vinklář – 90 let. Vražda 

v hotelu Excelsior. Čes. film 
 16.15  Hercule Poirot. Vražda 

Rogera Ackroyda. Br. film
 17.55  Milovníci vína (10/16). 

Bordeaux – Cuveé
 18.25  Kluci v akci
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.10  Tajemství těla
 21.20  Atlet roku. Slavnostní galavečer 
 22.29  Výsledky losování 

Šťastných 10 a Euromiliony
 22.30  Oscar. Fr. kom.
 23.55  Tančírna na hlavní třídě ’59 (3/3). 

Něm. minisérie 
 1.30  Banánové rybičky.

Na téma „jakou zvolit taktiku“
 2.05  Valdštejnův manýrismus
 2.30  Sama doma
 4.00  Zahrada je hra

SO
BO

TA
 7

. 1
1.

 



Druhá vlna pandemie 
a znovu distanční výuka. 
Máme více zkušeností, 
ale vybavení škol 
digitálními technologiemi 
stále chybí. Proto 
považuji pomoc z fondů 
EU za nezbytnou. 

Dělat v pyžamu test z matematiky 
nebo sledování přednášky na gauči 
v teplákách jsou zdánlivé „výhody“ di-
stanční výuky či práce z domova. Řa-
da škol u nás i ve světě dělá všechno 
pro to, aby se úroveň studia nezměni-
la navzdory pandemii. Studenti chodí 
virtuálně do stejných tříd, dělají stejné 
domácí úkoly, dostávají instrukce, jak 
si zorganizovat čas, aby domácí výuka 
byla produktivní. Učitelé na gymnázi-
ích začali zapisovat do třídních knih 
online absenci a zahraniční univerzity 
vydávají pokyny i k tomu, jak se na on-
line výuku vhodně oblékat.

Využívání digitálních technologií ve 
vzdělávání není bez problémů. I proto 
jsem v rámci frakce Evropské strany li-
dové v Evropském parlamentu inicio-
vala diskusi o budoucnosti vzdělává-
ní v digitální době. Velmi rychle jsme 
dosáhli shody na konkrétních opatře-
ních, která se dnes dotýkají každého 
z nás. Není na co čekat. 

Polovina studentů má 
s online výukou problémy

Už dnes víme, že 65 procent letošních 
prvňáků bude díky novým technolo-
giím dělat práci, která dnes ještě ne-
existuje. Organizace OSN pro vzdělá-
ní, vědu a kulturu UNESCO uvádí, že
1,5 miliardy dětí, žáků a studentů bě-
hem pandemie nemohlo chodit do 
školek, škol a univerzit. Plošné uzaví-
rání škol ovlivnilo 70 procent světové 
populace. A téměř polovina studen-
tů ze zavřených škol měla problémy 
s online výukou. Podle některých eko-
nomů hrozí, že žáci dotčení zavíráním 
škol mohou mít v budoucnu až o tři 
procenta nižší příjmy oproti normálu. 

Pandemie odhalila rozdíly v úrov-
ni digitalizace školství i v rámci EU. 
Ze zjištění České školní inspekce ví-

me, že i žáci našich škol měli v někte-
rých oblastech velké problémy, a pro 
některé to dokonce znamenalo úplné 
přerušení výuky na déle než dva mě-
síce. Důvodem většinou bylo, že ne-
měli počítač, připojení či zájem. Také 
proto se v České republice distanční 
výuka stala v krizových situacích po-
vinnou. Ale co když žák opravdu ne-
má doma vhodný počítač nebo při-
pojení? Starostka Peček na sociálních 
sítích zveřejnila prosbu o zapůjčení 
starších počítačů či tabletů nebo vzni-
kl projekt Počítače dětem, který je pří-
kladem spolupráce veřejného a sou-
kromého sektoru.

Pomoc od státu i EU
Konstruktivní přístup lidí v první linii 
je inspirující, ale tady je na místě po-
moc státu a také Evropské unie. Trh 
se vzdělávacími technologiemi rostl 
ještě před pandemií a distanční výuka 
je velkým povzbuzením k jeho dal-
šímu růstu a inovacím. Je třeba najít 
způsob, jak přístup k digitálním tech-
nologiím zajistit pro všechny. V pro-
gramu Evropské lidové strany pro 

vzdělávání proto navrhujeme zajis-
tit digitální vybavení a vše potřebné 
ke kvalitní online výuce z prostředků
Evropské unie. 

Konkrétní programy, které by měly 
pomoci školám a žákům s vybavením 
počítači, tablety, výukovým softwarem 
nebo s připojením k internetu, právě 
procházejí schvalovacím procesem. 
Od 1. 1. 2021 bude možné opět vy-
užívat strukturální fondy EU, Nástroj 
pro propojení Evropy (CEF) nebo no-
vě balíček na podporu oživení po kri-
zi covid-19.

„Vycestovat“ online
Školy mohou i v karanténě dále vyu-
žívat program Erasmus, který je zná-
mý hlavně jako možnost vycestovat za 
studiem do zahraničí. Teď se přechod-
ně také přesunul online. Nedávno 
jsem se setkala s jeho účastníky, žáky 
středních školy z Ostravy, Španělska, 
Itálie a Švédska, prostřednictvím on-
line konference. Ani pandemie neza-
stavila rozjetý projekt, který pro tyto 
mladé lidi znamenal nenahraditelnou 
zkušenost. Proto také v Evropském 

parlamentu prosazujeme, aby v příš-
tích sedmi letech bylo více prostředků 
pro více žáků a učitelů. 

V rozvoji digitální gramotnos-
ti a etického přístupu k digitálnímu 
obsahu je klíčová role učitelů a škol. 
Současná krize je proto výzvou i příle-
žitostí k pozitivní změně. Učitelé musí 
být vybaveni a připraveni na distanční 
výuku, stejně jako žáci. Aby tomu tak 
bylo, musí se stát digitální technolo-
gie organickou součástí i běžné, pre-
zenční výuky. 

Dnes nám chybí Jan Amos Komen-
ský, který by nám ukázal cestu, jak 
s dětmi pracovat ve ztížených pod-
mínkách. Nebojme se, ve stopách je-
ho dědictví, pustit do nového dobro-
družství.

MICHAELA ŠOJDROVÁ,
poslankyně Evropského parlamentu

Inzertní příloha Katolického týdeníku 44/2020 27. října – 2. listopadu 2020

Vzdělávání se nesmí zastavit

Křesťan & Evropa

„Učitelé musí být vybaveni a připraveni na distanční výuku, stejně jako žáci," říká Michaela Šojdrová.
 Snímek Shutterstock



Podle kritiků ale vede k vyšší produk-
ci skleníkových plynů (10 procent ev-
ropských emisí), k ohrožení krajiny 
vodní i větrnou erozí a ke ztrátě bio-
diverzity. Kritici také poukazují na to, 
že peníze evropských daňových po-
platníků na podporu zemědělců ne-
jsou rozdělovány spravedlivě. Proto 
je třeba zemědělskou politiku EU re-
formovat.

Aby bylo více
potravin

Společná zemědělská politika (SZP) 
je jednou z nejstarších politik EU. Za-
čala fungovat v roce 1962, aby po ví-
ce než deseti letech nedostatku potra-
vin po druhé světové válce pomohla 
zvýšit zemědělskou produkci, zajistila 
potraviny, ochránila kvalitu života ze-
mědělců a stabilizovala trh při zacho-
vání přiměřených cen pro spotřebitele.
Každý členský stát má za úkol zodpo-
vědně dohlížet, aby příjemci dodržo-
vali společná pravidla. Každých sedm 
let se SZP obnovuje. 

Nová SZP má být zavedena v roce 
2021 (ale je možné, že covid-19 po-
sune začátek až na rok 2022). Musí 
se vyrovnat s novými výzvami, které 
představila Evropská komise, zejména 
pokud jde o směřování ke klimatické 
neutralitě v roce 2050. Jedním z cílů je 
pokles používání nebezpečných pesti-
cidů a antimikrobiálních látek na polo-
vinu do deseti let nebo rozšíření eko-
logického hospodaření na 25 procent 
zemědělské půdy. Nejde o samoúčel-
ná opatření. Je to reakce na stále větší 
zájem spotřebitelů o kvalitní potravi-
ny. Nová politika směřuje k udržitelné-
mu hospodaření a podpoře rodinných 
farem, které jsou zárukou života na
venkově. 

Reforma společné
zemědělské politiky 

Společná zemědělská politika je 
dnes důležitější než kdy jindy. Ze-
mědělci se dnes potýkají jak s dopa-
dy klimatických změn, tak s pandemií
covid-19.

Zemědělci se ve všech členských 
státech obávají ztráty konkurence-
schopnosti vůči levnějším dovozům. 
Proto tlačí na spravedlivější financo-
vání, snižování byrokracie a ochranu 
před zneužíváním dotací.

Nová zemědělská politika je po-
stavená na odměňování aktivních ze-
mědělců, kteří hospodaří udržitelně 
a rozvíjí aktivity na venkově. Země-
dělce, kteří na půdě skutečně hospo-
daří, bychom neměli zatěžovat ad-
ministrativou, která je brzdí v práci. 
Na podnět Asociace soukromého ze-
mědělství ČR jsem navrhla, aby kaž-
dému farmáři s dotací do 5 000 eur 
ročně (zhruba 136 tisíc korun) byly 

peníze vyplaceny bez byrokratických
podmínek. 

Kdo dostává nižší dotace?
Jaké jsou největší nedostatky součas-
né Společné zemědělské politiky? 
Z pohledu českého zemědělství je to 
nižší celková dotace ve srovnání s ně-
kterými staršími zeměmi EU. Země, 
jako je Česko, Slovensko, Polsko, Ma-
ďarsko, Bulharsko a Rumunsko, do-
stávají nižší dotaci. Tento stav existu-
je od našeho vstupu do EU a měl své 
důvody i s tím, že se předpokládalo 
rychlejší sbližování těchto plateb. Po 
16 letech v EU dosahuje Česká repub-
lika na 90 procent podpory na 1 ha 
ve srovnání s průměrem v EU. Z to-
hoto důvodu jsem navrhla spolu s ko-
legy z těchto zemí, aby i nadále platila 
možnost přechodné národní podpo-
ry, která pomůže i České republice 
dorovnat dotace pro zemědělce na 
průměr EU a tím zabezpečit, aby byli
konkurenceschopní. 

Další změna, o kterou usiluji, je za-
mezení odlivu dotací, určených pro 
malé a střední podnikatele, do rukou 
oligarchů. Příkladem je české země-
dělství, které hned na první pohled 
vyčnívá velikostí zemědělských podni-
ků. Jejich rozloha je v průměru 130 ha, 
což je nejvíce v EU. Z přímých plateb, 

které jsou udělovány na počet hekta-
rů, zatím nejvíce čerpají velké podni-
ky. Pouze 27 největších subjektů od-
čerpává z dotací více než 204 milionů 
eur ročně, což je čtvrtina dotací urče-
ná pro malé a střední zemědělce. Tím 
výrazně snižují jejich příjmy. Stejnému 
problému čelí i další země v EU, a pro-
to je nutné řešit jej na celoevropské 
úrovni. Jde o ochranu peněz a zájmů 
daňových poplatníků. 

Omezení
oligarchů

Spolu s 41 dalšími poslanci jsem před-
ložila pozměňovací návrh, který zame-
zí oligarchům, aby čerpali extrémně 
vysoké dotace ze Společné zeměděl-
ské politiky. Na plenárním zasedání
byl přijat náš návrh, aby žádný ze-
mědělský subjekt nemohl čerpat více 
než 500 000 eur ročně. Nesmíme do-
volit, aby několik podniků odčerpalo 
desítky milionů eur ročně na úkor ti-
síců farmářů. Tyto prostředky by mě-
ly být rozděleny mezi malé a střední 
podniky, které jinak budou postupně 
zanikat, a hrozí tak další vylidňování 
venkova i omezení produkce našich 
domácích potravin a ekologického 
hospodaření. 

MICHAELA ŠOJDROVÁ

10 /   Křesťan & Evropa 

Bude nová zemědělská politika spravedlivější?
Společná zemědělská politika EU má zaručit
bezpečné a dostupné potraviny,
ochranu krajiny a rozvoj venkova.
Má podpořit zemědělce v jejich boji s dopady 
klimatických změn, má jim pomoci v zavádění
nových šetrnějších přípravků na ochranu
rostlin, ve zlepšení životních podmínek 
chovaných zvířat a v zavádění inovací, 
včetně digitálních technologií. 

Europoslankyně Michaela Šojdrová. Zemědělská krajina, Kroměřížsko.  Snímky archiv Michaely Šojdrové



V čem navazujete
na rodinnou tradici? Kdo byl 
u vás v rodině zemědělcem?
Hospodaření rodiny Ležákových se 
traduje od nepaměti v obci Pacetlu-
ky. Před násilnou kolektivizací pade-
sátých let hospodařil náš děda Josef 
Ležák na č. p. 26. V roce 1992–1993 
zažádali rodiče Josef Ležák a Ludmi-
la Ležáková o restituce. Podařilo se 
částečné navrácení polností a ukrade-
ného majetku z JZD. Postupem času 
a hlavně díky velkému úsilí rodičů se 

nám zadařilo hospodářství znovu ob-
novit. 

Co děláte na hospodářství, 
jak se říká, „postaru“ a co 
naopak děláte nového?
Jako mě vedli rodiče k práci, chci i já 
od útlého věku děti vést k hospodaře-
ní. Děti musí vidět svého otce a matku 
pracovat a starat se o hospodářství, 
přičemž si tak k hospodaření budují 
vztah a poznají smysl dnes už možná 
ne tak časté obživy. Jedině tak je za-

jištěna budoucnost českého zeměděl-
ství. Rodinné hospodaření je zárukou 
zdravého pole a dobytka.

Snažíme se využívat znalostí získa-
ných na studiu a s využitím moderní 
technologie a postupů je práce vyko-
naná rychleji a kvalitněji. Inspirací jsou 
nám návštěvy farem a zkušenosti far-
mářů-hospodářů, kteří jsou o krok dál 
než my.

Co vám tento rok udělalo největší 
radost a co naopak největší starost?
Každým rokem nám dělají velkou ra-
dost naše děti, které mají zájem o veš-
keré dění na statku. V letošním roce 
především požehnaná úroda jarního 
ječmene, sóje luštinaté a zdravé od-
chovy telat. Velmi nás těší zájem o na-
še hovězí maso, pro které si jezdí lidé 
z širokého okolí, a především se k nám 
opakovaně vrací. Spokojenost zákaz-
níků je známkou, že to děláme dob-
ře. Také zájem mladých lidí a uchaze-
čů o práci na naší farmě je velký a pro 
nás povzbuzující.

Jednou z největších starostí je málo 
pochopení ze strany zástupců obce. 
S neporozuměním se setkáváme i me-
zi některými obyvateli obce, kde hos-
podaříme. Možná je to jejich nezna-
lost a stále ještě přežívající předsudky 
vůči rodinným farmám z dob sociali-
smu. Chci věřit, že se to změní a mo-
je děti už budou mít jiné postavení. 
Z jakési neznalosti základních princi-
pů-postupů v zemědělském podniká-
ní jsou nám předkládány domněnky, 
které jsme nuceni vyvracet, nebo jsme 
podrobováni zbytečným kontrolám, 
protahováním úředních jednání apod. 
To nám všem bere energii a čas.

EVA RYBKOVÁ
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Soběstačná farma v rukou mladých lidí
ROZHOVOR S FARMÁŘEM MARTINEM LEŽÁKEM Z PACETLUK

Farma Ležák se nachází v podhůří Hostýnských 
vrchů. Její majitelé již od roku 1992 navazují na 
tradici rodičů a prarodičů. Hospodaří na 176 ha 
zemědělské půdy. Už 10 let v režimu ekologického 
zemědělství pěstují speciální byliny a luskoviny. Ve 
své práci ctí tradiční postupy s využitím moderních 
technologií. Nabízí hovězí maso nejvyšší jakosti. 

Martin Ležák se synem Antonínem, Pacetluky. 



Lukašenko kalkuluje s tím, že opozice 
vyčerpá své síly, nebude chtít demon-
strovat, až přijde zima, a že jeho věr-
ní rádi vytrvají ve svých úřadech a tak-
zvaně „u koryt“. Také kalkuluje s tím, 
že tlak ze zahraničí postupně ustane, 
čemuž výrazně nahrál i znovuobno-
vený konflikt v Náhorním Karabachu. 

Bohužel tato strategie mu zatím vy-
chází, ale vyhráno naštěstí nemá. EU 
schválila proti představitelům režimu 
sankce, přestože byly dlouhou dobu 
blokované. 

Svjatlana Cichanouská, faktická ví-
tězka zmanipulovaných voleb a nejvý-
raznější tvář opozice, mezitím jezdí po 
Evropě (setkala se s Merkelovou i Ma-
cronem) a shání podporu pro svou 
věc. Objevuje se snaha dát dohroma-
dy dárcovskou konferenci pro Bělorus-

ko, ale není jasné, jak se celá věc bude 
realizovat, když bude Lukašenko pořád 
u moci. Evropský parlament by rád do 
Běloruska vyslal své oficiální zástupce, 
ale otazník visí nad tím, jestli budou do 
země vpuštěni, když předem odmítnou 
setkání se samozvaným prezidentem. 

Nepolevit v tlaku
EU a západní země teď nesmí ve svém 
tlaku polevit. Lukašenko teď nesmí 
vyhrát, jinak bude Bělorusko opět 
nadlouho diktaturou zcela v podru-
čí Ruska. A Lukašenko tak dá recept 
všem diktátorům po světě na to, jak 
zůstat u moci i přes celonárodní pro-
testy, sankce Západu apod.

Nesmíme zapomenout na politic-
ké vězně, kterých v Bělorusku stále 

přibývá (k 8. říjnu jich bylo 77). Za 
všechny vězněné zmiňme dvě jmé-
na: Maryja Kalesnikavová a její odva-
ha přitáhly světovou pozornost. Od-
mítla se nechat vyhostit ze své země, 
a proto teď sedí ve vězení. Spolupřed-
seda Běloruské křesťanské demokra-

cie Pavel Sieviaryniec byl uvězněn již 
v červnu 2020, tedy ještě před začát-
kem demonstrací. Je to otec malého 
dítěte, kterého podle některých zpráv 
ve vězení mučí. Sieviaryniec před šesti 
lety navštívil Česko a s českými před-
staviteli a intelektuály vedl rozhovory 
na téma přenosu české transformační 
zkušenosti do Běloruska. Získal tedy 
know-how, kterého se běloruský pre-
zident obzvlášť bojí.

Věřme, že boj všech statečných lidí 
v Bělorusku nepoleví a že si tito lidé 
zachovají morální převahu. Věřme ta-
ké, že EU je bude podporovat nadále 
i jinak než jen udělením Sacharovovy 
ceny za lidská práva, jejímž letošním 
laureátem bude běloruská opozice. 

Ať žije Bělorusko!

LUKÁŠ PACHTA, poradce 
europoslankyně Michaely Šojdrové

VĚRA ŘIHÁČKOVÁ, Fórum občanské 
společnosti Východního partnerství
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Lukašenko ještě nemá vyhráno

Pátého listopadu přestane být Alexandr Lukašenko 
mezinárodně uznávaným prezidentem Běloruska. 
Bohužel fakticky zřejmě bude stále ve svém křesle, 
které se pod ním sice na chvíli rozhoupalo, ale pak 
zase ustrnulo. Stejně jako je ustrnulý celý běloruský 
režim, jemuž Lukašenko vládne již 26 let. 

Demonstrace na podporu běloruské opozice, Brusel, září 2020. 

Svjatlana Cichanouská, bývalá pre-
zidentská kandidátka, hlavní tvář bě-
loruské opozice v Bruselu, září 2020.



Snad žádná zahraniční cesta nevzbudi-
la v Česku větší emoce než ta předsedy 
Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. 
Po bezprecedentních výhrůžkách Čí-
ny jsem jako člen skupiny EP-Taiwan 
Friendship v Evropském parlamentu 
cítil potřebu podílet se na obecnější 
solidaritě s českou delegací. Se sloven-
skou kolegyní Miriam Lexmann jsme 
sesbírali podpisy politiků z celého svě-
ta. Tchaj-wan je na poměry Asie malá 
země, má odhadem 23,5 milionu oby-
vatel, na kilometr čtvereční připadá
651 lidí (v Česku 134). Je to země 
v současné době demokratická a ni-
kdy nám ničím nevyhrožovala. Ačko-
liv nezávislost Tchaj-wanu uznává jen 

málo států, také ostatní s ním pěstu-
jí vřelé vztahy, především obchodní-
ho charakteru, neboť jde o stát rozvi-
nutý a bohatý. Činí tak prostřednictví 
různých ekonomických a kulturních 
center, která jsou fakticky velvysla-
nectvími, ale z obav před Čínou se tak 
nejmenují. Ve světě diplomacie nejde 
o nic nového. Kvůli obávám z naru-
šení křehkého konsenzu státy napří-
klad léta nestěhovaly svá velvyslanec-
tví v Izraeli do Jeruzaléma. Ale když to 
Donald Trump udělal, nestalo se prak-
ticky nic. Stejně bezzubě se zatím jeví 
čínské hrozby České republice. V na-
šem vzájemném obchodu převažuje 
dovoz nad vývozem a míra přímých 

investic Číny je nízká. Jsme tak jedním 
ze států, které si cenu za zachování 
důstojnosti mohou dovolit. Z hledis-
ka reálpolitiky se nezměnilo, že Čína 
Tchaj-wan pokládá za své území – a je 
to citlivé téma. Co se mění, je kontext 
čínské politiky posledního období, její 
narůstající agrese dovnitř (za všechny 
stačí zmínit brutální postup vůči křes-
ťanům a Ujgurům) i ven. Slib Hong-
kongu „jedna země, dva systémy“ 
Peking pošlapal. Etablované instituce 
čínskému tlaku ustupují. Jeden příklad 
za všechny: Už dříve jsme s estonským 
europoslancem Urmasem Paetem ini-
ciovali dopis na podporu účasti Tchaj-
-wanu na schůzkách Světové zdravot-

nické organizace (WHO). Tchaj-wan 
se účastnil jako pozorovatel až do ro-
ku 2016. V době, kdy vypukla stoletá 
pandemie, mu bylo v účasti zabráně-
no, přitom Tchaj-wan pandemii zvládl 
ukázkově a byl vždy ochotný zpřístup-
nit své know-how, a dokonce darovat 
zdravotnický materiál. Když byl na ja-
ře v Belgii ještě větší nedostatek roušek 
než u nás, zadarmo dodali roušky i do 
našich kanceláří.  ALEXANDR VONDRA
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„Zelená“ politika dnes 
tvoří zhruba 80 % agendy 
Evropského parlamentu. 
S přesvědčením 
většiny Evropanů, 
že je naší povinností 
činit víc pro ochranu 
životního prostředí 
v lokálním i globálním 
měřítku, nezacloumala 
ani hospodářská, 
společenská a zdravotní 
krize v důsledku 
pandemie koronaviru. 

Klíčové evropské instituce schváli-
ly tzv. Zelený úděl, dlouhodobý stra-
tegický program, jehož cílem je brát 
větší ohled na životní prostředí. S pro-
gramem souhlasila i česká vláda. K pé-
či o „dar Stvoření“ se přihlásil papež 
František v encyklice Laudato si´.

Zelený úděl se v příštích letech pro-
mítne do nových zákonů a regulací, 
které zásadně změní naši energetiku, 
průmysl, dopravu, bytovou výstavbu, 
zemědělství, lesnictví, vodohospo-
dářství i nakládání s odpady. „Zelená 
transformace“ si vyžádá ohromné in-
vestice a zcela jistě se dotkne i peně-
ženek našich občanů. Velkým úkolem 
bude proto využít prostředků, které 
EU na tyto cíle vyčlení. Zdroje nesmí 
zmizet v nenávratnu nebo v kapsách 
šíbrů.

Při velkých společenských změ-
nách musíme znát odpověď nejen na 

otázku CO, JAK a KDY dělat, ale i na 
zásadní otázku PROČ. Každý z nás žije 
rád v příjemném prostředí, obklope-
ném zelení, bez komínů čmoudících 
do našich oken. Ale máme-li pro tako-
vý cíl něco obětovat, můžeme znejis-
tět. V poslední době byla zelená po-

litika doménou sociálně-inženýrských 
projektů levice. Měl jsem a dodnes 
mám vůči některým výhrady. Jsem ale 
přesvědčen, že zelenou politiku po-
třebuje mít i česká konzervativní a li-
berální pravice. Proto jsem připravil 
k vydání knížku, kam přispěli význam-

ní vědci, ekologové a inženýři. Kniha 
Musí být ekologie alarmistická?, z níž 
přinášíme ukázky na str. 15, bude 
k mání v zimě.

ALEXANDR VONDRA,
poslanec Evropského parlamentu

Musí být ekologie alarmistická?

Tchaj-wan a naše důstojnost

Alexandr Vondra v Evropském parlamentu. Snímek archiv Alexandra Vondry



Esej předního britského 
filozofa, estetika, 
spisovatele, znalce 
vína a přítele Čechů 
Rogera Scrutona je 
součástí knihy. Scruton 
zemřel v lednu 2020, 
jeho text původně vyšel 
v lednu 2017 v časopise 
The Conservative. 

Environmentalismus má na první po-
hled všechny znaky levicového posto-
je: třídu obětí (budoucí generace), 
osvícenou avantgardu, která za něj 
bojuje (agresivní ekoaktivisty), moc-
né omezence a ignoranty, kteří kořistí 
z přírody na úkor budoucnosti (kapi-
talisty) a nekonečné příležitosti vyjad-

řovat svou zášť vůči bohatým a úspěš-
ným, a zejména vůči Západu. 

Levicový je i jeho styl: typický envi-
ronmentalista je mladý, rozcuchaný, 
lhostejný ke společenské reputaci; je-
ho typickým protivníkem je zabedně-
ný hlupák ve středním věku, který se 
vkusně obléká, a obvykle je to Ame-
ričan. Environmentalismus je něco, 
k čemu se lze připojit, a pro mnoho 
mladých lidí má jakousi vykupitelskou 
povahu a propůjčuje jim identitu po-
dobně jako revoluční hnutí ve dvacá-
tém století. 

Jde o uchování
a rovnováhu

Avšak ochrana životního prostředí ne-
ní sama o sobě vůbec věcí levice. Ne-
jde v ní o nějaké „osvobození“ nebo 
emancipaci obětí, ale o zabezpeče-
ní zdrojů. Nejde v ní o „pokrok“ ani 
o „rovnost“, ale o uchovávání a rov-
nováhu. Mezi jeho stoupenci mohou 
převažovat mladí a rozcuchaní lidé, 

ale jen proto, že lidé v oblecích si za-
tím nedokázali uvědomit, v čem spo-
čívají jejich skutečné zájmy a hodnoty. 
Environmentalisté mohou vypadat ja-
ko odpůrci kapitalismu, ale – jakmile 
pochopí věci správně – budou mno-
hem většími odpůrci socialismu s je-
ho gargantuovskými, nenapravitelný-
mi a státem kontrolovanými projekty. 

Bytostně
konzervativní

Environmentalismus je ve skutečnosti 
bytostně konzervativní. Je to nejpře-
svědčivější příklad partnerství mezi 
mrtvými, živými a nenarozenými, kte-
ré jako konzervativní archetyp obhajo-
val Burke. Jeho základním cílem není 
přivodit radikální přeuspořádání spo-
lečnosti nebo zrušit zděděná práva 
a privilegia. Environmentalismu nejde 
o rovnost, s výjimkou rovnosti mezi 
generacemi, a jeho postoj k soukro-
mému vlastnictví by měl být pozitiv-
ní – protože jen to ukládá odpověd-

nost za životní prostředí v protikladu 
k bezvýhradnému právu ho vykořisťo-
vat, právu, jehož důsledky jsme vidě-
li ve zničených krajinách a otrávených 
vodních tocích někdejší sovětské říše. 
Obhajuje citovou příchylnost k místu, 
nikoli globální kontrolu, a staví se pro-
ti globalizaci ve všech podobách, včet-
ně těch, které prosazují environmen-
talisté na levici.

Opravdová občanská odpovědnost 
vyrůstá z našeho pocitu přináležitos-
ti. Levicová vize pocitem přináležitosti 
pohrdá. Nikdo na levici by ani nepo-
myslel na to, aby protestoval proti ma-
sové migraci, neboť tím by spáchal nej-
větší hřích, jaký globalisté znají, hřích 
„rasismu a xenofobie“. Britská Strana 
zelených spolu s německými Zelený-
mi proto o tomto tématu vytrvale ml-
čí, přestože masová migrace zásadně 
znehodnotila infrastrukturu naší země, 
stala se příčinou bytové krize a vyvíjí 
ohromné tlaky na urbanistické pláno-
vání, ochranu venkova, odpadové hos-
podářství a veřejné služby ve městech. 

Spojeni s místy, kde žijeme
Pocit přináležitosti nás spojuje nejen 
s lidmi, ale také s místy, kde žijeme, 
a se zvyklostmi, které nás vážou do-
hromady. Zahrnuje vnitřní směřová-
ní k nějakému osídlení. Je zdrojem po-
stoje, který nazývám „oikofilie“, lásky 
k sdílenému domovu a touhy tento do-
mov chránit. Tato láska mě volá k zod-
povědnosti nejen k mým současným 
společníkům, ale také k lidem minu-
lým i budoucím, ke všem, pro něž toto 
místo není jen vaše a moje, ale naše. 

To je důvod, proč je opravdový 
environmentalista konzervativcem. 
Protože touha chránit životní pro-
středí spontánně vyrůstá v lidech, 
jakmile uznají svou odpovědnost k ji-
ným a jakmile identifikují nějaké mís-
to jako „naše“. Oikofilie je v nás všech 
hluboce zakořeněna, jak dosvědčuje 
dvě století trvající kampaň za ochra-
nu venkova v naší zemi. Máme-li mít 
smysluplnou environmentální politi-
ku, musí se obracet na oikofilii voličů, 
což znamená, že musí respektovat je-
jich pocit národní identity. Musí zau-
jmout pevný postoj vůči globalismu, 
včetně globalistické rétoriky, která bu-
de všechny vlastence obviňovat z „ra-
sismu a xenofobie“ 
jen proto, že nejsou 
ochotni nechat své 
domovy rozplynout 
v globální entropii.

ROGER SCRUTON,
zkrátila

Lucie Sulovská
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Ochrana životního prostředí není levicová 
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Na jakých základech 
má stát zelená politika 
pro konzervativní 
pravici, proč jsme byli 
předurčeni k neúspěchu 
a jak z toho ven?

Česká politická pravice potřebuje mít 
svou „zelenou“ politiku. Poslední léta 
tento imperativ buď přehlíživě zane-
dbávala, anebo ho trestuhodně igno-
rovala. Je to chyba hned ze tří důvo-
dů. Za prvé je to chyba ideologická, 
protože péče o přírodu a její ochra-
nu je navýsost konzervativní téma. Za 
druhé je to chyba strategická, protože 
pravice svým nezájmem vyklidila pole 
a otevřela prostor inženýrskému a di-
rigistickému řádění politické levice. 
A za třetí je to chyba taktická, proto-
že po zelené politice, která se dotýká 
přirozených lidských zájmů, existuje 
ve společnosti živá a legitimní poptáv-
ka. A existuje-li mezi lidmi politická 
poptávka, je povinností politiků na si-
tuaci reagovat přiměřenou nabídkou.

Chybí produktivní dialog
Realitou dneška je, že mezi environ-
mentalisty – a to nemyslím jako nadáv-
ku – a mezi pravicí v naší zemi neexis-
tuje příliš produktivní dialog. Vina je 
na obou stranách. Náš problém pra-
mení z příliš exaltovaného liberalismu 
jako základní identity české pravice 
po roce 1989. Mluvím-li o liberalismu, 
mám na mysli jeho původní politické 
i filosofické pojetí, které je založeno na 
svobodě jednotlivce, přirozeném prá-
vu, rovnosti před zákonem, volné sou-
těži na trhu a omezené roli státu. Ne-
mám tím na mysli „liberalismus“ jako 
pojem, který se k nám teď šíří ze Zá-
padu a označuje politický směr, který 
slibuje ráj na zemi, vymáhá politickou 
korektnost a prosazuje „progresivní“ 
formy společenského života i s nimi 
spojená skupinová a nároková prá-
va. V tomto případě se jedná o levico-
vý „progresivismus“, který se maskuje 
„liberalismem“.

Důraz na svobodu
Náš důraz na lidskou svobodu a libe-
ralismus v původním smyslu slova byl 
a je pochopitelný. Zkušenost s totalit-
ním komunismem a přebujelým poli-
cejním státem nás naučila vážit si ceny 
svobody. Naopak konzervativní iden-
tita pravice – právě díky důsledkům 
bolševického vykořeňování a devasta-

ce všeho tradičního – neměla po ro-
ce 1989 na co navazovat ani se o co 
opřít. Platilo to v oblasti hodnotové, 
ekonomické, společenské a v nepo-
slední řadě při ochraně přírody, kterou 
komunistický režim plundroval zvlášť 
drastickým způsobem. Díky této zku-
šenosti máme přirozený sklon nahlížet 
na politiku jako na prostou dichotomii 
mezi svobodou jednotlivce na jedné 
straně a poručnictvím státu a jeho pře-
bujelou byrokracií na straně druhé. 

Ano – svoboda znamená možnost 
využívat přírodní zdroje. Podnikání 
a zisk nejsou nadávky, ale naopak ži-
votodárný zdroj investic a národního 
bohatství. Je naším životním zájmem 
vytvářet dobré podmínky pro soukro-
mé vlastnictví a podnikání, protože 
moloch státu je nemůže nahradit. To 
ale neznamená, že svobodné podni-
kání nepotřebuje vládu práva, která je 
v zájmu uchování statků pro budou-
cí generace přiměřeně omezuje. A že 
nemáme poptávku po některých suro-
vinách regulovat a výrobce a spotře-
bitele motivovat, aby sledovali cestu 
úspor, rozumné spotřeby a ochrany 
životního prostředí. 

Pozor
na sociální inženýrství

Problém je ale i na druhé straně. Na 
straně zelených ideologů a aktivistů, 
a to nejen v Česku, ale daleko větší 
měrou na západ od nás. Naše liberál-
ní i konzervativní přesvědčení se prá-
vem bouří, je-li konfrontováno s dneš-
ním globálním alarmismem a snahou 
o sociální a ekonomické inženýrství, 

tentokrát nikoli v rudém, ale v zele-
ném balení. Nejvíc je to patrné v dis-
kusi o klimatických změnách. Recentní 
a globální změny klimatu jsou reálné 
a vliv člověka na ně je evidentní. Zá-
roveň ale každý geolog a geofyzik ví, 
že se klima na Zemi výrazně měnilo 
i v dobách, kdy byl vliv člověka nulo-
vý nebo marginální, a že tyto změny 

měly jiné příčiny než skleníkový efekt. 
Naše přesvědčení se bouří ještě víc, 
slyšíme-li aktivisty z Fridays for Future 
a Extinction Rebellion skandovat, že 
cílem není jen změna klimatu, ale i sys-
tému, a vidíme-li, jak demokraté tlaku 
ustupují, místo aby se proti němu vy-
mezili jako útoku na svobodnou vůli
člověka. 

S péčí odpovědného
hospodáře

Podstata zelené konzervativní politi-
ky je jednoduchá. Shrnuje ji biblické 
motto: „Bůh Jahve vzal člověka a usa-
dil ho v zahradě Edenu, aby ji obdě-
lával a střežil“ (Gn 2,15). Naším úko-
lem proto není ani stavět člověka 
proti přírodě, ani básnit o „Matce Ze-
mi“ a přisuzovat jí i přírodě výjimeč-
ná, lidská práva, ani šířit pesimismus 
a apokalyptické pseudonáboženství, 
které zavrhuje lidskou civilizaci a od-
suzuje člověka. Náš program stojí na 
třech hodnotových pilířích. Za pr-
vé věříme, že Zemi a její zdroje má-
me jen ve správě a musíme se k nim 
chovat s péčí odpovědného hospo-
dáře. Za druhé víme, že lidská svo-
boda a ekonomický rozvoj nemusí 
být s přírodou v rozporu, ale naopak 
k jejímu prospěchu. A za třetí máme 
na paměti i estetickou a emoční slož-
ku. Žijeme nejen v úctě, ale i v lásce 
k přírodě. Příroda je krásná, milujeme 
ji, a proto ji nechceme a nebudeme
ničit. 

ALEXANDR VONDRA

Zelená politika pro pravici

 Snímky archiv Alexandra Vondry



Křesťanská menšina na Tchaj-wanu 
čítá necelá 4 procenta tamní popula-
ce, rozdělená zhruba půl na půl me-
zi katolíky a protestanty. Zajímavostí 
je, že tchajwanští domorodci (Taiwa-
n‘s aborigines), kmeny patřící do aus-
tronéského kulturního systému, pro-
slulé revoltou vůči japonské koloniální 
velmoci a tvořící zhruba dvě procenta 
populace, vyznávají v naprosté většině 
křesťanství. V roce 1514 byl Tchaj-wan 
začleněn pod portugalskou diecézi 
Funchal a o 62 let později pod prv-
ní čínskou diecézi Macau. Přesto ne-
byl vliv katolictví na Tchaj-wanu nikdy
významný. 

Jistou injekci pro něj představova-
la migrace komunit z pevninské Čí-
ny poté, co začalo komunistické pro-

následování věřících. Díky němu má 
tchajwanská katolická církev silnější 
zastoupení mezi mandarínsky hovoří-
cími přistěhovalci z té doby a jejich ro-
dinami. V průběhu 50. let se katolická 
populace Tchaj-wanu znásobila více 
než 40krát. V roce 1952 se na Tchaj-
-wan z pevninské Číny přesunul i pa-
pežský internuncius.

Vatikán je jedním z mála států, kte-
ré kdysi nezávislý Tchaj-wan uznaly, 
v Tchaj-peji sídlí arcibiskup Thomas 
Chung An-zu. Oddaným katolíkem 
byl donedávna viceprezident Chen 
Chien-jen, který pod vlivem epide-
mické situace v květnu odstoupil 
z funkce a vrátil se k původní pro-
fesi epidemiologa. Vedle katolíků 
jsou nejpočetnější křesťanskou ko-

munitou presbyteriáni, a to záslu-
hou kanadské mise v druhé polovině
19. století. 

Presbyteriáni se také významně 
podíleli na demokratizaci země. V ze-
mi působí velké množství menších 
křesťanských společenství, a dokon-
ce aktivní pravoslavná komunita, kte-
rá je především důsledkem útěku pě-
ti tisíc Rusů z pevninské Číny v roce
1949. 

Tchaj-wan se tak stal útočištěm 
různých křesťanských komunit, které 
v pevninské Číně čelily (a v poslední 
době opět stále silněji čelí) nábožen-
skému pronásledování. Ač jsou domi-
nantními náboženstvími buddhismus 
a taoismus, křesťanská menšina tu 
prosperuje dobře a nečelí žádné dis-

kriminaci. Podle statistik z roku 2010 
v zemi existuje 30 středních a 11 zá-
kladních katolických škol, z 664 ka-
tolických kněží na ostrově jich kolem
300 pochází z Tchaj-wanu nebo z pev-
ninské Číny, totéž platí o 70 procen-
tech řeholních sester. Ostatní při-
cházejí většinou z Vietnamu, Filipín, 
Indonésie a subsaharské Afriky. V ne-
dávném průzkumu mezi 5 tisíci kato-
líky se 27 procent označilo za konver-
tity.

LUCIE SULOVSKÁ

Co vás přimělo k podpisové 
iniciativě na podporu cesty 
Miloše Vystrčila na Tchaj-wan?
Jsem přesvědčená, že je svrchovaným 
rozhodnutím každé země navazovat, 
rozvíjet a prohlubovat vztahy s Tchaj-
-wanem. Komunistické straně Číny 
nepřísluší, aby suverénním státům ur-
čovala, s kým mohou udržovat vztahy 
a s kým ne. V českém případě komu-
nistická strana vyvíjela bezprecedent-
ní nátlak na předsedu českého Senátu 
Jaroslava Kuberu kvůli jeho plánova-
né cestě na Tchaj-wan. Jeho následná 
smrt byla v souvislosti s těmito hroz-
bami a šikanováním velmi smutnou 
událostí. Proto jsem ráda, že se nový 
předseda českého Senátu Miloš Vystr-
čil odvážně vydal ve stopách Jaroslava 
Kubery a Tchaj-wan navštívil. Ukázal 
nám všem cestu ve vztahu k narůstají-
cí hegemonii Číny. Bylo správné vyjád-
řit naši solidaritu s Milošem Vystrčilem 
a českými občany. Jsem spolupřed-
sedkyní Meziparlamentní aliance pro 
Čínu a s Alexandrem Vondrou máme 
dobré kontakty na politické lídry z ce-
lého světa, včetně USA. Pro nás bylo 

důležité vyslat silný signál, že politici 
v demokratických zemích se mohou 
sjednotit, aby bránili svrchovanost 
a hodnoty svobodného a demokratic-
kého společenství zemí.

Proč je pro Evropu důležité 
podporovat Tchaj-wan
či Hongkong? 
Čínská komunistická strana vytvořila 
orwellovský totalitní stát zaměřený na 
potlačování lidské důstojnosti a indi-
viduálních svobod. Umísťuje menši-
ny a etnika Ujgurů, Tibeťanů a dalších 
do „převýchovných“ táborů, vykonává 
nucené sterilizace, potraty a odběry 
orgánů politickým vězňům. Komuni-
stická strana rovněž potlačuje hong-
kongskou autonomii, svobodu, po-
rušuje mezinárodní dohody a nadále 
vojensky ohrožuje své sousedy včetně 
Tchaj-wanu. 

Proto si myslím, že nemůžeme ml-
čet. Nejde jen o problémy, které se dě-
jí daleko od nás. Nejsme-li připrave-
ni postavit se za svobodu kdekoliv na 
světě, nemůžeme očekávat, že bude 
zaručená nám zde. V neposlední řa-

dě nám tuto souvislost naznačuje sou-
časná situace. Výstižně to řekl myan-
marský římskokatolický kardinál Bo: 
za pandemii koronaviru jsou zodpo-
vědné lži, korupce a represe čínské 
komunistické strany. Kdyby celou věc 
netajili a nezamlžovali, je možné, že by 
zbytek světa virus v počátcích na jaře 
tolik nepodceňoval. Pandemie navíc 
zdůraznila naši zranitelnost – v doda-
vatelských řetězcích – vůči režimu čín-
ské komunistické strany. Myslím si, že 
svět si tuto situaci pomalu začíná uvě-
domovat. 

Myslíte si, že EU dělá dost?
Mohla by udělat víc, například 
pokud jde o podporu
Tchaj-wanu v rámci WHO? 

Spolu s dalšími členy Evropského 
parlamentu jsme už při několika pří-
ležitostech vyjádřili přesvědčení, že 
Tchaj-wan by měl být zahrnut do 
shromáždění Světové zdravotnické 
organizace (WHO). Kromě toho jsou 
Tchaj-wan a tchajwanské společnosti 
důležitými investory v Evropě, a proto 
s ním potřebujeme investiční smlou-
vu. Obchod a investice jsou důležitý-
mi aspekty našich vztahů, které musí-
me neustále rozvíjet. Po této pandemii 
musíme znovu upravit dodavatelské 
řetězce, zabezpečit menší závislost na 
obchodu s Čínou a vyvážit ji intenziv-
nější obchodní spoluprací v rámci de-
mokratického světa.

LUCIE SULOVSKÁ,
asistentka Alexandra Vondry
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Svět se pomalu začíná probouzet

Křesťanství na Tchaj-wanu 

Rozhovor se slovenskou europoslankyní 
MIRIAM LEXMANN (KDH), 
spoluorganizátorkou petice
na podporu Miloše Vystrčila a české 
delegace, kterou podepsalo

70 světových státníků, mimo jiné bývalý kandidát 
na prezidenta USA Marco Rubio. Lexmann je 
praneteří Mikuláše Jozefa Lexmanna, představeného 
dominikánského řádu navrženého na blahořečení.

Na houbách s Markem Bendou a šéfem tchajwanské kanceláře v Praze
Liang-Ruey Ke.  Snímek archiv Alexandra Vondry


