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Svoboda i odpovědnost

P. Benedikt Mohelník

Rozhovor na str. 13 

Svoboda je Božím darem, který nás při-
podobňuje Bohu. A  ten ji respektuje 
i tehdy, když se rozhodujeme proti ně-
mu. Svoboda je ale vždy svázaná s dů-
sledky, za něž neseme zodpovědnost.

 MOJE MODLITBA CHRÁNÍ I TEBE. Lidé ve Vracově na Slovácku ve farním kostele 
zapichují obrázek svíčky na špejli do polystyrenu před oltářem. Symbol své prosby za 
překonání pandemie a obnovu víry mohou přidat kdykoli, kostel je k osobní modlitbě 
otevřený každý den. A umístěné svíčky zároveň ukazují, že lidé se modlit přicházejí – 
k vyplnění poskytnutého prostoru jim stačil pouhý týden.  
 Snímek Pavel Ingr / Člověk a Víra

Více v diecézním zpravodajství

ČT2 přidává 
bohoslužby
V době, kdy se v kostelích nekonají ve-
řejné mše sv., rozšiřuje ČT2 svou nabíd-
ku přenosů nedělních bohoslužeb až do
20. prosince. Katolické bohoslužby se stří-
dají s nekatolickými. Tuto neděli 8. listopa-
du bude slavit mši sv. s televizním přeno-
sem P. Marek Vácha, o dva týdny později 
(22. 11.) plzeňský biskup Tomáš Holub, 
dále vojenský kaplan P. Jaroslav Knichal 
(6. 12.) a  P. Michael Špilar (20. 12.).
Mimořádná vysílání jsou připravová-
na s cílem oslovit širší publikum diváků. 
„Naším záměrem je i to, aby naše přenosy 
byly stravitelné pro ty, kteří jinak do kos-
telů a modliteben zavítají jen občas nebo 
vůbec,“ upozorňuje dramaturg přenosů 
Martin Horálek. S  tímto ohledem voli-
li kratší, tj. 45minutovou stopáž přeno-
sů, hudbu i jména celebrantů. Například 
evangelickou bohoslužbu (15. 11.) pove-
de dvojice pastorů známá z Youtube jako 
Pastoral Brothe rs. (puč)

Vztahují se současná vládní 
omezení na bohoslužby, 
nebo ty se mohou řídit 
pravidly pro veřejná 
shromáždění, kterých se 
smí účastnit až 100 lidí?

 

„Právní názory na tuto věc mohou být 
a jsou různé. Rozhodující by bylo vyjádře-
ní Ústavního soudu,“ uvádí ve svém pro-
hlášení z minulého týdne předseda ČBK 
arcibiskup Jan Graubner a pokračuje: 
„Na plenárním zasedání ČBK konaném 
na Svatém Hostýně jsme konstatovali 
v duchu vládních nařízení, že v součas-

né době není bohužel možné se účast-
nit eucharistie coby veřejné bohoslužby, 
tak jako za normálních okolností. Toto 
rozhodnutí bylo biskupy přijato kompe-
tentně, se vší vahou hlasu pastýřů, kteří 
nesou odpovědnost za Boží lid. Při přijí-
mání tohoto vládního opatření jsme jas-
ně viděli úmysl zákonodárce, kterým je 
zamezit dalšímu šíření nemoci covid-19 
dočasným, avšak poměrně razant-
ním omezením kontaktů mezi lidmi.“ 

I  kdybychom přesto měli právo se 
scházet na bohoslužbách, není podle ar-
cibiskupa Graubnera nutné toto právo 
využívat. „Jako křesťané bychom mě-
li být v této situaci především solidární 
a ohleduplní. Prosím, dodržujme tedy 
příslušná omezení,“ apeluje předseda 
ČBK a vyzývá, abychom byli připraveni 

pomoci těm, kdo to potřebují. „Vrcho-
lem je bezesporu slavení eucharistie, ale 
jsou i  jiné způsoby, jak se s Pánem se-
tkat: v Písmu, v modlitbě a slavení v ro-
dinném kruhu a podobně. Prosím, dej-
me příklad celé společnosti tím, že s ní 
poneseme ‚tíhu dne i horko‘,“ připojuje 
moravský metropolita.

Na dotaz Ekumenické rady církví od-
povědělo právní oddělení ministerstva 
zdravotnictví, že ustanovení o veřejných 
shromážděních lze vztáhnout maximál-
ně na jednorázové akce, a ne na pravi-
delné bohoslužby. Pražský pomocný bis-
kup Zdenek Wasserbauer tak například 
povzbudil kněze, aby o dušičkovém ví-
kendu slavili za dodržení všech hygie-
nických opatření bohoslužby na hřbito-
vech. (tok)

PŘI MODLITBĚ ZA ZEMŘELÉ lze letos mimořádně vyprosit plnomocné odpustky po celý listopad (více v KT 44). Na str. 6 přiná-
šíme nyní návod na domácí bohoslužbu za zemřelé.  Snímek Lenka Fojtíková

Kříž smíření ke 400. výročí 
bitvy na Bílé hoře už stojí 
a slavnostně odhalen bude 
8. listopadu. Do Prahy 
jej přivezl nainstalovat 
jeho autor, německý 
benediktin a umělecký 
kovář P. Abraham Fischer. 

Jeho montáž v  Aleji exulantů začala 
minulý pátek v deset hodin dopoledne, 
a když začaly bít zvony v blízkém kostele 
kláštera benediktinek poledne, už netra-
diční třívrstvý ocelovo-titanový kříž stál. 
„Je to pro mě opravdu intenzivní a do-
jemný pohled, stále znovu si uvědomuji, 
že se práce podařila,“ popisuje s dojetím 
v hlase P. Abraham Fischer OSB. 

Na díle, které už zdálky zaujme výraz-
nou modrou barvou symbolizující nebe, 
pracoval tři roky. „Když na jaře začala 
pandemie, říkal jsem si, že se to kvů-
li omezením pohybu určitě nepodaří,“ 
vzpomíná nyní s úlevou řeholník z opat-
ství Königsmünster nedaleko Dortmun-
du, který před třemi lety vytvořil kříž 
k 500. výročí reformace. Do Prahy ho 
nyní doprovodili dva spolubratři.

Svým dílem chce P. Fischer nabídnout 
novou perspektivu pohledu na bělohor-

skou bitvu. „Nešlo mi o to, znovu zkou-
mat události roku 1620 – kdo, co, komu 
a proč tehdy udělal – ale spíše ukázat 
ty ‚vrstvy‘ historie, které se nesmí opa-
kovat,“ vysvětluje benediktin. „Spodní 
dvě vrstvy,“ ukazuje P. Fischer na dol-
ní dva rezavé kříže z oceli, „značí vál-
ku, dvě znesvářené strany. Ale je tu ještě 
třetí vrstva, cesta míru – což je vrchní 
modrý kříž z titanu – po níž bychom jako 
křesťané měli kráčet a usilovat o smíře-
ní“ (více v rozhovoru v KT 31). 

Ekumenické nešpory

Samotná instalace se připravovala ně-
kolik týdnů; nejdříve se plánovala na vý-
kresech, pak došlo na zkoušku praktické 
montáže. Oproti vztyčování klasických 
objektů se jednotlivé kříže „navlékly“ na 
středovou konstrukci a připevnily. Za-
tímco jedno rameno kříže ukazuje k leto-
hrádku Hvězda, kde tehdejší vojáci našli 
smrt, druhé míří k poutnímu místu Pan-
ny Marie Vítězné, kde se benediktinky 
modlí za smíření. 

A třetí rameno ukazuje směrem k mo-
hyle na bělohorské pláni, kde se tuto ne-
děli 8. listopadu v 15 hodin konají ekume-
nické nešpory, které povedou předseda 
ČBK arcibiskup Jan Graubner a Daniel 
Ženatý, synodní senior ČCE. Následovat 
budou tři zastavení s modlitbami (kato-
lickou, protestantskou a  židovskou) 
cestou právě do Aleje exulantů. Poté 
bude kříž na tomto volně přístupném 
prostranství slavnostně odhalen a setká-
ní skončí u symbolického ekumenického 
hrobu padlých vojáků v blízkém klášte-
ře. Akce se koná v omezeném počtu a za 
dodržení všech hygienických pravidel. 
„Chtěl bych vyzvat, aby se po jejím ofici-
álním skončení přišli lidé ke kříži či mo-
hyle pomodlit individuálně,“ vybízí Petr 
Jan Vinš, generální sekretář Ekumenic-
ké rady církví. A k modlitbám a zapálení 
„svíce za uzdravení“ zvou i sestry bene-
diktinky: „Je lepší zapálit svíčku, než pro-
klínat tmu… Pojďme společně v neděli ve 
20 hodin rozsvítit v oknech našich domo-
vů svíci, a vyjádřit tak touhu po uzdra-
vení svých blízkých, vzájemných vztahů 
i celé planety.“

 TEREZA ZAVADILOVÁ
Téma na str. 4–5 a příloha o Bílé hoře

Na Bílé hoře 
je kříž smíření

Buďme solidární a ohleduplní, 
vybízí předseda ČBK

P. Abraham Fischer se svým křížem.
 Snímek David Macek

Francie se staví
proti teroru
Smuteční zvony za oběti teroristického 
útoku v Nice 29. října zněly z francouz-
ských kostelů. Jedenadvacetiletý džihádi-
sta zde zavraždil dvě ženy a jednoho mu-
že. „Je to okamžik bolesti v době zmatku. 
Terorismus a  násilí nesmějí být nikdy 
přijímány,“ odsoudil čin Vatikán. Papež 
vyjádřil blízkost „truchlícímu katolické-
mu společenství“ a ujistil o modlitbě za 
oběti, jejich blízké i za to, „abychom na 
sebe opět hleděli jako bratři a sestry, ni-
koli jako nepřátelé“. Předseda Francouz-
ské rady muslimské víry Mohammed
Moussaoui požádal muslimy v zemi, aby 
na projev zármutku a solidarity upustili 
od oslav islámského svátku Mawlid, který 
na 29. října připadl. Francouzský prezi-
dent Emmanuel Macron v telefonickém 
rozhovoru ujistil papeže Františka, že se 
postará, aby Francouzi mohli praktikovat 
svou víru beze strachu. (la croix, cna, sch)

Více na str. 3
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Při Modlitbě za domov se pravidel-
ně ve státní svátek 28. října scházejí 
k ekumenické bohoslužbě zástupci 
církví. Letošní ročník s mottem „Žít 
ve společném domě“ však byl ovliv-
něn opatřeními proti šíření korona-

viru. „Tradiční ekumenické boho-
služby s koncertem, které se účastní 
zástupci jednotlivých církví, hosté 
v  diskusi a  široká veřejnost, jsme 
se letos museli vzdát, stejně jako 
divadla a  dalšího doprovodného 

programu,“ uvedl Petr Jan Vinš, 
generální sekretář Ekumenické ra-
dy církví, která slavnostní modlitbu 
každoročně organizuje. 

Bohoslužba v  Husově sboru 
v pražských Vršovicích tak měla ne-
obvykle komorní a rodinný charak-
ter, neboť tamnímu faráři Davidu 
Frýdlovi v téměř prázdném kostele 
asistovali výhradně členové jeho 
vlastní rodiny. Vstupy, které byly 
zaměřeny i na život křesťanů v ak-

tuální době, a hudební vystoupení 
Václava Neckáře byly pro přenos na 
ČT2 předtočeny. 

„Je doba prázdných kostelů, ale 
určitě není doba prázdných srd-
cí,“ řekl na úvod bohoslužby farář
Církve československé husitské. 
V  modlitbách pak pamatoval ze-
jména na ty, kteří kvůli pandemii 
trpí nejvíce. V promluvě připomněl 
a  poděkoval všem, kteří jako sv. 
Tomáš „v těchto dnech vkládají své 

ruce do ran tohoto světa“, tedy zdra-
votníkům, učitelům a všem lidem, 
kteří v aktuální době slouží ostat-
ním. „Tomášova víra se rodí v oka-
mžiku, kdy je konfrontován s tím, co 
bolí, co krvácí, co čeká na své uzdra-
vení,“ řekl David Frýdl s tím, že Pán 
Bůh nemá jiné nohy, ruce ani ústa 
než ty naše. Uvedl také, „že Ježíš 
ruší rovnici, kde platí, že nemoc 
je trestem nebo odplatou za lidská 
pochybení“.  KAREL PUČELÍK

Požár ve středu 28. října odpoledne 
zcela zničil dřevěný pravoslavný kos-
tel sv. Michala ve svahu v pražské za-
hradě Kinských pod Petřínem. Zříti-
la se mu věž a shořela celá šindelová 
střecha, zůstaly jen ohořelé trámy. 

Kostel ze 17. století byl do Prahy 
převezen z Velkých Louček u Muka-
čeva na dnešní Ukrajině v roce 1929 
u příležitosti desátého výročí připo-
jení Podkarpatské Rusi k Českoslo-
vensku, a proto se mu říkalo „kar-
patský“. Svatostánek byl součástí 
sbírek Národopisného muzea a vy-
užívala ho rumunská pravoslavná 
farnost. Poslední bohoslužbu tam 
sloužil farář Andrej Dancius v úterý 
před požárem, nyní jim starokatolí-
ci nabídli svou petřínskou katedrálu 
sv. Vavřince k dočasnému užívání. 

Příčinu požáru vyšetřuje policie, 
pravděpodobné jsou nedbalost nebo 
zapálení, možná ze strany místních 
bezdomovců. Škoda se odhaduje 

na desítky milionů korun. Na pa-
mátkově chráněný objekt už zahájil 
pražský magistrát veřejnou sbírku. 
Po potvrzení ministerstvem vnitra 
bude zveřejněno číslo účtu.

V  posledních letech požáry po-
stihly i jiné dřevěné kostely v Česku. 
V srpnu 2017 shořel kostel v Gutech 

102 LET OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA si 28. října na Vítkově připo-
mněli kromě politiků zástupci církví. Položit květiny k Národnímu památníku 
se vydali (zleva): kardinál Dominik Duka, generální sekretář Ekumenické 
rady církví Petr Jan Vinš, patriarcha Církve československé husitské Tomáš 
Butta a biskup Zdenek Wasserbauer.  Snímek archiv Petra Jana Vinše

Modlitba za domov komorně a online

V Praze shořel „karpatský“ kostel

Pomáhají nemocným i seniorům

na Frýdecko-Místecku z 16. stole-
tí, trest za jeho zapálení si ve věze-
ní odpykávají tři mladíci a na místě 
vzniká replika. V dubnu 2002 pla-
meny zničily zase dřevěný kostel
sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové, šlo 
patrně o závadu v elektroinstalaci. 
Po dvou letech byl obnoven.  (tez)

Pravoslavný kostel sv. Michala před požárem a po něm. 
 Snímek Facebook Jana Čižinského

Program Modlitby za domov omezila opatření 
proti pandemii. V televizním přenosu nechyběly 
přímluvy za nemocné a zdravotníky. 

Zdravotníci i domovy 
důchodců jsou nyní 
pod enormním tlakem. 
Ulehčit jim mohou 
dobrovolníci, kterých 
stále není dost. Zapojují 
se řeholníci, bohoslovci, 
kněží, skauti a studenti. 

Propracovanou strukturu pomoci 
vytvořili skauti. Na webu skaut.cz/
zvladnemeto je soupis organizací, 
které žádají o pomoc. Vše je rozdě-
leno podle krajů. Každý dobrovolník 
se tak může podívat, kde je v  jeho 
okolí o jeho služby zájem, a nabíd-
nout své schopnosti.

Jedním ze stovek skautských 
dobrovolníků je student ekonomie 
s přezdívkou Chicko. Je z Brna, ale 
i tak zareagoval na volání o pomoc 
z Domova seniorů ve Strážnici, kde 
se zhruba polovina zaměstnanců 
dostala do karantény. S kamarádem 
z Červeného kříže Karlem a skaut-
kou Lindou nastoupili místo nich. 
„Po příjezdu proběhl krátký brie-
fing, po kterém už jsme věděli, ke 
komu se máme připojit. Pak jsme se 
nasoukali do návleků, ochranného 
obleku, tří vrstev rukavic, respirá-
torů a obličejového štítu, abychom 
byli dokonale chránění před jakým-
koli virem. Vždycky jsem chtěl být 
astronautem a teď se mi to konečně 
povedlo,“ usmívá se Chicko. Pomá-
hali s tím, co bylo potřeba – přená-
šením věcí, asistencí při jídle nebo 
třeba s  holením. „Zdravotní sest-
řičky, i když byly unavené a přidu-
šené, byly neskutečně milé a i přes 
respirátory a obličejové štíty se po-
řád usmívaly. Doteď nechápu, jak to 
zvládaly,“ diví se.

Do okamžité pomoci se od prvních 
dnů zapojilo 19 studentů a všech-
ny vyučující zdravotnice z Církevní 
střední školy a Střední zdravotnic-
ké školy sv. Anežky České v Odrách. 
Pracují v nemocnicích v Novém Jičí-
ně a v Odrách, v domovech v Odrách 
a ve Vítkově a v sociálních zaříze-
ních Archa a Effata v Novém Jičíně. 
„Velmi si vážíme vaší pomoci a to-
ho, že jste se stali součástí našich tý-
mů,“ ocenili je zástupci jičínské ne-
mocnice na facebookovém profilu.

„Do nemocnice na výpomoc jsem 
se přihlásila, abych v téhle těžké do-
bě pomohla sestřičkám, ale také pa-
cientům. Práce v nemocnici mě baví 
a jsem ráda, že mám tuhle možnost. 
Všichni zdravotníci jsme v tom spo-
lečně a měli bychom si navzájem po-
máhat, ať to společně zvládneme,“ 
přibližuje například studentka Bri-

git Oprštěná. Kateřina Jurajdová 
a Markéta Zavadilová nastoupily na 
interně a jsou rády, že mohou pomo-
ci a zároveň získat nové zkušenosti 
a praxi. Přímo na covidovém oddě-
lení pomáhá další oderská student-
ka Nela Hrachovcová.

Velkou pomocí je i darování plazmy. 
Ti, kdo nemoc covid-19 už prodělali, 
mají totiž protilátky a jejich krevní 
plazma může pomoci těžce nemoc-
ným. Darovat se ji rozhodlo napří-
klad několik skautek z Třebechovic. 
„Podpořte dobrou věc! Přidejte se 
k nám a pojďte darovat krev nebo 
plazmu. Obzvlášť teď je to zapo-
třebí. A zejména plazma těch, kteří 
si poradili s koronavirem,“ vyzvaly 
pak ostatní.

Kněz v roli sanitáře

Jako dobrovolný pomocný zdravot-
ník-sanitář nastoupil do Karlovar-
ské krajské nemocnice P. Romuald 
Štěpán Rob, duchovní správce far-
nosti Karlovy Vary – Rybáře. „Byl 
jsem nedávno zaopatřovat pacient-
ku na zdejším infekčním odděle-
ní a viděl jsem, jak moc vytížení tu 

všichni zdravotníci jsou, jak jsou ve 
stresu, jak je tu potřeba každé ruky. 
Měl jsem ještě nevyčerpanou dovo-
lenou, takže volba, jak ji strávím, by-
la jasná,“ konstatuje. Povinnosti ve 
farnostech za něj převzal  emeritní 
biskup František Radkovský, který 
sídlí na stejné faře. „Každý ale obý-
váme jiné patro, jsme izolovaní, tak-
že nehrozí, že bych případně bisku-
pa Františka nakazil,“ zdůrazňuje
P. Rob, který od pondělí 26. října roz-
náší na koronajednotce pacientům 
jídlo, krmí je, stará se o jejich hygi-
enu, zachází s biologickým materi-
álem. I tak jej pacienti a zdravotní-
ci berou jako duchovního. „Snažím 
se kromě manuální práce podávat 
duchovní vakcínu, přinášet kousek 
nebe,“ říká s úsměvem a na otázku, 
zdali nemá strach z nákazy, odpoví-
dá: „Taky na mě obavy dolehly. Ale 
jako kněz mám přece v popisu práce 
být jednou nohou na věčnosti.“

Pomáhat lze ale i z  tepla domova. 
„Dobrovolníci k nám docházejí na 
různé akce během roku. Kvůli zá-
kazu návštěv se teď naši uživatelé 
cítí více osamoceni, potřebovali by-
chom dobrovolníky, kteří by jim dě-
lali individuální společnost,“ uvádí 
například Jaroslav Doležel, vedou-
cí Domova pokojného stáří sv. Vác-
lava, který provozuje Charita Ost-
rava. Mnozí z obyvatel domova by 
přivítali, kdyby jim někdo četl, luštil 
s nimi křížovky nebo si s nimi popo-
vídal. Kvůli riziku přinesení nákazy 
domov preferuje kontakt na dálku. 
Podle Doležela je nejlepší, když se 
takto nabídnou sami příbuzní – děti 
či vnuci: „Naši uživatelé nemají ani 
tak strach o sebe, jako o svá vnouča-
ta. Když se vnuci zapojí a propojí se 
se svými babičkami a dědečky přes 
videohovor, je to ideální.“

TOMÁŠ KUTIL, ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

Trojice skautů pomáhala v Domově seniorů ve Strážnici. Snímek DS Strážnice

Nela Hrachovcová na covid oddělení.
 Snímek archiv školy v Odrách

Studenti i vyučující
společně

Plazma, která zachraňuje Ať se zapojí i vnoučata
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KRÁTCE
K NENÁSILÍ A KONSTRUKTIVNÍ-
MU DIALOGU v  respektu k  důstoj-
nosti každého člověka vyzvala stálá 
rada Polské biskupské konference po-
té, co v Polsku už několikátý den pro-
bíhají protesty a stávky proti dalšímu 
zpřísnění potratové legislativy. Po ráz-
ném omezení možnosti legálního po-
tratu v roce 2016 nyní 22. října ústavní 
soud rozhodl, že umělé ukončení těho-
tenství kvůli poškození plodu odporu-
je ústavě. V  zemi by tak napříště mě-
la být interrupce legální jen v případě 
znásilnění či incestu nebo ohrožení ži-
vota matky. Někteří protestující útočí 
mj. na křesťanské symboly a majetek, 
a dokonce vtrhli do kostelů a přeruši-
li bohoslužby. V několika městech na-
opak extremisté napadli demonstrant-
ky. Mluvčí episkopátu P. Leszek Gęsiak 
SJ připomněl, že církev netvoří záko-
ny ani nerozhoduje o  jejich ústavnos-
ti, „avšak nemůže přestat bránit život 
ani se vzdát prohlášení, že každý člověk 
musí být chráněn od početí až do při-

rozené smrti“. Biskupové nabádají vě-
řící, aby podnikli konkrétní kroky k se-
tkávání s  těmi, kdo potřebují pomoci, 
a modlili se za ukončení napětí. Na ve-
řejné činitele se pak obracejí, aby ana-
lyzovali příčiny současné napjaté situ-
ace a hledali východiska ke společnému
dobru.

REKORDNÍ ÚČAST ZAZNAMENA-
LA letošní modlitební iniciativa „Milion 
dětí se modlí růženec“ (více v KT 41). 
Ve dnech 18. a 19. října se do této výroč-
ní akce papežské nadace Církev v nouzi 
(ACN) zapojily děti ze 136 zemí celého 
světa, nejčastěji z Polska, Mexika, In-
die, Filipín a Slovenska. Ústřední pros-
bu za mír a  jednotu zvláště zdůraznily 
děti z  Arménie – tato země nyní válčí 
se sousedním Ázerbájdžánem – a také 
z Běloruska, které od srpna svírá poli-
cejní násilí. K modlitbě dětí se zde online 
přidal i minský arcibiskup Tadeusz Kon-
drusiewicz, jehož drží běloruská vláda 
v exilu. Další prosili za konec pandemie 
a všechny nemocné. „Počítadlo na inter-
netové stránce, kde se mohly zaregistro-

vat skupiny a rodiny, se zastavilo na čísle 
509 771. Víme však o tisících dalších, 
kteří se zaregistrovat nemohli, protože 
dva dny před modlitbou se stránky kam-
paně staly cílem kybernetického útoku,“ 
podotkla Maria Lozanová z ACN. Ini-
ciativa vznikla roku 2005 ve Venezuele.

ZE ZBYTKŮ SVIC vyhořelých v bra-
tislavské katedrále sv. Martina vyrá-
bějí Milosrdné sestry sv. Vincenta no-

vé dekorační svíčky. Jejich prodej pak 
slouží k podpoře hospice, který sestry 
provozují v Trenčíně, a to formou lůž-
kové i  domácí péče. Jeho provoz po-
máhá financovat dále například kaž-
doroční benefiční ples nebo podzimní 
koncert – obě akce se letos naštěs-
tí mohly konat, neboť připadly vždy 
na čas před vyhlášením karanténních
opatření.
 (vaticannews, kai, tkkbs, sch)

AMERICKÁ CÍRKEV MÁ NOVÉHO BLAHOSLAVENÉHO. Minulý týden byl v katedrále sv. Josefa v Hartfordu v Connecticutu 
beatifikován P. Michael McGivney (1852–1890), zakladatel bratrstva Kolumbových rytířů. Syn irských přistěhovalců vynikal pas-
toračním nadáním a péčí o chudé, vdovy a sirotky. Kolumbovy rytíře – dnes největší katolické laické sdružení na světě, čítající takřka 
dva miliony členů – založil jako společenství dospělých mužů, kde mohou růst ve víře a dobročinnosti a vzájemně si v tom pomáhat. 
McGivney zemřel v pouhých 38 letech jako oběť pandemie tzv. ruské chřipky.  Snímek ČTK

Jaké výzvy postavila před 
církev koronavirová 
krize? To napověděla 
svědectví více než 11 tisíc 
respondentů z celého 
světa, která shromáždil 
známý vídeňský teolog 
P. Paul Zulehner.

Ten minulý týden představil první závěry 
tohoto mezinárodního průzkumu, který 
v lednu příštího roku zveřejní knižně pod 
názvem „Bange Zuversicht“ (Úzkostná 
důvěra) v řezenském křesťanském na-
kladatelství Friedrich Pustet. Průzkum 
P. Zulehner vedl online letos v červen-
ci v  deseti světových jazycích. Ptal se 

Světový průzkum mezi 
křesťany o výzvách pandemie

Francie:
Jak čelit násilí
a teroru
bez nenávisti

na zkušenost a proměny křesťanské ví-
ry a praxe v období epidemiologických 
omezení. Podařilo se mu shromáždit 
11 353 hodnotitelných reakcí z celého 
světa, včetně zemí, které byly nákazou 
zasaženy nejhůře – jako USA, Velká Bri-
tánie, Belgie či Itálie.

Pečujme o poražené
této pandemie

Podle toho, jak P. Zulehner vyhodno-
til získané údaje, krize „hluboce změni-
la postoj lidí k životu“. Na základě po-
střehů, potřeb a očekávání respondentů 
pak nabídl cestu, kudy by církev mohla 
lidi krizí provést. Především by podle 
něj měla nyní na prvním místě stát pé-
če nikoli o zajištění bohoslužeb, nýbrž 
o „poražené pandemie“, tedy o ty, kdo 
ztratili zaměstnání, o rodiče samoživi-

tele, osamělé lidi, provozovatele malých 
podniků, které čelí krachu, či uprchlí-
ky – a to v duchu ideje papeže Františ-
ka vyjít zpoza zdí kostelů na periferie. 
Pastorační úsilí by se pak, jak vyvozuje
P. Zulehner, mělo zaměřit na pomoc li-
dem „dokázat obstát ve strachu“ (aby do-
kázali přijmout svou zranitelnost a smr-
telnost), ale přitom je inspirovat k naději. 

Dále teolog upozorňuje, nakolik ko-
ronavirová krize podněcuje ve společ-
nosti polarizaci a  rozdělení. A  křesťa-
ny vyzývá, aby byli „staviteli mostů“ 
a „umělci vyváženosti“ – a přispěli tak 
k dialogu mezi těmi, kdo upřednostňu-
jí ochranu zdraví, a  těmi, kdo si přejí 
chránit spíše ekonomiku. Nakonec si
P. Zulehner všímá, že rozvoj digitalizace, 
který během karanténních opatření vy-
stoupil do popředí, vytváří nové sociální 
otázky – a ty potom vyžadují spravedlivé 
politické odpovědi. (kathpress, sch)

PROLIDI.ONLINE
YouTubeProlidi.online

Rozsáhlá duchovní nabídka a povzbuzení pro všechny 
na webu i You Tube kanálu nejen ve stavu nouze

Web:

Videa:

Barrettová, 
nová soudkyně
Katolická veřejnost v USA vítá potvrzení 
soudkyně Amy Coney Barrettové do Nej-
vyššího soudu. 26. října se tak stala šes-
tou praktikující katoličkou v devítičlen-
ném sboru a posílila jeho konzervativní 
křídlo (více v KT 40). „Modlíme se, aby 
ji i nadále vedl Duch Svatý a doprová-
zel ji v její službě naší zemi,“ komentuje 
neworleanský biskup Gregory Aymond. 
Nominaci Barrettové provázela kritika, 
neboť ji prezident Donald Trump navrhl 
do doživotní funkce jen krátce před pre-
zidentskými i senátními volbami, dokud 
měla Barretová v senátu zaručenou pod-
poru. Soudkyně sama byla kritizována 
i pro svou víru, včetně vazeb na charis-
matickou komunitu People of Praise (Li-
dé chvály). Republikánský senátor Josh 
Hawley pak varoval před „antikatolickou 
bigotností“. Útoky na vyznání Barrettové 
odmítl i prezidentský kandidát Joe Biden, 
sám katolík. (cna, catholicherald, sch) 

Po učiteli Samuelu Patym, kterého za-
vraždil mladý Čečenec 16. října poté, 
kdy pedagog při jedné z hodin občan-
ské nauky ukázal třídě karikatury pro-
roka Mohameda ze satirického časopisu 
Charlie Hebdo (více v KT 43), zemřeli 
minulý čtvrtek další tři lidé při útoku no-
žem v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 
v Nice. Jedenadvacetiletý Tunisan, který 
teprve před pár týdny přijel do Francie, 
s výkřiky „Allahu Akhbar“ zabil pětapa-
desátiletého kostelníka Vincenta Loquè-
se a dvě věřící, šedesátiletou Nadine De-
villersovou a čtyřiačtyřicetiletou matku 
tří dětí Simone Barretovou Silvovou. 
Francie poté vyhlásila stav nejvyšší po-
hotovosti a posilnila bezpečnostní opat-
ření. Pachatele policie zranila a je ve váž-
ném stavu v nemocnici. 

„Jsme pohnuti, zasaženi a  otřeseni 
tak nepopsatelným skutkem,“ prohlá-
sil jménem Francouzské biskupské kon-
ference (CEF) její mluvčí P. Hugues de 
Woillemont. „Tento teror se snaží v naší 
společnosti nastolit hrůzu. Je nezbytné, 
abychom tuto sněť zastavili, stejně jako 
abychom znovuobjevili nepostradatel-
né bratrství, které nás udrží zpříma tvá-
ří v tvář hrozbám,“ vzkázali biskupové. 
Celý text zveřejnili na svém webu eglise.
catholique.fr.

Biskupové rovněž ujistili, že katolíci 
„navzdory bolesti, která je svírá, odmíta-
jí propadnout strachu“. V rozhovoru pro 
deník La Croix upřesnil předseda CEF 
arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort, 
že „hněv i strach je na místě akcepto-
vat, jsou to lidské reakce“. Otázka však 
podle něj zní, jak s nimi naložíme. „Ne-
zůstávejme ve strachu a beznaději uza-
vřeni a uvězněni v hněvu, který se může 
proměnit v nenávist,“ varoval arcibis-
kup. Oběti z Nice – křesťané zabití v kos-
tele – se staly pro útočníka „symboly“, 
stejně jako před čtyřmi lety P. Jacques 
Hamel zavražděný při mši svaté v Saint-
-Étienne-du-Rouvray, jak také píší bis-
kupové ve svém prohlášení.

Arcibiskup de Moulins-Beaufort zdů-
raznil: „Neváhám říci, že jsme ve válce 

proti ideologii islamismu. Je to celosvě-
tový boj, v němž jsou dotčenou stranou 
i muslimové. A těm, kdo chtějí žít svou 
islámskou víru, působí mnoho boles-
ti. Násilí je ale v  srdci každého člově-
ka, včetně toho mého, a  jeho přeměna 
je práce, kterou musíme odvést sami na 
sobě,“ dodal de Moulins-Beaufort s tím, 
že je nutné dál pokračovat v cestě smí-
ření a dialogu mezi oběma zasaženými 
náboženstvími.

Současné útoky ve Francii se odehrá-
vají v souvislosti se soudním procesem, 
který běží od počátku září a  kde jsou 
souzeni údajní spolupachatelé atentátu 
na redakci Charlie Hebdo v lednu 2015. 
Tam dva džihádisté kvůli výše zmíněným 
karikaturám, které označili za rouhavé, 
zavraždili dvanáct lidí a další zranili. Sa-
mi byli později dopadeni policií a zastře-
leni. Ve Francii byly jen od té doby spá-
chány takřka dvě desítky islamistických 
útoků. Časopis Charlie Hebdo nyní kari-
katury znovu otiskl.

Lapeni ideologií

Jak tvrdí arcibiskup de Moulins-Beau-
fort, v zemi nicméně v boji proti džihá-
dismu pozoruje „velký pokrok“: „Poli-
tici, novináři i muslimští lídři odvážně 
pojmenovávají, odkud toto zlo přichází. 
Je potřeba ukázat patologie islámu, kte-
ré reprezentuje islamismus. Tato zesvět-
štělá ideologie, živená jednotlivci a roz-
dmýchávaná vyjadřováním některých 
zahraničních politiků, má významný 
vliv zvláště díky internetu. Je zneklidňu-
jící pozorovat, jak se mladí lidé nechá-
vají touto ideologií polapit a stávají se 
jejími vykonavateli,“ řekl arcibiskup 
s tím, že cestou ven je vytváření každo-
denních vztahů mezi křesťany a musli-
my, a zvláště mezi muslimskými a křes-
ťanskými rodinami, dětmi a  mládeží. 
Ty dnes ve Francii žijí často izolovaně, 
a dialog a vzájemné uznání tak nejednou 
mají místo jen na úrovni náboženských 
špiček. 

ALENA SCHEINOSTOVÁ

Za zesílených bezpečnostních opatření prožili Francouzi 
dušičkové svátky. Tisíce vojáků chrání hřbitovy a kostely 
či školy poté, co zemi zasáhlo další teroristické násilí.
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Ta bitva trvala jen dvě 
hodiny, ale vstoupila do 
historie jako mezník, který 
na celá staletí zatížil české 
dějiny. Přitom stačilo málo 
a nemusela se odehrát. 
Letos od ní uplyne 400 let.

Ráno 8. listopadu 1620 bylo chladné, až mra-
zivé, v údolích se válela mlha a vypadalo to, 
že obě vojska se uklidí do zimních kvartýrů 
a v bojích se bude pokračovat až na jaře. Ze-
jména morálka stavovského vojska, které se 
opevnilo v předpolí Strahovské brány na návr-
ší zvaném Bílá hora, nebyla valná. I když mě-
lo strategicky výhodnější postavení, nevyuži-
lo toho kvůli nekázni armády a neschopnosti 
vedení. Na obou stranách se ještě před bitvou 
ozývaly hlasy, které radily vyhnout se střetnu-
tí, jehož výsledek považovala i katolická strana

za nejistý. Nakonec se císařská katolická ar-
máda ve spojení s Maxmiliánem Bavorským 
rozhodla zkusit ukončit vleklý dvouletý kon-
flikt ještě před Vánoci.

„Bitva započala krátce po poledni a do úto-
ku přešli katoličtí vojáci. Byli k tomu podníceni 
strhujícím kázáním karmelitánského řeholní-
ka Dominika à Jesu Maria, který zajišťoval, že 
vojsko stojí pod ochranou samotné Panny Ma-
rie. Její pohaněný obraz ze Strakonic Dominik 

třímal a vystavoval k uctívání,“ píše historič-
ka Ivana Čornejová v osmém díle Velkých dějin 
zemí koruny české, kde popisuje i následnou 
bitvu. Ta netrvala dlouho – skončila během ne-
celých dvou hodin. A jak upozorňuje historička, 
ani ztráty na obou stranách nebyly příliš velké. 
Když na levém křídle stavovského vojska „pěší 
oddíly Jindřicha Matyáše Thurna vcelku úspěš-
ně postupovaly proti císařským, náhle a  bez 
zjevné příčiny se obrátily na překotný ústup“ 
– což následně rozvrátilo celou stavovskou ar-
mádu, která se dala na útěk až k vltavským bře-
hům. „Dlouho bývali vyzdvihováni ‚hrdinní 
Moravané‘, přesněji řečeno pluk žoldnéřů na-
verbovaných za moravské peníze. Tito pěšáci 
pod vedením Jindřicha Šlika stáli na pravém 
křídle vedle zdi královské obory při letohrád-
ku Hvězda a měli být v závěrečné fázi nedlou-
hé srážky téměř do jednoho zabiti. Tak alespoň 
praví tradice,“ jak poznamenává Čornejová. Bi-
tva, která byla spíše šarvátkou, měla ovšem pro 
země koruny české závažné důsledky.

V  našem tématu se s  historikem Petrem 
Vorlem budeme snažit přiblížit, co této osu-
dové bitvě předcházelo. Bílá hora, která byla 

po staletí příčinou rozdělení, se v posledních 
letech stává místem setkávání a smíření. Hlav-
ně díky sestrám benediktinkám, které zde mají 
svůj klášter a žijí zde s ekumenickou otevře-
ností. 

Připomínky Bílé hory

K letošnímu 400. výročí bitvy na Bílé hoře byla 
naplánována řada akcí, jejichž konání ovšem 
bylo kvůli pandemickým opatřením zrušeno 
nebo je ohroženo. Nicméně 30. října byl v Ale-
ji exulantů vztyčen tři a půl metru vysoký kříž 
smíření, jehož autorem je německý benediktin 
a umělecký kovář Abraham Fischer (více na 
str. 1). Ve výroční den bitvy 8. listopadu zazní 
v 15 hodin u mohyly na Bílé hoře ekumenické 
nešpory s následnými modlitbami a slavnost-
ním odhalením instalovaného kříže smíření 
v nedaleké aleji. Večer ve 20 hodin se pak mo-
hou k pietní vzpomínce připojit všichni zapá-
lením svíčky za oknem. Bylo připraveno také 
několik výstav – ta venkovní u sester benedik-
tinek na Bílé hoře je přístupná i v současné do-
bě vládních nařízení.  JAN PAULAS

Bitva, do níž se nikomu nechtělo

Když se vydáte pražskou 
tramvají na Bílou horu, budete 
za břevnovským klášterem 
míjet oboru s letohrádkem 
Hvězda, u jehož zdí proběhlo 
poslední dějství bělohorské 
bitvy. Jen pár metrů od konečné 
točny tramvaje leží malý 
klášter sester benediktinek.

Vrata jsou zde návštěvníkům otevřená i v čase 
pandemie. Už při vstupu do nádvoří klášte-
ra neomylně zjistíte, kde jste se ocitli – aspoň 
v těchto dnech. V jeho venkovních ambitech, 
které zdobí nástěnné malby, je totiž na velkých 
panelech k vidění výstava věnovaná bělohor-
ské bitvě a událostem, které ji předcházely, ale 
i celému tomuto poutnímu místu na Bílé hoře. 

Sestry benediktinky z opatství Venio sem 
přišly v roce 2007. Areál měl tu správnou ve-
likost pro čtyři příchozí sestry, tři Češky a jed-
nu Němku, které sem zamířily z bavorského 
Mnichova. Dnes jich je tu šest. Vedle benedik-
tinské spirituality a obnovy zdejšího poutního 
areálu při kostele Panny Marie Vítězné se jim 
stalo výzvou samotné místo zatížené neblahou 
historií. „Postupně nám začalo být jasné, že je 
potřeba pracovat i s jeho minulostí a historií. 
Sama jsem byla evangelička, než jsem vstoupi-
la do řádu, takže mám blízko k tomuto tématu 
i k jiným církvím. Znala jsem třeba osobně sy-
nodního seniora Joela Rumla a lidi z ekume-
nického oddělení Českobratrské církve. Po-
zvali jsme je tedy k nám na návštěvu a z toho 
vzešla myšlenka pořádat tu společně s uměl-
ci každý rok ekumenické nešpory,“ vzpomíná 
sestra Francesca Stanislava Šimuniová OSB, 
která mě provádí nádvořím kláštera.

Pocta padlým vojákům

Ještě před příchodem benediktinek zde v roce 
1999 vznikl hrob padlých vojáků v bělohorské 
bitvě jako symbol smíření katolíků a protes-
tantů. „V areálu původně žádní vojáci pohřbe-
ni nebyli. Když ale v roce 1999 papež Jan Pavel 
II. vyhlásil blížící se milénium rokem smíře-
ní, kohosi napadlo, že ve Vojenském historic-
kém ústavu jsou ostatky bělohorských vojáků 
a že by měly být důstojně pohřbeny. Je dost 
pravděpodobné, že jde o  stavovské vojáky, 
o ostatky, které se našly u zdi obory, kde byl 
zmasakrován Šlikův pluk,“ přibližuje benedik-
tinka. Když sem následně sestry přišly, spojily 
se s umělci, aby toto místo ztvárnili výrazněji. 
První intervence se zhostili tři mladí umělci 
(malíř Patrik Hábl, architekt Norbert Schmi-
dt a hudební skladatel Michal Rataj) a vznik-
lo 42 litografických kamenů, na kterých by-
ly nakresleny tváře lidí. „Běhal nám mráz po 
zádech, když jsme následně už po instalaci 
kamenů zjistili, že těch vojáků v hrobě je ta-

ké 42,“ vzpomíná sestra Francesca s tím, že 
kameny zde ale nemohly zůstat. „Nejspíš by 
nepřežily zimu, a tak jsme uvažovali, co dál.“ 

Výsledkem úvah je současná podoba eku-
menického hrobu, který naleznete na malém 
nádvoří za kostelem. „Norbert Schmidt v ro-
ce 2016 oslovil sochaře Václava Ciglera, který 
jinak pracuje s výraznými materiály a monu-
mentálním tvarem, ale když sem přišel, hned 
cítil, že musí jít o velmi pokorné ztvárnění, 
které nebude konkurovat baroknímu areálu. 
A tak vymyslel velký kruh udusané hlíny sym-
bolizující jak bitevní pole, tak koloběh života 
a smrti, ale též násilí a míru. I to, že po válkách 
zůstávají jen podupaná pole.“ Podle řeholnice 
je však tento prostor otevřený i vlastním výkla-
dům a pocitům všech, kdo sem přijdou. Sou-
běžně s  tím se zrodily zmíněné ekumenické 
nešpory. „Věděli jsme, že se blíží letošní 400. 
výročí bitvy a že takové věci chtějí čas, aby vzni-
kaly přirozeně, na přátelské rovině, aby nešlo 
o křečovitou snahu či pouhé symbolické ges-
to, po němž nebude následovat nic dalšího.“

Napětí i pokoj 

Místo v sobě dodnes nese i  jisté napětí. „Při 
první návštěvě synodní senior Joel Ruml při-
znal, že je pro něj opravdu nepříjemné sem 
vstupovat a vidět ty explicitně nepřátelské fres-
ky vůči jiným konfesím,“ naráží sestra France-
sca na tři nástropní malby ve zdejším koste-

le. Věhlasní malíři (Reiner, Asam, Schöpf) na 
nich zachytili císařské vojsko před bitvou na 
Bílé hoře i úprk stavovského vojska, ale také 
triumfální alegorii vítězství papežství a Habs-
burků nad nepřáteli katolické církve. „Snaží-
me se návštěvníkům tyto zraňující věci vysvět-
lit v kontextu doby, konkrétní politické situace. 
I to, jak je na malbě zneužit sv. Norbert: mons-
trancí zde oslepuje lidi, kteří z tehdejšího kato-
lického pohledu nevěřili správně.“

Jaké poučení tedy Bílá hora nabízí pro 
dnešní dobu? Podle sestry Francescy je důle-
žité rozlišovat, co se zde skutečně událo, jaký 
to mělo další vliv a jak se tento příběh tradoval. 
„Právě proto tu máme výstavu, která odhalu-
je jeho různé interpretace v běhu dějin. Nád-
herně je na ní vidět, jak se událost vyprávěla 
podle toho, kdo byl u moci nebo jaké byly do-
bové tendence. Poučení je tedy jednoznačné: 
i když jsme děti své doby, je potřeba informace 
přijímat kriticky. Žijeme v internetovém čase 
s možnostmi posílat si jedním kanálem jedno-
stranné informace a myslet si, že je to jediná 
pravda. O to víc je potřeba uvažovat kriticky 
a věci si ověřovat,“ říká sestra Francesca a ne-
myslí jen na bělohorské události.

Vedle historického poučení však chtějí be-
nediktinky vnášet na Bílou horu něco mno-
hem hlubšího, co už zachycuje jejich řádové 
heslo Pax, tedy mír, pokoj. „Čím dál víc zjiš-
ťujeme, že nemusíme vymýšlet nic dalšího. 
Zrovna tak nechceme utíkat od toho, že to-

to místo je v naší národní paměti bolavé, ale 
chceme tu nabízet prostor pokoje, kam může 
přijít kdokoli, člověk jakéhokoli vyznání, věří-
cí i nevěřící. Symbol bitvy může být dokonce 
symbolem našich osobních bitev či vnitřních 
konfliktů. A protože je tady křesťanský chrám, 
lidé je sem mohou přinášet před Boha a hledat 
mír, který začíná v každém z nás,“ uzavírá be-
nediktinka. I když nádvořím zvoní kladívka ře-
meslníků, kteří zrovna opravují velká klášterní 
vrata, nikterak to neruší její poslední slova: „Je 
to přece krásné, tiché místo, které přímo vybí-
zí k meditaci.“ Zkrátka hezký tip i na listopa-
dovou procházku. (pau)

Místo, které vybízí ke smíření

Všemohoucí věčný Bože, 
stvořil jsi nás VŠECHNY
podle svého obrazu,
abychom tebe, Jediného,
chválili JEDNÍM HLASEM,
milovali tě a sloužili tobě
i sobě navzájem CELÝM SRDCEM.
Shlédni na naše neshody
a rozdělení a daruj nám milost,
abychom naslouchali TVÉMU SLOVU
tak, aby nás vedlo stále více
ke SKUTEČNÉ JEDNOTĚ!
O to tě prosíme,
náš živý, milosrdný Bože!
Amen.

(Ekumenická modlitba, kterou se sestry
benediktinky modlí v tomto výročním roce 
každý den během polední modlitby.)

Ekumenické nešpory v klášteře benediktinek na Bílé hoře vloni v listopadu. Snímek Tomáš Ježek / Člověk a Víra

Mohyla bitvy na Bílé hoře. Repro KT
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Kudy vedla 
cesta k Bílé 
hoře? Abychom 
pochopili tyto 
události, musíme 
se vrátit do 
doby panování 

císaře Rudolfa II. Hovoříme o tom 
s historikem PETREM VORLEM 
z Univerzity Pardubice. 

 

Rudolfínský dvůr v Praze byl tehdy evropský 
fenomén. Jak se to stalo?
Rudolfínský dvůr představuje ve své době napros-
tou výjimku. Šlo o významné politické centrum, kte-
ré přitahovalo nejen uměleckou elitu, ale i vědce. 
Experimentální výzkum, který se tehdy v Čechách 
realizoval v řadě vědních oborů (třeba anatomie, 
fyzika, chemie), v žádném jiném evropském městě 
tehdy nebyl možný. Nejen kvůli penězům. Podob-
né aktivity vyvolávaly zájem církevních autorit bez 
ohledu na konfesi. Hranice mezi zkoumáním záko-
nitostí přírody a podezřelým „čarodějnictvím“ byla 
nezřetelná. Přímo u císařského dvora v Praze však 
byli experimentátoři, mudrlanti a podivíni všeho 
druhu v bezpečí. To se týkalo i konfesijní perzekuce, 
která zde byla mnohem menší než jinde. 

Která náboženská víra tehdy v Čechách a na Moravě 
převažovala, a která byla tedy povolena? 
Naše země tehdy představovaly pomyslné ostrovy 
mimořádné náboženské volnosti. V tom se promí-
taly zkušenosti z náboženských válek 15. století: 
v případě rozdílů ve víře je výhodnější rozumná do-
hoda než snaha o vnucení své konfese všem ostat-
ním. Tento princip v Čechách obecně uznávali až 
do Bílé hory, jenže právní rámec zaostával za re-
alitou. Vedle katolíků a  utrakvistů zde rostl vliv 
Jednoty bratrské, luteránské reformace i  učení
Kalvínova. 

V Čechách postupně vznikly tři dokumenty smě-
řující k legalizaci „nových“ konfesí: byl to návrh ná-
boženské reformy z roku 1543, tzv. Česká konfese 
(1575) a nakonec Majestát náboženských svobod 
(1609). Ve věcech náboženských však nepanovala 
úplná volnost. Hodně záleželo na sociálním pro-
středí. Navíc mezi jednotlivými nekatolickými kon-
fesemi panovaly značné rozdíly. Utrakvisté, kteří 
spadali pod administrativu tzv. dolní konzistoře, se 
od katolíků lišili jen „kalichem“, tedy formou bo-
hoslužby „pod obojí“. Takže na vaši otázku musím 
trochu šalamounsky odpovědět, že v Čechách a na 
Moravě byli mezi obyvatelstvem početně nejvíce 
zastoupeni jednoznačně nekatolíci – jen si nejsme 
jisti, jaký podíl mezi nimi měli tzv. novoutrakvisté 
(ovlivnění luteránskou reformací) a jaký tzv. staro-
kališníci, kteří byli před Bílou horou považováni za 
součást katolické církve. 

 
Proč potom na čelných místech nejvyšších zemských 
úřadů byli katolíci, když země byla převážně 
nekatolická, resp. utrakvistická?

Nejvyšší zemské úřady byly obsazovány podle sta-
vovské příslušnosti. To znamená, že ty skutečně 
nejvýznamnější (na úrovni dnešních ministrů) byly 
vyhrazeny jen pro příslušníky tzv. panského stavu 
z domácích rodů. Těch bylo pouhých několik desítek 
a významná část jejich členů se hlásila ke katolické 
víře. To se projevilo i v zastoupení katolíků v těch 
nejvyšších pozicích, zvláště když o jmenování roz-
hodoval český král. A Rudolf II. do těchto úřadů 
jmenoval přednostně katolíky. Tento archaický mo-
del obsazování zemské vlády chtěli opoziční stavo-
vé změnit. 

Čeští stavové tedy zřejmě nebyli převážně katolíci. 
Jakou mocí disponovali? 
V politické reprezentaci skutečně početně převa-
žovali nekatolíci, ale mezi nimi navzájem panovaly 
neshody konfesijní i zájmové. Moc, kterou dispo-
novali, se nedá vyjádřit jen počtem vojáků. V glo-
bálním konfliktu, ke kterému se v Evropě počátkem 
17. století schylovalo, byli významní zahraniční spo-
jenci. Na ty čeští stavové hodně spoléhali. Důležitou 
okolností pak bylo ovládnutí finančního systému 
země, který měla stavovská opozice od roku 1615 
plně pod kontrolou. Do Vídně tehdy z českých daní 
skoro žádné peníze neplynuly. 

K první stavovské vzpouře proti panovníkovi dochází 
už v roce 1608. Tehdy pro české stavy dopadla dobře. 
V čem se lišila od té neúspěšné o deset let později? 
Ten konflikt měl kořeny v Uhrách, kde v důsledku 
daňové a  konfesijní perzekuce vypuklo povstání 
proti vládnoucím Habsburkům. Cesta k jeho potla-
čení se stala pomyslnou „rozbuškou“ k řešení spo-
rů o moc, které dlouhodobě trvaly uvnitř habsbur-

ské rodiny. Nemocného a již neschopného Rudolfa 
II. měl vystřídat mladší bratr Matyáš, který tehdy 
projevoval velkou vstřícnost i v konfesijních otáz-
kách. V Uhrách se „převrat“ podařil, ale z českých 
zemí se na Matyášovu stranu přiklonila jen Morava. 
Čeští stavové v tomto konfliktu nakonec podpořili 
Rudolfa II., který zůstal českým králem ještě další
tři roky. 

A následně vydal svůj Majestát? Byl projevem jeho 
osvícené tolerantní politiky, nebo spíš vynucenou 
záležitostí? 
Majestát byl jedním z ústupků, které Rudolf II. slí-
bil českým stavům za podporu v konfliktu s bratrem 
Matyášem. Naplnění slibu si stavovská opozice ov-
šem musela vynutit, byť zůstalo u diplomatického 
nátlaku. Rudolf II. ustoupil a vydal Majestát v listin-
né podobě (1609), i když s ním nebyl vnitřně ztotož-
něn. Obsahově Majestát navazoval přímo na Čes-
kou konfesi (1575), ale rozšiřoval právo svobodné 
volby víry i na poddané. Tím byl i v evropském kon-
textu unikátní. 

Zanedlouho ale usedá na český trůn Rudolfům bratr 
Matyáš. Co zavinilo Rudolfův pád? A jaký byl vztah 
Matyáše a českých stavů? 
Rudolf II. byl na sklonku svého života vážně du-
ševně nemocný člověk. Uzavřen od okolního svě-
ta už nevnímal realitu. Takový člověk by neměl ze-
mi vládnout, neboť je snadno ovladatelný okruhem 
svých „rádců“. Jedním z projevů těchto stavů se stal 
počátkem roku 1611 pokus o vojenský zvrat situ-
ace v Čechách prostřednictvím nevelkého vojska, 
kterým v sousední Římsko-německé říši dispono-
val Rudolfův mladší bratranec Leopold Habsbur-

ský, titulární biskup pasovský. Pasovské vojsko do-
táhlo až do Prahy a české stavy stálo hodně úsilí, 
aby toto nebezpečí odrazili. Pak už Rudolf musel 
i český trůn uvolnit bratru Matyášovi, kterého hlu-
boce nenáviděl. Čeští stavové nástup krále Matyá-
še uvítali, neboť ve snaze usednout i na český trůn 
jim nasliboval, co chtěli. Ale své sliby později nebyl
schopen splnit. 

Co nakonec vyhrotí situaci, že stačí málo a čeští 
stavové dávají v roce 1618 v sázku všechny dosud 
získané svobody?
Naprostá většina českých opozičních stavů netuši-
la, že by defenestrací místodržících v květnu 1618 
(kterou plánoval jen velmi úzký okruh aktivistů) 
dávali všanc dosavadní svobody. Jejich právním za-
kotvením si byli jisti. Chtěli si vynutit, aby panov-
ník plnil své závazky, které akceptoval i Ferdinand 
II. v roce 1617 před svým přijetím za následníka 
trůnu. To se týkalo nejen náboženských svobod, ale 
i finanční správy země. Ještě několik týdnů po defe-
nestraci se žádná válka nekonala; čekalo se diplo-
matické řešení. 

Cestu k  válce otevřel až mocenský převrat ve 
Vídni v červenci 1618. Ambiciózní Ferdinand II. 
měl za sebou politickou i finanční podporu Španěl-
ska, tehdy hlavní světové velmoci. Rozhodl se tedy 
k riskantnímu kroku, kterým byl pokus o ovládnu-
tí českých zemí vojenskou silou. Konfesijní spory 
a květnová defenestrace pro něj byly jen vhodnou 
záminkou. Hlavním zájmem bylo ovládnutí eko-
nomických zdrojů (zvláště úvěrového, měnového 
a daňového systému a s ním související struktury 
pozemkového vlastnictví), jak se ukázalo bezpro-
středně po Bílé hoře.  JAN PAULAS

Od Majestátu k stavovskému povstání 

Utrakvisté 
Stoupenci křesťanské konfese, která vzešla z čes-
ké reformace (husitství), označovaní též jako kališ-
níci. Jde o příznivce učení Mistra Jana Husa, kteří 
mj. prosazovali přijímání eucharistie pod obojí způ-
sobou (chleba i vína) i pro laiky. V rámci katolické 
církve vytvořili po schválení Basilejských kompak-
tát (mírové ujednání mezi Basilejským koncilem 
a zástupci husitských Čech a Moravy, jehož nejdů-
ležitějším bodem bylo přiznání nároku na přijímání 
z kalicha) částečně samostatnou církevní organi-
zaci. V 15. století byl utrakvismus dominantní ví-
rou v Čechách a silné zastoupení měl i na Mora-
vě. V průběhu 16. století část utrakvistů splynula 
s Jednotou bratrskou, staroutrakvisté se postupně 
začlenili do katolické církve a novoutrakvisté se při-
kláněli k protestantům.

Čeští stavové 

Stavem se počátkem 17. století rozumí společenská 
vrstva s příslušností osob fyzických (šlechta) nebo 
právnických (královská města). Stavovské osoby 
měly právo zasedat na zemském sněmu s pravomo-

cí soudní a zákonodárnou, která vytvářela protivá-
hu moci královské, zvláště v rozhodování o daních. 
U šlechty byla příslušnost ke stavu podmíněna ro-
dově; od konce 15. století bylo přesně stanoveno, 
kdo patří ke šlechtě vyšší (páni) a kdo k nižší (rytíři). 
Stavovský systém byl v omezené míře prostupný; 
za určitých podmínek bylo možné stavovskou pří-
slušnost získat nebo ztratit. 

Česká konfese
Společné vyznání víry, které předložily české neka-
tolické stavy na zemském sněmu roku 1575. Před-
tím byl v českých zemích vedle katolicismu jediným 
legálním vyznáním utrakvismus. Za vlády císaře 
Maxmiliána II. se české nekatolické stavy snažily 
dosáhnout legalizace své víry, což se jim podaři-
lo právě roku 1575, kdy Maxmilián žádal po zem-
ském sněmu uznání svého syna Rudolfa jako ná-
sledníka trůnu a potřeboval také finance na válku 
proti Turkům. Stavové na oplátku požadovali vy-
dání dokumentu zaručujícího náboženskou svobo-
du. I přes neshody, jež panovaly mezi nekatolíky, 
se jejich zástupci dokázali shodnout na kompro-

misním vyznání víry, tzv. České konfesi. Císař 
Maxmilián ji však nepotvrdil písemně, jen ústně. 
Oficiální uznání tak přinesl až Rudolfův majestát
(1609).

Rudolfův majestát

Majestát náboženských svobod vydaný Rudolfem 
II. roku 1609 zaručoval nekatolíkům v Čechách svo-
bodu vyznání a vlastní církevní správu. Na svou do-
bu byl naprosto unikátní. Podle Majestátu nikdo ne-
směl být nucen ke katolickému ani jinému vyznání. 
Platil pro královská města, šlechtu i poddané. Každý 
obyvatel (ať pán, či poddaný) se tedy směl hlásit ke 
své víře, a to na všech panstvích. Listina byla zane-
sena do zemských desek jako platný zákon. Jeho 
platnost zrušil roku 1620 císař Ferdinand II. po Bílé 
hoře (dal Majestát rozstřihnout a spálit jeho pečeť). 

Kostely v Broumově a Hrobu

Události v Hrobu a Broumově na přelomu let 1617 
a 1618 bývají tradičně vykládány jako to, co vypro-
vokovalo povstání českých stavů proti Habsbur-

kům. V prvním z uvedených měst nechal pražský 
arcibiskup Jan Lohelius zbořit evangelický kostel, 
který si jeho poddaní nedávno předtím dostavěli. Ve 
druhém se pokusil tamní opat kostel odpůrců zavřít. 
Spor vznikl ohledně toho, zda jsou i církevní statky 
královskými, na nichž by směli nekatoličtí podda-
ní zbudovat svůj kostel, nebo jim to může církevní 
vrchnost zakázat.

Jak upozorňoval už před sto lety historik Josef 
Pekař ve své práci o Bílé hoře, obě strany měly kus 
pravdy. Chyba se podle něj stala už roku 1609 při 
formulaci Majestátu, kdy měla být otázka církev-
ních statků, jež umožňovala dvojí výklad, jasně for-
mulována. A upozorňuje, že věcně šlo v tomto spo-
ru o nepatrn ou část české půdy, „asi 4,2 % všeho 
obyvatelstva zemského“. Jenže „evangeličtí stavové 
si byli vědomi, jak neobyčejným triumfem je Maje-
stát z roku 1609, znali zděšení, jež způsobil mezi 
katolíky, a stále se obávali, že katolíci se pokusí vy-
rvati jim kořist. A v takové duševní náladě byli od-
hodláni dáti se v boj i tam, kde šlo jen o zcela malý 
kus, a k tomu sporný kus jejich práva,“ uzavírá Josef
Pekař.

(pau)

Měli byste vědět, kdo byli…

Začátek stavovského povstání. Romantická malba pražské defenestrace 1618 podle Václava Brožíka z roku 1889.  Repro KT
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DOPISY

Ad O církvi vycházející 
KT 41/2020 
Trochu se zpožděním, ale přece chci poděko-
vat za skvělý článek Mons. Aleše Opatrného. 
Taková slova by se měla tesat do kamene, ale 
hlavně uskutečňovat v životě křesťana i  far-
nosti. KT čtu vždy s nedočkavým zájmem, ov-
šem články autorů, jako je Aleš Opatrný, Jiří 
Zajíc, Mireia Ryšková, s ještě nedočkavějším. 
 KRISTINA STOSZKOVÁ, Bohumín

Ad dopisy 
KT 41/2020 
V KT se objevila informace, že některým čte-
nářům vadil vložený informační materiál o čin-
nosti mladých lidí v KDU-ČSL. Chtěla bych 
moc poprosit ty čtenáře, kterým tento materi-
ál vadil, aby čas a energii, věnované zmíněné 
stížnosti, raději věnovali zamyšlení nad tím, 
jak by oni sami mohli pomáhat vnášet obecně 
lidské, a zejména křesťanské postoje do veřej-
ného života, jak to dělají ti, o nichž zmíněný 
materiál mluvil. Bylo mi docela líto, že se re-
dakce ve své poznámce od zmíněného materi-
álu distancovala. MARIE KLANCOVÁ, Kladno

Zmíněná informace našim čtenářům nemíři-
la na inzertní přílohu KT, od které se redakce 
nedistancuje. Upozorňovali jsme na nelegální 
vklady letáků (jiné politické strany), o nichž nás 
někteří čtenáři informovali.  (red) 

DISTRIBUCE KT 
Kvůli pandemii je opět ztížena distribuce KT 
přes kostely. Proto jednatel KT rozhodl uvol-
nit aktuální vydání KT v elektronické podobě 
zdarma. Každou sobotu odpoledne se obje-
ví na www.katyd.cz odkaz ke stažení nového 
vydání KT, který bude dostupný po krátké re-
gistraci. Zároveň žádáme čtenáře o podporu 
formou předplatného. KT je financován pouze 
z předplatného a inzerce. Pokud jste předpla-
titeli a zaznamenáte problémy s doručováním 
novin do své poštovní schránky, kontaktujte 
zákaznické centrum distributora SEND Před-
platné na tel. 225 985 225 a 777 333 370.
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Josef Fanta ekolog lesa a krajiny
Příběh vizionáře evropského lesnictví a ekologie krajiny
a jeho cesta z Krkonoš do Nizozemí a zpět.

www.radioteka.cz

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

Brož., 200 s., 

249 Kč

Každá krize je 
zároveň i šancí

Prodat to, co doma překáží, 
ale může mít ještě využití jinde. 
A naopak – sehnat nyní, kdy je 
část obchodů zavřená, a navíc 
je nutno kvůli pandemii více 
šetřit, věc ve slušném stavu 
za dobrou cenu. To umožňují 
dva online bazary Signálů.cz.

Knihy, které někomu zabírají spoustu místa, 
starší elektronika, boty, oblečení pro děti i do-
spělé a další zboží – to vše mohou lidé prodat či 
koupit na dvou bazarech komunitního křesťan-
ského webu Signály.cz. První z nich je zaměře-
ný na knihy (signaly.cz/bazar-knih) a funguje 
již od roku 2017. O rok později vznikl druhý 
bazar – všeho možného (signaly.cz/bazar-2). 

Nápad mladých maminek

„Oba bazárky vznikly z iniciativy uživatelů na-
šeho komunitního webu. Bazar knih vym yslela 
Ludmila Křivancová, autorka knížek Papiňák 

a Mixér, když si se svými přáteli na Signálech 
knihy vyměňovala nebo nabízela ty vyřazené 
z fondu knihovny, kde pracuje,“ popisuje pro 
KT Petr Steinbauer, redaktor magazínu Signá-
ly.cz. „Bazar všeho možného pak vznikl jako 
projekt skupiny mladých maminek, které pro-
dávaly či poptávaly věci na miminka,“ doplňuje. 

Pro vstup do obou bazarů a  komunikaci 
s těmi, kdo poptávají nebo prodávají, je po-
třeba vytvořit si vlastní profil na webu (zare-
gistrovat se) a poté se stát členem virtuálního 
společenství (což schvaluje správce). „Pak je 
možné vybírat a domlouvat se s dalšími uživa-
teli,“ uzavírá Steinbauer.  (tez)

V čase, kdy není možné osobně 
se účastnit bohoslužeb, je 
více prostoru pro modlitbu 
a bohoslužby doma. Ve 
spolupráci s liturgikem
P. Petrem Soukalem přinášíme 
návrh bohoslužby za zemřelé, 
kterou si můžete uspořádat. 

Nejprve si připravte místo k modlitbě (Písmo, 
kříž, svíčka, případně třeba katechismus nebo 
rodinné fotoalbum). 

Začněte znamením kříže.
Je možné zazpívat vhodnou píseň.

Úkon kajícnosti
–  vlastními slovy;
–  modlitbou některého kajícího žalmu:

6, 32, 38, 51, 37, 130, 143;
–  děti se v rodině mohou omluvit, pokud

někoho předtím zlobily;
–  manželé se mohou omluvit sobě navzájem;
–  úkon kajícnosti je možné zakončit slovy: 
  „Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, od-

pusť nám hříchy a doveď nás do života věč-
ného.“ Ostatní se mohou k  této modlitbě 
přidat odpovědí: „Amen.“

Čtení z Písma
–  vhodné je vybrat některý úryvek ze čtení, 

která se používají při pohřbu (k dispozici
na Liturgie.cz);

–  po prvním čtení ze Starého zákona nebo no-
vozákonní epištoly se může zarecitovat (ne-
bo doma zazpívat) některý z žalmů, který 
vyjadřuje důvěru v Boha (např. 16, 23, 91, 
obecně lze doporučit třeba žalmy z komple-
táře).

Rozjímání Písma
–  po četbě je možné nechat slovo doznít

ve chvíli ticha;

–  modlí-li se nás více, můžeme o přečteném
  Božím slově mluvit (co nás zaujalo, v čem 

nás povzbudilo, co nám říká o naší smrti, ja-
kou naději můžeme mít, když máme víru aj.).

 Zde může zaznít tematický článek 
z Katechismu katolické církve
–  např. I. oddíl, kde se probírá vyznání víry;
–  stejně poslouží kompendium, které je vytvo-

řeno z otázek a stručných odpovědí.

Modlitba, která je odpovědí na slyšené
Boží slovo
–  může začít chválou a díkem (za dar života, 
 za dar spásy, naděje, věčného života…);

–  v modlitbě přímluv můžeme vzpomenout 
 na zemřelé; 
–  dětem možná pomůže, když v této chvíli
  otevřeme rodinné fotoalbum a ukážeme si 

na fotografiích, za koho se vlastně konkrétně 
modlíme (je-li přítomen někdo z pamětní-
ků, může připomenout, za co všechno našim 
zemřelým vděčíme, co pro nás vykonali, co 
udělali pro farnost apod.).

Modlitba Otče náš
–  je modlitbou, ve které je obsaženo vše,zač
 se máme modlit;
–  v úvodu k této modlitbě je možné zdůraznit
 význam prosby: „zbav nás od zlého“; 

–  je možné připojit další modlitby
  (Věřím v Boha, Zdrávas Maria,

Odpočinutí věčné);
–  modlitba na úmysl papeže.
–  Modlitbu můžeme zakončit zpěvem

vhodné písně (např. Blíž k tobě,
Bože můj).

Modlitba za zemřelé na hřbitově
–  Je vhodné, pokud to dovolí okolnosti, zajít

na hřbitov a pomodlit se, zapálit svíčku;
–  zejména pro děti to bude zajímavý a ve tmě 

i dobrodružný, nevšední způsob modlitby.

(tok)

Domácí bohoslužba za zemřelé

Signály nabízejí dva online bazary

Pomodlit se a zapálit svíčku na hřbitově. Snímek Lenka Fojtíková



Křesťanství
Svět
Kultura P E R S P E K T I V Y 45
Odvaha přijmout odpovědnost
Jiří Zajíc

Jako křesťané jsme přesvědčeni, že 
svoboda je Božím darem. Je tím, 
co nás činí obrazem Božím. Pro 
Boha je to tak cenná skutečnost, 
že ji respektuje i tehdy, když se 
rozhodujeme proti němu. Ale svoboda 
je vždy svázaná se svými důsledky. 
A za ně neseme zodpovědnost.

Volání po svobodě bylo před jeden-
atřiceti lety snad nejčastějším po-
žadavkem, který zněl na náměstích 
Československa. Dnes jsou ovšem 

mnozí lidé ze svobody zklamaní. Na jeden 
podstatný důvod často upozorňuje známý čes-
ký fi lozof Jan Sokol: Svoboda otevírá prostor 
nejen pro mě samého, ale i pro všechny ostat-
ní. A to se mi často vůbec nehodí. Jsou totiž 
šikovnější, chytřejší, případně mají větší štěstí 
než já – a tak mi má svoboda nijak nepomů-
že. Naopak ještě potvrdí můj pocit nesprave-
dlnosti.

Tohle je jistě pravda. Ale při pohledu na 
dnešní svět je vidět, že problém se svobodou 
má čím dál větší část lidí. Nejen my, kteří jsme 
po svobodě desítky let toužili, ale i ti, kteří – 
aspoň z našeho hlediska – v ní naopak desítky 
let žili. Pokusím se ukázat, že kořen „zklamání 
ze svobody“ je v samotném charakteru svobo-
dy. Pokud ji skutečně chceme žít, nemůžeme se 
vyhnout jejímu stínu: odpovědnosti. Nemůžeme 
uniknout důsledkům našich rozhodnutí.

Jak se pozná dospělost?
Když na přelomu 60. a 70. let minulého století 
u nás vyšly samizdatem spisy belgického psy-
chologa a kněze Louise Évelyho, byli jsme my 
– právě do dospělosti vstupující čeští katolíci – 
skutečně nadšení. Zvlášť jeho spisem „O lásce 
a manželství“. Skvěle tam demaskoval onu zá-
konickou, svazující morálku, která tehdy stále 
ještě určovala většinový pohled na katolické 
manželství. Jenomže pak jsem narazil na ka-
pitolu o „dospělé lásce“, v níž dává čtenářům 
jakýsi test jejich dospělosti. A tam říká: Jsem 
zodpovědný za všechno, co se mi přihodilo. Mám 
přesně to, co si zasloužím. Mohu být posuzován po-
dle ovoce svého jednání. Je to tvrdé! Dospělý je ten, 
kdo ví, že je tím, kým chce být a kým je rád. Je to 
sice hrozné, ale platí to o všem: skutečný život nám 
ukazuje, co jsme chtěli, ačkoliv jsme si to nepřiznali. 
Všichni jsme projekcí své touhy.

To mě tehdy skutečně zasáhlo tvrdě. Nedáv-
no naši zemi obsadila vojska Sovětského svazu 
a jeho satelitů. Pro mě to mimo jiné znamenalo 
zapomenout na studium pedagogiky či socio-
logie a snažit se v návratu režimu, založeného 
na lži a prosazujícího tupý ateismus, hledat 
cestičky v minovém poli kompromisů a posti-
hů. A za tohle že „jsem zodpovědný“, „chtěl 
jsem to“ a „mám, co jsem si zasloužil“? To mi 
připadlo hodně nespravedlivé. 

Navíc k tomu Évely přidal další kritérium 
dospělosti, zvlášť kruté v začínající normali-
zaci: Kdybych byl lepší, moji bližní by byli méně 
špatní. Jsem odpovědný nejen za sebe, ale i za své 
bližní. Jsou přesně tím, čím chci, aby byli. Budete 
křičet, že je to přehnané, ale uvažujte: naši bližní 
jsou odrazem, projekcí toho, co odmítáme, i  toho, 
co vyzařujeme. Ve svých bližních nepoznáváme svou 
tvář, svůj vliv, svou nervozitu. Nepoznáváme ve 
svých bližních ani své nezdary. Byl by to však stav 
dospělosti lásky, kdybychom to poznávali.

Vyhnaní synové Evy
Jak se dnes říká, „nevydýchal jsem to“ nijak 
rychle. Ale nedalo se to ani někam zasunout. 
Provází mě to vlastně dodnes. Ozve se to, 
kdykoliv na mě dopadne další příklad toho, 
jak snadno v našem světě vítězí zlo a nespra-
vedlnost. Jak lehce se prosazují ti, kteří jsou 
bezohlední, nedělá jim problém lhát nebo si 
přivlastnit výsledky druhých. Zatímco těm cit-
livým, ohleduplným mnohdy obrazně řečeno 
„zůstanou jen oči pro pláč“. Maně si možná 
teď někteří z vás vzpomenou na pasáž z mod-
litby „Zdrávas Královno“, kde se říká, že jsme 
vyhnaní synové Evy, lkající a plačící v tomto slza-
vém údolí. Po Druhém vatikánském koncilu se 
jako reakce na dlouhé předchozí období odmí-
tání moderního světa prosazoval spíš přístup 
optimističtější, který zdůrazňuje jeho nespor-

né přínosy a klady. A nevidět je – to by skuteč-
ně znamenalo přijmout pohled Satanův.

Je třeba realismus. Nabízí ho bez zbyteč-
ných okolků ve své knize „Nevyšlapanou ces-
tou“ známý americký psychoterapeut Morgan 
Scott Peck, další z našich průvodců dobou 
normalizace: Jakmile si uvědomíme, že život je 
těžký – jakmile jsme to skutečně pochopili a přijali 
za své – pak už se život nezdá tak těžký. Pokud totiž 
přijmeme skutečnost, že život je těžký, přestane nás 
to znepokojovat. Většina lidí tak docela nechápe, že 
život je těžký. Místo toho skoro pořád naříkají, ať 
už nahlas, nebo ve skrytu duše, jak obrovské jsou 
jejich problémy, starosti a obtíže – jako kdyby ži-
vot obvykle byl snadný a jako by se to automaticky 
předpokládalo. Někdy nahlas a někdy potichu vyja-
dřují názor, že je v podobě jejich problémů postihlo 
něco zcela neobvyklého, co se přihodit nemělo a co 
se z neznámých důvodů sneslo na ně, na jejich rodi-
nu, kmen, třídu, národ, rasu nebo i druh, a ne na 
ty ostatní. Vím o tomto lamentování, protože i  já 
jsem v něm odvedl svůj díl. Život je série problémů. 
Chceme je řešit, nebo nad nimi naříkat? A Hal Ur-
ban, autor vynikající knihy „To nejdůležitější 
v životě“, k tomu dodává: Jde o jednu z nejdů-
ležitějších věcí v životě: jakmile pochopíme, že svět 
tu není proto, aby nás činil šťastnými, převezmeme 
zodpovědnost za sebe.

Břemeno svobody
Jako křesťané jsme přesvědčeni, že svoboda 
je Božím darem. A to ne jedním mezi spous-
tou dalších. Je tím, co nás činí obrazem Božím. 
Pro Boha je to tak cenná skutečnost, že ji re-
spektuje i  tehdy, když se rozhodujeme proti 
němu. Ale svoboda je vždy svázaná se svými 
důsledky. A za ně neseme zodpovědnost. Na-
víc – jak už jsme slyšeli na začátku od Éve-
lyho – jsme zodpovědní i za naše bližní. To 
samozřejmě situaci dál komplikuje, což trefně 
popisuje M. Scott Peck: Rozlišit, za co jsme a za 
co nejsme v našem životě odpovědni, je totiž jedním 
z největších problémů lidské existence. Nemůže být 
nikdy vyřešen jednou provždy; po celý život musí-
me stále znovu zvažovat a v neustálých proměnách 
vývoje přehodnocovat, kde skutečně leží naše odpo-
vědnost. Ani toto zvažování a přehodnocování není 
bezbolestné, je-li prováděno správně a poctivě. Aby-
chom je dělali správně, musíme mít vůli a schop-
nost podrobovat se trvalému sebezpytování. Ale ta-
ková schopnost a vůle nám není vrozená.

Zatímco se tedy dnes snaží někteří přírodo-
vědci a neurologové nás přesvědčit, že lidská 
svoboda je jen iluze a ve skutečnosti jsme pou-
ze biologické stroje, zažíváme každodenně boj 
se svou obavou ze špatných rozhodnutí. Nebo 
přesněji – z rozhodnutí, za jejichž důsledky 
bychom nechtěli nést odpovědnost. Svoboda 
kvůli odpovědnosti „bolí“, jak to pěkně vyja-
dřuje M. Scott Peck: Odpovědnost za své jednání 
přijímáme tak neochotně proto, že se chceme vy-
hnout strastem způsobeným následky tohoto jedná-
ní. Kdykoli se snažíme uniknout před odpovědností, 
činíme to tak, že tuto odpovědnost přenášíme na ně-

koho jiného (osobu, organizaci). To ovšem zname-
ná, že mu předáváme nad sebou moc. Právě proto 
Erich Fromm tak výstižně nazval svou studii nacis-
mu a totalitarismu „Útěk před svobodou“. Miliony, 
ba miliardy lidí se denně pokoušejí takto utéci před 
svobodou, aby se vyhnuly nepříjemné odpovědnosti.

Důsledky pro společnost
Tendence vyhnout se odpovědnosti, a  tedy 
i možným důsledkům vlastních svobodných 
rozhodnutí, má samozřejmě zásadní dopad na 
kvalitu života společnosti. V životě individu-
álním se to docela masivně projevuje snahou 
odkládat „dospělá rozhodnutí“ – v prvé řadě 
o celoživotních svazcích a přijetí dětí. Dopady 
na budoucnost společnosti jsou zřejmé – ge-
nerační nerovnováha postupně se vychylující 
směrem k členům důchodového věku, což má 
nutně za následek narůstání ekonomických, 
společenských i politických problémů. V celé 
západní Evropě roste nedostatek vhodných 
mladých pracovníků. Nepřekvapí, že největ-
ší tlak na přijímání migrantů je ze strany za-
městnavatelů. Současně tento stav ohrožuje 
důchodové systémy postavené na mezigene-
rační solidaritě. Už teď vidíme, že v nedaleké 
budoucnosti vznikne závažný problém péče 
o staré lidi, kterých bude čím dál víc, zatímco 
těch, kdo by se jim mohli věnovat, bude stále 
méně.

Zvlášť zničující dopad má ale tato „občan-
ská nedospělost“ na politický život. Demokra-
cie bez racionální debaty občanů a bez jejich 
zodpovědného politického jednání – nejen ve 
volbách – nutně chřadne. Veřejný prostor se 
snadno stává kořistí populistů všeho možného 
typu. Vidíme to všude kolem sebe. Dokonce 
i v zemích, které pro nás bývaly vzorem fun-
gující demokracie, jako Velká Británie nebo 
Spojené státy americké. Děje se přesně to, nač 
upozorňuje ve výše uvedeném citátu M. Scott 
Peck: lidé svěřují do rukou nesolidních, mnoh-
dy vyloženě bezcharakterních politiků ohrom-
nou moc v bláhové víře, že se tito lidé o ně 
postarají, že jim zajistí spokojený, bezstarost-
ný život. A oni se skutečně „postarají“ – o ma-
ximalizaci své moci a svých zisků. Ukázkový 
příklad vidíme i u nás.

Důsledky pro život církve
Neschopnost přijmout za svůj život skuteč-
nou zodpovědnost se ovšem nevyhýbá ani 
křesťanům. Ostatně katoličtí křesťané byli sta-
letí udržováni v tom, že mají být „poslušným 
stádcem“ svých „pastýřů“, protože ti sami vědí 
nejlépe, jak si mají „běžní věřící“ ve svém ži-
votě počínat. Dosud mnozí delegují svou svo-
bodu a  tím i zodpovědnost na „důstojného 
pána“. Jejich duchovní život je kombinací kon-
zumentského přístupu ke svátostem a záko-
nického přístupu k morálnímu životu. Hlavně 
neporušit přikázání. Skutečná zodpovědnost 

za společenství církve skoro žádná. Jenže ten-
hle přístup znemožňuje naplnit to, k čemu vy-
zývala už konstituce Druhého vatikánského 
koncilu „Lumen gentium“: Duchovní pastýři ať 
uznávají a podporují důstojnost a odpovědnost lai-
ků v církvi. Ať rádi využívají jejich moudrých rad, 
svěřují jim s důvěrou úkoly ve službě církve a pone-
chávají jim svobodu a prostor k  jednání, ba ať je 
povzbuzují k tomu, aby se dávali do práce i z vlast-
ního podnětu.

Stávající situace ubližuje i duchovním, zvlášť 
biskupům. Nejen že je zbavuje potřebné aktiv-
ní spolupráce laiků a z hlediska biskupů i tvůr-
čí spolupráce ze strany kněží. Neposkytuje jim 
ale ani nutnou zpětnou vazbu, bez níž nemůže 
žádný živý organismus dlouhodobě žít. Chybí 
otevřený dialog, včetně potřebné přátelské kri-
tiky. O to víc se kritizuje v nepřítomnosti těch, 
kteří by tu kritiku měli slyšet především. To by 
ovšem vyžadovalo určitou statečnost, protože 
by bylo nutné unést i obranu kritizovaných. 
Není divu, že se pak rozmáhá všeobecný pocit 
nespokojenosti, přičemž viníky jsou vždycky 
„ti druzí“. Důsledkem toho je i situace, kdy si 
naprostá většina našich katolíků dnes myslí, 
že jejich církev je teď bohatá, zatímco většina 
kněží a biskupů nemá odvahu jim jasně říct, 
že tomu tak není a nebude. A že bez výrazné-
ho zvýšení fi nanční podpory z jejich strany se 
naše církev už v dohledné době neobejde.

Následovat Abrahama
Stav, v  němž se bohužel nacházejí i  mno-
zí křesťané, charakterizuje výstižně opět
M. S. Peck: Mnozí z nás pro svou pasivitu, závis-
lost, ustrašenost a  lenost vyžadují, aby jim někdo 
ukázal celou cestu centimetr po centimetru a před-
vedl jim, že každý krok je bezpečný a stojí za to. To 
není možné. Cesta duchovního růstu totiž vyžaduje 
odvahu, iniciativu a nezávislost v myšlení i jedná-
ní. Slova proroků a pomocná ruka milosti jsou sice 
k mání, ale cestu musí projít každý sám.

Už Jeremiáš docela drsně upozorňoval: Toto 
praví Hospodin: „Proklet buď muž, který doufá 
v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací 
od Hospodina.“ 

Naše jistota se zkrátka nemůže odvíjet ani 
od našich kvalit, ani od moudrých rad či usta-
novení jiných lidských autorit. Jistě není pro-
jevem svobody jejich svévolné nerespektování, 
ale naše jediná skutečná jistota spočívá v důvě-
ře spoléhající na milosrdnou Boží lásku. Díky 
ní také můžeme mít odvahu nést důsledky 
svých svobodných rozhodnutí. Včetně těch, 
která byla chybná. Strach z nich nesmí paraly-
zovat naši svobodu, protože schopnost unést 
své chyby je její nezbytnou podmínkou. 

V dnešní době je pak potřebné k tomu z naší 
strany přidat zvlášť tři ctnosti: trpělivost, sta-
tečnost a tvořivost. Myslím, že právě tohle byl 
styl Abrahamův, který i pro nás zůstává „pra-
otcem víry“.

Autor je mediální analytik, pedagog a publicista

Cesta duchovního růstu vyžaduje odvahu jít i nevyšlapanou cestou.  Snímek P ixabay



procesy, během nichž bylo v 50. a 60. letech 
zatčeno a odsouzeno 360 řeholníků, 120 řehol-
ních sester, 450–500 kněží a tisíce laiků. Avšak 
i v období normalizace v 70. a 80. letech bylo 
zahájeno kolem čtyřiceti trestních stíhání kato-
lických kněží a řeholníků i desítek laiků. 

StB vyvíjela také kontrarozvědnou a  roz-
vědnou aktivitu ve vztahu k Vatikánu a půso-
bení českých kněží ve veřejných institucích, 
emigrantských komunitách či seminářích 
v zahraničí (např. v Nepomucenu v Římě, ve 
Vatikánském rozhlase, v centrech Velehradu 
v Londýně a Římě). Rovněž měla kontrolovat 
kontakty členů církve ve vztahu k zahraničí, 
především jejich korespondenci či výjezdy za 
hranice. 

K  důležitým úkolům StB patřilo vytvá-
ření agenturní sítě v  řadách kněží i  laiků, 
shromažďování poznatků o církevních oso-
bách a jejich následné využití k zavázání, kom-
promitaci či odsouzení. Ve většině případů do-
nutila StB duchovní ke spolupráci příslibem 
zastavení trestního stíhání, dřívějšího propuš-
tění, příslibem nezveřejnění jejich prohřešků 
proti zásadám kněžského života nebo jiných 
jejich lidských slabostí či ponecháním státního 
souhlasu. Jiní kněží se nechali zlákat k podpi-
su kariérismem (výhodnější místo v duchovní 
správě, pozice na teologické fakultě) nebo ma-
teriálními výhodami. Někteří duchovní se sna-
žili naplňování spolupráce vyhýbat, předávali 
bezvýznamná hlášení, varovali osoby ve svém 
okolí, za což byli často perzekvováni. Přesto 
i mezi duchovními nacházíme velmi výkonné 
informátory (např. František Jedlička či bývalý 
jezuitský bohoslovec Jaroslav Vančura).

Zájem neupadal
S upevňováním moci režimu narůstal zájem 
StB o činnost katolické církve. Jestliže v letech 
1951–1954 tvořila problematika církví a sekt 
2,2–2,6 % agendy, ve druhé polovině 50. let po-
čet případů spjatých s církvemi vzrostl už na 
13–18 % všech vyšetřovaných případů. Kněží, 
řeholníci, ale i duchovní evangelických církví 
představovali v 60. letech více než 10 % „ne-
přátelských osob“, tedy zdaleka ne okrajovou 
problematiku. 

StB nahlížela na církev po celou dobu trvání 
komunistického režimu jako na vážného ideo-
logického nepřítele, jehož vliv měla postupně 
odstraňovat, a přispívat tak k budování nové-
ho světa bez Boha a náboženství. Je příznač-
né, že se pohled StB ani v 70. a 80. letech příliš 
nezměnil. K jejím největším akcím tehdy patřil 
například v říjnu 1981 zásah v domově pro staré 
a nemocné kněze na Moravci, kdy bylo kněžím 
zabaveno 69 psacích strojů a tři tuny nábožen-
ské literatury, nebo v březnu 1983 zásah proti 
skrytým komunitám fran-
tiškánů a  jejich spolupra-
covníků z řad laiků v celém 
Československu – tzv. akce 
Vír, při níž bylo vyslýcháno 
nebo zatčeno kolem 250 lidí.

Autor je historik 
a pedagog
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Církev v hledáčku StB

ANKETA:

Modlili jste se v minulých dnech
za zemřelé?
a) ano, na hřbitově; b) ano, doma;
c) chystám se.
Hlasujte na www.katyd.cz 

Otázka v minulém KT zněla:
Kde nyní získáváte Katolický týdeník?
a) mám předplatné (58); 
b) v kostele (14);  c) v trafi ce (13); 
d) na webu www.katyd.cz (24).

© Jan Hrubý

FEJETON
Kristiny Koldinské

Je téměř neviditelná, je maličká a jakoby 
ji stále vodily její starší sestry. Se svým 
dětským srdcem ale vidí to, co ony ne. 
Se svou svěží a nevinnou radostí táhne 

víru a  lásku ráno o Vzkříšení. Ona, ta ma-
ličká, táhne všechno.“ Tato slova francouz-
ského básníka Charlese Péguyho mi v těchto 
dnech velmi rezonují. Ano, doba není lehká, 
teď už každý z nás kolem sebe máme někoho 
nemocného nebo jsme onemocněli sami, kaž-
dého z nás zlobí ta či ona opatření, ta či ona 
nekompetentnost. Je to jiné než na jaře, že? 
Nevidíme na konec, sychravé počasí nepomá-
há, už se nám to celé snad ani nechce sledovat. 
Bojíme se o  své rodiny, o  své blízké, možná 
myslíme i na lidi v chudých zemích, na které 
to celé dopadá a bude dopadat mnohem hůř, 
a modlíme se za ně. 

V hloubi našeho srdce je ale ta maličká, kte-
rá všechno táhne. Dejme jí prostor, ona nás 
totiž dotáhne i ke druhým, kteří ji v sobě po-
třebují objevit a žít z ní možná ještě víc než 
my. Nechme se dojmout jejím dětským vnímá-
ním světa (kdo nepřijme Boží království jako 
toto dítě, jistě do něho nevejde), nakazit její 
svěží a nevinnou radostí (radujte se v Pánu 
vždycky, znovu říkám, 
radujte se). Ona posílí 
naši víru, naučí nás žít 
širokou a  opravdovou 
lásku. Vezměme ji do ná-
ručí našeho srdce, jako 
bráváme děti, přitulme 
se k ní. A  šeptejme její 
jméno, kdykoli se cítíme 
na konci sil – NADĚJE. 

167 hodin
GLOSA
Tomáše Kutila

Jako křesťané nyní prožíváme neleh-
kou dobu. Přišli jsme o možnost po-
tkávat se tváří v  tvář. Bohoslužby 
sice můžeme sledovat online a díky 

Bohu i za to, ale plné společenství to na-
hradit nemůže. Chybí nám nejen společ-
ný prožitek bohoslužby, ale také úplně 
běžné lidské setkání – ať už u farní kávy, 
nebo jen tak neformálně po mši svaté vza-
du v kostele či před ním. Když se ale roz-
hlédneme kolem sebe, pro mnoho lidí je 
tato doba výrazně těžší než pro nás – pro 
vyčerpané zdravotníky, osamělé lidi v do-
movech důchodců nebo pro ty, kdo zrov-
na prožívají karanténu a nemohou vystr-
čit ani nos z bytu. 

Trápí nás a hořekujeme nad tím, že ne-
můžeme slavit mši svatou přímo a že se 
nemůžeme setkávat v neděli v kostele. Co 
však děláme zbývajících 167 hodin v týd-
nu? „Chováme se jako křesťané hodinu 
týdně, nebo celý čas?“ ptal se ve Vertikále 
Českého rozhlasu praktický lékař Ondřej 
Sobotka. „Zdá se mi, jako by se vyčerpaly 
pozitivní emoce, solidarita a ochota po-
moci. Doufám, že se znovu obnoví,“ při-
pojil k tomu nemocniční kaplan P. Marek 
Drábek. Na jaře jim do nemocnice Pod 
Petřínem třeba restaurace posílaly jídlo 
„na přilepšenou“ a nabízelo se více dob-
rovolníků. Teď podle něj ochota pomáhat 
zdaleka není taková jako před půlrokem, 
a přitom nápor na zdravotnictví je větší 
a bude se nejspíš stupňovat.

To je přesně chvíle, kdy můžeme jako 
„sůl země“ inspirovat ostatní a pomoci 
změnit „blbou náladu“. Řada studentů 
nebo skautů se o  to už snaží. Být dob-
rovolníkem totiž neznamená „jen“ obléci 
se do ochranného oděvu a  jít pomáhat 
na covidové oddělení. Existuje škála dal-
ších možností – přinést sousedům nákup, 
ozvat se místní Charitě s nabídkou nebo 
pomoci s doučováním dětí. Buďme krea-
tivní a ukažme, že naše křesťanství není 
konzumní, nýbrž životodárné. Pro nás 
i naše okolí. Je to ta nejúčinnější evange-
lizace. Buďme křesťany 168 hodin týdně.

První vlnu restrikcí kvůli pandemii 
máme za sebou. Teď už můžeme 
situaci refl ektovat a snad se 
alespoň trochu poučit.

KOMENTÁŘ
P. Lukáše Engelmanna

Při první vlně jsem se zapojil do projek-
tu Cyrilometodějské teologické fakul-
ty. Ta oslovila kněze s psychologickým 
vzděláním nebo psychoterapeuty, zda 

by mohli poskytovat duchovní a psychotera-
peutickou pomoc po telefonu. Častým tématem 
hovorů byl pocit samoty pramenící z izolace od 
rodiny či blízkých. Někdy rodina nechtěla na-
vštěvovat své příbuzné z tzv. rizikové skupiny. 
Někdy ovšem chyběl i  jejich telefonický kon-
takt nebo kontakt prostřednictvím médií. 

Další skupina problémů se týkala pocitu viny. 
Některým lidem nebylo umožněno pečovat o své 
blízké, ale oni vnímali morální odpovědnost, že 
se „musí postarat“. Jiné pocity viny souvisely 
s nedostatečným praktikováním víry. Zazněla 
i prosba o svátost smíření po telefonu, o které 
víme, že není možná. Hledali jsme tedy možnos-
ti osobního setkání či vzbuzení dokonalé lítosti. 

Lidé se na mě obraceli také se zvýšenou 
agresivitou u sebe nebo blízkých kvůli uza-
vřenosti v  malém prostoru. Někteří proží-
vali vyčerpanost z  množství úkolů, zejmé-
na samoživitelky. Lidé pociťovali strach, 
nejistotu nebo se jen potřebovali zorien-
tovat v situaci. Část z nich byli psychiatrič-
tí pacienti, kterým byly tyto emoce stimulem 
ke zhoršení nemoci. Jejich lékaři byli větši-
nou přetíženi a neměli prostor se jim akutně
věnovat. 

Někteří lidé volali i kvůli tomu, že prožívali 
určitou krizi ve vztahu k církvi. Měli pocit, že 
je biskupové a kněží v dané situaci „nechali na-
pospas“ a nebyli jim „blízko na dálku“. 

Během prázdnin jsem oslovil mnohé lidi, 
zda by refl ektovali, jak prožili jarní období 
po duchovní stránce. Bylo zajímavé, že ně-
kteří byli situací tak konsternováni, že nebyli 
schopni doma iniciovat jakoukoli duchovní 
aktivitu. Některým bylo vlastně lhostejné, zda 
je kostel zavřený, či otevřený. Jiní naopak říka-
li, že díky práci z domova měli více času pro 
osobní modlitbu a také modlitba v rodině se 
jim dařila. Některým lidem chybělo společen-
ství, zaznívala věta: „Nemám si s kým povídat 
o Bohu a duchovních věcech.“ Prožívali urči-
tou duchovní samotu, i když ne sociální. Další 
lidé se zase styděli poprosit kněze o duchov-
ní službu, protože nevěděli, zda „se to může“ 

a zda je nebudou obtěžovat. A jak jste to jarní 
období prožili vy?

„Počátkem rozumnosti je nejupřímněj-
ší touha poučit se,“ píše kniha Moudrosti 
(Mdr 6,17). Pojďme se z těchto podnětů po-
učit. Samota a  izolovanost mnoha lidí je vý-
zvou pro farnosti. Nabídnout pomoc s  ná-
kupy, doučováním, hlídáním dětí nebo „jen“ 
vyslechnout. Zapojme se do dobrovolnic-
tví skrze farní Charitu nebo se sami po do-
mluvě s  knězem staňme iniciátory pomo-
ci. Můžeme aspoň rozdat letáky s nabídkou
služeb. 

Je to výzva i  pro biskupy a  kněze, aby-
chom zůstali v kontaktu, dávali o sobě vědět. 
A umožňovali, za dodržení hygienických opat-
ření, přijmout svátosti. Je to výzva pro vedoucí 
farních společenství – dát najevo zájem, nene-
chat zvláště starší lidi bez kontaktu. Ne každý 
je terapeutem, ale službu naslouchání nebo 
duchovního povzbuzení po telefonu může 
nabídnout každý věřící. 
Samozřejmě v  hranicích 
vlastní psychohygieny, což 
znamená, že nemusíme být 
vždy a za každou cenu on-
line. Máme nyní šanci pro-
žít rodinnost církve.

Autor je kněz a terapeut

Šance, které přináší  druhá vlna

Před 75 lety vznikla nechvalně známá 
Státní bezpečnost (StB). Hned 
od počátku byla pod kontrolou 
komunistů, kteří už v roce 1945 ovládli 
ministerstvo vnitra. StB po celou dobu 
komunistického režimu považovala 
církev za jednoho z úhlavních nepřátel.

KOMENTÁŘ
Vojtěcha Vlčka

Pro komunistický režim byla Státní bez-
pečnost jednou z institucí – vedle Stát-
níh o úřadu pro věci církevní (SÚC) 
a církevních tajemníků, pomocí nichž 

kontrolovala (nejen) náboženský život spo-
lečnosti a církví. V dobové terminologii měla 
„bojovat proti nepřátelské činnosti církevní 
katolické hierarchie, katolických i nekatolic-
kých církví a sekt“. K nepříliš známým skuteč-
nostem patří, že už i před převratem v únoru 
1948 byla StB ovládaná komunisty a zaměřo-
vala se na sledování biskupů, známých kněží či 
některých klášterů. Činnost StB spadala pod 
ministerstvo vnitra a oddělení sledující činnost 
církví zde fungovalo permanentně (zpravidla 
v  rámci II. sektoru, zaměřeného na politic-
ké zpravodajství). V čele StB stál na přelomu 
40. a 50. let Osvald Závodský, který povolil fy-
zické násilí při vyšetřováních (např. P. Josefa 
Toufara) a dohlížel na Akci K. 

Na rozdíl od SÚC byla pro StB církev pouze 
jednou z mnoha oblastí, jíž věnovala pozor-
nost. Tajná policie jako „prodloužená pěst“ 
komunistického vedení však využívala vůči du-
chovním a věřícím represivnější formy. K jejím 
běžným praktikám patřily sledování, odposle-

chy, provokace, výslechy s využitím psychické-
ho i fyzického násilí či získávání ke spolupráci. 
V 50. letech byla průměrná délka vyšetřovací 
vazby kolem dvanácti měsíců, avšak například 
salesián P. Alois Zmrzlík v ní strávil 19 měsí-
ců. K metodám vyšetřovatelů patřilo facková-
ní, kopání, bití obuškem nebo holí, vulgární 
nadávky typu „vatikánská svině“ a v případě 
duchovních vyhrožování vykonstruovanými 
skandály sexuálního či mravnostního charak-
teru. 

O  brutalitě StB svědčí také nejméně tři 
desítky případů kněží a řeholníků, kteří ze-
mřeli během vyšetřování nebo během výko-
nu trestu. I když nejhorší krutosti byly spjaty 
s obdobím 50. let, ještě v roce 1984 byl kněz 
P. Václav Altrichter ze Štramberka krutě týrán 
a zastrašován. 

Neustálé sledování
Zjednodušeně můžeme zformulovat několik 
základních úkolů StB ohledně církví: spolu 
s dalšími orgány měla kontrolovat prostřed-
nictvím svých spolupracovníků a  informáto-
rů činnost ofi ciální církve – kněze, farnosti, 
biskupství, řehole, teologické fakulty a semi-
náře, tiskoviny a vydavatelství Charity. Měla 
odhalovat aktivity skryté církve (tajná svěcení 
kněží a biskupů, tajná studia teologie, aktivi-
ty mužských řádů po roce 1950; později roz-
šiřování náboženské literatury, společenství 
laiků, pastoraci mezi mládeží atd.). V případě 
rozporu s linií státní církevní politiky měla za 
úkol danou činnost jako nebezpečnou či „pro-
tistátní“ eliminovat a  její aktéry stíhat (např. 
za „závadná“ kázání proti režimu, za vykoná-
vání kněžské činnosti bez státního souhlasu, 
za podporu osob a skupin zaměřených proti 
režimu aj.). Výsledkem byly četné politické 
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KNIŽNÍ TIP 
Zdeňka A. Emingera

Někdy se u nás málo chválí a i dobré 
věci projdou bez odezvy. Já ale chválím 
rád, zvláště tam, kde se dílo chválí 
samo: tím, jak je dobré, užitečné, jak 
dovede spojovat. Taková je i novinka 
P. Jana Rybáře Rybář na poušti.

Jezuitského kněze P. Jana Rybáře (nar. 
1931) známe z knižních fejetonů a úvah, 
které poslední dobou putují po sociál-
ních sítích jako výživná potrava pro 

duši. Jeho nová kniha Rybář na poušti mě při-
nutila sednout si a přečíst ji za jedno odpo-
ledne. Jde podle mého mínění o jednu z nej-

lepších publikací letošního roku a  nevadí 
mi, že je edičně trochu uchvátaná. Jednotli-
vé fejetony, mající leckdy sotva půl stránky, 
jsou tou nejkoncentrovanější teologií, poda-
nou čtenáři prostým jazykem bez kudrlinek
a ornamentů.

Autor si k úvahám vybral aktuální i věčná té-
mata lidské pospolitosti, a tak tu najdeme snad 
všechno, co se týká lidských vztahů, povolá-
ní, víry, lásky, bolesti, utrpení, života a smrti. 
Často jen v několika větách umí osvětlit, nad 
čím jiní dumají roky. Například něco na těž-
komyslnost a bolest srdce: „Maria se přimlou-
vá u všech lidí: uneste život, i když je někdy 
těžký. Věřte, změní se jednou tak, jak to zatím 
ani nemůžete tušit.“ Chcete povzbudivý lék 
pro své manželství? Tady je: „To, co je dnes 
vláčeno lidským hnojem, máme my křesťané 
pozvednout, očistit a ukázat v kráse Božího 
plánu.“ Toužíte po slovu, které váš život po-

zvedne z netečnosti? Zde je: „Koukej i ty udě-
lat něco se zbytkem svého života, zanechat po 
sobě stopu dobra.“ Mohl bych v citátech po-
kračovat, ale připravil bych vás o radost z tě-
šení a z nacházení.

Téměř devadesátiletý Jan Rybář, trochu
„enfant terrible“ našeho církevního prostoru, 
neváhá glosovat nejožehavější témata, o nichž 
se zmiňuje třeba i papež František. Na svět 
se dívá očima toho, kdo o něm leccos ví, a za 
to, co ví, ručí svým životem – cestou za kněž-
stvím, komunistickým kriminálem, svým pas-
toračním působením, svým úsměvem a tím, jak 
jednoduše umí přitáhnout mladé lidi. Vůbec se 
nedivím těm, jimž tento na první pohled oby-
čejný muž učaroval. Kolik lidí by potřebovalo 
mít svého Jana Rybáře – rybáře lidí, který má 
navíc literární talent a cit pro slovo, jazyk, řeč!

Jeho úvahy by mohly vycházet ve velkých ce-
lostátních novinách a být na prvních stránkách 

křesťanských webů. 
I vážné věci totiž umí 
nahlédnout s  otcov-
skou citlivostí a velké 
mravní příběhy přiblí-
žit jedinečnou refl exí 
evangelia. Pokud si 
nevíte rady s  množ-
stvím knih o duchov-
ním životě, na které 
byste potřebovali dok-
torát, sáhněte po této 
knize. Jezuité, u  nás 
i ve světě, byli vždycky „klasa“. A Jan Rybář 
potvrzuje, že být jezuitou znamená předně být 
srozumitelný a nablízku hledajícím.

Jan Rybář: Rybář na poušti (Grantis 2020)

Autor je teolog

S moudrostí k jádru věci

Do divadla online
Dramox se jmenuje nový český inter-
netový videoportál, který spojuje mož-
nost vychutnat si divadelní představení 
i v době karantény a podporu divadel, 
která letos už podruhé musela přestat 
hrát. Na webu www.dramox.cz si mo-
hou zájemci za měsíční poplatek 299 ko-
run (případně za celoroční předplatné
2 990 korun) v libovolnou dobu přehrát 
kvalitní záznam představení z některé-
ho z českých nebo moravských divadel. 
Klasika i novinky jsou tu ke zhlédnu-
tí například v  podání pražského Či-
noherního klubu, Dejvického divadla, 
Divadla bez zábradlí, V Dlouhé nebo 
Divadelního spolku Kašpar, představí 
se Městské divadlo Zlín, Moravské di-
vadlo Olomouc i Národní divadlo Brno 
a nechybí scény z Hradce Králové, Čes-
kých Budějovic, Mladé Boleslavi a dal-
ší. Většina nabízených představení jsou 
záznamy České televize. Dramox však 
plánuje pořizovat i  záznamy vlastní 
a zařadit kromě činohry balet, muzikál 
či operu a zpřístupnit rovněž předsta-
vení, která jsou jinak v divadlech často 
vyprodaná nebo již mají po derniéře. 
55 % z předplatného připadne tvůrcům, 
kterým tak pomůže přemostit období 
karantény. Službu je možné vyzkoušet 
sedm dní zadarmo po zadání e-mailové 
adresy a údajů o platební kartě.

(sch)

Ondřej Elbel

Centra měst jsou letos na 
začátku listopadu prázdnější než 
obvykle. Ostravské Masarykovo 
náměstí ale zaplnili novodobí 
patroni střední Evropy – alespoň 
v podobě pouliční výstavy.

Jsme úzce propojeni už celá staletí“ – hlásí 
slogan, který organizátoři festivalu Polské 
dny v Ostravě vybrali k letošnímu roční-
ku. Akce s tradicí od roku 2008 má letos 

skromnější podobu. Chystané komentované 
procházky s hledáním polských stop v Ostravě 
nebo exkurze do goralské krajiny Těšínských 
Beskyd musí počkat na příští rok. V centru Os-
travy se ale přece jen část programu objeví. Po-
řádat výstavy pod širým nebem totiž pořada-
telům z ostravského Centra PANT a Polského 
institutu v Praze žádná nařízení nezakazují.

Až do 11. listopadu si proto můžou kolem-
jdoucí na hlavním ostravském náměstí pro-
hlížet panely vyprávějící o odvážných před-
stavitelích církve ze zemí dnešní Visegrádské 
čtyřky. Výstava s názvem Nemějte strach. Církev 
a cesta střední Evropy za svobodou se na veřejnosti 
objeví vůbec poprvé. Vedle sv. Jana Pavla II. 
má zde důležité místo kandidát blahořečení, 
polský primas z dob stalinismu Stefan Wys-
zyński. „Byl to člověk, který se nenechal za-
strašit režimem. Naopak se mu dokázal jako 
jediný postavit. To nás přivedlo k myšlence, že 
výrazné osobnosti církevních lídrů, tyto sym-
boly odporu vůči totalitě, najdeme i v dalších 
zemích regionu,“ vysvětluje ředitel spolupořá-
dajícího Polského institutu Maciej Ruczaj. Au-

toři výstavy proto dál představují třeba kardi-
nála Josefa Berana nebo maďarského primase 
Józsefa Mindszentyho. 

„Klademe důraz na momenty, kdy se pří-
běhy našich zemí protínají. Nejdříve na po-
moc, kterou československé a  maďarské
církvi poskytovalo Polsko, a poté samozřej-
mě na působení Jana Pavla II.,“ pokračuje 
Ruczaj. Pozornost je věnována i srovnávání 
strategií přežití a vzdoru církve napříč střední 
Evropou. „Zdůrazňujeme prostor duchovní, 
intelektuální a kulturní svobody, který se vy-
tvářel díky náboženství. Ať už šlo o prostor au-
tenticky vybojovaný (jako v případě Polska), 
či prostor ‚paralelní polis‘ – tajné církve v ji-
ných zemích,“ dodává Maciej Ruczaj.

S odporem vůči komunismu úzce souvisí 
též druhá výstava, kterou chodci najdou o ně-
kolik bloků dál. Příběh odborového hnutí 
Solidarita, které vzniklo v gdaňských lodě-
nicích před čtyřiceti lety, připomínají panely 
na plotě zahrady Polského konzulátu u Ko-
menského sadů. Až do konce listopadu si lidé 
mohou prohlédnout snímky ze stávkové vlny, 
která Polskem prošla o  prázdninách 1980, 
nebo reakce na vznik Solidarity v západních 
novinách. Vzpomíná se mj. na podpis doho-
dy mezi komunisty a předákem Solidarity Le-
chem Wałęsou, v  tehdejším Československu 
těžko představitelný.

Třetí festivalová expozice pak našla místo 
ve výloze mléčného baru Naproti u budovy 
ostravsko-opavského biskupství. Zde jsou k vi-
dění malby, grafi ky nebo fotografi e vytvořené 
polskými zdravotně postiženými umělci. Pod-
nik s kavárnou zároveň z okénka prodává pol-
ské speciality.

Polské dny v Ostravě. 28. 10. – 11. 11. 2020, 
více na www.polske-dny.cz

Středoevropští patroni v Ostravě

Alena Scheinostová

Poprvé výhradně na internetu probíhá 
Mezinárodní festival dokumentárních 
fi lmů Ji.hlava. Letošní 24. ročník nabízí 
online přes 270 snímků z celého světa.

I přestože jsme letos online, uděláme vše 
pro to, abychom vytvořili a zprostředko-
vali jedinečnou atmosféru,“ slíbil Marek 
Hovorka, ředitel festivalu, který z někdej-

šího projektu několika jihlavských studentů 
za čtvrtstoletí vyrostl v přední středoevropský 
svátek dokumentární tvorby s tisíci diváků, fi l-
mařů, producentů i fi lmových odborníků. Le-
tos se koná od 27. října do 8. listopadu. 

„Abychom do online prostředí přenesli festi-
valový život a energii, budeme každý den stre-
amovat z festivalového Studia Maják: od rána 
do noci budeme upozorňovat na zajímavé fi l-
my a diskuse, zvát fi lmaře, aby mluvili o své 
práci,“ přiblížil Hovorka. Živé vysílání zahrne 
také program pro děti a možnost účastnit se po 
síti debat s tvůrci.

Každý, kdo se alespoň za 350 korun na festi-
val akredituje na jeho stránkách www.ji-hlava.
cz, může vždy sedm dní od prvního uvedení 
sledovat kterýkoli z fi lmů. 60 % prostředků 
dostanou samotní fi lmaři. Na webu pod od-
kazem „Stream“ pak denně běží přímý pře-

nos z  festivalového studia. Během zahájení 
27. října večer odtud pořadatelé jako každý 
rok vyhlásili novinářskou Cenu Respektu. Tu 
tentokrát získal český reportážní online kanál 
Voxpot za počin Ve stínu Číny, mapující represe 
komunistické velmoci vůči muslimským Ujgu-
rům a dalším menšinám.

V pestré nabídce fi lmů se jich hned několik 
pokouší porozumět koronavirové krizi a jejím 
dopadům na lidskou psychiku a vztahy – mezi 
nimi jsou snímky ze zemí, které byly během 
první, jarní vlny nákazy zasaženy nejtíže: ital-
ský fi lmař Filippo � cozzi svůj počin pojme-
noval Mizející, Španělé César Souto Vilanova 
a Fernando Gómez-Luna pak Interregno. Zařa-
zeny jsou i refl exe klimatické změny (jmenujme 
alespoň Žít vodu českého antropologa a doku-
mentaristy Pavla Boreckého o náročném hos-
podaření s vodou v pouštním Jordánsku) nebo 
uprchlické krize – například emočně vypjaté 
dění v táborech na pomezí Evropy, mezi pra-
covníky ostrahy hranic i mezi ultrapravicovými 
odmítači migrantů nasnímal slovenský tvůrce 
Tomáš Rafa a nazval je ironicky Uprchlíci jsou 
tu vítaní. Osud rozvrácené Sýrie přiblížil zase 
Egypťan Philip Rizk ve snímku Lekce mapování.

Známý čínský tvůrce a aktivista Aj Wej-wej 
přispěl dokumentem Vivos. V  něm se vrací 
k tragédii v Iguale v Mexiku roku 2014, kdy 
policie ve státě Guerrero brutálně napadla sku-
pinu studentů, několik jich zabila a o osudu 
dalších 43 není nic známo; jejich rodiny se do-

dnes marně dožadují spravedlnosti. V maso-
vém hrobě objeveném záhy po únosu bylo nale-
zeno i tělo katolického kněze. Církev zde patří 
k vytrvalým odpůrcům úřední zvůle a násilí. 
Film Dlouhá cesta domů portugalského autora 
� aga Siopy je pak poutavým vhledem do víry 
a pověry dnešního portugalského venkova.

Diskuse bezesporu vyvolá nový počin tande-
mu Vít Klusák a Filip Remunda Jak Bůh hledal 
Karla. Netypická „road movie“ po současném 
Polsku, kde se autoři podle svých slov pokou-
šejí porozumět křesťanství, jeho tamní podo-
bě i provázanosti s politickou mocí, nepostrá-
dá ambice a zahrnuté rozhovory s polskými 
řeholnicemi, kontroverzními duchovními či 
náhodnými kolemjdoucími by skutečně moh-
ly mnohé odhalit. Kritika ale poukazuje na 
předsudky, s nimiž autoři do natáčení vstou-
pili a ani v jeho běhu se jich nedokázali zbavit 
– a tak je nutně zavedly jen k laciným a z hle-
diska „přihlížejících mimo církev“ očekávatel-
ným závěrům.

Do spolupráce se letos zapojila také jihlav-
ská místní skupina České křesťanské akade-
mie. Pod odkazem Inspirační fórum zájemci 
najdou záznamy dvou debat („Vnitřní kompas“ 
a „Místo v lavici“), které proběhly 1. listopa-
du a na kterých vystoupili mj. P. Marek Vácha 
nebo teoložka Veronika Matějková.

24. MFDF Ji.hlava,
27. 10. – 8. 11. 2020 na www.ji-hlava.cz

Dokumenty, co otvírají svět

Osoba papeže Jana Pavla II. propojuje obě historické výstavy v ostravských ulicích. 
 Snímek Janusz B. Rydzewski / Evropské centrum Solidarity, Polský konzulát v Ostravě
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P. Jan Regner SJ

Ježíšovo podobenství o moudrých 
a pošetilých pannách (Mt 25,1-13), 
které je součástí jeho „eschatologické 
řeči“, neztrácí ani v dnešní době nic na 
své aktuálnosti. Ptejme se tedy: Máme 
i my dost oleje, abychom posvítili 
na cestu těm, kdo ve svém životě 
poctivě hledají ženichovu blízkost?

Poslední tematický celek Matoušova 
evangelia nabízí rozjímání nad paru-
zií (druhým Kristovým příchodem) 
a naší bdělostí. Součástí tohoto okru-

hu je známé podobenství o deseti pannách. 

Panny moudré 
a panny pošetilé
V parabole se vypráví o svatebních družičkách, 
které mají vyhlížet ženicha připravené jej uví-
tat, vyjít mu vstříc s lampami plnými oleje v ru-
kou a doprovodit ho na svatbu. Pětice z nich 
je na příchod ženicha dobře připravená. Nejen 
zůstane bdít, ale v osudnou chvíli má také dost 
oleje, aby mohla udělat, co se od ní očekává.

Druhá pětice se nechá přemoci ospalostí 
a usne. Ženich ji překvapí svým náhlým přícho-
dem. Když tyto panny probudí uprostřed noci 
křik, teprve v tu chvíli si všimnou, že nemají 
dost oleje. Příliš pozdě se vydají ho shánět, na 
záchranu situace už ovšem není dost času. Zů-
stanou tedy nakonec venku a na svatební hosti-
nu se nedostanou. Úpěnlivé volání nepomáhá, 
na blízkost ženicha už nemají nárok. Slyší kruté 
odmítnutí: „Neznám vás!“ Jak výstižně napsal 
kdysi Shakespeare: „Přátelství, jež nesvázala 
moudrost, může pošetilost snadno rozvázat.“ 

Kontrast mezi moudrostí a pošetilostí se to-
tiž jako červená nit vine celým Písmem. Zvláště 
mudroslovné knihy oslavují rozvážnost a varu-
jí před hloupostí. Moudrost přitom není proje-
vem vychytralosti či prosté inteligence, je spíš 
životním postojem člověka, který svou životní 
zkušenost přetavil v prozíravý způsob uvažo-
vání a jednání. Ježíš mluví o tomto kontrastu 
i v jiných podobenstvích, například o rozváž-
ném muži, který si nebudoval dům na písku, 
ale na skále (Mt 7,24-27). Moudrostí je přede-
vším spoléhat na Hospodina. 

Neustále vycházet 
vstříc Pánu
Příběh o deseti družičkách je také velmi pouč-
ný pro všechny, kteří odkládají své povinnosti 
na poslední chvíli a nakonec se stávají štvanci 

své vlastní pošetilosti. Nestíhají, co mají, pro-
tože se příliš dlouho věnovali jiným věcem, 
zábavnějším, méně náročným a pohodlným. 
Jejich neštěstí spočívá v tom, že tento vzorec 
jednání neustále opakují, i když je jejich likna-
vost už tolikrát vytrestala: třeba když se díva-
li celí schvácení na ujíždějící vlak nebo když 
marně klepali na dveře úřadu po „zavíračce“. 

„Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zít-
ra,“ praví staré přísloví. My však často jedná-
me spíše podle vzorce: „Co můžeš udělat dnes, 
odlož na pozítří a máš dva dny volno.“ Přitom 
jen člověk, který si zvykl konat bezodkladně, 
nemusí být stále pod tlakem a může získat 
vnitřní pokoj. Ovšem teprve delším opaková-
ním prozíravého jednání se nám může podařit 
vytlačit špatné vzorce, které nás zanechávají 
venku, před branami svatebních sálů, kde nám 
zbývá už jen „pláč a skřípění zubů“ (srv. např. 
Mt 24,51 nebo Mt 25,30). 

V příběhu o družičkách však můžeme najít 
mnohem hlubší, duchovní smysl. Pozemský ži-
vot každého křesťana od kolébky až po hrob je 
ve znamení neustálého vycházení vstříc Pánu. 
I my vyhlížíme příchod ženicha a máme být 

bdělí, připraveni kdykoli složit účty z darů, 
které nám byly svěřeny do správy. Nádobky 
prosté oleje mohou být symbolem života bez 
důvěry, praxe založené na řetězci prázdných 
náboženských úkonů.

Svatbu bychom přitom neměli chápat jen 
jako metaforu eschatologického společenství 
s Bohem. Toto podobenství nám připomíná, 
že už nyní se s ním můžeme setkat a sjedno-
tit. Bůh vstupuje do naší každodennosti, kdy-
koli ochotně vstáváme z toho, čím jsme byli, 
k tomu, čím se můžeme v jeho síle stát. Cír-
kev totiž nemá být jen skupinou prozíravých 
panen, kterým je dovoleno usednout u stej-
ného stolu s  ženichem, ale má se stát jeho
nevěstou.

V sekulární společnosti se setkáváme s mno-
ha lidmi, kteří touží po autentickém duchov-
ním životě. Nezřídka jej ovšem nenacházejí 
v církvi, a odpovědi na své otázky po smyslu 
pak hledají mimo institucionální náboženství. 
Křesťané, kteří se spokojí s formálním plněním 
obyčejů, nemají dost oleje, aby posvítili na ces-
tu těm, kteří poctivě hledají ženichovu blíz-
kost. Naopak věrohodně a přesvědčivě budeme 
svědčit o své víře tehdy, budeme-li brát evan-
gelium vážně a nespokojíme se s průměrností.

Autor je jezuitský kněz a teolog, působí 
v Akademické farnosti Olomouc

P. Vojtěch Kodet OCarm.

Známý a oblíbený autor publikací 
o duchovním životě ve svém textu 
reaguje na aktuální situaci způsobenou 
novým typem koronaviru. Jako zvlášť 
důležitá se v současné době jeví prosba, 
abychom si dokázali zachovat naději 
v budoucnost a důvěru v Pána. 
Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že nejsem na život sám.
Mám tebe a své blízké, které jsi mi dal.
Děkuji ti, že jsi se mnou spojil svůj život
a mohu za tebou přijít se vším, co mě tíží.
Děkuji ti, že se před tebou nemusím vykazovat
žádnou dokonalostí ani žádným výkonem.
Vím, že mě miluješ takového, jaký jsem,
a že víš, co nosím ve svém srdci
 a s čím každodenně zápasím.
Je tolik skutečností, které mě chtějí od tebe vzdálit
a sebrat mi vnitřní pokoj a svobodu,
 kterou jsi mi daroval.
Dnes bych ti chtěl vydat zvlášť všechny své starosti, 
obavy, strachy a úzkosti.

Daruj mi, prosím, vnitřní svobodu
od obavy, že nemám věci lidsky pod kontrolou,
od ochromující starosti o zdraví své i svých blízkých,
od strachu z nemoci a ze smrti,
od úzkosti ze ztráty zaměstnání a chudoby,
od katastrofi ckých scénářů budoucnosti.
Ty jsi Pánem mého života,
 života mých drahých i celého světa.

Daruj mi prosím vnější i vnitřní svobodu,
abych neměl strach se stýkat se svými bližními,
abych uměl rozlišovat mezi zprávami,
 které ke mně přicházejí,
abych si zachoval naději v budoucnost
 a důvěru v tebe, 
a ze strachu nezapomněl žít.

Prosím tě, Pane Ježíši, ujmi se nás.
Tolikrát jsi za svého života svým učedníkům říkal: 
 „Nebojte se!“
Tolikrát jsi jim předával do jejich srdcí svůj pokoj.
Ujišťoval jsi je, že Otec ví, co potřebujeme
a že má také sečteny všechny naše vlasy na hlavě.
Pomoz nám, abychom věřili víc tobě a tvému slovu
než slovům, která zasévají strach.
Prosím tě, sejmi z nás a z celé naší společnosti závoj 
 strachu a úzkosti
a dej nám odvahu k důvěře,
 že se ti nic nevymklo z rukou.
Prosím tě o moudrost, abychom se dobře
 rozhodovali každý den a správně jednali.
Pokud máme projít nějakou životní zkouškou,
dej nám, prosím, tu milost,
abychom to přijali a nespoléhali na sebe,
 svůj rozum a svoje síly.

Odevzdávám se ti, Pane Ježíši,
 na další den svého života.
Odevzdávám ti také všechny své drahé a prosím tě,
chraň nás před všemi úklady nepřítele spásy,
který rozsévá strach a ničí lidské vztahy,
odvádí nás od tebe a od důvěry
 ve tvoji prozřetelnost, dobrotu a lásku.
Pošli své svaté anděly,
 ať chrání mě i všechny mé blízké
od nemoci a nešťastných událostí.
Veď mě, prosím, svým Duchem,
ať mohu přinést pokoj všem,
 se kterými se setkám.
Amen.

Převzato z webu vojtechkodet.cz

Modlitba za vnitřní svobodu od strachu

Vyhlížet ženicha s lampami plnými oleje

Nechtěj všechno naráz 
Můžeš dělat zázraky, můžeš křísit mrt-
vé, můžeš dělat, co chceš, ale nikdy tě ne-
budou pohané obdivovat tak, jako když 
uvidí, že jsi tichý, mírný a vlídný v chová-
ní. To není nějaká bezvýznamná ctnost, 
neboť nakonec osvobodí mnohé od zla. 
Nic tak nezíská srdce jako láska. Zázraky 
a znamení ti budou lidé závidět, ale pro 
tyto ctnosti tě budou obdivovat a milo-
vat. A budou-li tě milovat, pak snáze při-
jmou i křesťanskou pravdu. A jestliže se 
nevěřící na místě neobrátí, nediv se tomu, 
nebuď dotěravý a nechtěj všechno naráz. 
Stačí, že tě zatím obdivují a milují, k víře 
dojdou postupně.

sv. Jan Zlatoústý

Začněme od periferií 
Pandemie změnila svět a  odstartova-
la krizi, jejíž průběh nicméně není všu-
de stejný. Buď totiž vývoj vede k lepšímu, 
nebo k horšímu. Způsob, jakým z krize 
vyjdeme, závisí na volbách, které během 
ní uděláme. Jaký životní styl zanecháme 
následujícím generacím? Měli bychom 
se odpoutat od sebestřednosti zaměřené 
na naši přítomnost a  pozvednout zrak 
k budoucnosti v perspektivě lidstva, kte-
ré chce zůstávat v čase jako součást stvo-
ření. Musíme se ujmout budoucnosti, 
abychom připravili půdu, kterou budou 
druzí obdělávat. To je kultura, již máme 
za nynější pandemie rozvíjet, podle oné 
důležité zásady, že krize nás vždy změní, 
a to k lepšímu či horšímu. (…  ) Nemám 
žádný recept na to, jak se z této krize do-
stat, avšak správný způsob můžeme najít, 
pokud změníme své ekonomické vzorce, 
začněme od periferií a lidské důstojnosti. 
K tomu připočtěme péči o svět a vesmír, 
které jsou naším společným domovem. 
 Papež František

Pane Ježíši, prosíme tě, ujmi se nás!

Máme dost oleje na to, abychom posvítili na cestu lidem, kteří v současné době hledají smysl svého života?  Snímky Pixabay
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Ne 8. 11. 1136 1262 783 881 1136 1263 1137 1264 1137 1264 1140 1267 725 818 1140 1268 725 818 1141 1269 1142 1269 1142 1269 1144 1271 725 818 1145 1273 1146 1274 1146 1274 1149 1277 725 818 1149 1277 725 818 1242 1379

Po 9. 11. 1637 1854 783 881 1638 1854 1639 1855 813 914 1639 1855 1639 1856 1640 1856 1640 1857 1156 1285 1157 1285 1157 1286 1641 1857 1640 1857 1642 1859 1643 1859 1643 1860 1646 1863 1647 1863 1647 1863 1640 1857 1247 1384

Út 10. 11. 1722 1941 783 881 1723 1941 1167 1296 1167 1297 1724 1942 1586 1791 1724 1943 1586 1791 1172 1301 1172 1302 1172 1302 1175 1305 1175 1305 1727 1946 1177 1307 1177 1307 1730 1949 1586 1791 1731 1950 1586 1791 1250 1387

St 11. 11. 1587 1792 783 881 1723 1941 1587 1792 813 914 1587 1793 1588 1793 1724 1943 1588 1793 1187 1318 1188 1319 1188 1319 1190 1322 1191 1322 1727 1946 1588 1793 1729 1947 1588 1794 1589 1794 1731 1950 1588 1793 1254 1391

Čt 12. 11. 1708 1924 783 881 1708 1925 1198 1330 1198 1331 1710 1928 1710 1929 1711 1929 1589 1795 1203 1335 1204 1336 1204 1336 1206 1338 1206 1339 1714 1932 1208 1341 1208 1341 1717 1935 1717 1935 1718 1936 1589 1795 1257 1395

Pá 13. 11. 1741 1961 783 881 1314 1796 1214 1797 1214 914 1743 1797 1315 1797 1744 1963 1315 1797 1219 1353 1219 1353 1219 1353 1221 1356 1222 1356 1315 1798 1224 1799 1224 1966 1749 1799 1316 1799 1750 1969 1315 1797 1260 1398

So 14. 11. 1228 1363 783 881 1228 1363 1229 1364 1229 1364 1232 1367 1232 1368 1232 1368 1233 1368 1233 1369 1234 1369 1234 1370 1236 1372 1236 1372 807 907 808 908 808 908 810 911 726 819 811 911 726 820 1238 1374

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

1. ČTENÍ
 Mdr 6,12-16
Čteme jednu z nejmladších knih Sta-
rého zákona (1. st. př. Kr.). Kni-
ha vznikla nejspíše mimo Izrael 
v diaspoře a měla sloužit jako po-
vzbuzení pochybujících židů. Od
6. kap. začíná chvála moudrosti. Ta 
je zde tajuplně zosobněna (podobně 
Př 9; Sir 24), je nám darem Božím 
i partnerem v dialogu, je však třeba ji
hledat.

Čtení 
z knihy Moudrosti 
Moudrost září a nevadne, snadno 
ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt 
těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo 
po ní touží, a ukazuje se jim první. 
Neunaví se, kdo k ní časně přichází, 
najde ji, jak mu sedí u dveří. Myslet 
totiž na ni je svrchovaná prozíravost, 
kdo kvůli ní bdí, brzy je bez starosti. 
Vždyť sama obchází a hledá ty, kdo 
jsou jí hodni, na cestách se jim uka-
zuje s přízní a při každé myšlence jim 
vychází vstříc.

MEZIZPĚV Žl 63,2.3-4.5-6.7-8
Touha po Bohu povzbuzuje člověka, 
aby upnul k Pánu svou mysl i srdce. 
Nevychladne ani v noci, protože Bůh 
stojí za takové hledání.

* Má duše po tobě žízní,
Pane, můj Bože!
Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hle-
dám, má duše po tobě žízní, prahne 
po tobě mé tělo jak vyprahlá, žíznivá, 
bezvodá země.
*
Tak toužím tě spatřit ve svatyni, 
abych viděl tvou moc a slávu. Vždyť 
tvá milost je lepší než život, mé rty tě 
budou chválit.
*
Tak tě budu velebit ve svém životě, 
v tvém jménu povznesu své dlaně 
k modlitbě. Má duše se bude sytit jak 
tukem a morkem, plesajícími rty za-
jásají ústa.
*
Kdykoli na tebe vzpomenu na svém 
lůžku, v nočních hodinách budu na 
tebe myslet. Neboť stal ses mým 

pomocníkem a ve stínu tvých křídel 
jásám.

2. ČTENÍ
 1 Sol 4,13-18
Čteme z nejstaršího novozákonního 
textu druhou část. Svatý Pavel na-
pomínal k věrnosti a nyní odpovídá 
na dotaz na posmrtný život polože-
ný zřejmě adresáty listu. Jde o doklad 
nejstarší vrstvy víry křesťanů v po-
smrtný život.

Čtení z prvního listu 
svatého apoštola Pavla Soluňanům 
Nechceme vás, bratři, nechat v nevě-
domosti o těch, kteří už zemřeli. Ne-
smíte pro ně truchlit tak jako ostatní, 
kdo nemají naději. Poněvadž věříme, 
že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, (vě-
říme) také, že s Ježíšem přivede Bůh 
(k životu) i ty, kdo zesnuli ve spoje-
ní s ním. Říkáme vám to přece, jak 
nás Pán o tom poučil: My živí, kteří 
se dožijeme příchodu Páně, nepřed-
stihneme ty, kdo budou už mrtví. Až 
totiž bude dán rozkaz, až zazní arch-

andělův hlas a Boží polnice, sám Bůh 
sestoupí z nebe. Napřed vstanou ze-
mřelí křesťané, potom my, kteří zů-
staneme naživu, budeme spolu s nimi 
uchváceni v oblacích do vzduchu 
vstříc Pánu. A pak už budeme s Pá-
nem navždycky. Těšte se proto navzá-
jem těmito slovy.

EVANGELIUM 
 Mt 25,1-13
Ve 24. až 25. kapitole Matoušo-
va evangelia Ježíš mluví k učední-
kům o konci světa (eschatologické 
otázky). Jde o poslední Pánovu řeč 
na veřejnosti. Čteme první ze tří vel-
kých podobenství o příchodu Krista 
na konci věků. Připomeňme, že při 
tradiční židovské svatbě šel ženich 
nejprve do domu nevěsty a „vyjed-
nával“ podmínky svatby s otcem ne-
věsty, pak si ji teprve mohl odvést. 
Šlo o slavnostní akt, mohl tedy trvat 
dlouho. Družičky čekaly venku.

Slova svatého
evangelia podle Matouše

Ježíš řekl svým učedníkům toto po-
dobenství: „Nebeské království je po-
dobné deseti pannám, které vzaly 
lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět 
z nich bylo pošetilých a pět prozíra-
vých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale ne-
vzaly s sebou olej, prozíravé si však 
vzaly s lampami také do nádobek olej. 
Když ženich dlouho nepřicházel, za-
čaly všechny podřimovat a usnuly. 
Uprostřed noci se strhl křik: ‚Ženich 
je tady! Jděte mu naproti!‘ Tu všech-
ny ty panny vstaly a začaly si upravo-
vat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: 
‚Dejte nám trochu oleje, lampy nám 
dohasínají.‘ Ale prozíravé odpovědě-
ly: ‚Nemůžeme, nestačilo by pak ani 
nám, ani vám, dojděte si raději k pro-
davačům a kupte si.‘ Jakmile však 
odešly nakoupit, přišel ženich a ty při-
pravené vešly s ním na svatbu a dve-
ře se zavřely. Později přišly i ostatní 
panny a volaly: ‚Pane, pane, otevři 
nám!‘ On však odpověděl: ‚Amen, 
amen, pravím vám: Neznám vás.‘ 
Bděte tedy, protože neznáte den ani
hodinu.“

neděle 8. 11.  Mt 25,1-13
Nedostatek mé moudrosti, prozíra-
vosti a odpovědnosti může zmařit 
pozvání k jeho hostině. A moje nepří-
tomnost jej mrzí. On dělá vše pro to, 
aby mě získal…

pondělí 9. 11. – svátek Posvěcení 
lateránské baziliky Jan 2,13-22
Mohu přemýšlet: kvůli čemu by dnes 
Pán spletl důtky a co by vymrskal? 
Možná i já dávám někomu špatný 
příklad.

úterý 10. 11. Lk 17,7-10
Nejvyšší vyznamenání a výsada, že 

vůbec mohu sloužit Všemohoucí-
mu, který by se docela dobře beze 
mě „obešel“. Postoj, kdy očekávám 
od Boha odměnu za dobré jednání, 
je zřejmě nesprávný.

středa 11. 11. Lk 17,11-19
Chci být jako ten desátý, který se vrá-
til, aby poděkoval! Moje modlitby by 
měly být víc děkovné než prosebné.

čtvrtek 12. 11. Lk 17,20-25
Je-li Boží království už mezi námi, jak 
říká náš Pán, měl bych se více sna-
žit, abych byl jeho „ukázněným ob-
čanem“.

pátek 13. 11. – památka sv. Anežky České
  Lk 17,26-37
Nejsem snad příliš ve světě zabyd-
lený? Pozor, aby mi rychlý příchod 
Pána vlastně nepřekážel. Princezna 
Anežka věděla, co opustit.

sobota 14. 11.  Lk 18,1-8
Ano, s vírou, že se mě Pán zastane, 
se mohu odvážit konat velké věci! Ale 
zastanu se jej já, když to bude (třeba 
před okolím) pro mě nepříjemné?

Připravilo Pastorační středisko 
Arcibiskupství pražského 

8. 11. – 32. 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.

9. 11. – svátek Posvěcení lateránské 
baziliky
Modlitba uprostřed dne 
má pondělní žalmy ze 4. týdne.
Barva bílá, mše vlastní,
Gloria.
1. čtení Ez 47,1-2.8-9.12 
nebo 1 Kor 3,9c-11.16-17 
Žl 46 (45), 2-3.5-6.8-9, 
odp.: Proudy bystřin jsou k radosti 
Božímu městu, 
přesvatému stánku Nejvyššího.
Evangelium Jan 2,13-22
Preface vlastní. 
Nelze použít čtvrté anafory.

10. 11. – památka sv. Lva Velikého, 
papeže a učitele církve
Barva bílá, mše vlastní.
1. čtení Tit 2,1-8.11-14 
Žl 37,3-4.18+23.27+29, 
odp.: Spravedlivým přichází 
spása od Hospodina. 
Evangelium Lk 17,7-10

11. 11. – památka sv. Martina, biskupa
Barva bílá, mše vlastní.
1. čtení Tit 3,1-7 
Žl 23,1-3a.3b-4.5.6, 
odp.: Hospodin je můj pastýř, 
nic nepostrádám. 
Evangelium Lk 17,11-19

12. 11. – památka sv. Josafata, 
biskupa a mučedníka
Barva červená, mše vlastní.
1. čtení Flm 7-20 
Žl 146,6c-7.8-9a.9bc-10, 
odp.: Šťastný, komu pomáhá
Bůh Jakubův. 
Nebo: 
Aleluja. 
Evangelium Lk 17,20-25

13. 11. – památka sv. Anežky České, panny
Barva bílá, mše vlastní.
1. čtení 2 Jan 4-9 
Žl 119,1.2.10.11.17.18, 
odp.: Blaze těm, kteří kráčejí 
v zákoně Hospodinově.
Evangelium Lk 17,26-37

14. 11. – sobota po 32. neděli v mezidobí
Barva zelená, ranní mše feriální.
1. čtení 3 Jan 5-8 
Žl 112,1-2.3-4.5-6, 
odp.: Blaze muži, 
který se bojí Hospodina. 
Nebo: 
Aleluja.
Evangelium Lk 18,1-8
Nebo:
sobotní památka Panny Marie
Barva bílá, ranní mše 
o Panně Marii.
Nešpory 1. a večerní mše 
z následující neděle.

15. 11. – 33. neděle v mezidobí
Barva zelená, mše vlastní, Gloria. 
1. čtení Př 31,10-13.19-20.30-31
Žl 128,1-2.3.4-5, 
odp.: Blaze každému, 
kdo se bojí Hospodina. 
2. čtení 1 Sol 5,1-6
Zpěv před evangeliem:
Aleluja. 
Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás, 
praví Pán; kdo zůstává ve mně,
ten nese mnoho ovoce. 
Aleluja.
Evangelium Mt 25,14-30 
Krédo, preface pro neděle v mezidobí.
Žaltář 1. týdne.

(hfr)

Ze všech čtvrtí Říma mám nejradě-
ji Trastevere – spleť starobylých uli-
ček, protínajících se ve všemožných 
úhlech, pár kroků od Tibery. Je plná 
tajemných zákoutí, obchůdků se vším 
možným, restaurací se zahrádkami 
i posvátných míst. V jejím srdci se 
nachází jeden z nejstarších marián-
ských kostelů, bazilika Santa Maria in 
Trastevere. Dnes vás tam chci vzít na 
prohlídku. Ve třech zastaveních v ní 
objevíme klíč k pochopení evangelia 
této neděle, totiž: Ženich už přišel, 
přichází a přijde. 

Zastavení první: Vysoko nad vcho-
dem, na čelní stěně baziliky září mo-
zaika znázorňující moudré a pošetilé 
 panny shromážděné po obou stra-
nách trůnu. A tady nás čeká pře-
kvapení – na něm totiž nesedí Boží 
Syn ve svém královském majestátu, 
nýbrž Maria kojící malého Ježíška 
spočívajícího na jejím klíně. Družič-
ky vítají Ženicha, který se sotva na-
učil chodit! Vzpomenu si na slova 
svatého Augustina, kterými se obra-
cí k Marii: „Nakoj toho, jenž tě uči-

nil takovou, aby se z tebe mohl na-
rodit, jenž ti při svém početí přinesl 
darem ozdobu plodnosti, a přitom 
tě svým narozením nezbavil slávy pa-
nenství, jenž si před svým narozením 
vyvolil jak lůno, z něhož se měl naro-
dit, tak den, kdy se měl narodit. A to, 
co vyvolil, stvořil on sám, aby odtud 
mohl vyjít jako ženich ze své svatební
komnaty…“

Vstupme do chrámu. Náš zrak 
upoutá kamenný oltář. Zastavení 
druhé. Opět mi přijde na mysl, co 
jednou napsal sv. Augustin: „Matko, 
nakoj náš pokrm, nakoj chléb, který 
sestoupil z nebe a byl uložen do jeslí 
jako pokrm pro první dobytek.“ Mu-
sím se v duchu pousmát nad tímto 
„mystickým“ vtipem afrického světce. 
Mluví o mně. A o vás.

Nás totiž přišlo nakrmit Slovo uči-
něné tělem a tělo učiněné chlebem. 
Král vystrojil svému Synu svatbu a my 
jsme ti pozvaní. Z kříže se stalo sva-
tební lože. A Ženich čeká, až na lásku 
odpovíme láskou: „Vezměte a jezte, 
toto je moje tělo.“

Nakonec zvedněme zrak k velko-
lepé mozaice nad oltářem, abychom 
spatřili, co nastane na konci času: na 
trůnu spočívá vítězný Kristus a ob-
jímá Nevěstu ozdobenou šperky. Je 
to Maria, která ztělesňuje vykoupe-
nou a oslavenou církev. Na tabulce 
v rukou Nevěsty je citát z Písně písní: 
„Jeho levice je pod mou hlavou, jeho 
pravice mě objímá“ (Pís 2,6).

Tři zastavení, tři tajemství Ženicha 
a Nevěsty: Vtělení, eucharistie a ne-
beská sláva. Ženich už přišel, přichá-
zí a přijde.

Už přišel – a tehdy se lůno Panny 
stalo svatební komnatou „zásnub“ 
božství s lidstvím. Stále přichází – 
denně na oltáře chrámů vystavěných 
lidskýma rukama i do lidských srdcí. 
Přijde – na konci časů, kdy konečně 
odpoví na neúnavné toužebné volání 
Nevěsty: „Přijď, Pane Ježíši!“

Až přijde, ti, jejichž lampa bude ho-
řet, vejdou s ním na svatební hostinu 
do radosti, která nebude mít konce.

P. KAREL SKOČOVSKÝ,
kaplan ze Zábřehu

Touto ulicí půjde Ženich 
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
� Dne 4. 11. se paní 
Marie Nováková do-
žívá 75 let. Zároveň 
v březnu příštího roku 
uplyne neuvěřitelných 
60 let od začátku jejího 
působení jako varhani-

ce v kostele Nejsvětější Trojice v Chýno-
vě. Do dalších let hodně zdraví a životní-
ho elánu přejí manžel Josef, dcery Pavla 
a Jaromíra s rodinami. ŽV 45–2183

VZPOMÍNÁME
�  6. 11. uplyne 
10 let od chvíle, kdy 
Pán Bůh povolal na 
věčnost naši dra-
hou maminku, paní
Helenu Neradil-
kovou, narozenou 

v Přerově. Za její život a lásku podě-
kujeme při mši svaté v kostele sv. Vác-
lava v Praze-Dejvicích 20. listopadu. 
Za vzpomínku děkuje jménem celé 
rodiny syn František. V 45–2215

� V  neděli 8. 11. 
2020 v 7 h bude obě-
tována mše svatá 
v kostele svatého Fi-
lipa a Jakuba ve Zlí-
ně za naši maminku 
Anežku Chvatíko-

vou, která před 20 lety odešla k Pánu. 
Připojte se prosím v  modlitbě. Syn 
Josef a František.  V 45–2220

SLUŽBY – PRÁCE
�Ozvučování kostelů. Nová uni-
kátní technologie za příznivou cenu. 
Nabídky a poradenství zdarma: 603 
553 650 pecka@otvp.cz, 731 023 694 
ot.rychlik@gmail.com, 603 838 632 
bolcekv@seznam.cz B 45–2186

RŮZNÉ
� ANTIKVARIÁT „Přečtené-knihy.
cz“. Náboženské knihy můžete věnovat 
nebo prodat, a podpořit tak myšlenku 
tiskového apoštolátu. Josef Míček, mob.: 
732 261 067, www.prectene-knihy.cz 
 R 45–2126

� Vrátíme zálohy, když covid-19 léto 
2021 zruší. www.CHATKYnaJIHU.cz. 
Skupiny, můžete objednávat!
 R 45–2200
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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

� Členská schůze Sdružení křes-
ťanských seniorů, z. s., která se mě-
la konat v sobotu 14. listopadu 2020 
v 10 hodin v malém sále paláce Cha-
ritas, Karlovo nám. 5, Praha 2 – Nové 
Město, se z důvodu aktuální situace 
NEKONÁ. R 45–2197

� Poskytnu péči starším manželům, 
i jednotlivě, 24 hod. Mob.: 724 918 064.
 R 45–2231

KOUPĚ – PRODEJ
�  Koupím vyřazené ornáty,
pluviál, manipul aj., i pošk. Mob.: 603 
410 736.  K 45–2109

� Staré odznaky, noty, gramodesky 
a pohledy koupím. Mob.: 602 336 945. 
 K 45–2114
� Křesťanský antikvariát koupí (du-
chovní, filozofie, umění, poezie, ces-
topisy atd.) nejlépe celé pozůstalosti 
či knihovny. Platba ihned. Nabídněte. 
Mob.: 720 254 225.  K 45–2134

� Prodám vlašské ořechy louskané 
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 dohromady. Po-
šlu. Mob.: 774 180 070. K 45–2198 

� Koupím housle, violu, violoncello, 
kontrabas v jakémkoli stavu. Mob.: 775 
480 777.  K 45–2202
� Prodám křížovou cestu, Desatero aj. 
www.biblickedrevorezby.cz  K 45–2211
� Vykoupím Váš les, popř. dřevní hmo-
tu. Peníze hotově. Mob.: 605 541 814. 
 K 45–2224
�Prodám Felicii 1996 po TK. Levně, 
Příbramsko. Mobil: 702 044 162.
 K 45–2229

PODNÁJEM – PRONÁJEM
�Pronajmu byt 3+1 v Brně-Žabovřes-
kách. Klidné bydlení, výborná dostup-
nost. Slušným studentům nebo mladé 
rodině, nejlépe věřící. Mobil: 604 648 
153.  PP 45–2217

SEZNÁMENÍ
� NOEMI – seznamka pro křesťa-
ny, www.noemka.com, e-mail: info@
noemka.com. Tel./SMS: 777 222 877. 
 S 45–1809

� Toužíš, jako já, založit rodinu? Oz-
vi se, slečno, 23–33, hledajícímu kluko-
vi od Znojma, přátelské povahy, který 
se nebojí práce a zodpovědnosti, má rád 
kulturu, přírodu a život na vesnici. 
 S 45–2222

Využívejte možnost
zadávat řádkovou

inzerci na www.katyd.cz

sleva 15 %

v e-shopu

NOVINKA

váz.,
24 str.

189 Kč

váz.,
108 str.

249 Kč

NOVINKA

Objednávky:  Pavel Nebojsa – Doron, tel.: 602 789 568 
www.doron.cz         www.mesnivina.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

NAKLADATELSTVÍ
KNIHKUPECTVÍ

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

on-line knihkupectví: www.paulinky.cz

Sophie de Mullenheim
Přízrak z kolosea
Nový titul z pera známé 
francouzské spisovatelky 
přenese mladé čtenáře zpět 
do starověkého Říma, kdy 
se kvůli pronásledování 
museli křesťané skrývat 

v katakombách. Příběh tří kamarádů, kteří 
při potyčce se zloději narazí na „přízrak“, 
zaujme nejen chlapce, ale i dívky se smys-
lem pro dobrodružství. 

brož., 232 s., 259 Kč
Edmond Prochain
Anděl strážný  
jde do školy 
Když andílek Trdliel po-
spíchá do školy pro anděly 
strážné, spadne z obláčku 
a  přistane na stromě, pří-

mo před oknem malého Aleše, chlapce, 
jehož má na starosti. Tehdy začíná jejich 
veselé dobrodružství…
Laskavý a humorný příběh pro děti od 4 let. 

brož., 64 s., 149 Kč 

Biskupství brněnské
vypisuje výběrové řízení 

na obsazení
2 pracovních míst

TECHNIK
STAVEBNÍCH INVESTIC

pro Moravskokrumlovsko 
a Znojemsko

Přihlášky s životopisem 
zasílejte do 30. listopadu 2020

na adresu
stavebni@biskupstvi.cz

Bližší informace a požadavky na:
www.biskupstvi.cz

www.stavebni.biskupstvi.cz

Inzertní oddělní 
upozorňuje

na možnost inzerce 
v knižní a adventní 

příloze, které vyjdou 
v měsíci listopadu. 
Příjem inzerce je 
do 9. listopadu.

Informace na tel.:
736 500 713,

e-mail:
inzerce@katyd.cz. 
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P. BENEDIKT MOHELNÍK 
je jednou z nejvýraznějších 
osobností dominikánského řádu 
u nás. Jeho českou provincii také 
řadu let vedl. V těchto dnech 
slaví kulaté životní jubileum. 

Odkud pocházíte a jaká byla vaše rodina?
Byli jsme velmi soudržná rodina, včetně nej-
bližších příbuzných. Bydleli jsme s rodiči na 
kraji Valašského Meziříčí, v rodinném dom-
ku se zahradou. Mám starší sestru a mladší-
ho bratra; jako děti jsme měli spoustu pohybu 
a velkou svobodu. Do kostela jsme chodili, ale 
například společná modlitba doma byla zále-
žitostí spíše sváteční. Na náboženství mě sice 
posílali, ale tam jsem chodil nerad, protože mě 
nebavilo, a tak jsem chodil „za náboženství“. 
Po přípravě k prvnímu svatému přijímání ma-
minka vycítila, že mě další náboženské vzdě-
lávání netáhne, a proto mě už nenutila. Dnes 
to oceňuji, neuzavřela mi tak cestu k Bohu. 
Později jsem začal ministrovat, protože k nám 
přišel kaplan, který to s námi kluky uměl. Byl 
to počátek mého přiblížení se osobní víře. 

Jak jste objevil povolání k řeholnímu životu?
Odešel jsem studovat na střední kamenickou 
a sochařskou školu do Hořic v Podkrkonoší 
a bydlel na internátě. Jezdil jsem do nedalekých 
Lázní Bělohrad, kam přišel P. Josef Kajnek, 
současný královéhradecký světící biskup. Je to 
muž ryzího srdce a přímého přístupu, který se 
tam snažil povzbuzovat společenství mladých 
lidí, do něhož jsem mohl chodit. Byl to důle-
žitý moment formace v mé víře. Z tradičního 
katolického Valašska jsem se ocitl v prostředí, 
kde jsem byl se svou vírou najednou sám v celé 
třídě. Musel jsem se k tomu postavit. 

Velkou oporou proto bylo, když jsem se ces-
tou domů na víkendy mohl stavit v Olomouci 
u sv. Mořice. Tehdy tam byl kaplanem P. Pro-
kop Siostrzonek. Byl takovým mým duchov-
ním vůdcem. Ještě s jedním kamarádem nás 
vzal o prázdninách na okružní cestu Polskem. 
Aniž jsem tehdy tušil, že je benediktin, pár dní 
jsme strávili v opatství v Týnci u Krakova. Tam 
jsem poprvé viděl řeholní život modlitby. 

Od P. Siostrzonka se mi dostalo velmi jem-
ného a delikátního doprovázení. Vůbec neměl 
tendence mě směrovat, abych se stal benedik-
tinem. Nechal mi velkou svobodu a díky němu 
jsem měl možnost poznat různé řeholní spiri-
tuality. Když jsem pak ukázal na dominikány, 
s těmi „tajnými“ mě seznámil.

Proč zrovna dominikáni? 
Pro dominikány je typické a  podstatné, že 
mnišský prvek života doplňuje kázání. Zauja-
la mě kombinace stabilního mnišského prvku 
s apoštolským a misijním posláním. 

Pro řád dominikánů je charakteristické, že 
mluví s lidmi o Bohu. Ale jak říkal váš zakladatel 
sv. Dominik, k tomu je zapotřebí prvně mluvit 
s Bohem. Vaše kláštery vždy vznikaly u hradeb. 
V Praze ale máte dnes klášter uprostřed města. 
Jak se vám zde daří mluvit s Bohem?
Ač se to nezdá, jsou tu ideální podmínky. Má-
me krásný kostel, můžeme slavit společnou 
liturgii a v klášteře je klid k modlitbě, studiu 
i rozjímání – nejen teď v době pandemie. Muse-
lo se na to myslet už při stavbě, v době baroka, 
protože cely jsou orientovány do rajského dvo-
ra, což je pro naše kláštery netypické. Je dobře, 
že jsme v samotném srdci velkoměsta, protože 
to dnes nahrává našemu povolání kázat. 

Klášter prochází přestavbou a rekonstrukcí,
na které spolupracuje s věhlasnými architekty. 
Co tu chcete návštěvníkům nabídnout? 
Klášter má sloužit lidem, na tom se v průběhu 
staletí nic nemění. Ve středověku bratři vychá-
zeli z kláštera ven. Dnes jsme ale v situaci, kdy 
je klášter třeba otevřít, aby lidé mohli vstoupit 
dovnitř. To proto, aby s námi mohli sdílet jeho 
prostředí a atmosféru a abychom mohli nabíd-
nout blízkost na cestě k Bohu a sdílení duchov-
ních hodnot. Směřuje k tomu všechno, co se 
tady děje: pastorace kolem kostela, působení 
dominikánských bratří na školách a také plat-
forma Dominikánská 8. Jejím úkolem je právě 
nabídnout doprovázení na cestě jednoho kaž-
dého člověka k Bohu – a to jemu vlastním způ-
sobem. Nikdy se netváříme, že program, který 
se tu odehrává, se neděje v křesťanském duchu 

a v dominikánském klášteře, ale na druhé stra-
ně zveme lidi, kteří nemusí být katolíci, tím 
méně kamarádi dominikánů, ba ani křesťané. 

Jak byste představil projekt Dominikánská 8 
těm, kdo ho ještě neznají?
Jeho „domovem“ je prostor bývalého barokní-
ho refektáře, což je největší sál v klášteře. Krás-
ný, klenutý a zdobený prostor, o kterém jsme si 
řekli, že je potřeba ho využívat ve službě veřej-
nosti. Odehrávají se tam debaty, přednášky, 
koncerty, intervence současného umění, ve-
čery nad knihami, se současnými básníky… Je 
to široké spektrum setkávání v různých formá-
tech a v různě velkých skupinách lidí. Témata 
jsou od duchovních přes teologická až po spo-
lečenská, historická, někdy filozofická. 

Druhým domovem a pilířem této iniciativy je 
revue Salve, kterou vydává dominikánská pro-
vincie ve svém nakladatelství Krystal OP. Ně-
kdy zde totiž reflektujeme téma ze Salve, jindy 
se naopak něco urodí v debatách, a vznikne tak 
impulz pro další číslo tohoto časopisu. Úzké 
vazby máme na akademickou farnost Nejsvě-
tějšího Salvátora, Centrum teologie umění na 
pražské katolické teologické fakultě i na samot-
nou fakultu. Dominikánská 8 tedy není ani jed-
no místo, ani jeden program, ačkoli má kořeny 
v našem klášteře. A nejsou to jen dominikáni! 
Bez zapojení našich přátel bychom nic nezvlád-
li. Cíleně se snažíme, aby se vytvářela síť vzta-
hů a kontaktů, vzájemné spolupráce a podpory. 

Jako provinciál jste řadu roků stál v čele řádu. 
Jak se dominikáni změnili?
Doufám, že vůbec a že jsme zůstali pořád do-
minikány (smích). Provincie se ale samozřejmě 
mění. Generace se zkušenostmi odchází a na-
stupuje nová, která je jinak naladěná a nastave-
ná. Vrátila se nám například řada bratří z kom-
pletní formace ve francouzském  Toulouse. 
Zahraniční zkušenost rozhodně byla a pořád 
je pro naši provincii výrazným impulzem: co 
bratři načerpají, přinesou sem – a my můžeme 
převzít zkušenost mezinárodního rozměru řá-
du i jeho působení v jiných podmínkách. 

Nedávno jste se vypravil na semestr do Francie. 
Těžiště mé přítomnosti bylo na pařížské Ber-
nardinské koleji, která však nemá s domini-
kány příliš společného. Je to centrum, které 
je myšlenkově podobné právě naší Domini-
kánské 8, ale co se týká samotné realizace, je 
o mnoho pater výš. Je to starobylý krásný dům 
uprostřed Paříže s obrovským spektrem vzdě-

lávacích, kulturních a formačních programů. 
Věnoval jsem se tam výzkumnému projektu, 
který byl zaměřen na digitální humanismus – 
zkoumání, jak digitální svět, umělá inteligence 
a užívání nejmodernějších technologií ovlivňu-
je člověka. Jak to vstupuje do společnosti, jaké 
otázky to klade, hlavně ty etické a teologické. 
Informačním technologiím vůbec nerozumím, 
ale vstoupit do uvažování, které je s tímto svě-
tem v dialogu, byla obrovská zkušenost. 

Dále jsem se účastnil semináře o eucharistii 
se studenty a profesory v rámci teologické fa-
kulty. Bydlel jsem v dominikánském klášteře, 
který rovněž nabízí něco podobného jako naše 
Dominikánská 8. Klášter je blízko Vítězného 
oblouku ve čtvrti Champs-Élysées. Zrenovova-
li tam část objektu, kde pořádají řadu akcí pro 
veřejnost, což jsem mohl pozorovat zblízka. 

Hodně jsem si dal také záležet, abych pro-
chodil celý Louvre a navštívil všechna další 
velká a zajímavá muzea či kulturní instituce. 

Bratři se formují ve Francii, studoval jste 
ve Švýcarsku, teď v Paříži. Je podle těchto 
zkušeností křesťanský Západ zkažený? 
Vůbec ne, ani náhodou. Na druhé straně roz-
hodně nevzhlížím k církvi na Západě s nekri-
tickým obdivem a uchvácením. Samozřejmě 
mají své problémy, podobně jako my. Ale zrov-
na francouzská církev je velmi inspirativní. Už 
jen tím, že jí na začátku 20. století úplně všech-
no sebrali. Musela budovat vlastní struktury 
i ekonomické fungování. A třeba naši domi-
nikánští bratři jsou dodnes závislí na tom, že 
je někdo podporuje, dává jim peníze. Nemají 
mnoho vnitřních zdrojů z majetku, a tak se ne-
bojí říct si o peníze, což ovšem předpokládá, že 
za ně budou dělat něco solidního. A najdou se 
lidé, kteří je podle svých možností podpoří. Je 
to velmi stimulující a zdravé.

Oslovila mě také tamní vnitřní svoboda. Vý-
zkumné projekty, které se odehrávají ve zmíně-
né Bernardinské koleji, se zabývají moderními 
technologiemi, školstvím, předáváním tradi-
ce, sociální problematikou či Evropskou unií. 
Jsou to témata důležitá pro církev i sekulární 
svět. A tyto vědecké projekty se vždycky dělají 
v týmech složených z lidí uvnitř církve i odbor-
níků ze sekulárního, akademického světa. To je 
velmi odvážné a vyžadující kvalitu i otevřenost 
na obou stranách. Sekulární akademici často 
oceňují právě prostor svobody, který nacháze-
jí v církevní instituci. Například politická ko-
rektnost je ve Francii mnohem větší než u nás 
a jsou věci, které si tam lidé veřejně nedovolí 

říct. Ale v církevním prostředí se říci mohou! Je 
skvělé, když církev vnáší do společnosti korek-
tiv a svobodu. To přece není žádná zkaženost.

A na úrovni farnosti, farního života?
Co jsem mohl poznat, v rámci církevního živo-
ta je vidět větší propojení kněží, řeholníků, ře-
holnic i laiků. Duchovní musejí počítat s laiky, 
kteří ovlivňují, co se ve farnosti děje. Často to 
na nich totiž stojí nejen finančně, ale i organi-
začně, investicí, vlastního volného času. Berou 
na sebe odpovědnost. To pak vytváří vztahy, 
které u nás často pokulhávají. Pro mě je to roz-
hodně inspirace, jakou cestou se vydat. Defi-
citem naopak je, že mnohdy se tam katolická 
společenství uzavírají do určitých ghett: mají 
katolické školy, ale často na ně chodí pouze ka-
tolíci. Katolické je tam všechno možné, zvlášť 
v Paříži nebo ve větších městech. Stojí za tím 
možná pohodlnost nebo obranný postoj: uza-
vřít se do bezpečného světa. U nás jsme v této 
oblasti mnohem otevřenější. 

Když přijedete zpátky, jak snášíte naši 
rozhádanou církev?
Různé názory považuji za důležité, potřebné 
a  zdravé. Včetně jejich sdílení. Trápí mě, jak 
si podvědomě pěstujeme jakýsi pojem církev-
ní jednoty v tom, že všichni musí souhlasit se 
vším, zvláště s hierarchií. Myslet si a říkat věci 
jinak je pokládáno za nabourávání této jednoty. 
Ale to přece není pravda. Vyznáváme jednu víru, 
máme týž katechismus, Svatého otce, společně 
se modlíme – a to jsou pořádné základy jednoty. 
Ovšem v působení a vyzařování církve do spo-
lečnosti, do politiky, do kultury je naopak by-
tostně nutné, abychom tvořili co nejširší možné 
spektrum názorů. Když spolu lidé nesouhlasí, 
ale přitom se potkávají a hovoří spolu, je to fajn. 
Jen ať si u toho nenadávají, vedou slušný a kul-
tivovaný dialog a nekončí to v osobní rovině. 

Jak si udržujete odstup, abyste rozlišil důležité 
od nepodstatného? 
Snažím se pochopit Boží tajemství, a v čem 
spočívá obsah víry, abych se držel podstatného 
a neuvízl u druhotných či méně důležitých de-
tailů – a nepřisuzoval jim význam, který nema-
jí. To mi vytváří velkou svobodu. Nechci dělat 
ramena, ale základem je dobrá teologická a du-
chovní formace. Důležité je číst znovu a znovu 
Písmo svaté a v něm rozjímat, co je podstatné. 
Nutné je vést liturgický a svátostný život, kdy 
se osobně setkáváme s Kristem, naším příte-
lem, učitelem a mistrem. Zní to možná příliš 
frázovitě, ale je to zdroj Ducha. Pro mě je opěr-
ným bodem a  inspirací sv. Tomáš Akvinský. 
Křesťan musí být člověk hluboké víry, modlitby 
a života ze svátostí, teprve pak má vnitřní svo-
bodu a lépe odolává riziku chytit se nedůleži-
tých detailů a na těch „bazírovat a rajtovat“. 

Jak si udržujete radost ze života? Co děláte rád?
Rád zajdu na hezkou výstavu. Mám seznam 
toho, co bych rád viděl, ale někdy ty věci skon-
čí dřív, než se tam vypravím. Teď je navíc kvůli 
pandemii všechno zavřené. Rád také sáhnu po 
dobré knížce, je to pro mě odpočinek. Těší mě 
debaty, které tady u nás pořádáme. Ale mám 
rád i docela obyčejnou manuální práci, jsem 
domácí kutil. 

Máte tady v klášteře dílnu?
No jasně, že máme. A je to velký dům, takže se 
tady vždycky najde něco, co je potřeba udělat 
nebo opravit. 

Bude to padesát let, co jste spatřil světlo tohoto 
světa. Bilancujete? 
Co mi zbývá. Jistě mám víc než polovinu živo-
ta za sebou. Dívám se nazpátek, jestli už jsem 
tady na světě vůbec něco udělal a  jestli není 
víc toho, kde jsem dlužníkem, který promar-
nil šance. Jsem ale docela spokojený a vděčný 
– ovšem s tím, že něco už holt na tomto světě 
nedoženu.
 JIŘÍ MACHÁNĚ

BENEDIKT TOMÁŠ MOHELNÍK
(* 5. listopadu 1970) je teolog 
a dominikán, v letech 2006–2018 
provinciál české provincie dominikánů. 
Je šéfredaktorem revue Salve 
a proděkanem KTF UK v Praze. 
Řádové sliby složil 12. srpna 1990, 
o pět let později byl vysvěcen na kněze. 
Studoval na CMTF UP v Olomouci, 
poté postgraduálně na univerzitě 
ve Fribourgu ve Švýcarsku. 

Různé názory jsou zdravé

Dominikán, teolog, ale také kutil v domovském klášteře – P. Benedikt Mohelník. Snímek autor
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Zvýšená teplota, bolest 
hlavy, na hrudi i svalů. Někdy 
i třes v končetinách a špatný 
spánek. Nevolnost, únava. 
Výsledek testů je ale negativní. 
Diagnóza? Obavy z koronaviru.

Podle posledního průzkumu společnosti Me-
dian pro Český rozhlas se tři z pěti Čechů bojí 
možného onemocnění covid-19. Velké obavy 
má 18 % dotazovaných, což je více, než by-
lo na jaře. A  ubylo lidí, kteří obavy nemají
(ze 45 % na 38 %). 

Zatímco na jaře byla tato nemoc něčím ne-
známým, teď začíná být „nebezpečně blízko“. 
Lidé opět začali volat na linky důvěry nebo kri-
zové linky (Charita ČR jich provozuje celkem 
šest), některé diecéze znovu aktivovaly krizo-
vou pomoc po telefonu. Rovněž plzeňský bis-
kup Tomáš Holub dal znovu k dispozici své te-
lefonní číslo, kam mohou lidé v této tíživé době 
volat. Jak však pro KT biskup Holub sdělil, 
lidé teď na podzim volají méně: „To, co je trá-
pí, když zavolají, je strach. A tak je povzbuzuji 
k důvěře v Hospodina a ke kontaktu s lidmi, 
kterým důvěřují. Místo na společnou boho-
službu do kostela věřící zvu k setkání v rodi-
ně, ke čtení Písma a modlitbě v rodinném kru-
hu s možností spontánní modlitby a vzájemné 
podpory ve víře, naději a lásce. Navštívit indi-
viduálně kostel je ale stále možné a soukromá 
modlitba před svatostánkem není vůbec špat-
ný nápad.“

Koordinátorka projektu Duchovní a psy-
choterapeutická pomoc na telefonu (více in-
formací na www.ado.cz), psychoterapeutka 
Marcela Anežka Kořenková říká, že tato inici-
ativa vznikla už v březnu v reakci na nouzový 
stav. Zřizovatelem je olomoucké arcibiskup-
ství ve spolupráci s tamní Cyrilometodějskou 
teologickou fakultou. Hlavními garanty této 
formy pomoci, která je obdobou krizové inter-
vence, jsou arcibiskup Jan Graubner a děkan 
teologické fakulty, profesor psychologie a do-
minikán P. Peter Tavel. Projekt nyní začal spo-

lupracovat s Arcidiecézní charitou v Olomouci 
a jednotliví terapeuti, kněží a interventi budou 
pomáhat zejména zaměstnancům oblastních 
a diecézních Charit.

Krizová interventka Kateřina Hamplová, 
která nabízí telefonickou pomoc, prozrazuje, 
že spíše než lidé, kteří současnou situaci špat-
ně snášejí, jí volají jejich rodinní příslušníci. 
Mají o ně starost, nevědí, jak jim pomoci, ne-
bo si nejsou jisti, zda jim pomáhají správně. 
Často se setkává se dvěma extrémy: s  lidmi, 
kteří se izolují doma, nekomunikují a mají až 
sebevražedné sklony, nebo naopak s těmi, kte-
ří nerespektují nařízení, chovají se, jako by co-
vid-19 neexistoval, a nadměrně užívají alkohol 
či jiné návykové látky.

Naslouchat svým blízkým

Kateřina Hamplová doporučuje jako prevenci 
proti strachu příliš nesledovat všechny infor-
mace ohledně pandemie: „Ne vše se zakládá 
na pravdě, ne vše je podložené, některé čer-
né scénáře nemusí vůbec vyjít.“ Doporučuje 
odvést pozornost jiným směrem: dívat se na 
filmy, poslouchat hudbu, vytřídit staré věci, 
v rámci možností sportovat či vyzkoušet ně-
co nového. I starším lidem, kteří nemají moc 
možností nebo už nemohou sportovat, radí 
zavolat si s blízkými či kamarády, případně 
na linky důvěry, zabavit se sledováním televi-
ze (mimo zprávy), luštěním křížovek, sudoku 
nebo čtením knížek. Mladším generacím pak 
doporučuje: „Více se o své nejstarší rodinné 
příslušníky zajímejte, volejte jim, nabídněte 
pomoc s nákupem, kupte nebo půjčte jim kníž-
ku a podobně.“

Terapeutka Anežka Kořenková vidí řeše-
ní těchto mimořádných situací v  rodinách 
v ochotě jeden druhému naslouchat a záro-
veň nepopírat pocity toho druhého. „A to ani 
v případě, že se naslouchajícímu mohou zdát 
sdělené pocity nepřiměřené. Budeme-li také 
místo často užívané kritiky kdečeho volit spíše 
slova povzbuzení, dodávání odvahy, zvládne-
me řadu nepříjemných situací se ctí, a hlavně 
způsobem, který předchází případným kon-
fliktům.“

KATEŘINA ŠŤASTNÁ

Duchovní a psychickou pomoc (nejen v době 
koronavirové) poskytuje také brněnský kněz 
a  psychoterapeut P. Jindřich Kotvrda. Kon-
statuje, že strach lidé pociťují i bez ohledu na 
covid-19. „Strach patří k člověku a do určité 
míry nás chrání. Je darován Stvořitelem, aby 
nám pomohl připravit se na situace ohrožení. 
Když se však vymkne z mezí, brání životu,“ 
říká P. Kotvrda s tím, že strach, podobně jako 
každá jiná emoce, není hříchem. Podezřelé by 
mu naopak přišlo, kdyby člověk příliš hlasitě 
říkal, že se nebojí a strach nikdy neměl, nemá 
a nebude mít…

„V Bibli na mnoha místech stojí: ‚Nebojte 
se! Nemějte strach!‘ Zároveň však Boží po-
volání a poslání člověka strachem naplňuje. 
Překonávání strachu je cosi dynamického. 
Strach přichází znovu a  znovu a  může být 
znovu a znovu zažehnáván. Vnímám to jako 
neustálý proces zapomínání na Vítěze nad 
strachem a zase jeho nové připomenutí,“ mí-
ní kněz a psychoterapeut. Ochranou před stra-
chem z toho, co se stane nebo by se mohlo stát, 
může být i úsilí o život v přítomném okamžiku. 
Je to vědomí, že „každý den má svých starostí 
dost“ (Mt 6,34). „Možná i iluze, že mám věci 

pod kontrolou, může dočasně strach elimino-
vat, ale pořád je to jen iluze,“ podotýká P. Jin-
dřich Kotvrda. Tady podle něj pomáhá víra, že 
Bůh má vše pod kontrolou, i když člověk často 
nechápe jak: „Učím se odevzdávat Bohu kon-
trolu nad vším – i nad tím, že bych rád věděl, 
jak to má pod kontrolou.“

P. Kotvrda doporučuje uznávat v modlitbě 
vlastní strach. Nebát se ho, nepředstírat, že 
ho nemám. Snažit se s ním zůstat tak, jak ho 
zakoušíme ve svém těle, věnovat se mu jako 
vlastnímu pocitu – a z tohoto pocitu pak vy-
slovit modlitbu. „Modlitba, která je zabarvena 

konkrétním zakoušeným pocitem, bývá au-
tentická,“ připomíná kněz. V době, kdy do-
časně nemůžeme přijímat svátosti nebo být 
fyzicky účastni mše svaté, se můžeme učit 
novému způsobu prožívání Boží blízkosti 
– třeba právě pomocí online přenosů boho-
služeb, duchovního svatého přijímání, četby
Písma apod.

„Strach je do jisté míry pravdivý a od určité 
míry lže. Tam, kde lže, je potřeba ho demas-
kovat a snažit se opakovaně stavět do pravdy 
o Boží moci i o sobě,“ uzavírá P. Kotvrda.

(kš)

A je to tu zas. Rodina celé týdny 
v jednom bytě, práce z domova, 
distanční výuka, stres, strach, 
únava. Dalo by se zařídit, aby 
se z domácí ponorky stala 
jedna loď, aby se jednotlivé 
generace dokázaly navzájem 
podpořit – ne potopit?

Psychoterapeutka Marie Macounová z Rodin-
ného centra Praha (www.rodinnecentrum.cz), 
které pořádá v této době online semináře (ne-
jen na téma pomoci v covidu-19) a nabízí služ-
by poradny, říká, že nejhorší je všeobjímající 
strach, vlezlá nervozita a stres. Proto doporu-
čuje v první řadě pojmenovat, čeho se vlastně 
bojím. Bojím se, že chytnu koronavirus a jak 

ho já/mí blízcí budeme snášet? Bojím se, že 
nakazím své rodiče? Bojím se jít k lékaři nebo 
mám strach, protože čekám na výsledky testů? 
Bojím se, jak obstarám jídlo pro rodinu, kdyby 
byl někdo z nás pozitivní? Co když budu muset 
do nemocnice? Jak se bude žít našim dětem po 
tom všem? „Důležité je, abychom ty strašáky 
pojmenovali, třeba z nich i udělali trochu ka-
rikaturu, a zkusili vymyslet, co by v té situaci 
mohlo pomoci,“ říká Marie Macounová. 

„U malých dětí bych ty strašáky klidně na-
malovala. Děti se nejčastěji bojí, že už neuvidí 
své kamarády ze školky (školy) nebo že je uvidí 
za moc dlouhou dobu,“ říká terapeutka a do-
dává, že řadě jejích klientek se před druhou 
vlnou koronaviru podařilo sehnat kontakty na 
kamarády svých dětí a zprostředkovávají jim 
komunikaci alespoň virtuálně. „Malé děti ne-
rozumí strachům dospělých, ale vnímají, že ro-
diče jsou nervózní. Nemusíme zacházet úplně 
do detailů, ale klidně můžu dětem třeba říct, že 
se bojím o práci,“ podotýká Marie Macounová.

Rodičům školních dětí, na které úzkosti 
a množství práce doléhají asi nejvíc, doporu-
čuje přehodnotit priority. To, co nejvíc „křičí“ 
(například nepořádek), nemusí být nejdůleži-
tější. Je dobré mnohem víc společně plánovat 
nebo se i společně bavit, přestože se zdá, že prá-
vě na zábavu nezbývá čas. Rodičům na home-
-office terapeutka radí, aby si přesně ohraničili 
čas na práci, na přestávky – a dokázali večer 
v danou hodinu počítač vypnout. I to pomůže 
zbytku rodiny, aby nebyl nucen okolo „živitele 
rodiny“ od rána do noci chodit po špičkách. 

Maminky, které se cítí přetížené, by se měly 
zaměřit i na sebe a přemýšlet, co zrovna teď 
potřebují, aby načerpaly sil: mít pár nápadů, 
co mě v krizi postaví na nohy (deset minut se 
natáhnout, vlézt do vany, udělat si kávu), a zá-
roveň rituály, které mě drží v kondici (snída-
ně, sprcha, hezky se obléknout…). „Vidím ve 
svém okolí i maminky, které považuji za silné, 
které hned tak něco nesklátí, jaké obrovské 
propady zažívají,“ konstatuje terapeutka. Ně-

kdy pomůže třeba i mávnout rukou nad tím, 
že není doma uklizeno, a místo toho si zahrát 
s dětmi hru. 

Jednou z aktivit v rodinách pak může být 
online komunikace s rodiči a prarodiči. Pro-
střednictvím Charity se lze také zapojit tře-
ba do projektu Dobré srdce na dálku či jinak 
kontaktovat osamělé seniory a potěšit je do-
pisem či obrázkem. I proto, že mnozí senioři 
mnohem víc než na covid-19 umírají smut-
kem a pocitem osamění. Marie Macounová 
ještě přidává několik rad a výzev: zdokonalit se 
v time-managementu (soustředit se na to, co 
je důležité a neodkladné), hledat shodu s ce-
lou rodinou (dělat rodinné porady, dát doma 
přednost vztahům a pohodě před dokonalostí 
úklidu, zdravým stravováním a dalšími úkoly), 
konat dobro kolem sebe, ale také umět myslet 
na sebe, abstinovat od špatných či katastrofic-
kých zpráv (ideálně i od alkoholu a čokolády) 
a vyhledávat humor (i kdyby mělo jít o vtipy 
kolem koronaviru). (kš)

Aby se z lodi nestala ponorka

Nepopírat pocity druhého

Každý den má dost svých trápení

Kdybychom nezakoušeli žádný strach, prav-
děpodobně bychom se dostávali do krajních, 
život ohrožujících situací. A jak se strach pro-
jevuje? To důvěrně známe: zvýšené pocení, 
zrychlený tep, studené dlaně, zvýšená pe-
ristaltika střev apod. Ale méně známé jsou 
nám způsoby chování, do nichž strach ústí. 
Na rovině tělesné je to např. ustrnutí, útok 
nebo útěk. Při ustrnutí nejsme schopni ade-
kvátně zareagovat, a to ani v situacích, které 
bychom jinak s rozvahou zvládli. V případě 
útoku se snažíme zneškodnit onoho agre-
sora – a to buď psychicky, či fyzicky. Není-li 
však agresor v dosahu anebo je jím tak těž-
ko uchopitelný a lidskému oku neviditelný 

koronavirus, může být tento útok obrácen 
proti sobě samému nebo v rámci tzv. pře-
nosu proti jiné osobě. V případě volby útě-
ku se snažíme ze situace utéci fyzicky nebo 
z ní utíkáme pláčem, hysterií, zoufalstvím
či zhroucením. 

Dlouhodobý strach působí také psycho-
somaticky. Budeme-li strach v sobě popírat 
nebo jej vytěsňovat, k našemu nemilému 
překvapení nejen nezmizí, ale spíše poroste 
a vnitřně nás bude dál oslabovat a paralyzo-
vat skrze katastrofi cké scénáře, které se bu-
dou v mysli rodit. 

MARCELA ANEŽKA KOŘENKOVÁ,
psychoterapeutka

Jednou z prevencí proti strachu je nesledovat v jednom kuse zprávy, ale začíst se do knihy nebo vyjít 
si do přírody. Snímek Pixabay
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Svatého Leonarda z 6. století, rozšafné-
ho horala, bodrého poustevníka z „od-
chovu“ svatého Benedikta, vydatně uctí-
vali naší předkové. Říkali mu Linhart. 
Ač pochází z Francie, je pochován v ba-
vorském Inchenhofu, který byl po staletí 
čtvrtým největším poutním místem po 
Římě, Jeruzalémě a Santiagu de Com-
postela. Tam najdeme i několik řetězů, 
které světec řemeslně vyhotovil. 

Svatý Leonard nás vymaňuje z osidel 
našich hloupostí a nedobrých zvyklos-
tí. A z jiné stránky tento světec ukazuje 
skvělý postoj Božího dítěte, které se ne-
zdráhá uléhat do trávy, těší se z vůně roz-
kvetlých luk a ví o důležitosti svobody, 
kterou ani řetězy (dnešního reklamního) 
světa nemohou nikdy vzít. 

Při pohledu na Leonarda si uvědomu-
jeme, jak důležitou roli v životě člověka 
hrají zvířata či ekologická témata vůbec. 
Snad se můžeme usmívat i nad „legenda-
mi“ typu: Leonard jde schwarzwaldský-
mi soutěskami a kravičky kráčejí v rytmu 

chorálních nápěvů… A přesto ten, kdo 
v  sobě přechovává Boží pokoj, souzní 
s Boží přírodou natolik, že citlivý živo-
čich o nositeli požehnání dobře ví. Jeho 
zasvěcený život nebyl překážkou službě 
jiným, jako jeho poustevnictví nebylo vr-
tochem mrzoutského samotáře. Opou-
ští-li franský královský dvůr Chlodvíka 
a Klotyldy, putuje tam, kde ví, že nalezne, 
co by nenašel jinde: Boží důvěrnost, z níž 
vyrůstá pohotovost k životním úkolům. 

Pěkná jsou znázornění Leonarda na 
mozaikách v Benátkách ve sv. Marko-
vi. Světec Leonard, silný v Božím srd-
ci, je třeba ochráncem Severní Koreje. 
Přimlouvá se za ty, kdo si vzali život 
nebo byli odvlečeni do zajetí. Je patro-
nem zemědělců, našeho „zacházení“ 
s dobytkem či koňmi; ochraňuje kováře, 
zámečníky, svářeče i naše horníky a no-
siče těžkých (nejen duševních) břemen 
– přeje si hojit nemoci a přinášet obla-
žující pokoj. Jedna z legend říká: Viděli 
otce Leonarda, jak v malé horské kap-

ličce slouží mši svatou. Srnky mu svíti-
ly svýma velkýma očima jako lampičky, 
zajíci mu drželi ručníček coby vzorní mi-
nistranti a nádherní netopýři přerušili 
spánek, aby poletovali a v mrazu „vyro-
bili“ trochu toho tepla. Měsíc se houpal 
ve sněhu a Leonard byl tuze rád, že se 
Pán v této krajině vtělil do života našich 
srdcí. A jedna ze současných historek za-
se může znít: Jdou večerní štamgasti po 
Pražském mostě, když tu jeden zpozor-
ní se slovy: Hele, tady je ňákej Leonar-
dus, na tý soše. – Aha, to bude asi ten 
Vinči, co vobjevoval úžasný věci. – Ale 
ne, ty vogo, to 
bude určitě sva-
tej, co zachránil 
mnoho a mnoho 
vopilejch, aby 
nežbluňkli do tý 
vody pod náma.

P. MICHAL 
ALTRICHTER SJ

Jak mohu 
v těchto dnech 
přistoupit ke 
svátosti smíření?

Přístup ke svátosti smí-
ření teď je a  ještě bude 

mnohde obtížný nebo také pro mnohé 
nemožný. Překážkou není jen zavřený 
kostel či nemožnost setkání s knězem. 
Překážkou může být i situace kajícníka, 
který je v karanténě nebo ve zdravotnic-
kém či sociálním zařízení, kde jsou z po-
chopitelných důvodů zakázané návště-
vy. A v neposlední řadě překážkou může 
být, že kajícník je sám covidem nakažen 
a  je jeho morální povinností dbát, aby 
nikoho nenakazil. Dbát na respektování 
přikázání lásky k bližnímu je totiž věc 
základní. 

Je dobré si uvědomit několik zásad-
ních skutečností. Především že Bůh 
sám chce člověku odpouštět. Dále že 
jako nanejvýš moudrý a laskavý nechce 
od nikoho věci nemožné nebo dosaži-
telné jen tak, že bude poškozen někdo 
další. A nakonec že církev ke kajícnosti 
nabádá, Boží odpuštění hlásá, svátost 
smíření velice cení, ale neučí, že zpověď 
je jedinou cestou k  odpuštění hříchů. 
Zopakujme si: Kajícník se ke svým hří-
chům hlásí a lituje jich. Má touhu a úmy-
sl v nich nepokračovat. Odpouští Bůh, 
on je v procesu smíření nejdůležitější. 
Kajícník o odpuštění žádá. Vždy platí, 
že k odpuštění hříchů takzvaně lehkých 
stačí lítost a předsevzetí. Svátost smíře-
ní je pro kajícníka ovšem důležitým Bo-
žím darem. Těžké (smrtelné) hříchy však 
vyžadují rozhřešení ve svátosti smíření. 
A když se nelze vyzpovídat jako mnohdy 
teď? Církev učí, že cestou k odpuštění je 
v tom případě takzvaná dokonalá lítost 
– což je lítost kvůli Bohu samotnému. 
Nejen že se bojím Božího trestu ani že 
lituji jen sebe, ale lituji pokažení vztahu 
k Bohu a také toho, že svými hříchy ka-
zím Boží věci. Tedy lítost z lásky k Bohu, 
ne pouze lítost nad sebou samým. Těžké 
hříchy je potom třeba vyznat „dodateč-
ně“, tedy až to bude možné. 

Mons. ALEŠ OPATRNÝ, pastorální teolog

 Svatý Leonard je patronem sedláků, zámečníků, kovářů, horníků a také zajatců 
a nosičů břemen. Proto bývá vzýván i o přímluvu za šťastný porod.

Už dlouho máme chladná rána a zi-
momřivé noci. A bude hůř. Na lavič-
kách i na jiných zákoutích v parcích 
už proto potkáváme ty, kterým je 
v tomto období nejhůře. Poznáme je 
na první pohled – bezdomovci. 

Potkávám je také v  parčíku 
pražského pankráckého kostelíčka 
sv. Pankráce. A  nedávno jsem šel 
zase kolem. První „bezdomovecká“ 
lavička byla prázdná, nikdo na ní 
dnes nepřebýval, netrávil tam svůj 
den, třeba za poslechu rádia… 

Na druhé lavičce už ale byla od-
ložena tři bezdomovecká zavazadla 
– celý to majetek jednoho člověka. 
Igelitka, baťoh, taška. Jejich majitel 
se nedaleko po malých a opatrných 
krůčcích, kdy se ještě opíral o hůl, 
belhal pomaloučku jako šnek z par-
číku. Směrem k nedalekému krámku 
Vietnamců za lékárnou. Jenže stěží 
dělá těch pár kroků, podlamují se 
mu při šourání kolena, zastaví se 
a pokaždé dlouze odpočívá. Není na 
něj ani pořádně vidět, před zimou 
je celý schoulený do toho mála tep-
la, co mu poskytne jeho proděravělá 
zimní bunda. A zpovzdálí ho pozo-
ruje další člověk – a jedná pohotově-
ji než já. Vezme to rychle přes blízké 
pekařství, koupí mu tam sýrovou ba-
getu a spěchá za ním: „Dobrý den. 
Tady jsem vám koupil něco k jídlu.“ 
A předá mu sáček, který ukrývá tolik 
cenné jídlo.

Bezdomovec, kterému najednou 
vidím do obličeje (má zarostlé tváře 
staršího člověka), se napřímí a vi-
dím, jak moc byl předtím schoulený 
do bavlněné bundy. Natáhne ruku, 
vděčně si vezme sáček a rychle řek-
ne: „Děkuju! Jste hodnej!“

Já jsem jen stál zpovzdálí a vše 
sledoval. Ten člověk přede mnou byl 
pohotovější a  dřív si to uvědomil: 
v  bezdomovcích potkáváme Pána 
Ježíše, potkáváme ho tam, kde by-
chom nečekali. Příště se budu snažit 
být rychlejší.  Čtenář Q. z Prahy

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

© Jan Hrubý

Z královského dvora do lesa
Připomínka sv. Leonarda (6. listopadu)

Těžké noci 
pro lidi bez 
domova

Bůh v mém životě

Zpověď 
v „době 
covidu“

Odpovědna

O knížku Aleše Palána Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět mohou sou-
těžit ti čtenáři, kteří správně vyluští tajenku naší křížovky a do týdne 
ji zašlou na e-mailovou (krizovky@katyd.cz) nebo poštovní adresu 
redakce. Knihy do soutěže věnovalo nakladatelství Prostor.

Ukázka: Čtyřicet zlepšováků, jak zdokonalit svět, které autor nena-
vrhuje politikům, ekonomům ani různým aktivistům, ale rovnou Pánu 
Bohu… (viz tajenka) …komplexů, slabostí, chyb.

Tajenka z KT č. 43 zněla: „též problematických témat“. Knížku Jana 
Sokola Naděje na neděli: krátké promluvy na nedělní čtení, kterou do 
soutěže věnovalo nakladatelství Vyšehrad, získávají Miloslava Sa-
dílková z Mikulovic, Marta Tomková z Náměště nad Oslavou a Petr 
Nováček z Brna. Blahopřejeme!  
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Ježíš nám daroval svou modlitbu
Připravujeme

Chudoba
Podle Světové banky se 150 milionů 
lidí po celém světě dostane kvůli pan-
demii pod hranici chudoby. Nemine 
to ani ohrožené obyvatele České re-
publiky. Jak jsou na tom chudí u nás, 
kdo jim pomáhá a  co potřebují?

Rodinné filmy 
O jakých filmech můžeme hovořit 
jako o hodnotných? Jak od sebe od-
lišit obohacující snímky a „utlouka-
če času“ nebo jak si vybrat film, kte-
rý může prospět celé rodině?

Generální audience 
– 28. října 2020

Ježíš své ve-
řejné poslá-
ní  zaháji l 
křtem v  ře-
ce Jordánu. 
Evangelis-
té vyprávějí 
o  tom, jak 
byl veškerý 
lid usebrán 

v modlitbě, a upřesňují, že zřejmým 
znakem tohoto shromáždění bylo 
pokání (Mk 1,5; Mt 3,8). Lid přichá-
zel k Janu Křtiteli, aby přijal křest
na odpuštění hříchů.

První Ježíšův veřejný čin je tedy 
účast na sborové, kajícné modlitbě 
lidu. Je to úkon solidarity s naší si-

tuací. Modlí se s hříšným Božím li-
dem. Chtěl sestoupit až k nám. Ježíš 
se za nás ale modlí neustále; nikdy 
se nemodlíme sami, vždycky s Ježí-
šem. Nezůstává však na opačném 
břehu řeky – jako by říkal: „já jsem 
spravedlivý a vy hříšníci“ – aby zvý-
raznil svou odlišnost a odstup od ne-
poslušného lidu, nýbrž vstupuje do 
téže očistné vody. Počíná si, jako by 
byl hříšníkem. 

V tom je velikost Boha, který po-
slal svého Syna a zřekl se sám se-
be. Ježíš není a  nemůže být vzdá-
leným Bohem. Vtělení to zjevilo 
plným a lidsky nemyslitelným způ-
sobem. Ježíš vytvořil průchod, k je-
hož projití máme všichni po něm se-
brat odvahu. Je to těžké, ale on razí
cestu. 

V onen den je tedy na březích Jor-
dánu celé lidstvo s  touhami svých 

nevyslovených proseb. Je to přede-
vším lid hříšníků, kteří měli za to, že 
nemohou být Bohem milováni, ne-
odvažovali se překročit prahy chrá-
mů, nemodlili se, protože se toho 
necítili hodni. 

Modlitbou Ježíš otevírá nebes-
kou bránu a touto průrvou sestupu-
je Duch Svatý. V tom je jedinečná 
velikost Ježíšovy modlitby; Otcův 
hlas osvědčuje, že jej miluje – svého 
Syna, v němž se plně zračí.

Tato Ježíšova modlitba, která je 
naprosto osobní u  břehů Jordánu 
a bude takovou po celý jeho pozem-
ský život, se o  Velikonocích skrze 
milost stane modlitbou všech po-
křtěných.

Jestliže se proto někdy při večerní 
modlitbě cítíme zemdleni a prázdní 
a zdá se nám, že život je zcela ne-
smyslný, v  té chvíli je třeba úpěn-

livě prosit, aby se Ježíšova modlit-
ba stala také naší modlitbou. V té 
chvíli, Ježíši, ať je tvá modlitba tou 
mou. On je v té chvíli před Otcem 
a přimlouvá se za nás, ukazuje Otci 
své rány trpěné za nás. Mějme tuto 
velkou důvěru. Pak znovu uslyšíme 
z nebe hlas, silnější než ten, který 
stoupá z hloubi nás samých. Právě 
kvůli nám a pro každého z nás zní 
Otcova slova – i  kdybychom byli 
odmítnuti všemi jako ti nejhorší 
hříšníci. 

Ježíš nesestoupil do vod Jordánu 
kvůli sobě, nýbrž pro nás všechny. 
Daroval nám svou vlastní modlitbu, 
která je dialogem jeho lásky s Ot-
cem. Daroval nám ji jako zárodek 
Trojice, která se chce uchytit v na-
šem srdci. Přijměme ji a nepochy-
bíme.

(vaticannews; kráceno)

Dekrety k uznání osmi 
nových blahoslavených 
a jednoho svatého 
podepsal papež 
František. Jsou mezi 
nimi italský zastánce 
chudých, polská 
apoštolka nevidomých 
nebo oběti genocidy 
Arménů či komunistů.

Dekret o zázraku byl podmínkou pro 
svatořečení italského kněze Giusti-
na Maria Russolilla (1891–1955). 
Po úrazu svého otce zedníka slíbil, 
že založí institut na pomoc dětem 
z nuzných poměrů. V něm pak slou-
žil chlapcům i dívkám pětatřicet let.

Mezi blahoslavené mučedníky se 
započítá Isabella Campos (1962–
1982), kterou patnácti ranami no-
žem ubodal mladík poté, co se mu 
Brazilka odmítla podvolit. Dalším 
mučedníkem bude vyhlášen italský 
kněz P. Luigi Lenzini (1881–1945), 
kterého roku 1945 zavraždili ko-
munističtí partyzáni. „Přikázali mi 
mlčet, hrozili, že mě zabijí, ale mou 
povinností je hlásat pravdu i za ce-
nu života,“ řekl v jednom z posled-
ních kázání. A blahořečení čeká též 
Léonarda Melkiho (1881–1915) 

a Thomase Saleha (1879–1917), li-
banonské kapucíny zavražděné v do-
bě genocidy Arménů v Turecku. Prv-
ní byl vyvezen na poušť a zavražděn 
s arménským arcibiskupem bl. Igna-
cem Maloyanem a dalšími 415 věří-
cími. Druhého uvěznili a popravili, 
protože chránil arménského kněze. 
Na jejich přímluvu se kapucíni modlí 
zejména za mír na Blízkém východě 
a pronásledované křesťany.

Jak uvádí Vatican News, blaho-
řečení čeká ještě čtyři další svědky 
víry: španělskou aristokratku Ma-
rii Llonc (1463–1539), která po 
ovdovění zřídila nemocnici a  za-
ložila klášter Panny Marie Jeru-
zalémské, kam se pak jako těžce 
nemocná uchýlila, nebo polskou 
průkopnici péče o  nevidomé, tak-
též šlechtického původu – Elžbětu 
Czackou (1876–1961). Ta ve 22 le-
tech oslepla a ve Varšavě zřídila ro-
ku 1910 první dům pro nevidomé 
dívky, přizpůsobila Braillovo písmo 
nárokům polštiny a založila františ-
kánskou kongregaci Služebnic Kří-
že zaměřenou na pastoraci nevido-
mých. Další dva dekrety potvrzují 
hrdinské ctnosti brazilského řehol-
níka Roberta Giovanniho (1903–
1994) z kongregace Nejsvětějších 
stigmat našeho Pána Ježíše Krista 
a španělské řeholnice Marie Tere-
sy od Ježíšova srdce (1844–1908), 
spoluzakladatelky kongregace slu-
žebnic Božského srdce Ježíšova.

TEREZA ZAVADILOVÁ

NA ČAS POSLEDNÍ GENERÁLNÍ AUDIENCE S POUTNÍKY se konala minulou středu 28. října (viz níže) ve
vatikánské Aule Pavla VI. Kvůli zhoršení pandemie bude Svatý otec od tohoto týdne opět vysílat své promluvy z knihovny 
Apoštolského paláce bez účasti veřejnosti. Tak tomu bylo od února do srpna, na počátku září byly veřejné audience 
v menším formátu obnoveny.  Snímek ČTK

Blahoslavení 
čeká osm 
svědků víry

KRÁTCE

NA TEUTONSKÉM HŘBITOVĚ 
VE VATIKÁNU slavil toto pondělí 
2. listopadu papež soukromou zá-
dušní mši za zesnulé. Poté se ode-
bral k  modlitbě do krypt baziliky 
sv. Petra ke hrobům svých předchůd-
ců. Tento čtvrtek bude papež také 
slavit zádušní mši svatou – v omeze-
ném okruhu nejbližších – za všech-
ny letos zesnulé kardinály a biskupy.

„ABY BŮH VZBUDIL V SRDCÍCH 
VŠECH ÚCTU K ŽIVOTU NAŠICH 
BRATŘÍ, zejména těch nejkřeh-
čích a nejbezbrannějších, a aby dal 
sílu těm, kdo je přijímají a  pečují 
o ně, i tehdy, když si to žádá heroic-
kou lásku“ – prosil papež při gene-
rální audienci minulou středu, když 
pozdravil polské poutníky. V zemi se 
po nedávném rozhodnutí ústavního 
soudu zakázat umělé potraty (kro-
mě případů ohrožení života matky, 
incestu či znásilnění) konají protesty. 

„NĚKOLIK ÚVAH O BUDOUC-
NOSTI EVROPSKÉHO KONTI-
NENTU, který mám obzvláště rád, 
nejen kvůli svým kořenům, ale také 
kvůli klíčové roli, kterou v dějinách 
lidstva vždy zastával a kterou, jak 
se domnívám, má i nadále naplňo-
vat“ – zaslal papež vatikánskému 
státnímu sekretáři kardinálu Piet-
ru Parolinovi u příležitosti 50. vý-
ročí navázání diplomatických styků 
mezi Vatikánem a předchůdcem EU 
(Evropským společenstvím) a pří-
tomnosti Svatého stolce jako stálé-
ho pozorovatele v Radě Evropy. Vý-
ročí je letos více: roku 1980 vznikla 
Komise biskupských konferencí EU 

(COMECE) a před 70 lety byla po-
depsána Schumanova deklarace 
usilující o integraci Evropy. 

KORUPCE JE DÁVNÉ ZLO, řekl 
papež v rozhovoru s italskou agen-
turou Adnkronos a  dodal, že sice 
slíbil s  korupcí bojovat, ale „není 
velký optimista“: „Korupce bohužel 
probíhá v cyklech. Přijde někdo, kdo 
věci napraví, ale začne to znovu, do-
kud nepřijde někdo další, kdo ukon-
čí tuto zvrhlost.“ 

ZA ZLOČINY SPÁCHANÉ NA 
DOMORODCÍCH při španělské 
invazi do Mexika roku 1521 se nyní 
jménem církve omluvil papež. Vy-
zval jej k tomu dříve dopisem mexic-
ký prezident Andrés Obrador. Fran-
tišek napsal, že uznává „historickou 
chybu tohoto setkání kultur, ras, li-
dí a národů“. Poprvé mexický prezi-
dent žádal papežovu omluvu loni na 
jaře. Ten se mj. roku 2015 omluvil za 
zločiny církve spáchané na domoro-
dém obyvatelstvu v Bolívii. 

DIALOG CÍRKVE S  JUDAIS-
MEM SE VEDE 55 LET. Na pod-
zim roku 1965 vyšla koncilní dekla-
race Nostra aetate (o poměru církve 
k  nekřesťanským náboženstvím). 
Židé jménem rabína Noama Ma-
ranse v listě Mezinárodního židov-
ského výboru pro mezináboženské 
konzultace (jenž spojuje 11 organi-
zací) konstatují, že za více než půl-
století se „proměnilo dvoutisícileté 
nepřátelství v požehnání přátelských 
vztahů“, oceňují, že papež odsuzu-
je narůstající antisemitismus, a vy-
jadřují solidaritu pronásledovaným 
křesťanům. 

PROGRAM SETKÁNÍ FRANTIŠ-
KOVA EKONOMIE, přesunuté-
ho kvůli pandemii z března na 19. –
21. listopadu, byl představen minu-
lý týden ve Vatikánu. Na 2 000 mla-
dých lidí, ekonomů i podnikatelů ze
120 zemí se sejde v online prostoru, 
aby hledali cesty spravedlivější eko-
nomiky, která „nezabíjí, ale pomáhá 
životu, nevyčleňuje, ale integruje, 
a pečuje o stvoření“. Vystoupí ekono-
mické kapacity jako Muhammad Yu-
nus, Jeffrey Sachs či Stefano Zamag-
ni, manažeři a podnikatelé. 

EMERITNÍ PAPEŽ BENEDIKT 
XVI. SE DISTANCOVAL OD KA-
TOLICKÉHO INTEGROVANÉ-
HO SPOLEČENSTVÍ, se kterým 
udržoval dlouholeté vztahy. V  ně-
mecké arcidiecézi Mnichov-Frei-
sing prochází tato po 2. světové vál-
ce založená komunita laiků a kněží 
už skoro dva roky kanonickou vizi-
tací kvůli stížnosti na zneužívání du-
chovní autority. Společenství údajně 
rozhodovalo o uzavírání či ukončení 
manželství, nebo i o  tom, kdy měl 
mít dotyčný pár děti. Případný od-
por se vykládal jako „hřích proti Du-
chu Svatému“ a sankce za něj posti-
hovaly i rodinné příslušníky. Osobní 
výdělky si komunita přisvojovala.

PRO STUDENTY BARBARSKY 
ZAVRAŽDĚNÉ V  KAMERUNU 
během vyučování truchlil papež při 
generální audienci minulý týden. 
Ozbrojenec zaútočil na dvanáct 
studentů a šest zabil. Konflikty zuří 
v Kamerunu od roku 2016, tedy od 
doby, kdy se jeho anglofonní části 
začaly domáhat nezávislosti. 

(vaticannews, cna, cath, tez)

KERAMICKÝ BETLÉM V ŽIVOTNÍ VELIKOSTI z italského Castelli
a stromeček ze Slovinska ozdobí v adventu Svatopetrské náměstí. Slavnostní 
inaugurace jesliček se chystá na 11. prosince.  Repro KT
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Kalendář
MOUTNICE
  Každý všední den v 18.00 
a  každou neděli v  11.00 je 
možné sledovat přes inter-
net také bohoslužby s P. René 
Strouhalem z moutnické far-
nosti. Více na www.moutnice.
farnost.cz. 

NOVÉ MĚSTO
NA MORAVĚ
  Online mše svatá z koste-
la sv. Kunhuty každou nedě-
li v 9.00 – více na www.kun-
huta.cz. Pro osamělé seniory 
žijící ve strachu z toho, co se 
kolem nich děje, P. Miroslav 
Kulifaj nabízí nejen duchovní 
rozhovor, ale také povzbuze-
ní a popovídání si o tom, co je 

trápí. Zájemci ho mohou kon-
taktovat na e-mailové adrese:
novemesto@dieceze.cz a za-
slat číslo s časem, kdy může 
dotyčným zatelefonovat.

ZNOJMO
  Hlavní kostely jsou přes 
den otevřeny k soukromé ado-
raci. K individuální sv. zpovědi 
a sv. přijímání je možné při-

stoupit ve všední dny u sv. Kří-
že od 17.00 do 18.00, v pátek 
od 16.00 do 17.00 a v neděli
u sv. Kříže od 7.30 do 10.00, 
u  sv. Mikuláše od 8.00 do 
10.00. Více informací na www.
farnostznojmo.cz.

Kontakt:
fojtikova-l@seznam.cz 

„S opravami jsme začali vlastně 
už v devadesátých letech. Tohle 
byla závěrečná etapa, která byla 
zahájena v roce 2016, kdy jsme 
za téměř šest milionů korun 
opravili fasádu. Jihomoravský 
kraj nám tehdy přispěl dotací ve 
výši čtyř a půl milionu korun,“ 
připomněl hodonínský dě-
kan Mons. Josef Zouhar. V ro-

ce 2018 byl kostel vymalován
a loni se podařilo opravit elektro-
instalaci, pořídit nová aku-
mulační kamna a restaurovat
obrazy křížové cesty. 

Letos bylo za zhruba 700 tisíc 
korun instalováno nové osvětle-
ní. Farnosti se přitom podařilo 
získat dotaci ve výši 200 tisíc ko-
run od ČEZ, 150 tisíc darovalo 

město Hodonín a 100 tisíc Jiho-
moravský kraj. „Jde o úsporné 
osvětlení, kterým se nám poda-
řilo snížit spotřebu elektřiny na 
třetinu. Během pár let se díky té-
to každoroční úspoře podaří in-
vestované náklady vrátit,“ uvedl 
hodonínský děkan. Upřesnil, že 
konkrétně výměna osvětlení se 
neustále odkládala, jelikož bylo 
zapotřebí řešit akutnější opravy. 

Dlouholetou rekonstrukci 
chrámu letos zakončila oprava 
oratoře. „Původně jsme chtěli 
pouze vyměnit prohnilé desky. 
Jak se ale začaly odstraňovat, 

zjistilo se, že je prohnilá celá po-
dlaha, která byla zasažená dře-
vomorkou. Musela se proto zcela 
odstranit,“ vysvětlil hodonínský 
děkan. Z toho důvodu se zároveň 
udělal nový podsyp s umělým ka-
menivem. Následovala výmalba 
a nové sociální zázemí. Opra-
vou prošlo také dubové schodi-
ště a osvětlení. Opravy oratoře 
vyšly na zhruba 200 tisíc korun, 
přičemž se farnosti opět podařilo 
získat dotaci z ministerstva kul-
tury ve výši 100 tisíc. Zbytek se 
hradí ze sbírek věřících. 

 (lef)

S novým osvětlením v Hodoníně uspoří

Kvůli koronavirové 
epidemii byl v době 
Dušiček kostel 
Nejsvětější Trojice 
v Třebíči prázdný. Až 
se farníci do svého 
chrámu vrátí, přivítají 
je nové lavice. 

„Výměna byla nutná. Staré la-
vice byly už dávno za hranicí 
životnosti. Ze šesti bloků se za-
chovalo deset původních lavic, 
což byla pouze třetina z původní-
ho počtu. Klekátka byla v někte-
rých místech dokonce podložena 
kameny,“ informoval o stavu na 
začátku letošního roku třebíčský 
děkan P. Jiří Dobeš. 

Z toho důvodu byl na poříze-
ní nových lavic vypracován ve 

spolupráci s brněnským biskup-
stvím projekt a v lednu proběhlo 
výběrové řízení. 

Nové lavice jsou vyrobeny 
z dubového dřeva a jejich vzhled 
přibližně kopíruje ty původní. 
Několik nejzachovalejších lavic, 
které sem byly před deseti lety 
dovezeny z kostela v Kralicích 

nad Oslavou, farníci vybrousi-
li a nově natřeli. Budou použi-
ty jako doplňkové v zadní části 
kostela pod kůrem. 

Ještě před samotnou insta-
lací bylo nutné odtěžit zeminu 
a  nahradit ji kamennou drtí, 
aby vlhkost nestoupala do no-
vých lavic. Pod nimi byla totiž 

cihlová podlaha, kterou bylo 
nutné odvlhčit. V ostatní části 
kostela je kamenná dlažba. Ty-
to práce se podařilo udělat už 
v červnu a farnost za ně zapla-
tila 151 317 Kč. 

Pořízení samotných lavic po-
tom vyšlo na 522 720 Kč. „Od 
února pořádáme sbírky. Dopo-
sud se podařilo vybrat 135 ti-
síc korun, přičemž město Tře-
bíč nám přispělo částkou tři sta 
tisíc korun,“ sdělil třebíčský
děkan. 

Instalace nových lavic byla 
naplánována tak, aby vše bylo 
dokončeno počátkem listopadu 
ke slavnosti Všech svatých. Kos-
tel Nejsvětější Trojice se totiž 
nachází na tzv. starém hřbito-
vě v části města Domky. „Kvůli 
epidemiologickým opatřením se 
instalace možná posune. Zatím 
zde také nemůžeme slavit mše 
svaté,“ informoval minulý týden 
P. Dobeš. LENKA FOJTÍKOVÁ

Farníky v Třebíči přivítají nové lavice

Staré lavice dosloužily, a tak musely být vyměněny za nové.
Snímek archiv farnosti

V hodonínském kostele sv. Vavřince udělali
opravou oratoře závěrečnou tečku 
za rekonstrukcí chrámu. 
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Kalendář
ČESKÉ
BUDĚJOVICE
  Pastorační středisko: Ka-

techeze, hudební programy: 
www.prolidi.bcb.cz.

  Kostel sv. Vojtěcha: Mše
sv. v ne v 10.00 online: www.
prenos.ctyrak.cz.

DUBNÉ
  Kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie: Mše sv. v pá 18.00, 
ne 9.00, přenosy na: https://
www.dubne.cz/zive-prenosy-
-webkamery/kostel/.

VODŇANY
 Kostel: Přenosy bohoslužeb 
a aktuality na  https://www.
farnostvodnany.cz/cs.

Kontakt: ragal@seznam.cz

Starším lidem, 
kteří zůstávají 
v současné době 
pandemie sami doma, 
pomáhají s nákupy 
různé charitativní 
organizace. Stranou 
nezůstává ani 
Diecézní charita 
České Budějovice.  

Například Farní charita Jindři-
chův Hradec nabízí seniorům 
v okolí od konce října nákup zá-
kladních potravin a drogerie ne-
bo vyzvednutí léků. 

„Naše služba je určena osa-
moceným seniorům a  posky-
tujeme ji zdarma, takže lidé 
zaplatí jen za nákup požado-
vaného zboží,“ říká sociální 
pracovnice FCH Jitka Smrč-
ková. Pro nákup do tisíce ko-

run si lidé mohou poslat jed-
nou týdně. Senior zavolá ve 
všední den od 8 do 15 hodin 
na telefonní číslo 731 402 982 
požadovaný seznam a zaměst-
nanci mu položky další den
doručí.  

„Tu službu jsme praktikovali 
již na jaře v první vlně pande-

mie,“ pokračuje Jitka Smrčko-
vá. „Nákupy, zejména potra-
vin, jsme vozili zhruba dvakrát 
týdně do obcí v okolí Jindřicho-
va Hradce. Vzhledem ke zhor-
šující se epidemiologické si-
tuaci jsme se rozhodli službu 
obnovit i teď na podzim. Služ-
by využívali lidé například ve 

Studnici nebo ve Valtínově, kde 
si senioři nejčastěji objedná-
vají pečivo, sýry, jogurty a sa-
lámy nebo různé druhy ovo-
ce a zeleniny,“ doplňuje Jitka 
Smrčková.

Pomoc nabízí též Oblastní 
charita Sušice. Na její sociál-
ní pracovnice se mohou obrá-
tit lidé z okolí, kteří potřebují 
zajistit dovážku oběda, nákup 
potravin, drogerie či ochran-
ných pomůcek. Charita nabízí 
i psychickou podporu. „Někdy 
je pro člověka největší pomoc 
si popovídat – zvláště v dneš-
ní době, kdy jsou lidé hodně 
uzavřeni doma, bez kontak-
tu s ostatními a pod tlakem tí-
hy mnoha informací z médií,“ 
zmiňují sociální pracovnice 
a nabádají lidi, kteří potřebu-
jí poradit nebo si popovídat, 
aby je neváhali kontaktovat na
e-mailu:  poradna@susice.
charita.cz či ve všední den od 
8 do 16 hodin na telefonním 
čísle 605 200 330.   RADEK GÁLIS

Jak se daří pastorace v naší 
diecézi v této složité době? 
Některé farnosti a také pasto-
rační středisko velmi aktivně 
a operativně reagovaly na no-
vou situaci již na jaře. Máme 
tak prostřednictvím internetu 
k  dispozici bohoslužby hned 
z několika farností, odkud se 
ukládají kázání, máme natoče-
né katecheze pro dospělé a pro-
gramy pro děti. Domnívám se, 
že jsme v tom v naší diecézi do-
cela napřed. Je to ovšem stá-

le hodně jednosměrný přístup 
k pastoraci, který využívá mož-
nosti, že si na Youtube můžeme 
kdykoliv pustit jakékoli video. 
Tyto aktivity hodně odrážejí 
přístup k pastoraci před pan-
demií. 

Jak tedy zapojit i věřící?
Pastorace je úkolem celé církve, 
všech křesťanů. Je to jejich zod-
povědnost za svět a jejich služba 
světu. Proto jsme na rozdíl od 
jara začali v naší farnosti zkou-

šet i online aktivity, které umož-
ňují interakci – tedy například 
katecheze přes videokonferenci, 
aby bylo možné klást dotazy. Do 
budoucna ovšem stále zůstává 
výzvou, jak v pandemické situ-
aci zůstat v kontaktu i s lidmi, 
kteří nemají přístup k interne-
tu. Ukazuje se, že některá téma-
ta sociálního učení církve, jako 
třeba obecné dobro, se mohou 
týkat i toho, aby měli k interne-
tu – a tedy informacím a mož-
nostem komunikace – přístup 
všichni lidé, protože jinak se 
stávají lidmi druhé kategorie, 
na které se zapomíná.

Některým lidem vadí, že na mše 
svaté věřící nemůžou, třebaže je 
katedrála nebo kostel sebevětší. 
Jako křesťané bychom proti so-
bě neměli stavět společenský 
a náboženský život, tedy zpo-
chybňovat hygienická opatření 

ve jménu náboženské svobody. 
To není aktuální dojem ze situ-
ace, nýbrž nauka Druhého va-
tikánského koncilu. Neměli by-
chom brát omezení bohoslužeb 
jako křivdu, chápat se jako oběti 
boje proti pandemii, ale podpo-
rovat individuální odpovědnost 
a ohleduplnost, stejně jako vzá-
jemnou podporu a spolupráci. 
To vše je úkolem nás křesťanů 
nejen nyní, ale i  ve světě bez 
pandemie. Jak nás učí církevní 
dějiny, i v dobách epidemií mo-
ru nebo cholery se bohoslužby 
slavit nesměly. Domnívat se, že 
bez svátostí jsme bez Boží mi-
losti, že jsme opuštění Bohem, 
který je, jak věříme, Všemohou-
cí, nemá daleko k rouhání. Když 
budeme opatření sabotovat, bu-
deme zanedbávat své časné po-
vinnosti, své povinnosti vůči 
bližnímu, a nakonec i své po-
vinnosti vůči Bohu.   (rag)

Omezení bohoslužeb neberme jako křivdu

Charita přiveze nákup i povzbudí

Pedagogický pracovník Farní charity Jindřichův Hradec Petr Švepeš 
nyní i vozí nákupy klientům. Snímek archiv farní charity

Jak bychom měli reagovat 
na vládní nařízení týkající se 
i náboženského života? Ptali jsme 
se trvalého jáhna a proděkana 
Teologické fakulty v Českých 

Budějovicích MICHALA OPATRNÉHO. 
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V Diecézním centru života mlá-
deže Vesmír v Orlických horách 
nezní v současné době smích 
mladých lidí. „Vesmírný“ tým 
však nezahálí a přichází mla-
dým lidem každý čtvrtek a so-
botu naproti prostřednictvím 
multimédií. 

Vesmírný Youtube

„Na vesmírném Youtube kaná-
lu v oba dny ve 20.30 přinášíme 
modlitbu. Ve čtvrtek je to ado-
race, která mívá různou podobu 
– někdy zazní více zpěvu, jindy 
zase probíhá v tichu. A také se 
snažíme tyto večery přenášet 
z různých míst areálu Vesmíru. 
V sobotu pak vysíláme jiné for-
my modlitby – třeba lectio di-
vina na texty následující nedě-
le. Zařadíme i modlitbu nešpor 
s četbou evangelia a k tomu pár 
slov. Na některou sobotu plá-
nujeme nabídnout moderova-
nou modlitbu růžence,“ popi-
suje duchovní správce centra
P. Tomáš Hoffmann a dodává, že 
každé pondělí věší na faceboo-

kovou stránku Vesmíru zhruba 
šestiminutové video, kde for-
mou rozhovoru přináší zpra-
cované některé aktuální téma – 
momentálně jsou to odpustky. 
„Vyzvali jsme mládež, aby nám 
poslala náměty na tato krátká 
videa, abychom mohli zpraco-
vat otázky, které je zajímají. Je 
to pro nás nová věc, učíme se 
ji za pochodu, a chceme-li, aby 
výsledek měl slušnou úroveň, 
stojí to mnoho práce. Natáčí-
me na pět kamer a záznamy je 
pak nutné sestříhat. Scénář je 

takový, že členka našeho týmu 
pokládá otázky a já s P. Janem 
Barborkou na ně odpovídáme,“ 
připojuje P. Hoffmann. 

Ač nyní objekt Vesmíru nepl-
ní mládež, v žádném případě se 
podle jeho slov na Vesmíru ni-
kdo nenudí. Spravují zároveň 
farnost a snaží se být individu-
álně k dispozici svátostmi všem 
potřebným. Neděln í bohoslužby 
pak online nevysílají, aby mlá-
dež byla účastna, jak jen to jde, 
života ve svých farnostech. 

(srp)

Centrum mládeže vysílá modlitby i rozhovory

Proč opět Kamínky?
Pokusili jsme se navázat a shro-
máždit svědectví o  Karlu Ot-
čenáškovi pohledem mnoha 
osobností, jeho blízkých spolu-
pracovníků i těch, které potkal 
na své cestě. Měřítkem nám ne-
byl rozsah vzpomínky, spole-
čenské postavení respondenta 
ani intenzita kontaktů s Karlem 
Otčenáškem. Jednotlivá svědec-
tví nejsou řazena ani chronolo-
gicky. Je to doslovně mozaika, 
která však vytváří neuvěřitelně 
barevný obraz osobnosti pana 
arcibiskupa.

Publikace má ještě druhou
část. 
Zatímco v první jsou shromáž-
děny tyto více než tři desítky 
vzpomínek, druhá je věnována 
Století Karla Otčenáška, tedy 
cyklu akcí, které se uskutečni-
ly u příležitosti stého výročí je-
ho narození a desátého výročí 
úmrtí. Ovšem nejde o  pouhý 
výčet akcí. Vždy jsme se poku-
sili najít přesah, přinést dal-
ší vzpomínku na Karla Otče-
náška (knihu  si lze objednat 
na  saeculum.zs@seznam.
cz).

Spolek Saeculum připravil sérii 
akcí, které měly připomenout 
právě ono sté výročí narození. 
Jak program oslav narušil 
výskyt pandemie?
Na jedné straně poměrně zá-
sadně, na druhé straně řada 
akcí proběhla a  další se jistě 
uskuteční. Už jarní vlna proti-
koronavirových opatření oslavy 
zpomalila. Slavnostní rekviem 
ve výroční den úmrtí pana arci-
biskupa se však stihlo uskuteč-
nit v katedrále Svatého Ducha 
v Hradci Králové za přítomnosti 
diecézního biskupa Jana Voká-
la a kardinála Dominika Duky. 
Celá republika mohla sledovat 
přímý přenos v televizi Noe. Pak 

už program probíhal více méně 
bez problémů, i když některé 
změny, přesuny nebo zrušení 
nastaly. Ale rozhodně jsme se 
nevzdali. 

Co se tedy podařilo?
Hned na třech místech výcho-
dočeského regionu se objevila 
venkovní výstava o životě Kar-
la Otčenáška – v Hradci Krá-
lové, Pardubicích a  na zám-
ku v Opočně. Navíc všech šest 
oboustranných panelů bude ny-
ní trvale umístěno v areálu Čes-
komoravské Fatimy v Koclířově 
u Svitav. Během léta proběhla 
řada akcí, kterými se k projektu 
připojili další organizátoři – Or-
lové, Unie výtvarných umělců 
Hradce Králové. Uskutečnily se 
i tři koncerty věnované památ-
ce pana arcibiskupa. Jen málo 
akcí bylo zrušeno, několik je 
pouze odloženo. V tuto chvíli 
dokončujeme spolu s Muzeem 
východních Čech v Hradci Krá-
lové výstavu, která by měla být 
přístupná od 19. listopadu do 
7. února. PAVEL J. SRŠEŇ 

Století Karla Otčenáška
V minulých dnech vyšla publikace 
Století Karla Otčenáška – Kamínky. 
Navazuje na arcibiskupův velký 
počin, na vydání pěti svazků 
Kamínků – vzpomínek věřících 

na útlak církve za komunistického režimu. 
Nejen novou knihu představila předsedkyně 
spolku Saeculum LUDMILA ŽLÁBKOVÁ.

Kalendář
HAVLÍČKŮV BROD
  Každý večer v 19.00 spo-
lečná online modlitba. Kdo-
koli může položit P. Petru 
Soukalovi otázku, na kterou 
se pokusí odpovědět. Spo-
jení lze navázat přes www.
farnosthb.cz. 

POLIČKA
  Náboženství pro děti on-
line. Videa pro první i dru-
hý stupeň ZŠ nyní na www.
farnostpolicka.cz. Intence lze 
objednat online prostřednic-
tvím formuláře umístěného 
na webu farnosti. 

SEBRANICE
U LITOMYŠLE
 Hra MI K-CACHE, které se 
může zúčastnit kdokoli, kdo 
má chuť vypravit se do příro-
dy, najít nová neznámá mís-
ta, rozšířit sportovního du-
cha, a to za dodržení všech 
vládních nařízení pro sou-
časnou situaci. Více na www.
farnostsebranice.cz. 

Kontakt: srsen@bihk.cz

 Online přenos z Diecézního centra života mládeže Vesmír.
 Snímek Klára Petrová
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Domácí hospic 14 pomocníků 
bude působit na Semilsku, Tur-
novsku, Lomnicku a Rokytnic-
ku. Své poslání chápe jako pé-
či o nemocné v jejich domácím 
prostředí v závěrečném stadiu 
onemocnění, kdy byla ukonče-
na aktivní léčba. „Úkolem hos-
pice není jen zajistit všechny 
potřebné pomůcky a nastavit 

léčbu tak, aby nemocný netrpěl 
bolestmi nebo jinými příznaky, 
které ho ke konci života trápí. Je 
tu i proto, aby v těchto velmi těž-
kých chvílích byl oporou nejen 
jemu, ale i jeho rodině,“ uvedla 
za vznikající hospic zdravotní 
sestra Lucie Stránská.  

Vedení hospice klade důraz 
i na duchovní stránku. „Samo-

zřejmostí hospicového týmu je 
duchovní, kterého si nemocný 
nebo jeho rodina může kdykoli 
zavolat,“ dodala ředitelka Ma-
rie Zahrádková. Další součás-
tí služeb má být poradenství, 
třeba pomoc s vyřízením dávek 
na péči o nemocného. Hospic 
chce nabízet též podporu po-
zůstalým. Duchovní službu na-
bízí semilský děkan P. Jaroslav 
Gajdošík, hospic ale spolupra-
cuje i s kněžími z jiných farností 
a s duchovními dalších církví.

Aktuálně vedení semilského 
domácího hospice vyřizuje ad-
ministrativní záležitosti, sbírá 

zkušenosti a připravuje se na 
začátek příštího roku. V září již 
projekt představilo veřejnosti 
v plném sále kina Jitřenka – mi-
mo jiné za přítomnosti lékařky 
a  průkopnice hospicové péče 
u nás Marie Svatošové a litomě-
řického biskupa Jana Baxanta, 
který vznikající hospic požeh-
nal. Více informací je na webu 
www.hospic-semily.cz. Pracov-
níci hospice spoléhají na pod-
poru veřejnosti, protože služby 
domácích hospiců nejsou hra-
zeny z veřejných rozpočtů, tudíž 
jsou hlavním zdrojem financí 
dary.  KAREL PUČELÍK

Kalendář
LIBEREC-
-RUPRECHTICE
 Online přenos nedělní boho-
služby v 9.00 na youtubovém 
profilu Farnost Ruprechtice. 
Stejně tak v pátek v 18.00.

TEPLICE
  Online přenos nedělní bo-
hoslužby v 9.00 na facebooko-
vém profilu Římskokatolická 
farnost Teplice.
  Prezentace studie Živého 
domu 5. 11. v  17.00 online 
na: https://meet.google.com/
gsf-ryyf-cmd.

ÚSTÍ
NAD LABEM
  Online přenos nedělní bo-
hoslužby v 9.00 na youtubo-
vé adrese: www.farnost-usti.
cz/prenos. Ve všední dny fun-
guje rezervační systém na 
stránkách farnosti nebo po
telefonu.

RASPENAVA
  Online přenos nedělní bo-
hoslužby v  10.30 a  v  úterý 
v 18.00 na youtubovém profilu 
Farnost Hejnice.

Kontakt:
pucelik@katyd.cz

Nahlédnout do 
kadaňského muzea je 
v těchto dnech možné 
alespoň virtuálně. 

Ačkoli jsou muzea a  galerie 
v současné době pro návštěv-
níky uzavřeny, jejich činnost 
neustala. Mnohé z nich dobu 
v  nouzovém stavu věnují tře-
ba větším opravám. Například 
Městské muzeum v Kadani, jež 
provozuje expozice v tamějším 
bývalém františkánském klášte-
ře, chce příznivcům alespoň na 
dálku poděkovat a snaží se, aby 
na ně veřejnost v čase pandemie 
nezapomněla. 

Pravidelně se na muzejním 
facebookovém profilu objevují 
příspěvky uvedené slovy „Muze-
um vám“. „Připomněl jsem ně-
které zajímavosti o budově, v níž 
sídlíme, tedy o františkánském 
klášteře v Kadani, a o expozicích 
či konkrétních exponátech, kte-
ré by si tam za normálních okol-
ností lidé mohli prohlédnout,“ 
uvedl autor příspěvků Lukáš 
Gavenda. Čtenáři se tak z po-
hodlí domova můžou dozvědět, 

jaký vztah měl (či neměl) k měs-
tu světec Jan Kapistrán nebo jak 
vypadalo řeholní roucho někdej-
ších obyvatel kláštera. 

Oděv, v němž nastupoval do 
noviciátu, daroval muzeu fran-
tiškán P. Benedikt Holota. „Je-
li jsme do Prahy převzít si hábit 
a s bratrem Benediktem jsme se 
setkali u Panny Marie Sněžné. 
Prozradil, že si ho chtěl vzít do 
hrobu, ale když se dozvěděl, že 
v kadaňském klášteře zřizuje-
me muzeum, rozhodl se ho da-
rovat,“ poukázal Gavenda s tím, 
že původně požádali františká-
ny pouze o pomoc s výrobou ko-
pie řádového oblečení. 

„Kromě toho stále probíhá 
vyhodnocování nálezů v souvis-
losti s probíhajícím restaurová-
ním klášterního kostela,“ zmí-
nil Gavenda. Obnova kostela 
Zvěstování Panně Marii a Čtr-
nácti svatých pomocníků již 
značně pokročila. V brzké době 
se na svá místa vrátí restauro-
vané zpovědnice, lavice a varha-
ny. Retušovány jsou také oltáře. 
„Mezi zajímavé objevy patří be-
zesporu výjevy na nástěnných 
malbách z roku 1614,“ uzavřel 
Lukáš Gavenda.   (puč)

V Semilech vzniká domácí hospic

Kadaňské muzeum žije i za zavřenými dveřmi

Františkán P. Benedikt Holota věnoval muzeu své řeholní roucho 
z konce čtyřicátých let.  Snímek Lukáš Gavenda

Nový Domácí hospic 14 pomocníků by na
Semilsku měl začít poskytovat služby potřebným 
od začátku příštího roku. Jeho součástí bude
duchovní služba. 
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Kalendář
DOLANY
  Mši svatou z kaple Komu-
nity Blahoslavenství je možné 
sledovat vždy v pondělí, úterý 
a čtvrtek od 18.00 a neděli od 
10.00 na Youtube kanálu „Ko-
munita Blahoslavenství“.

OLOMOUC
 Muzeum umění: přednášku 
Martina Pavlíčka o  sv. Fran-
tiškovi Xaverském a  jezuit-
ských misiích lze ve středu 
4. 11. od 17.00 sledovat on-
line na facebookovém profilu 
muzea www.facebook.com/
muzeumumeni.

PROVODOV-MALENISKO
 Poutní kostel Panny Marie: 
k nedělní mši svaté se lze připo-
jit v 10.15 online, více na www.
malenisko.cz.

RATAJE
(okr. Kroměříž)
 Mše svaté z kostela sv. Pet-

ra a Pavla se vysílají ve stře-
du a pátek od 18.00 a v neděli 
od 11.00 na Youtube kanálu 
„Římskokatolická farnost Ra-
taje u Kroměříže“.

Kontakt:
gracka@katyd.cz

Od minulého týdne si kdoko-
li může projít stálou expozi-
cí Arcidiecézního muzea Olo-
mouc (AMO), a nemusí přitom 
opustit pohodlí svého bytu či 
domu. Virtuální prohlídka při-
nese tisíc let kulturního bohat-
ství moravské církve až do do-
movů.

„Vstup do stálých expozic 
máme od 1. října zdarma. Tu-
to novinku však návštěvní-
ci s  ohledem na vládní opat-
ření momentálně nemohou 
využít, a  proto se muzeum 
rozhodlo zpřístupnit stálé expo-
zice na internetu,“ říká Tomáš
Kasal – tiskový mluvčí Mu-
zea umění, které provoz A MO
zajišťuje.

Stálá expozice muzea nazva-
ná „Ke slávě a chvále“ v chrono-
logickém sledu prezentuje umě-
ní od nejstarších dokladů až po 
doznívání baroka na Moravě 

koncem 18. století. Zvláštní po-
zornost věnuje fenoménu sbě-
ratelství olomouckých biskupů 
a  arcibiskupů i  uměleckému 
mecenátu olomouckých kanov-
níků. Ve dvou trezorových kle-
notnicích nabízí také exkluzivní 

výběr umělecky zpracovaných 
liturgických předmětů.

Vystavená díla pocházejí 
převážně z církevního majetku 
– ze sbírek olomouckého arci-
biskupství i  jednotlivých far-
ností. Významně je však dopl-

ňují sbírkové předměty z fondu 
Muzea umění Olomouc, dalších 
institucí i soukromých sběrate-
lů. Virtuální prohlídka je k dis-
pozici na adrese http://muo.
cz/stale-expozice/ke-slave-a-
-chvale--12/. (gra)

Naživo se věřící potkat 
nemohou, ale i tak 
chtějí být v kontaktu. 
A vedle moderních 
technologií využívají 
staletími prověřené 
způsoby.

Nad Dolním Němčí se nese hlas 
tří zvonů. Kvůli vládním opatře-
ním ale nesvolává věřící na mši 
svatou – obyvatele upozorňuje, 
že jejich farář P. Petr Hofírek jim 
právě od kostela žehná monst-
rancí. „O žehnání Nejsvětější 
svátostí mě požádali farníci a já 
jsem jim jen chtěl dát vědět, že 
na ně – a zvláště na nemocné – 
myslím právě teď,“ říká kněz. 
Zvonění podle něj předává li-
dem poselství, že ani za mimo-

řádných opatření je Bůh neo-
pustil.

Zvonění využívají také far-
níci ve Francově Lhotě: každý 
den ve 20.00 je upozorňuje na 

modlitbu růžence za ukončení 
pandemie, k níž věřící vyzvali 
biskupové ČR. „Sám jsem se rů-
ženec na tento úmysl od počát-
ku modlil, ale moc jsem nedbal 

na stanovený čas. Pak jsem ale 
usoudil, že i sjednocení více li-
dí je důležité, a začal jsem proto 
vždy v osm večer vyzvánět, aby 
se mohli všichni přidat,“ popi-
suje farář P. Stanislav Zatloukal 
a s úsměvem dodává: „Pro mě je 
to závazek, že když jsem to sám 
vyhlásil, nesmím zapomenout.“

Jiný způsob, jak se ujistit 
o vzájemné modlitbě, pak vyu-
žívají lidé ve Vracově. Zname-
ním, že se do osobní modlitby 
za překonání nákazy zapojí, je 
obrázek svíce na špejli umís-
těný před oltářem. „Původně 
jsme chtěli využít skutečné svíč-
ky. Nechat je hořet bez dozoru 
jsme se ale neodvážili, a proto 
je nahrazují papírové napodo-
beniny,“ říká vracovský farář 
P. Josef Zelinka, kterého zájem 
farníků překvapil. „Poskytnutý 
prostor lidé vyplnili za týden,“ 
podotýká. JIŘÍ GRAČKA

Zvony a svíčky propojují farníky

Kam při pandemii? Virtuálně do muzea

Ve Vracově dávají věřící před oltář makety svíček jako znamení, že se 
modlí za konec pandemie.  Snímek Pavel Ingr / Člověk a Víra

Virtuální pohled do obrazárny.  Snímek archiv Muzea umění
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Kalendář
HAVÍŘOV
 Kostel sv. Anny: Živý přenos 
mše svaté od v 8.00. Odkaz na-
jdou zájemci na farních webo-
vých stránkách. 

JABLUNKOV
 Kostel sv. Josefa sester alž-
bětinek: Nedělní mše svaté 
budou vysílány online přes 
internet v 6.00 a v 9.00. 

OPAVA
 Kostel sv. Vojtěcha je otevřen 
k  soukromé modlitbě každý

den od 8.00 do 17.00. Přijmout 
svátost smíření je možné v pon-
dělí a pátek od 8.00 do 9.00 
a od 16.00 do 17.00 a ve středu 
od 8.00 do 9.00. 
 V kostele Svatého Ducha je 
ve středu od 14.00 do 17.00 
možnost svátosti smíření a ti-
ché adorace.

OSTRAVA
  Online nedělní mše svaté 
z kostela sv. Marka v Heřma-
nicích od 9.30 na stránkách 
https://www.facebook.com/
farnosthermanice.

Kontakt:
jpraisova@doo.cz

Už podruhé v tomto roce ztich-
la na většinu dní jindy hojně na-
vštěvovaná katedrála Božského 
Spasitele. Přesto nabídla a stále 
nabízí těm, kdo si v omezených 
časech přijdou pro eucharistii 
či ke svátosti smíření, zajímavé 
programy.

Mohou zde vidět výstavu 
s názvem Leopold Prečan – ar-
cibiskup olomoucký a metropo-
lita moravský. „Výstavu jsme za-
řadili do programu, protože se 
olomoucký arcibiskup význam-
ně zasloužil o rozkvět Charity. 
Věnoval se také církevnímu prá-
vu a podporoval umění,“ uvádí 
odborná referentka Petra Košá-
ková. Kromě toho se mu podaři-
lo vytvořit sbírku cenného por-

celánu a slonoviny, část tohoto 
pokladu si mohou návštěvníci 
katedrály prohlédnout ve vitrí-
nách až do 29. listopadu. 

Dále je přivítá nový výtvarný 
obsah v oknech chrámu s ná-
mětem sv. Václava. „Tato vý-
tvarná série bude k  vidění až 
do začátku adventu a je unikát-
ní tím, že interaktivně zapojuje 
malé návštěvníky a seznamuje 
je s po stavou našeho národní-
ho patrona sv. Václava. Název 
miniprogramu zní: Podivný 
příběh Podivena,“ představuje 
program referentka. Podiven 
je opravdová historická posta-
va a byl to věrný druh a přítel 
knížete Václava. Malí i  větší 
návštěvníci tak před mimořád-

nými opatřeními mohli luštit 
s pracovními listy v ruce Podi-
venovu šifru. Petra Košáková 
je přesvědčena, že se k námětu 
v příštím roce vrátí, aby vynalo-
žená práce nepřišla nazmar. 

Nové vitráže

„Nové vitráže o sv. Václavu ne-
byly jediné, protože v letošním 
roce vznikly ještě další výtvar-
né počiny v oknech katedrály – 
a to Život Panny Marie a zpra-
cované růžencové tajemství,“ 
připojuje koordinátorka. Kro-
mě toho si návštěvníci chrámu 
mohli letos prohlédnout několik 
výstav. Na začátku roku u příle-
žitosti Dne památky holokaustu

a 75. výročí osvobození koncen-
tračního tábora v Osvětimi to 
byla expozice s názvem Židov-
ství – náboženství Ježíše Krista. 
Následovala výstava bohoslu-
žebných předmětů souvisejících 
s eucharistií.  

V katedrále byly k vidění rov-
něž velkoformátové fotografie 
sdružení Člověk a Víra, panely 
věnované poslednímu lidické-
mu knězi P. Josefu Štemberkovi 
a o prázdninách na návštěvníky 
čekala výstava Poutník Jan Pa-
vel II., na kterou v rámci Tem-
plfestu navázala expozice Ma-
saryk a  Svatá země. Všechny 
výstavy jsou součástí projektu 
Živá katedrála 2020, který běží 
již několik let. ( jap)

Katedrála i přes náročný rok nabídla bohatý program 

Pěti ukrajinským 
maminkám v nouzi 
nabídly pomoc sestry 
řeholnice z Matara 
z Kongregace 
Vtěleného Slova. 
Umožnila to 
podpora ostravsko-
opavské Charity.

Sestry je přijaly do Domova pro 
matky s dětmi nedaleko Odě-
sy. Rády by jeho kapacitu ještě 
před zimou doplnily o dalších 
pět žen, které by jinak pravdě-
podobně skončily na ulici. 

V  létě se k  nim materiál-
ní a  finanční pomocí přida-
lo Středisko humanitární po-
moci a  rozvojové spolupráce 
Diecézní charity ostravsko-
-opavské. „Se sestrami máme 
dlouholetý vztah a velmi dobré 
vzájemné zkušenosti díky Dět-
skému domovu sv. Mikuláše 

v Ivano-Frankivsku,“ objasňu-
je vedoucí střediska Miroslav 
Hodeček a pokračuje: „Než se 
projekt rozběhne naplno dí-
ky našim dárcům a  Tříkrálo-
vé sbírce, posíláme sestrám už 
teď malou finanční pomoc do
začátku.“ 

V  Domově přebývají čas-
to handicapované či nemocné 
matky bez domova, které se bez 

pomoci nemohou o sebe a své 
děti starat. „V  Oděse a  jejím 
okolí je mnoho samotných ma-
tek nebo těhotných žen, které se 
nemohou starat o své děti. Pro-
to jsme cítily potřebu tento do-
mov otevřít,“ popisuje začátky 
vedoucí sestra Marie. 

Délka pobytu v Domově, kde 
všichni žijí jako jedna rodina, 
není omezena, protože podle 

zkušenosti sester není mož-
né některé problémy vyřešit za 
den, měsíc ani za rok. „Snažíme 
se s nimi trávit čas a formovat je 
jako osobnosti, aby se rozvíje-
ly komplexně – duchovně, mo-
rálně i kulturně. Nejdůležitější 
je přivést je k odpovědnosti za 
sebe, své děti a svůj další život,“ 
zdůrazňuje sestra Marie. 

Bez podpory se ale řádové 
sestry neobjedou. S náklady na 
pomoc jedné mamince, které či-
ní přibližně 4 000 Kč měsíčně, 
mohou pomáhat i dárci z Čes-
ké republiky. „Z této částky po-
kryjeme jídlo, léky, péči i benzín 
na odvoz dětí do školy. Proto si 
vážíme každé podpory, která 
umožní, že je naše pomoc co 
nejkvalitnější a nejefektivnější,“ 
shrnuje finanční náročnost ses-
tra Marie, která věří, že se při-
dají další dárci. Více informací 
najdete na webových stránkách 
Střediska humanitární pomoci 
a rozvojové spolupráce: www.
adoptujsi.cz.

JANA PRAISOVÁ 

Charita chce rozšířit pomoc na Ukrajině

Olena, invalidní maminka, se svým synem Sašou našli v Domově pro 
matky s dětmi nové útočiště. 
 Snímek archiv Diecézní charity ostravsko-opavské 
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Kalendář
CHEB
 Bůh v karanténě – promluvy 
P. Petra Hrušky a videopřeno-
sy z nedělní mše sv. z chrámu

sv. Mikuláše a  sv. Alžběty 
v 10.00 lze najít na webu far-
nosti www.farnostcheb.cz.

PLZEŇ
  Katedrální farnost přená-
ší živě mše sv. z farní kaple od 

úterý do čtvrtka vždy v 16.00, 
denně od 20.00 modlitbu za 
ukončení pandemie, obojí na 
facebookové stránce farnosti.

 Koinonie Jan Křtitel nabízí 
na svých webových stránkách 

www.koinonia.cz  promluvy
P. Francesca Meneghiniho 
k aktuálnímu evangeliu a hu-
dební provedení žalmů.

Kontakt:
ourednikova@katyd.cz

Emeritní biskup 
FRANTIŠEK 
RADKOVSKÝ už více 
než rok působí na 
Karlovarsku a žije 
na faře v Karlových 
Varech – Rybářích. 
Přestože nyní 
nevychází mezi 
lidi, lze jej denně 
vidět online při 
mši svaté nebo mu 
zatelefonovat. Přes 
videokonferenci je ve 
spojení s pracovníky 
Diecézní charity, kde 
je prezidentem.

Jak se cítíte v této zvláštní 
a nelehké době? Jak ji proží-
váte?
Snažím se trávit většinu času 
doma, což je vzhledem k mému 
věku 81 let rozumné, abych se 
neopatrností zbytečně nenaka-
zil. Mám stále dost práce. Fa-
rář farnosti Karlovy Vary – Ry-
báře, kde bydlím, P. Romuald 
Štěpán Rob nabídl své služby 
v nemocnici, kde je teď zdra-
votnického personálu nedo-
statek a kde nyní denně půso-
bí. Snažím se ho po dobu této 
jeho výborné služby zastupo-
vat a zároveň dbát na to, abych 
se od něj nenakazil. On pro-
to vykonává bohoslužby sám,
soukromě.

 
Zapojil jste se mezi ty duchovní, 
kteří zprostředkovávají 
bohoslužby po internetu. 
Tak jako zjara i  teď slavíme 
mše svaté s přenosem na Face-
booku. Podařilo se nám napojit 
kostel na internet, takže je slou-
žíme v něm. Mám bohoslužby 

s přenosem ve všední dny vždy 
v 18.00 a v neděli v 9.00 hodin. 
Najdete je na mém facebooko-
vém profilu.

Jak lidé na online bohoslužby 
reagují, máte ohlasy?
Bohoslužby sleduje vždy něko-
lik desítek lidí a jsou za mše sv. 
na internetu vděční, nahrazují 
jim osobní účast.

Obracejí se lidé na vaše tele-
fonní číslo, které nijak neskrý-
váte, s prosbou o duchovní 
podporu, rozhovor či radu?
Zatím téměř ne, i když je mé čís-
lo uvedeno mezi nabídkami na-
ší Diecézní charity. Budu muset 
některým nemocným začít vo-
lat sám.

Mezi věřícími se hodně disku-
tuje, zdali využívat možnost

návštěvy bohoslužeb za oněch
velmi omezených podmínek,
které vyplývají z protiepidemic-
kých opatření vlády, nebo zda
být ještě opatrnější a zapojovat
se pouze přes média či osobní
modlitbou. Co byste dopo-
ručil vy?

Na toto téma napsal velice 
hezký list všem, kněžím i věří-
cím, předseda ČBK arcibiskup 
Graubner. „I kdybychom přesto 
měli právo se scházet na boho-
službách, není nutné toto prá-
vo využívat, neboť bychom jako 
křesťané měli být v této situaci 
především solidární, ohledu-
plní a měli bychom jít příkla-
dem. Prosím, dodržujme tedy 
příslušná omezení,“ vyjádřil 
arcibiskup Graubner naprosto 
jasně a  já se k tomuto názoru 
připojuji.

Jak jako prezident Diecézní
charity Plzeň vidíte její roli
v této době? 

Biskupská konference na 
Svatém Hostýně schválila Ko-
dex Charity ČR. Je to velice hez-
ký text, určený především pro 
pracovníky Charity. Už jsem ho 
rozeslal vedoucím jednotlivých 
charitních zařízení v  diecézi 
s tím, že ho budeme moci pro-
bírat buď v osobních setkáních, 
anebo pomocí videokonferencí, 
což je dnes v Diecézní charitě 
běžné. Někteří už na text rea-
govali velmi pozitivně. Hned 
v  úvodu se píše: „Charita je 
součástí katolické církve, a to 
nejen podle organizační struk-
tury. Jednou z hlavních oblastí 
činnosti církve, spolu s udělo-
váním svátostí a zvěstováním 
slova, je uplatňování lásky – ca-
ritas. Žádná není bez druhých 
dvou dostatečná. Podobně jako 
službou slova se má dostat ra-
dostná zpráva evangelia až na 
konec světa, tak skrze službu 
lásky církve mají potřební za-
kusit dotek samotné Boží lásky. 
To je také to navíc, co Charita 
ve srovnání s jinými sociálními 
organizacemi uživatelům svých 
služeb nabízí.“ Myslím, že je 
zde role Charity a její potřeba 
v životě církve i celé společnosti 
vystižena dokonale. 

Co byste vzkázal čtenářům 
v souvislosti se situací, kterou
právě prožíváme?
Jakkoli se nám všechna ta ome-
zení zdají být náročná, třeba 
i protivná, a jakkoli třeba vlá-
dě i mnozí moc nedůvěřují, je 
třeba její nařízení respektovat. 
Jsou totiž navržena odborníky 
na základě údajů, které mají 
k dispozici, a s cílem dostat se 
co nejdříve z této velmi nedob-
ré a nebezpečné situace, která 
je jednou z nejhorších na světě. 
Myslím, že bych to nejlíp vyjád-
řil slovy bývalého ministra Pry-
muly: „Prosím vás, zůstávejte 
doma.“

ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

Biskup Radkovský vyzývá k solidaritě

Emeritní biskup František Radkovský slaví mši sv. v kostele Povýšení 
sv. Kříže v Karlových Varech – Rybářích každý všední den od 18.00 
a v neděli od 9.00 hodin. Bohoslužbu lze sledovat přes jeho
facebookový profil.  Snímek Monika Gabriková 
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Kreslené vtipy do online aukce domova sv. Karla Boromejského,
která běží po celý listopad na facebook.com/domovrepy, podepisují
jejich tvůrci Michal Vaněček a Václav Ráž – autorská dvojice Marvin.
Výtěžek půjde na provoz domova.

Snímek Domov sv. Karla Boromejského

Lidem, kteří se ocitli v karan-
téně (nařízené i  dobrovolné) 
a nemají ji kde smysluplně strá-
vit nebo se potřebují izolovat od 
zbytku domácnosti, nabízí uby-
tování klášter Fortna na praž-
ských Hradčanech. „Chceme 
ulevit rodinám v náročné době 
a  lidem v  karanténě umožnit 
situaci využít pobytem v tichu 
kláštera. Nakonec – odříznutí 
se od světa má v klášteře dlou-
holetou tradici,“ uvádějí bosí 
karmelitáni, kteří klášter spra-
vují.  Zájemci mají za doporuče-
ný příspěvek 300 korun na noc 
k dispozici vlastní pokoj (z vět-

šiny je krásný výhled na město), 
koupelnu a WC, do společných 
prostor (terasa, zahrada aj.) 
pak mohou jen ve vybraných 
časech za dodržení hygienic-
kých podmínek. A bratři nabí-
zejí možnost doručit hotové jíd-
lo v krabičce nebo nákup přes 
dveře, jakož i poskytnutí jiných 
potřebných věcí. V případě zá-
jmu kontaktujte P. Petra Glo-
gara OCD (724 069 958) nebo 
Karla Plechla (karel.plechl@
fortna.eu). Pobyt nicméně není 
vhodný pro lidi s příznaky covi-
du-19 nebo jinými zdravotními 
obtížemi.  (tez)

Při karanténě do kláštera

Zajít do něj mohou lidé od pon-
dělí do soboty hned ve třech 
časových intervalech (v 6.30–
7.30, 10.00–12.00 a  15.00–
19.00), v  neděli pak v  7.00–
10.00 a  15.00–19.00. „Za 
poslední týden se tu vystřídalo 
kolem 650 lidí, osmdesát z nich 
bylo u svatého přijímání,“ po-
čítá tamní duchovní správce
P. František Blaha SDB. Farníci 
kombinují návštěvy kostela se 
sledováním mší sv. online – ty 

salesiánská „Terezička“ vysílá 
v neděli v 10.30 na svém Youtu-
be kanálu „Farnost Kobylisy“. 

Online se pravděpodobně 
v listopadu rozjede i příprava dě-
tí na první svaté přijímání. Vir-
tuální výuka náboženství však 
ve farnosti neprobíhá. „Zrovna 
jsem mluvil s rodiči, kteří říka-
li, jak děti tráví před obrazov-
kou nad školními povinnostmi 
i sedm hodin,“ popisuje P. Bla-
ha. Proto se katecheti rozhodli 

zvolit pracovní listy pro domácí 
výuku a jiní ji řeší po telefonu. 

Farnost také až do konce lis-
topadu pořádá virtuální podzim-
ní „bazárek“ oblečení, bot nebo 
učebnic (dostupný na bazarek.
jednoduse.cz nebo na Facebooku 
farnosti). V pandemii myslí u sa-
lesiánů také na nemocné nebo 
časově vytížené a nabízí roznáš-
ku nákupů nebo hlídání dětí – 
přičemž nabídka pomoci výraz-
ně převyšuje poptávku. „Je dost 
lidí, kteří chtějí pomáhat, ale ne 
už tolik těch, kteří se přes farnost 
přihlásí, že něco potřebují,“ sdě-
luje kněz. A dodává, že někteří ze 
salesiánů nastoupili jako dobro-
volníci v Nemocnici Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského.

Přes současná pandemická 
omezení hledí farnost dopředu 
a počítá s „offline“ programy 
na následující rok. Patří mezi 
ně čtyřměsíční duchovní obno-
va „Život v Duchu“ (hlásit se 
lze do konce listopadu na bit.
ly/prihlaskanaseminar), zalo-
žení nového společenství mlá-
deže nebo křest katechumenů. 
„Ve druhém ročníku přípravy 
jich máme dvanáct a  scháze-
jí se online. Ve skupince deseti 
letos začínajících je to ale složi-
tější, protože se zatím nemohli 
osobně potkat,“ uzavírá P. Bla-
ha s tím, že například online tý-
denní setkávání absolventů kur-
zů Alfa se daří. 

TEREZA ZAVADILOVÁ

V Kobylisích mají otevřeno
Kostel otevřený k osobní modlitbě, přijetí 
svátostí nebo duchovnímu rozhovoru mají 
i v pražských Kobylisích ve farnosti
sv. Terezie – a to dokonce sedm hodin denně. 

Kalendář
PRAHA
 Klášter Panny Marie Sněž-
né – zpovědní pohotovost čt–pá 
v 9.00–15.00 a otevřený kostel 
pro modlitbu a  sv. přijímání 
(sledujte pms.ofm.cz), mše sv. 
online v po–so v 18.00 na face-
book.com/farnostpannyma-
riesnezne, v neděli mše sv. v 9.00 
a sv. přijímání v 10.00–12.00.
  Klášter premonstrátů na 
Strahově – bazilika otevře-
ná k modlitbě denně v 9.00–
17.00, sv. přijímání po–so 
v  18.30, v  ne v  9.00–11.30 
v 18.30. Online nešpory v po–
pá v  17.00, korunka a  růže-
nec ve 20.00. V  neděli mše 
sv. online v  10.00 a  nešpory 
v 19.30. Vše na youtube.com/
c/klasterpremonstratuna-
strahove. Individuální du-
chovní služba: br. Mikuláš
(775 348 346).
  Břevnovský klášter – ba-
zilika sv. Markéty otevřená 
pro přijetí svátostí v  po–so 
v 17.30–19.00, v ne v 7.00–
8.00, 10.00–11.30 a  17.30–
19.00. Nedělní mše sv. on-
line v 9.00 na facebook.com/
farnostsvmarkety.
 Spiritual points – individuál-
ní program bosých karmelitá-
nů spojující kontemplaci a akci 
v kostele Pražského Jezulátka 
(denně otevřeno 9.00–18.00) 
a v klášterním kostele na Fort-
ně (po–pá 9.00–19.00); pro 
začátek 15–30minutového 
programu na místě najdete lo-

go „Spiritual point“ – načtěte 
QR kód z mobilu či tabletu. 
  Požehnání nových varhan 
v kostele sv. Anežky České na 
Spořilově 13. 11. v 18.00.
 Katedrála sv. Víta – online ne-
dělní mše sv. v 10.00 na katedra-
la.tv, liturgie svátku sv. Anežky 
České 13. 11. v 18.00, Ekume-
nická modlitba za oběti tota-
litních režimů 17. 11. v 18.00.
 Zasvěcení komunitního cent-
ra Krista Spasitele na Barran-
dově 22. 11. v 10.30. Online 
přenos i venkovní obrazovky.
  Výstava k 400. výročí bělo-
horské bitvy včetně 3D modelů 
vývojových fází kláštera v ex-
teriéru poutního areálu Panny 
Marie Vítězné na Bílé hoře do 
konce listopadu (9.00–16.30). 

STARÁ BOLESLAV
 Bazilika Nanebevzetí Pan-
ny Marie otevřena pro modlitbu 
denně v 10.00–17.00, možnost 
sv. přijímání v neděli v 9.00–
10.00 a 18.00–19.00.

SVATÁ HORA
  Online přenosy z baziliky 
– mše sv. po–so v 7.00, 9.00 
a 17.00, korunka v 15.00 a rů-
ženec v 16.30. V neděli mše sv. 
v  7.30, 9.00, 11.00 a  15.30, 
korunka v  15.00 a  nešpory 
v  16.15. Vše na www.svata-
-hora.cz, kde je k dispozici též 
e-shop produktů z  poutního 
místa. Duchovní služba na te-
lefonu (732 632 596, 604 556 
301, 731 402 866 nebo 731 619 
668) denně 10.00–16.00. 

Kontakt: zavadilova@katyd.cz
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Televize / Rozhlas KT
8. — 14. listopadu 2020 TIPY A PROGRAMY

NEDĚLE 8. 11. 
12.50 Sváteční slovo kyta-
risty a skladatele Štěpána 
Raka. O léčivé síle hudby
12.55 Křesťanský magazín
13.20 Uchem jehly. 
Setkání Zbigniewa Czendli-
ka s ředitelkou Zdravotnické 
záchranné služby Jihomo-
ravského kraje Hanou 
Albrechtovou
13.50 Cesty víry. Sám se 
sebou. Poustevničení, puto-
vání, meditace. Zklidnění, 
hledání, samota. Jak těžké je 
být jen sám se sebou? 
14.15 Na plovárně s Luká-
šem Krpálkem. Rozhovor 
Marka Ebena s českým judis-
tou a olympijským vítězem

NEDĚLE 8. 11. 
8.30 Jak to vidí... 
Petr Hubený, místostarosta 
Modlan – obce, kde žijí štěd-
ří lidé. Sváteční setkání Zbig-
niewa Czendlika 
13.04 Pohádka. Petr Hud-
ský: Neviditelná princezna
18.30 Dokuseriál. K čemu 
je mi rodokmen? (1/3)
22.00 Četba na pokračo-
vání. Domenico Starnone: 
Tkaničky (8/8)

NEDĚLE 8. 11. 
8.00 Spirituála. 
Duchovní Evropa. 
Božská Sofia 
a její Jakob Böhme
8.30 Spirituála. Ke 
kořenům. Nezaměstnanost
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba. 
Tomás Luis de Victoria: 
Requiem za jednu císařovnu
11.00 Radioseriál. 
Francis Scott Fitzgerald: 
Něžná je noc (4/10) 
12.00 Polední zvony. 
Z věže děkanského kostela 
Povýšení sv. Kříže v Děčíně
12.20 Polední koncert. 
Z Mezinárodního hudební-
ho festivalu Leoše Janáčka
18.30 Četba na pokračová-
ní. Antoine de Saint-Exupé-
ry: Země lidí (11/12) 

NEDĚLE 8. 11. 
8.07 Vertikála
20.05 Příběhy 20. století

SVATÝ JAN NEUMANN
Hraný dokument vypráví o životě českého katolického misio-
náře, čtvrtého filadelfského biskupa a druhého amerického
světce.

Nejznámější světec Spoje ných států amerických byl půvo-
dem z českých Prachatic. Půl života prožil na Šumavě, kde zís-
kal výborné základy pro své následné působení na Novém kon-
tinentu. Dokázal tak založit systematické americké školství, 
provést první americkou liturgickou reformu nebo napsat kate-
chismus. K zhlédnutí tohoto snímku vás zveme v neděli 8. 11.
ve 20.05. 

DOBRÁ FIRMA
Autorský dokument „Dobrá firma“ Jaroslava Nykla, velice oce-
ňovaného tvůrce kreslených a animovaných filmů, pod tro-
chu ironickým názvem představuje širokou výtvarnou čin-
nost neprofesionálního filmaře Petra Barana. Ve filmu je 
zachycena jeho výstava fotografií, bohatá filmová tvorba, 
ale také soukromá sbírka keramických děl a obrazů. Z kaž-
dé minuty filmu je cítit přátelství obou kamarádů a radost z je-
jich práce. Na premiéru se můžete těšit v pátek 13. listopadu
v 19.10.

TEREZIE HECZKO

NOVÝ SERIÁL KŘÍŽOVKA KRIZOVKY
Nejen současná nestandardní pandemická situace, ale i kaž-
dodenní problémy mohou být pro jedince náročné do té mí-
ry, že přestane zvládat a dostaví se pocity zoufalství, zmaru či 
rezignace. Někdy trápení do života vstoupí rychle a také zase
odejde.

Jindy mohou problémy setrvat, ale pomůže vůle, schop-
nosti, Boží vedení nebo třeba blízcí lidé. Jsou ovšem situace, 
kdy se zdá, že Bůh mlčí a my jsme došli na konec sil a možnos-
tí. Ne vždy ale lidé využívají psychosociální síť odborné pomo-
ci, zejména krizové intervence, která se v Česku nabízí. Na ta-
kové situace se pětidílná Křížovka krizovky podívá optikou 
odborníků a společně s nimi se pokusí najít varianty řešení nej-
častějších obtížných životních událostí a ukázat na možnou
pomoc. 

Seriál ve spolupráci s Proglasem připravili pracovníci brněn-
ské organizace Modrá linka, která se od roku 1994 věnuje krizo-
vé pomoci a realizuje linku důvěry, osobní poradnu, vzdělávání či 
projekt zaměřený na rozpadající se rodiny. První díl, který před-
staví nejrůznější podoby krize a možná východiska, uslyšíte v pá-
tek 13. 11. ve 22.00 nebo v podcastech.
 SABINA HAUSEROVÁ

ERIKIT
Další díl Dobrodružství před 
kamerou vás určitě potěší 
snímkem Erikit, který je dení-
kem z cesty do jiného světa fil-
maře Františka Macha. Tato 
cesta je pro něj jedním z usku-
tečněných dětských snů. Sku-
pinka Čechů a Jakutů se vydá-
vá do nejodlehlejšího pohoří 
severu, v němž pramení nejhů-
ře dostupná řeka Sibiře – Eri-
kit. Dívejte se 14. 11. ve 20.05.

SOBOTNÍ
MŠE SVATÁ 
K přímému přenosu mše sva-
té z kaple Komunity Blahosla-
venství v Dolanech u Olomou-
ce vás zveme v sobotu 14. 11.
ve 12.00. Celebrovat bude 
Jan Graubner, arcibiskup olo-
moucký. „Věrně jednáš, milo-
vaný, v tom, co činíš pro bratry, 
a to pro ty, kteří přišli odjinud; 
oni vydali před církví svědectví 
o tvé lásce“ (3 J 1,5-8). 

STOPY VE SNĚHU
Dokument pojednává o pašo-
vání literatury do Českosloven-
ska v období totality. Komu-
nistický režim neumožňoval 
občanům svobodný přístup 
k informacím. Jen v 50. letech 
bylo zlikvidováno 28 milionů 
knih. Film mapuje nejen sa-
motné pašování, ale i tisk knih, 
samizdatů a jejich distribuci. 
Uvidíte jej v pondělí 9. 11. ve 
20.05. 

STUDIO BRNO
Jazyková škola Ergones nabízí 
výuku cizích jazyků přes Sky-
pe. Kromě výuky na dálku má 
ale tato škola ještě jednu zvlášt-
nost. Všechny lektorky, které 
v ní pracují, mají zrakový handi-
cap. Ve čtvrtek 12. 11. od 22.00 
se dozvíte, jaké to je, učit se 
a učit cizí jazyk bez zraku, a s ja-
kými nečekanými překážkami 
se musí nevidomý učitel při 
přípravě svých hodin potýkat.

HRAJTE, KAPELY!
„Na svatého Martina husu 
a džbán vína“ – častěji než sně-
hovou nadílku přiváží svatý 
Martin mladé víno. V dechov-
kovém pořadu nabídneme ty 
nejoblíbenější písně o víně a vi-
nohradě, ale také přiblížíme 
zvyky a tradice vážící se k to-
muto svátku. A nebude chybět 
ani symbolický přípitek „mla-
dým“ vínem. 12. 11. se na vás 
v 16.55 těší K. Kovaříková.

BARVÍNEK
Představte si, že celé dny a no-
ci trávíte ve vlaku, jen vy a va-
ši spolubojovníci. Pokud máte 
štěstí, podaří se vám občas do-
ručit dopis rodině. V Barvínku 
společně navštívíme Legiovlak 
– repliku vlaku, ve kterém le-
gionáři spali, cestovali, žili své 
radosti i smutky. Mohli si po 
cestě zasportovat? Co jedli? 
To se dozvíte v reportáži v úte-
rý 10. 11. od 16.00.

Nový seriál poslouchejte každý pátek od 22.00, nebo v obvyk-
lých podcastových aplikacích.

www.tvnoe.cz

www.proglas.cz
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20.15 Křesťan a svět 10.30 Mše svatá 20.10 Chvilky

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 Katechéza 
(P) 12.00 Anjel Pána (P) 12.20 Loretánske 
litánie 12.40 Ruženec 13.15 V Samárii pri 
studni 15.00 Hodina milosrdenstva 15.15 
Boh k tebe hovorí (P) 15.30 Ruženec z Lúrd 
16.00 Na tónoch vďačnosti 16.45 Don Dia-
na: Pre lásku k môjmu ľudu (2) 18.30 Svä-
tá omša (P) 19.20 Tvorivo 19.30 Nie z toh-
to sveta (P) 20.00 Modlitba za odvrátenie 
epidémie zo Šaštína (P) 20.35 Spravodaj-
ský súhrn 21.00 Medzi nebom a zemou (P) 
21.45 Relikvie – tajomstvo svätých 

7.40 Panorama 8.15 BBV po 25 letech 8.20 
Paralympijský magazín 8.40 České ragby 
2020 9.00 Svět motorů: Speciál 9.20 Svět 
motorů: Aktuálně 09.40 Olympijský ma-
gazín 10.05 Fotbal: FORTUNA:NÁRODNÍ 
LIGA 12.20 Hokej: Česko – Rusko 15.10 
Vodní slalom: SP 2020 Francie 16.25 Hokej: 
Finsko – Švédsko 19.15 Judo: IJF World Tour 
2020 Maďarsko 19.40 Motorismus: Rally Itá-
lie 20.35 Fotbal: Evropská liga UEFA 21.30 
Studio fotbal – Dohráno 22.15 Sportovní 
zprávy 22.30 Vodní slalom: SP 2020 Francie 
23.45 Hokej: Česko – Ruskoy 
 1.40 Branky, body, vteřiny 

7.25 Černé operace: Odtajněno (6) 8.25 Po-
čátky lidské cesty (4) 9.25 Hon na Hitlera III 
(8) 10.25 Vetřelci dávnověku XI (9) 11.20 
Program Sealab 12.30 Modravé hlubiny 
I (4) 13.30 Pátrání po ponorce USS Lagar-
to 14.50 Hitlerova mládež (2) 15.50 Frank 
a obchod se zvířaty (1) 16.50 Africké šelmy 
(4) 17.55 Anthony Bourdain: Neznámé kon-
činy VII (4) 18.50 Expedice Overland XIX 
(8) 20.00 Se smrtí v očích (2). Am. dok. 
21.00 Norské domy snů III (6) 
22.00 Megatovárny (3). Deutz. Něm. dok. 
23.00 Úžasná zemská přitažlivost (2/2) 
 0.00 Kronika programu Apollo (4) 

 6.00  Zajímavosti z regionů
 6.25  Dana Syslová – 75 let. Med. Povídka 

z oblíbeného cyklu Bakaláři 1974
 6.40  Pohádka pro pamětníky. 

Abú-l Hasan čtverák
 7.10  Dana Syslová – 75 let. 

Červánková královna. Poh. 
 8.10  Josef Vinklář – 90 let. 

Úsměvy Josefa Vinkláře
 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 (7/12). Konkurence
 12.00  Otázky Václava Moravce
 13.00  Zprávy 
 13.05  Hrad stínů. Poh. 
 14.00  Jak se princ učil řemeslu
 14.45  Josef Vinklář – 90 let. 

Povídavá pohádka
 15.10  Veronika, prostě Nika
 16.15  Arrowsmith (2/3)
 17.55  Herbář
 18.25  Co naše babičky uměly a na co my 

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

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

v hotelu Excelsior. Čes. film 
 23.45  Případy detektiva Murdocha XI. 

Velký bílý los. Br./kan. krimi 
 0.30  Po stopách hvězd. 

Obrazový životopis slavných 
– tentokrát Jany Hlaváčové 

 1.05  Hobby naší doby
 1.30  Sváteční slovo kytaristy 

a skladatele Štěpána Raka

 6.00  Raníček. Delfín Filík
 6.05  Včelka Mája
 6.30  Prasátko Peppa VII
 6.45  Star Wars: Nové Yodovy 

kroniky. Am. seriál 
 7.05  Zou
 7.20  Ovečka Shaun IV. Br. anim.
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Československý filmový 

týdeník 1970 (1329/2379)
 9.15  Hledání ztraceného času: 

Poslední cesty hrdinů
 9.35  Habsburkové: Zrod dynastie
 10.00 Mše svatá 32. neděle v mezidobí
 10.20  Koněspřežka
 11.00  Nedej se plus
 11.25  Nedej se: Zdravé světlo
 11.55  Chcete mě?
 12.25  Království divočiny: 

Jeřáb korunkatý. Jap. dok. 
 12.50  Sváteční slovo kytaristy 

a skladatele Štěpána Raka
 12.55  Křesťanský magazín
 13.20  Uchem jehly
 13.50  Cesty víry
 14.15  Na plovárně s Lukášem Krpálkem
 14.45  Legendární obří stavby Francie: 

Paříž Napoleona I. Fr. dok. 
 15.45  Krajinou příběhů českých hradů 

známých i neznámých III (9/10)
 16.10  Závody ve zbrojení v říši zvířat: 

Pláně. Něm. cyklus
 17.05  Afrikou letem světem
 17.55  Čína z výšky: Podmanivé 

pobřeží (1/2). Br. dok.
 18.45  Večerníček. Krysáci
 18.55  Folklorika: Domov 

jménem Egerland
 19.20  Zajímavosti z regionů
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Ho! Fr. film
 21.50  Velikáni filmu: Karel Zeman 

– 110 let. Baron Prášil
 23.15  Dokumentární klub. Temná 

strana zlata. Fr./kan. dok.
 0.10  Ve jménu vlasti VIII (4/12)

7.05 M*A*S*H (104, 105) 8.00 Svět ve vál-
ce (11). Rudá hvězda. Br. dok. 9.15 Prima 
SVĚT 9.50 Fachmani 10.20 Šéfem za pár mi-
nut 11.00 PARTIE Terezie Tománkové 11.55 
Receptář prima nápadů 12.50 Libovky Pe-
py Libického 13.15 Vychytávky Ládi Hrušky 
13.50 Vychytávky Extra 14.10 Libovky Pe-
py Libického 14.35 Tchán. Čes. kom. 16.30 
Přes prsty. Čes. kom. 18.52 Počasí 18.55 
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Poča-
sí 19.55 SHOWTIME 20.15 Polda IV (6). Ať 
shoří 21.25 Zlatá maska 23.15 Koleje osudu. 
Austr. film 1.40 Povinnost a čest. Am. akč. 
3.55 Vraždy podle Agathy Christie (6) 

9.00 Zločin na poště 9.30 Kupon. TV zpra-
cování Povídky z jedné kapsy Karla Čap-
ka 10.05 Pocta rokenrolovému králi 11.00 
Dva z nejednoho města 12.00 Domácí štěstí 
12.25 Výprava za českými čerty (7/21). Boží 
sázka s čertem 12.45 Znovu Na Vlachovce. 
Hudebně zábavný pořad s dechovkou 13.20 
Trocha šafránu z televizního archivu 14.30 
Šance. Hudebně zábavný pořad s Josefem 
Dvořákem a Miroslavem Vladykou 15.40 Ta-
neční pro starší a pokročilé se Zdeňkem Ch-
lopčíkem 15.45 Úraz 16.55 Hádanky s pís-
ničkou. Libor Žídek uvádí pásmo populár-
ních písniček s tajenkou 

16.05 Dobrodružství Kocoura v botách 
17.10 Ovečka Shaun IV 17.20 Star Wars: 
Příběhy Droidů 17.40 Návštěvníci (12/15). 
Peníze z hvězd 18.15 Šmoulové 18.40 
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Mickey 
a závodníci II (2/25) 19.20 Phineas a Ferb 
(7/26) 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 Po-
pStory II (5/6) 21.15 Doupě Mekyho Žbir-
ky (9/9) 22.00 Country Music: Vždy zůstaň 
svůj (9/9) 22.55 ČT Live – Fešáci a Nedvědi 
v Lucerně 23.45 Robin Hood – první celebri-
ta mimo zákon. Fr. dok. 0.40 Linka (6/10)

 4.40 Teleshopping 
 5.10 Samé štěstí. Am. kom.
 7.00 Strašpytlík. Am. anim. 
 8.25  Lego Ninjago Film.

Am./dán. anim. 
10.20 Teleshopping 
10.50 Lásky čas. Br. kom. 
13.15  Star Wars: Epizoda V 

– Impérium vrací úder. Am. sága 
15.40 Batman. Am./br. film 
18.10 Divoké kočky. Am. kom. 
20.00 Troja. Am./malt./br. velkofilm 
23.05 Pařba v Bangkoku. Am. kom. 
 1.05 U moře. Am. film 

6.00 Oggy a Škodíci VII. Fr./kan. anim. 6.15 
Tlapková patrola III (22, 23) 7.10 Looney Tu-
nes: Nové příběhy (17). Am. anim. 7.40 Ka-
čeří příběhy (29, 30). Am. anim. 8.30 Krok 
za krokem VI (13) 8.50 Jak princezny po no-
cích tancovaly. Něm. poh. 10.05 Bílý tesák. 
Am. film 12.15 Škola superhrdinů. Am. akč. 
kom. 14.10 Ten svetr si nesvlíkej. Čes. kom. 
15.45 Špindl 2. Čes. kom. 18.00 Slavnosti 
sněženek. Čes. film 19.30 Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí 20.20 Kameňák. 
Čes. kom. 22.25 Střepiny 23.00 Neznámý. 
Akč. film 1.15 Ten svetr si nesvlíkej 2.30 Vo-
lejte Novu 3.05 Co na to Češi 

 6.05  Křižovatky Táni Fischerové (2. díl)
 6.30  Řeckokatolický magazín
 6.45  V pohorách po horách (35. díl): 

Anenský vrch – Orlické hory
 7.00  Nebojte se...
 8.05  Jak potkávat svět (71. díl): 

s Radimem Zenklem
 9.30  Večeře u Slováka
 9.55  Etiopie: Z každého kmene
 10.30  Mše svatá z kaple Panny Marie, 

Hvězdy evangelizace: Břve [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba 

Sv. otce Františka [L]
 12.20  V souvislostech
 12.40  Uzdrav naši zem s Josefem 

Fojtou a Emanuelem Míškem
 13.40  Víra do kapsy
 13.55  Muzikanti, hrajte
 14.30  Živě z Bílé hory [L]
 15.00  Ekumenické nešpory 

na Bílé hoře [L]
 16.05  Noční univerzita: P. Ladislav 

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

 17.10  Po stopách Ježíše Krista (10. díl)
 17.45  Legenda jménem Vesmír: 

DCŽM Vesmír
 18.00  Sedmihlásky: 

Prádla sem tri roky [P]
 18.05  Cirkus Noeland: 

Roberto, Kekulín a Vilík Všelék
 18.30  Hermie a neposlušná včela Buzby
 19.05  Ovečky: 32. neděle v mezidobí (A)
 19.35  Příroda kolem nás
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Svatý Jan Neumann
 21.00  F. Schubert: Salve Regina, 

W. A. Mozart: Reqiem
 22.05  Výpravy do divočiny: 

Výzkum ledovců
 23.10  Živě s Noe
 23.40  Polední modlitba Sv. otce Františka
 0.00  Za obzorem
 0.30  Zpravodajský souhrn 

uplynulého týdne

 0.05   Kolem se toč! 1.05 Komorní hud-
ba 2.00 Zrcadlo týdne 2.15 Komen-
tář týdne (R) 3.00 Z archivu hudeb-
ních pořadů 5.00 Varhanní hudba 
5.30 Písně 5.57 Myšlenka na den 
(R 11.57, 17.55) 6.05 Čteme z křesť. 
periodik 6.30  Evangelium: Mt 
25,1-13 6.35 Ranní chvály 6.50 Du-
chovní slovo 7.00 Radio Vatikán (R)

 7.30 Komentář týdne
 7.45 TWR: Studna slova
 8.00  Duchovní hudba: 

C. Franck: Messe solennelle, 
Preludium, fuga a variace

 9.00  Mše svatá 
 10.00  Varhanní hudba 
 10.30  Křesťanští teologové prvních tří 

století 11/11: Apologeté VI
 11.00  Proglaso (biblický kvíz)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

130. výročí úmrtí Césara Francka
 13.30  Knihovnička: Zdeněk Jančařík: 

Ty jsi kněz navěky
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Nedělní pohádka: 

O zakletém červenáčkovi
 14.30  Blahopřání
 15.00  Ekumenické nešpory u příležitosti 

400. výročí bitvy na Bílé hoře
 16.00  Písničky z archivu
 16.30  Synkopy na kanapi
 16.55  Dotýkání světla: Sant´Egidio 

10/10: Modlitba a evangelium (R)
 18.00  Modlitba za rodiny
 19.00  Kaštánkova dobrodružství 12/25:

Kaštánkovy narozeniny
 19.15  Kolem se toč
 20.15  Křesťan a svět: 

Afrika – celoživotní láska
 20.45  Radio Vatikán
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Koncert vážné a duchovní 

hudby: G. P. Telemann: 
Heilig, heilig, heilig ist Gott, 
J. Ch. Smith: oratorium Roční doby

14.15 Na plovárně s L. Krpálkem
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20.00 Modlitba růžence 20.05 Stopy ve sněhu 21.55 Já, Mattoni 12.00 Zasvěcení: Paulínky

11.00 Co na to Češi 11.50 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.30 Krok za krokem VI (16) 
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (822) 
14.05 Castle na zabití III (10) 15.00 Menta-
lista (13) 15.55 Mentalista (14) 16.57 Od-
polední Počasí 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny 17.25 Co na to Če-
ši 18.25 Ulice (3931) 19.30 Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí 20.20 Specialisté 
(118). Linka 116. Čes. krimi 21.15 Specialis-
té (104). Pod maskou 22.25 Námořní vyšet-
řovací služba: New Orleans V (18). Všem na 
očích 23.20 Mentalista (13, 14)

3.35 Král Charles III. Br. drama 5.05 Tele-
shopping 5.35 Lego Ninjago Film. Am./
dán. anim. 7.15 Bílý tesák. Am. film 9.20 Te-
leshopping 9.50 Star Wars: Epizoda V – Im-
périum vrací úder. Am. sága 12.20 Telesho-
pping 12.50 Škola superhrdinů. Am. akč. 
kom. 14.40 Troja. Am./malt./br. hist. velko-
film 17.45 Deník princezny. Am. kom. 
20.00  Collateral Beauty: Druhá šance.

Am. drama 
21.55  Kdo zabil děti z Atlanty?

Am./něm. drama 
23.55 Pařba v Bangkoku. Am. kom. 
 1.50 U moře. Am. film 

14.45 Bludiště 15.20 Pes a jeho blog 
(21/22) 15.40 S Jakubem v přírodě 16.10 
Planeta YÓ 16.45 Agent v kapse 2 17.00 
Rejpavá žížala 17.15 Skobičiny 17.20 
Kouzelná školka 17.50 Dobrodružství Ko-
coura v botách 18.15 Šmoulové 18.40 
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Mickey 
a závodníci II (3/25) 19.15 Phineas a Ferb 
(8/26) 19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do ouška. 
Vyprávění Zdeňka Svěráka 20.00 Události 
v kultuře 20.15 Z první řady... Smíření 21.50 
Koncert k pádu Berlínské zdi 22.50 Tomáš 
Bím, malíř sváteční všednosti 23.15 Sloven-
ská vlna. Sám vojak v poli (3/3) 0.30 Artmix 

9.00 Pohádka pro pamětníky...  10.25 Ho-
vory H ještě po dvaceti letech 11.10 Dům pl-
ný písniček 11.50 Chvíle pro písničku 12.00 
Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, spor-
tovní zprávy 12.30 Výprava za českými čerty 
(8/21) 12.45 Příště u Vás... tentokrát z Ra-
dimi 13.20 Trocha šafránu z televizního ar-
chivu 14.30 Šance. Hudebně zábavný pořad 
s Josefem Dvořákem a Miroslavem Vladykou 
15.45 Taneční pro starší a pokročilé se Zdeň-
kem Chlopčíkem 15.50 Dana Syslová – 75 
let. Plácek 16.50 Hádanky s písničkou. Re-
née Nachtigallová uvádí pásmo populárních 
písniček s tajenkou

9.10 Fotbal: Evropská liga UEFA 10.00 
Spurt 10.30 Krasobruslení: Grand Prix Čí-
na 2020 11.35 Kamil Haťapka 11.45 Cyk-
lotoulky. Kardašova Řečice 11.55 Panora-
ma 12.25 Sportovní zprávy 12.55 V šachu 
13.25 Sokolský zpravodaj 13.35 Krasobrus-
lení: Grand Prix Čína 2020 14.40 Hokej: Čes-
ko – Rusko 16.40 Volejbalový magazín 17.00 
Volejbal: Fatra Zlín – VK Ostrava 19.30 Flor-
bal: FBC Liberec – FBC 4CLEAN Česká Lípa 
22.00 Studio fotbal – Dohráno Plus 
23.00 Volejbal: Fatra Zlín – VK Ostrava 
 1.20 Volejbalový magazín 
 1.35 Branky, body, vteřiny

9.40 Povolanie laik 10.00 Spravodajský 
súhrn 10.25 Relikvie – tajomstvo svätých 
11.25 Kambodža – znovuzrodení na bo-
jovom poli 12.00 Anjel Pána 12.20 Z pra-
meňa (P) 12.40 Ruženec 13.10 Na tónoch 
vďačnosti 13.50 Fundamenty 15.00 Hodi-
na milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd 
(P) 16.05 Vaticano (P) 16.55 Vietnam – Ná-
dej na zmenu (P) 17.30 Doma je doma (P) 
18.30 Svätá omša (P) 19.00 Ruženec 20.00 
Krátke správy (P) 20.15 A teraz čo? (P) 
20.30 V Samárii pri studni (P) 22.00 God-
zone magazín 22.30 Moja misia – magazín 
23.00 Hudobné pódium 

8.45 Tajemný lidský mikrobiom 9.20 Ka-
menná paměť (1) 10.35 Utajené příběhy 
českých dějin II (5, 6) 11.35 Věční rivalové: 
Kočky versus psi 12.35 Prostě zvířata (8) 
13.50 UFO: Ztracené důkazy II (4) 14.50 
Neuvěřitelné příběhy (21, 22) 15.55 Predá-
toři oceánů (4) 16.55 Lovec rybích obrů II 
(9) 17.55 Národní parky Severní Ameriky 
(6) 18.50 Koně velké Rusi (3) 20.00 Na stře-
chách měst I (5). Tokio. Fr. dok. 21.05 Antho-
ny Bourdain: Neznámé končiny VIII (6). Ha-
noj. Am. dok. 22.05 Výpravy do vesmíru (4) 
23.15 Tajemství vesmíru III (6) 
 0.10 Osudný konflikt: Judea a Řím (2)

 6.05  Záznam recitálu Slávka 
Klecandra a Oborohu

 6.50  V pohorách po horách 
(25. díl): Volovec – Roháče

 7.00  Noemova pošta: Říjen 2020
 8.30  Neboj se doplout aneb 

Umění doprovázet (4. díl)
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.10  Moudrost mnichů: Recept 

na vztek a škodolibost [P]
 9.25  Outdoor Films se Zuzanou 

Smetanovou (66. díl)
 10.55  Dopisy z rovníku
 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  Vít Pieš, umělecký řezbář
 13.05  Josef a jeho bratři
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Popelka Nazaretská
 15.15  Noční univerzita
 16.05  V souvislostech
 16.25  Ivo Cicvárek na Mohelnickém 

dostavníku 2014 (3. díl)
 17.00  Můj chrám: Irena Pulicarová, kostel 

Panny Marie Růžencové v Plzni
 17.20  Krajkářka Mária Hnidková [P]
 17.40  Víra do kapsy [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.50  Živě s Noe [P]
 19.05  Sedmihlásky
 19.10  Divadélko Bubáček (11. díl): 

Mechové jezírko
 19.30  Moudrost mnichů: 

Recept na vztek a škodolibost
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Stopy ve sněhu
 21.00  ARTBITR – Kulturní 

magazín (99. díl) [P]
 21.10  Práce jako na kostele
 21.30  Za obzorem
 22.05  Etiopie: Z každého kmene
 22.40  Kulatý stůl: 400 let Bílá hora 

a 350 let J. A. Komenský
 0.15  Královna a matka Chorvatů

9.10 M*A*S*H (105, 106) 10.25 Rosa-
munde Pilcher: Srdce ve větru 12.25 Walk-
er, Texas Ranger III (19). Pornografie 13.25 
Jake a tlusťoch IV (5). Jenom ty 14.25 Poli-
cie Hamburk VI (15). Důvěřuj, ale prověřuj 
15.25 Námořní vyšetřovací služba VIII (17). 
Poslední akce 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 Sestřičky (22). Bobova 
speciální nabídka 21.35 Poklad z půdy 22.40 
Hudson a Rex II (3). Svatba v přímém přeno-
su. Kan. krimi 23.45 Policie v akci

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Z archivu 
vzdělávacích cyklů 3.00 Z archivu 
hudebních pořadů 5.00 Písně 5.27 
Myšlenka na den (R 11.57, 17.55) 
6.00 Evangelium: Mt 25,31-46 6.05 
Ranní chvály 6.20 Duchovní slovo 

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

Pro prvňáky II.
 11.30  Louis de Wohl:

Dobývat nebe 15/43
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: H. Vieuxtemps: 

Koncert pro violoncello, 
R. Wagner: Prsten Nibelungův

 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 

13/25: Kaštánek a draci
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Gabo Naas a Marta Töpferová
 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 15/43
 22.00  Studio Praha 
 22.30  Noční linka s Jitkou Ingrovou

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Kamera na cestách: 

Uruguay, prostá krása. Fr. dok. 
 9.55  Rozluštěné poklady
 10.40  Tajemná planeta: Ostrovy 

dračího krále (1/5). Am. cyklus
 11.30  Babylon. Dok. 
 12.00  Zasvěcení: Paulínky
 12.25  Cesty víry: Sám se sebou. 

Poustevničení, putování, 
meditace. Zklidnění, 
hledání, samota

 12.55  Klíč. Magazín nejen pro 
zdravotně postižené

 13.20  Československý filmový 
týdeník 1970 (1329/2379)

 13.35  Hitlerovy prohrané bitvy (2/2)
 14.30  Paláce 1. republiky na 

nábřeží Vltavy
 14.50  Boží dar – příběhy českých 

potravin (1/6)
 15.10  Japonsko z výšky: 

Země bohů (4/5). Fr. dok. 
 16.05  Dobrodružství vědy 

a techniky. Gepardi – rychlí, 
ale zranitelní. Něm. dok. 

 16.35  Letecké katastrofy: 
Přistání na řece. Kan. dok. 

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

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

 18.45  Večerníček. Krysáci
 18.55  Uchem jehly
 19.25  Mizející místa domova
 19.40  Postřehy odjinud. 

Wales očima Petra Voldána. 
Škola pasteveckých psů

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Mýty a fakta historie
 21.00  Vynálezy, které změnily svět
 22.00  Velikáni filmu
 23.55  1984. Br. film 
 1.45  Queer: Život snů

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

Padlá debutantka. Br. det. 
 9.50  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 10.25  Veronika, prostě Nika
 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  Nelly Gaierová – 25 let od 

úmrtí. Zástava. Z oblíbeného 
cyklu Bakaláři 1979

 14.20  Nelly Gaierová – 25 let od 
úmrtí. Úsměvy Nelly Gaierové

 15.00  Panství Downton V 
(4/10). Br. seriál 

 15.50  To je vražda, napsala IX. 
Rodinné tajemství

 16.45  Cestománie. Barbados 
– Anglie v Karibiku

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

vědomostní soutěž
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.56  Branky, body, vteřiny
 20.10  Labyrint II (2/7). Krimi seriál 
 21.10  Reportéři ČT. Kauzy a reportáže 

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

Cesta do Londýna. Hist. seriál 
 22.50  Na stopě
 23.15  Kriminalista. 

Zdání klame. Něm. krimi
 0.15  AZ-kvíz
 0.50  Banánové rybičky. 

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

a skladatele Štěpána Raka
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16.00 Barvínek: Legiovlak 20.05 Buon giorno s Františkem 21.25 Fair play 19.15 Cesty víry: Sám se sebou

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

Rodinné tajemství 
 9.45  Panství Downton V 

(4/10). Br. seriál 
 10.35  František Filip – 90 let. Cirkus 

Humberto (7/12). Konkurence
 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  Po stopách hvězd. 
Obrazový životopis slavných – 
tentokrát Jaromíra Hanzlíka 

 15.00  Panství Downton V (5/10)
 15.50  To je vražda, napsala IX. Informátor 
 16.45  Cestománie. Holandsko: 

Ve znamení vody
 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  Nevinné lži. Lež má rozbité auto
 21.25  Fair play. Snímek ČT 
 23.04  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 23.05  Kolo plné hvězd. Zábavný 

večer Aleše Cibulky
 0.00  Případy detektiva Murdocha XI. 

Velký bílý los. Br./kan. krimi 
 0.45  AZ-kvíz
 1.10  Ignis Brunensis 2006. Dok. 
 1.25  Zajímavosti z regionů
 1.55  Kratochvíle
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Milovníci vína (10/16). 

Bordeaux – Cuveé

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Zázračná planeta: Sedm 

světů – jedna planeta (5/7). 
Evropa. BBC Earth

 9.50  Vzestup civilizace
 10.45  Postřehy odjinud
 10.50  Skrytý život mloků
 11.05  Závody ve zbrojení v říši zvířat
 12.00  Nedej se plus
 12.25  Nedej se: Zdravé světlo
 12.55  Mizející místa domova
 13.10  Apokalypsa Stalin: Rudý. Fr. dok. 
 14.05  Mizející místa domova: 

Živá voda mrtvých domů
 14.25  Titanic – 20 let po natočení 

Cameronova oscarového filmu
 15.15  Tajemství nejrušnějšího 

letiště na světě. Br. dok. 
 16.05  Království divočiny
 16.30  Nevlídná planeta: Polární 

oblasti (3/6). Am. cyklus
 17.20  Rumunsko, křižovatka mezi 

východní a západní Evropou
 18.15  Manu a Matěj na cestě z Říma 

na ostrov Capri (4/10)
 18.45  Večerníček. Krysáci
 18.55  Krásy evropského pobřeží
 19.00  Cyklotoulky. Kardašova Řečice
 19.15  Cesty víry
 19.40  Postřehy odjinud. Wales očima 

Petra Voldána. Lžíce lásky
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Ruská válka: 

Hitlerův ústup bojem. Br. dok.
 20.50  Český žurnál: 

Češi jsou výborní houbaři
 21.50  Dynastie Kennedyů: 

Bratři ve zbrani (3/6). Dok. BBC
 22.35  Ve jménu vlasti VIII (5/12). 

O bod méně. Am. seriál 
 23.25  Dicte – kriminální reportérka III 

(1, 2/10). Dán. seriál 
 0.50  Temná strana zlata. Fr./kan. dok.
 1.45  Ve znamení psa

11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.30 
Krok za krokem VI (17) 12.50 Ordinace v rů-
žové zahradě 2 (823) 14.05 Castle na zabi-
tí III (11) 15.00 Mentalista (15) 15.55 Men-
talista (16) 16.57 Odpolední Počasí 17.00 
Odpolední Televizní noviny, Sportovní novi-
ny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice (3932) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Po-
časí 20.20 Utajený šéf II 21.40 Víkend 22.40 
Námořní vyšetřovací služba: New Orleans 
V (19) 23.35 Mentalista (15, 16) 1.25 Ca-
stle na zabití III (11) 2.05 Námořní vyšetřo-
vací služba: New Orleans V (19)

4.40 Teleshopping 5.10 Král Charles III. 
Br. drama 6.55 Mentalista (13, 14) 
 8.45 Škola superhrdinů. Am. akč. kom. 
10.35 Teleshopping 
11.10 Troja. Am./malt./br. hist. velkofilm 
14.15 Teleshopping 
14.45 Deník princezny. Am. kom. 
17.00 Slavnosti sněženek. Čes. film 
18.25 Ten svetr si nesvlíkej. Čes. kom. 
20.00 Posel budoucnosti. Am. akč. sci-fi film 
23.30 Nezvratný osud 3. Něm./am. film 
 1.15  Kdo zabil děti z Atlanty?

Am./něm. drama 
 3.15 Pařba v Bangkoku. Am. kom. 

14.25 Méďa a lumíci 14.35 Andy a mláďata 
14.45 Lvíčata 15.15 Pes a jeho blog (22/22). 
15.40 Nuly a jedničky 15.55 Pětka z gará-
že 16.10 Planeta YÓ 16.45 Ty Brďo! Su-
venýry 17.10 Tance z pohádkového rance 
17.20 Kouzelná školka 17.50 Dobrodružství 
Kocoura v botách 18.15 Šmoulové 18.40 
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Mickey 
a závodníci II (4/25) 19.15 Phineas a Ferb 
(9/26) 19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do ouš-
ka 20.00 Události v kultuře 20.15 ArtZóna 
21.05 Tohle jsme my IV (10/18). Světlo a stí-
ny 21.50 Kino Art. Rudí 
 1.00 Peep Show II (4/6). Univerzitní výzva 

9.00 Úsměvy světa: O´ Henry 10.00 Hovory 
H z Paláce K 10.40 Dům plný písniček  11.15 
50 let u Slabáků 12.00 Zprávy ve 12 12.20 
Předpověď počasí, sportovní zprávy 12.30 
Výprava za českými čerty (9/21). Čertovská 
kuchyně 12.45 Příště u Vás... tentokrát v Bu-
dyni nad Ohří 13.20 Trocha šafránu z tele-
vizního archivu 14.20 Šance 15.35 Písničky 
z archivu 15.45 Taneční pro starší a pokro-
čilé se Zdeňkem Chlopčíkem 15.50 Antonín 
Moskalyk – 90 let. Cesta do krajiny Ty 
16.55  Hádanky s písničkou.

Plavci uvádějí pásmo populárních
písniček s tajenkou 

6.00 Hokej: Česko – Švédsko 7.55 Panorama 
8.30 BBV po 25 letech 8.35 Studio fotbal – 
Dohráno Plus 9.35 Volejbal: Fatra Zlín – VK 
Ostrava 11.55 Panorama 12.25 Sportovní 
zprávy 12.55 Krasobruslení: Grand Prix Čí-
na 2020 14.30 Florbal: FBC Liberec – FBC 
4CLEAN Česká Lípa 17.00 Studio fotbal – 
Dohráno Plus 18.00 Futsal: Česko – Chor-
vatsko 20.20 Volejbal: Grupa Azoty Chemik 
Police – VK UP Olomouc 22.30 Sportovní 
zprávy 22.50 Házená: Faerské ostrovy – Čes-
ko 0.30 Krasobruslení: Grand Prix Čína 2020 
 1.30 Branky, body, vteřiny 
 1.40 Futsal: Česko – Chorvatsko

9.30 Vietnam – Nádej na zmenu 10.00 Krát-
ke správy 10.20 LUXáreň 10.55 Doma je 
doma 12.00 Anjel Pána 12.20 Z prameňa 
(P) 12.40 Ruženec 13.15 Nie z tohto sveta 
13.50 Katechéza 14.10 Medzi nebom a ze-
mou 15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.15 
Boh k tebe hovorí (P) 15.30 Ruženec z Lúrd 
(P) 16.05 Správy zo Svätej zeme (P) 16.30 
Univerzita tretieho veku (P) 17.05 Viera do 
vrecka 17.30 Doma je doma (P) 18.30 Svä-
tá omša (P) 19.30 Krátke správy (P) 20.00 
Modlitba za odvrátenie epidémie zo Šaštína 
(P) 21.00 Peter medzi nami (P) 21.15 Umu-
čenie sv. Jany z Arku (P) 22.15 Povolanie laik 

10.05 Svět umělé inteligence 11.30 Největ-
ší hory světa (1) 12.30 Norské domy snů II 
(3) 13.25 Velká válka očima pamětníků (1) 
14.35 Poklady Británie: Vikingové (2) 15.45 
Tatra kolem světa 2 (6) 16.50 Aljaška: Rok 
v divočině (4) 17.50 Nejdivočejší ostrovy In-
donésie (3) 18.55 Goralové: Život v Karpa-
tech 20.00 Utajené příběhy českých dějin III 
(6) 20.35 Keltové: Krev, železo a oběti (3). 
Dobytí Británie 21.50 Veterinář z Yorkshi-
ru VIII (2). Br. dok. 22.50 Poslední ráje (9). 
Z Ekvádoru na Galapágy 
23.50 Zapomenuté megastavby III (5) 
 0.50 Železnice ve Skalistých horách (6)

 6.05  Biblická studna
 7.10  F. Schubert: Salve Regina, 

W. A. Mozart: Reqiem
 8.15  Hlubinami vesmíru s dr. Jiřím 

Grygarem, Žeň objevů 2019, 3. díl
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Moudrost mnichů: 

Recept na stres [P]
 9.35  V souvislostech
 10.00  Noční univerzita
 11.05  Egypt – Ať je požehnán 

Tvůj lid v Egyptě
 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  V pohorách po horách: 

Volovec – Roháče
 13.00  Kde končí Evropa I: Balkán: 

Sarajevo, Bělehrad, Záhřeb
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  U NÁS aneb od cimbálu o lidové 

kultuře: Tanec a čas – o životním 
díle Františka Bonuše

 16.00  Křižovatka v Příchovicích
 16.55  Muzikanti, hrajte
 17.25  Srbsko: Semínko naděje
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.50  Živě s Noe [P]
 19.00  Divadélko Bubáček: 

Panenka a ztracené zrcátko
 19.15  Moudrost mnichů: Recept na stres
 19.30  Zpravodajské Noeviny: 10. 11. [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Buon giorno s Františkem [P]. 

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

 20.50  Historie sklářství v Karolince
 21.10  Řeckokatolický magazín [P]
 21.30  Za obzorem
 22.05  Po stopách Ježíše Krista (10)
 22.45  Terra Santa News: 4. 11. 2020
 23.10  Závěrečný koncert Festivalu 

dětských sborů Porta Musicae
 0.15  Čas pro Malawi

10.25 Rosamunde Pilcher: Melodie lásky. 
Něm. film 12 .25 Walker, Texas Ranger III 
(20). Na posvátné půdě 13.25 Jake a tlus-
ťoch IV (6). Můj malý Bill 14.25 Policie Hamb-
urk VI (16). Tanečnice tanga 15.25 Námořní 
vyšetřovací služba VIII (18). Z bláta do lou-
že 16.25 Policie v akci. Čtyři případy, čtyři 
lidské 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 Slunečná (58). Kamarádka do 
deště 21.35 7 pádů Honzy Dědka 22.50 Fa-
chmani 23.25 Policie v akci 
 0.20 Námořní vyšetřovací služba VIII (18)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Kukadlo (R) 
3.00 Z archivu hudebních pořa-
dů (R) 5.00 Písně 5.27 Myšlenka 
na den (R 11.57, 17.55) 5.45 Ra-
dio Vatikán (R) 6.00 Evangelium:
Lk 17,7-10 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: 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 16/43
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: Z díla 

A. Neumanna, J. A. Bendy,
A. Reichenauera a G. F. Händela

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Barvínek: Legiovlak 
 16.55  Slyšte, lidé! Novinky z českého 

a slovenského blues (R)
 18.00  Mše svatá (ze studia za nemocné 

přátele posluchače Proglasu)
 18.45  Kaštánkova dobrodružství 

14/25: Velký vánoční dárek
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Tom Fairnie
 20.00  Modlitba živého růžence 
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Louis de Wohl: 

Dobývat nebe 16/43
 22.00  Studio Hradec Králové: 

Ekvádor a Kolumbie z pohledu 
křesťanského bluesmana

 23.50  Duchovní slovo
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16.55 Folklorní okénko 22.15 Noční univerzita s P. Váchou 14.20 Otec Brown VII. 20.00 Kamera na cestách

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

Informátor 
 9.45  Panství Downton V 

(5/10). Br. seriál 
 10.35  Dana Syslová – 75 let. 

Plácek
 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  V porodnici. 

Povídka z oblíbeného 
cyklu Bakaláři 1981

 14.20  Otec Brown VII.
Padlá debutantka. Br. det.

 15.05  Panství Downton V 
(6/10). Br. seriál 

 15.55  To je vražda, napsala IX. Vítr ve věži 
 16.45  Cestománie. Spojené arabské 

emiráty: Svět mužů
 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  Antonín Moskalyk – 90 let. 

Četnické humoresky (29/39). 
Pamlsek

 21.40  Hercule Poirot. 
Smrt lorda Edgwara. Br. film

 23.24  Výsledky losování Šťastných 10
 23.25  Komici na jedničku. 

Jiřina Jirásková
 0.20  AZ-kvíz
 0.45  Máte slovo s M. Jílkovou
 1.50  Na stopě
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Kluci v akci
 5.10  Černé ovce
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Čína z výšky: Podmanivé 

pobřeží (1/2). Br. dok. 
 9.50  S Arthurem za slony
 10.15  Nevlídná planeta: 

Polární oblasti (3/6). Am. cyklus
 11.05  Dynastie Kennedyů: 

Bratři ve zbrani (3/6). Dok. BBC
 11.50  Náš venkov: Nemůžeme to zbourat
 12.20  Folklorika: 

Domov jménem Egerland
 12.45  Putování za muzikou
 13.15  Starověký Egypt: 

Vesetská pohřebiště (3/4)
 13.45  Střídavka po deseti letech
 14.40  Sto divů světa (12/13)
 15.35  Evropa dnes.

 Alsaské labužnické zážitky
 16.05  Televizní klub neslyšících
 16.30  Neobyčejná planeta: 

Přežití (5/10). Am. cyklus
 17.20  Český žurnál: 

Češi jsou výborní houbaři
 18.15  Krajinou příběhů českých hradů 

známých i neznámých III (9/10)
 18.45  Večerníček. Krysáci
 18.55  Babylon. Dok.
 19.25  Paláce 1. republiky na nábřeží 

Vltavy. Vysoké školy
 19.40  Postřehy odjinud. 

Wales očima Petra Voldána. 
Velšské oko Jana Kaplického

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Kamera na cestách:

Oregon, Divoký západ. Fr. dok. 
 21.00  Mistři medicíny: Vladimír Beneš
 21.30  Po jedné stopě do Afriky.

Hliněnými cestami přes dvě Guineje
 22.00  Španělská chřipka. Dok. BBC
 22.50  Letecké katastrofy: 

Osudné rozhodnutí. Kan. dok. 
 23.35  V pasti II (6/10). Isl. thriller 
 0.25  Zmizení (3/8). Něm. seriál 
 1.10  Apokalypsa Stalin: Rudý. Fr. dok.

11.00 Co na to Češi 11.45 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.30 Krok za krokem VI (18) 
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (824). 
Druhá šance 14.05 Castle na zabití III (12) 
15.00 Mentalista (17) 15.55 Mentalista (18) 
16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední 
Televizní noviny, Sportovní noviny 17.25 Co 
na to Češi 18.25 Ulice (3933) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Svatba na první pohled 21.40 Výměna man-
želek X 23.00 Námořní vyšetřovací služba: 
New Orleans V (20) 23.55 Mentalista (17, 
18) 1.45 Castle na zabití III (12)

 5.10 Teleshopping 
 5.40 Batman. Am./br. film 
 8.05 Mentalista (15, 16) 
10.00  Collateral Beauty: Druhá šance.

Am. drama 
11.50 Teleshopping 
12.25 Slavnosti sněženek. Čes. film 
13.50 Teleshopping 
14.20 Posel budoucnosti. Am. akč. sci-fi 
17.50 Špindl 2. Čes. kom. 
20.00 Zakázané ovoce. Am. krimi kom. 
22.25 Šílenci na prknech. Am. kom. 
 0.10 Neznámý. Akč. film 
 2.20 Nezvratný osud 3. Něm./am. film 

15.15 Pes a jeho blog II (1/24) 15.35 Za-
chraňme Zemi 15.50 Biblická pátrání II 
16.10 Planeta YÓ 16.45 Země patří Luně 
II 16.55 Tryskouni III 17.10 Taneční hrátky 
s Honzou Onderem 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 II (5/25) 
19.15 Phineas a Ferb (10/26) 19.40 Lesnílci 
19.45 Čtení do ouška 20.00 Události v kultu-
ře 20.15 Klobouk dolů 21.05 Na plovárně se 
Stanislavem Kolíbalem 21.35 Příběhy filmo-
vých legend. Agnés Vardová – autoportrét. 
Fr. dok. 23.35 Hudební klub

9.00 Úsměvy světa: Puding a la chipollata 
9.45 Hovory H z Paláce K 10.25 Dům pl-
ný písniček. Největší hity 50. a 60. let 11.05 
Bloudění v rytmu i v životě s Inkou Zemán-
kovou 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď 
počasí, sportovní zprávy 12.30 Výprava za 
českými čerty (10/21) 12.45 Příště u Vás... 
tentokrát v Litoměřicích 13.20 Trocha šafrá-
nu z televizního archivu 14.40 Šance 15.35 
Taneční pro starší a pokročilé se Zdeňkem 
Chlopčíkem 15.45 Antonín Moskalyk – 90 
let. Anglický biftek s českou oblohou. Kom. 
16.50 Hádanky s písničkou. Jiří Kaftan uvá-
dí pásmo populárních písniček s tajenkou 

7.55 Panorama 8.30 BBV po 25 letech 10.55 
Spurt 11.25 BasketManie 11.45 Volejbalový 
magazín 12.00 Panorama 12.25 Sportovní 
zprávy 12.55 Vodní slalom: SP 2020 Francie 
14.15 Golf Time 14.35 Olympijský magazín 
15.00 Svět motorů: Speciál 15.20 4. Rally 
Klatovy 2020 15.50 M ČR v závodech do vr-
chu Brno 16.05 Offroad Maraton Ředhošť 
16.20 M ČR rallyecross 2020 16.35 Svět mo-
torů: Aktuálně 17.00 Hokej: Tipsport extra-
liga 20.20 Fotbal: Německo – Česko 23.50 
Svět motorů: Speciál 0.10 4. Rally Klatovy 
2020 0.40 M ČR v závodech do vrchu Brno 
 0.55 Offroad Maraton Ředhošť 

9.20 Generálna audiencia (P) 10.30 Správy 
zo Svätej zeme 10.55 Doma je doma 12.00 
Anjel Pána 12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ru-
ženec 13.15 Godzone magazín 13.50 Hu-
dobné pódium (P) 15.00 Hodina milosr-
denstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.05 
Klbko – Svätá omša (4) 16.25 Tvorivo 16.55 
Venezuela – Ženy na kopci (P) 17.30 Do-
ma je doma (P) 18.30 Svätá omša z Prešo-
va (P) 19.00 Ruženec 20.00 Krátke správy 
(P) 20.15 Prehľad katolíckych periodík (P) 
20.30 Jeden na jedného (P) 20.50 Katoli-
cizmus (9) (P) 21.45 Na tónoch vďačnosti 
22.25 V Samárii pri studni 

6.05 Pod hladinou 6.50 Mláďata celého svě-
ta (2) 7.50 Americká nultá léta (8) 8.50 Zá-
nik impéria (1) 9.55 Kronika programu Apo-
llo (4) 10.55 Tajemství vesmíru II (13) 11.50 
Anthony Bourdain: Neznámé končiny VII (4) 
12.50 Expedice Overland XIX (8) 13.55 Me-
gatovárny (3) 14.55 Úžasná zemská přitaž-
livost (2/2) 16.00 Se smrtí v očích (2) 16.55 
Norské domy snů III (6) 17.55 Martina na 
konci světa (4) 19.00 Neznámé krajiny II (1). 
Island: Země ohně. Kan. dok. 20.00 Divo-
ké příběhy (4). Něm. dok. 21.05 Nezkrot-
ná Indočína (4). Br. dok. 22.20 Mimo kont-
rolu (1) 23.30 Sousedské noční můry IV (1)

 6.05  Zpravodajské Noeviny: 10. 11. 
 6.25  Noční univerzita: P. Vojtěch 

Kodet – Eucharistie (2. část)
 7.10  Verbuňk, příběh na celý život
 7.25  Jak potkávat svět
 8.40  Moudrost mnichů
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Generální audience 

papeže Františka [L]
 10.20  Malana Papua
 10.45  Na La Salettě s Boženou Rajnušovou
 11.10  Kdo chce kam…

Návštěva kláštera kapucínů
 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  Doma aj za humnama: 

Rožnovské slavnosti 2015
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Gramofon: aneb Hledáme 

písničku pro všední den
 15.40  Příroda kolem nás: Návrat praturů 

a divokých koní do přírody
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 10. 11. 
 16.20  Můj chrám
 16.40  Kde končí Evropa II: Balkán
 17.35  Divadélko Bubáček
  18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.50  Živě s Noe [P]
 19.00  Soňa
 19.15  Moudrost mnichů: 

Recept na samotu
 19.30  Terra Santa News: 11. 11. 2020 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Večer chval (89. díl) [L]
 21.15  Neboj se doplout aneb 

Umění doprovázet
 21.40  Za obzorem
 22.15  Noční univerzita: P. Marek Vácha 

– Ochrana přírody – křesťanský 
svět po encyklice Laudato si‘ [P]

 23.30  Vít Pieš, umělecký řezbář
 23.45  Generální audience 

papeže Františka
 0.10  Nebojte se...

12.25 Walker, Texas Ranger III (21). Případ 
uzavřen 13.25 Jake a tlusťoch IV (7). Víc, než 
víš 14.25 Policie Hamburk VI (17). Figaro-
va pomsta 15.25 Námořní vyšetřovací služ-
ba VIII (19). Řekni vše 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 (23). 
Dvakrát poprvé 21.35 Show Jana Krause 
22.40 Cesty k úspěchu 22.50 Polda IV (6). 
Ať shoří 0.05 Policie v akci 
 1.00 Námořní vyšetřovací služba VIII (19) 
 2.00 Walker, Texas Ranger III (21)

 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 17,11-19 6.05 
Ranní chvály 6.20 Duchovní slovo 

 7.00 Radio Vatikán (R) 
 7.15 Pozvánky 
 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.15  TWR: 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 17/43
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: L. Janáček: 

Capriccio, N. Rimskij-Korsakov: 
Suita z opery Zlatý kohoutek

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Než zazvoní zvonec: Svatba
 16.55  Folklorní okénko: Hej, lesem
 18.00  Mše svatá (z komunitní kaple 

salesiánů v Brně-Žabovřeskách)
 18.45  Kaštánkova dobrodružství 

15/25: Kaštánek v Betlémě
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Nevermore & Kosmonaut 
 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 17/43
 22.00  Studio Olomouc: Projekt 

Pět S aneb Jak se nezbláznit
 22.30  Písně
 23.50  Duchovní slovo
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16.55 Hrajte, kapely! 20.05 U NÁS aneb od cimbálu... 20.10 Nevinné lži. Druhý dech 12.50 Křesťanský magazín

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  To je vražda, napsala IX. Vítr ve věži 
 9.45  Panství Downton V 

(6/10). Br. seriál 
 10.35  Po stopách hvězd. 

Obrazový životopis slavných – 
tentokrát Jaromíra Hanzlíka 

 11.00  Všechno, co mám ráda
 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  Pytel. Povídka z oblíbeného 

cyklu Bakaláři 1978
 14.15  Profesionálové. Zbraň. Br. krimi 
 15.05  Panství Downton V 

(7/10). Br. seriál 
 15.55  To je vražda, napsala IX. 

Tajný archiv 
 16.45  Všechno, co mám ráda
 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  Nevinné lži. Druhý dech
 21.25  Máte slovo s M. Jílkovou
 22.25  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 

experimenty a vyprávění 
obdivuhodných lidí 

 22.54  Výsledky losování Šťastných 10
 22.55  Zpátky se Sobotou. 

Šimek a Krampol
 23.50  Tančírna na hlavní třídě ’59 

(3/3). Něm. minisérie 
 1.25  AZ-kvíz
 1.55  Dobré ráno
 4.30  V kondici
 4.45  Hobby naší doby
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Madagaskar: 

Ztracené světy. BBC Earth
 9.55  Rumunsko, křižovatka 

mezi východní a západní 
Evropou. Fr. dok. 

 10.45  Legendární obří stavby Francie: 
Paříž Napoleona I. Fr. dok. 

 11.45  Válečné lodě: Majestátní 
dřevěné plachetnice. Br. dok.

 12.30  Deset století architektury: 
Santiniho Zelená hora

 12.50  Křesťanský magazín
 13.15  Mistři medicíny: Vladimír Beneš
 13.45  Vzestup civilizace: Jak Vikingové 

změnili svět. Něm. cyklus
 14.40  Neobyčejná planeta: 

Přežití (5/10). Am. cyklus
 15.25  Vynálezy, které změnily svět: 

Automobil. Dok. BBC
 16.20  Sto divů světa (12/13)
 17.20  Veverky – skryté v kmenech 

dubů. Írán. dok. 
 18.15  Herbář
 18.45  Večerníček. Krysáci
 19.00  Dobrodružství vědy 

a techniky. Gepardi – rychlí, 
ale zranitelní. Něm. dok. 

 19.30  Utajená řeč peněz (9/13). Dvě 
velká „R“ evropského bankovnictví

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Výpravy za poznáním. 

Afrikou letem světem: 
Namibie (5/6). Am. dok. 

 21.00  Manu a Matěj na cestě z Říma 
na ostrov Capri (5/10)

 21.30  Křížem krážem Izraelem: 
Eilat (4/9)

 22.00  Konfident. Snímek ČT 
 23.45  Queer: Istanbulská hrozba
 0.15  Proč nejsem na Facebooku. Br. dok.
 1.10  V pasti II (6/10). Isl. thriller 
 2.00  Hitlerovy prohrané bitvy 

(2/2). Fr. dok. 

12.30 Krok za krokem VI (19) 12.50 Ordina-
ce v růžové zahradě 2 (825). Zelená skákavá 
potvora 14.05 Castle na zabití III (13). Am. 
krimi 15.00 Mentalista (19). Tucet rudých 
růží 15.55 Mentalista (20). Nitky ke zloči-
nu 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpole-
dní Televizní noviny, Sportovní noviny 17.25 
Co na to Češi 18.25 Ulice (3934) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Ordinace v růžové zahradě 2 (991). Pomsta 
21.40 Ordinace v růžové zahradě 2 (992). 
Nemůžu tě ztratit! 22.55 Život ve hvězdách 
23.30 Mentalista (19, 20) 
 1.20 Castle na zabití III (13)

 4.00 Posel budoucnosti. Am. akč. sci-fi 
 7.05 Teleshopping 
 7.35 Mentalista (17, 18) 
 9.25 Když muž miluje ženu. Am. film 
11.55 Teleshopping 
12.25 Špindl 2. Čes. kom. 
14.40 Teleshopping 
15.10 Zakázané ovoce. Am. krimi kom. 
17.35 Need for Speed. Am. akč. film 
20.00 Pozdravy ze spermabanky. Am. kom. 
22.00 Dvanáct opic. Am. sci-fi film 
 0.30 Šílenci na prknech. Am. kom. 
 2.15  Collateral Beauty: Druhá šance.

Am. drama 

15.15 Pes a jeho blog II (2/24) 15.40 Hraje-
me si s haraburdím 15.55 Sám v muzeu. Hu-
sova světnice 16.10 Planeta YÓ 16.45 Ze-
mě patří Luně II 16.55 Tryskouni III 17.10 
Hýbánky 17.20 Kouzelná školka 17.50 Dob-
rodružství Kocoura v botách 18.15 Šmoulo-
vé 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 
Mickey a závodníci II (6/25) 19.15 Phineas 
a Ferb (11/26) 19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do 
ouška 20.00 Události v kultuře 20.15 Živo-
ty slavných. Poutník – nejlepší příběh Paula 
Coelha 22.05 Jan Amos Komenský – 350 let. 
Labyrint světa a lusthaus srdce 23.55 Zubin 
Mehta, portrét 0.55 ArtZóna

9.00 Úsměvy světa: Stephen Leacock 9.45 
Hovory H ještě po dvaceti letech 10.40 Sta-
rá láska nerezaví 11.15 Dům plný písniček 
12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď poča-
sí, sportovní zprávy 12.30 Výprava za český-
mi čerty (11/21). Brána do pekla 12.45 Příš-
tě u Vás... tentokrát v Příbrami  13.20 Trocha 
šafránu z televizního archivu 14.40 Šance 
15.50 Ohlédnutí 16.00 Taneční pro starší 
a pokročilé se Zdeňkem Chlopčíkem 
16.05 Nenechte se rušit 
16.50  Hádanky s písničkou. J. Pehr a jeho 

loutkový kolega uvádějí pásmo
populárních písniček s tajenkou

6.00 Hokej: Česko – Rusko 7.55 Panorama 
8.15 BBV po 25 letech 8.25 Hokej: Tipsport 
extraliga 10.20 Fotbal: Německo – Česko 
12.05 Panorama 12.25 Sportovní zprávy 
13.15 Cyklotoulky. Kardašova Řečice 13.25 
Házená: Faerské ostrovy – Česko 15.05 Ho-
kej: Tipsport extraliga 17.05 Fotbal: Němec-
ko – Česko 19.00 Golf: Masters 2020 
23.35 Futsal: Česko – Chorvatsko 
 1.45 Branky, body, vteřiny 
 1.55 Hokej: Finsko – Česko 
 3.50 Krasobruslení: Grand Prix Čína 2020 
 5.25 Volejbalový magazín 
 5.45 Branky, body, vteřiny 

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 Za-
budnuté poklady 17.00 Anna Kolesárová – 
mučenica čistoty (P) 17.30 Doma je doma 
(P) 18.30 Svätá omša (P) 19.00 Ruženec 
19.30 Krátke správy (P) 20.00 Modlitba za 
odvrátenie epidémie zo Šaštína (P) 21.05 
Venezuela – Ženy na kopci 21.35 Poltónklub 
(P) 22.40 Správy zo Svätej zeme 
23.15 Vietnam – Nádej na zmenu 

9.10 Osudný konflikt: Judea a Řím (2) 10.15 
Napoleonův superšpion 11.30 Národní par-
ky Severní Ameriky (6) 12.30 Koně velké Ru-
si (3) 13.45 Výpravy do vesmíru (4) 14.50 
Tajemství vesmíru III (6) 15.50 Na střechách 
měst I (5) 16.55 Anthony Bourdain: Nezná-
mé končiny VIII (6) 17.55 Obři z divokých 
ostrovů 19.00 Modravé hlubiny I (5). Beli-
ze 20.00 Druhá světová: Totální válka (1). 
Austr. dok. 21.10 Přeživší z ponorky Perseus 
22.20 Frank a obchod se zvířaty (2). Šp. dok. 
23.25 Africké šelmy (5) 0.25 Hon na Hitle-
ra III (9) 1.25 Neuvěřitelné příběhy (1, 2) 
 2.25 Neobjasněná akta Egypta (1)

 6.05  Srbsko: Semínko naděje
 6.35  Víra do kapsy
 6.55  Ateliér užité modlitby
 8.00  Terra Santa News: 11. 11. 2020
 8.20  Po stopách Ježíše Krista (10. díl)
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.10  Moudrost mnichů
 9.30  Kulatý stůl
 11.05  Myanmar – Kačjinský stát
 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  F. Schubert: Salve Regina, 

W. A. Mozart: Reqiem
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Výpravy do divočiny: 

Výzkum ledovců
 15.35  Generální audience 

papeže Františka
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 

10. 11. 2020
 16.20  Země neočekávaného – 

Papua Nová Guinea
 16.55  Mezi pražci: Listopad 2020
 17.40  Moudrost mnichů: Recept 

na problém pornografie
 18.00  Živě s Noe [P]
 18.15  Divadélko Bubáček: 

O veveřičce Hubatince aneb 
co se tenkrát v lese událo...

 18.25  Sedmihlásky: Prádla sem tri roky
 18.30  Ovečky: 33. neděle 

v mezidobí (A) [P]
 19.00  Večeře u Slováka: 33. neděle 

v mezidobí [P]. Debata nad 
nedělním Božím slovem

 19.30  Zpravodajské Noeviny: 
12. 11. 2020 [P]

 19.50  Přejeme si…
 20.05  U NÁS aneb od cimbálu 

o lidové kultuře (160. díl) [L]
 21.30  Za obzorem
 22.05  Pod lampou [P]
 0.10  Zpravodajské Noeviny: 

12. 11. 2020

9.10 M*A*S*H (108, 109) 10.20 Rosamun-
de Pilcher: Vítězství lásky. Něm. film 12.25 
Walker, Texas Ranger III (22). Návrat do mi-
nulosti (1/2) 13.25 Jake a tlusťoch IV (8). 
Noc a den 14.25 Policie Hamburk VI (18). 
Nerozluční 15.25 Námořní vyšetřovací služ-
ba VIII (20). Dvě tváře 16.25 Policie v akci. 
Čtyři případy, čtyři lidské osudy 17.25 Kri-
mi zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 
Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Slunečná 
(59). Živý nebo mrtvý 21.35 Prima Partička 
22.45 Šéfem za pár minut 23.25 Cesty z dlu-
hů 23.55 Policie v akci

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Dotýkání 
světla (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 17,20-25 
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 18/43
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: Z díla 

W. A. Mozarta, F. A. Rösslera-
-Rosettiho a F. X. Duška

 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: Ondřej Změškal
 16.55  Hrajte, kapely! 

O víně i svatém Martinovi
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny 

Marie Sněžné v Praze)
 18.45  Kaštánkova dobrodružství 16/25: 

Kaštánek, štika a lesní čítanka
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Hromosvod
 20.00  Modlitba živého růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Louis de Wohl: 

Dobývat nebe 18/43
 22.00  Studio Brno: 

Učit se a učit bez zraku
 23.50  Duchovní slovo
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16.55 Oktáva 11.15 Živě s Noe 20.10 Četnické humoresky 20.00 Zázračná planeta

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

Tajný archiv 
 9.50  Panství Downton V 

(7/10). Br. seriál 
 10.40  Nenechte se rušit. TV kom. 
 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
 15.10  Cestománie. Kanada 

– západní část: Otevřená náruč
 15.40  Příběhy slavných… Antonín 

Moskalyk – 90 let. Postůj, 
okamžiku, jsi tak krásný...

 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 
(30/39). Poklad

 21.40  Všechnopárty
 22.34  Výsledky losování Šťastných 10
 22.35  Profesionálové. 

Přepadení. Br. krimi 
 23.30  Kriminalista. 

Zdání klame. Něm. krimi 
 0.30  AZ-kvíz
 1.00  Objektiv
 1.30  Toulavá kamera
 2.00  Pod pokličkou
 2.20  Dobré ráno
 4.55  Sváteční slovo kytaristy 

a skladatele Štěpána Raka
 5.00  Co naše babičky uměly 

a na co my jsme zapomněli

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  Afrikou letem světem: 

Namibie (5/6). Am. dok. 
 9.50  Titanic – 20 let po natočení 

Cameronova oskarového 
filmu. Am. dok. 

 10.40  Střídavka po deseti letech
 11.35  Království divočiny: 

Jeřáb korunkatý. Jap. dok.
 12.00  Chcete mě?
 12.25  Postřehy odjinud. Kolumbie 

očima Vladimíra Kroce. Srdce světa
 12.35  Veverky – skryté v kmenech 

dubů. Írán. dok. 
 13.30  Jeden den s tramvají T3
 14.00  Tajemství nejrušnějšího 

letiště na světě. Br. dok. 
 14.50  Ponarský tunel. Am. dok. 
 15.45  Čína z výšky: Podmanivé 

pobřeží (1/2). Br. dok. 
 16.30  Návraty k divočině 

(10/13). Poloniny
 17.00  Závody ve zbrojení v říši 

zvířat: Pláně. Něm. cyklus
 17.55  Boží dar – příběhy českých 

potravin (2/6)
 18.15  Po jedné stopě do Afriky. 

Hliněnými cestami přes dvě Guineje
 18.45  Večerníček. Krysáci
 18.55  Starověký Egypt: 

Vesetská pohřebiště (3/4)
 19.25  Mizející místa domova: 

Kouřim, trojité město
 19.40  Postřehy odjinud. 

Wales očima Petra Voldána. 
Život na hradě a v podhradí

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Zázračná planeta: Sedm 

světů – jedna planeta (6/7). 
Severní Amerika. BBC Earth

 21.00  Tajemná planeta: Obři 
Karibského moře (2/5). Am. cyklus

 21.50  Fargo (1, 2/10). Am. krimi 
 23.50  Šarlatová sůl. Mex. krimi thriller

11.00 Co na to Češi 11.50 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.30 Krok za krokem VI 
(20) 12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 
(826). Všechno je jinak 14.05 Castle na za-
bití III (14). Am. krimi 15.00 Mentalista (21). 
Tajemná žena 15.55 Mentalista (22). Po-
krevní bratři 16.57 Odpolední Počasí 17.00 
Odpolední Televizní noviny, Sportovní novi-
ny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice (3935) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, 
Počasí 20.20 Harry Potter a Kámen mudr-
ců. Am./br. film 23.10 Hráčské doupě. Am. 
kom. 0.55 Mentalista (21, 22)

 4.50 Teleshopping 
 5.20 Andělská tvář. Čes. hist. film 
 7.40 Mentalista (19, 20) 
 9.30 Průvodce osamělého muže. Am. kom. 
11.15 Teleshopping 
11.45 Zakázané ovoce. Am. krimi kom. 
14.10 Teleshopping 
14.40 Nominace na Oscara. Am. kom. 
16.20 Pozdravy ze spermabanky. Am. kom. 
18.20  Neuvěřitelná cesta 2:

Ztraceni v San Francisku. Am. film 
20.00 Atlantida: Tajemná říše. Am. anim. film 
21.50 Transcendence. Am. sci-fi film 
 0.05 Need for Speed. Am. akč. film 

15.40 Wifina 16.05 Operace Jauu! VIII 
16.35 DVA3 16.50 Terčin zvířecí svět 17.05 
Jogínci 17.20 Kouzelná školka 17.50 Dob-
rodružství Kocoura v botách 18.10 Šmoulo-
vé 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 
Mickey a závodníci II (7/25) 19.15 Phineas 
a Ferb (12/26) 19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do 
ouška 20.00 Události v kultuře 20.15 Linka 
(7/10) 20.40 Pop-rockové pódium. David 
Gilmour v Pompejích 21.40 Příběhy světové 
hudby. Punk: Jedeme dál (4/4) 
22.35 Miranda II (4/6). Klesám níž. Br. kom. 
23.05 PopStory II (5/6) 
 0.05 Michal Prokop: Až si pro mě přijdou...

9.00 Úsměvy světa 9.45 Hovory H ještě po 
dvaceti letech 10.30 Stará láska nerezaví 
11.05 Dům plný písniček 11.45 Chvíle pro 
písničku 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpo-
věď počasí, sportovní zprávy 12.30 Výprava 
za českými čerty (12/21). Čert na Bezdězu 
12.45 Příště u Vás z Nového Města na Mora-
vě 13.20 Trocha šafránu z televizního archi-
vu 14.40 Praha, jak ji mám rád 15.30 Taneční 
pro starší a pokročilé se Zdeňkem Chlopčí-
kem 15.35 Antonín Moskalyk – 90 let. Čest-
né kolo 16.55 Hádanky s písničkou. Renée 
Nachtigallová uvádí pásmo populárních pís-
niček s tajenkou 

6.00 Volejbal: Grupa Azoty Chemik Police – 
VK UP Olomouc 8.10 Panorama 8.45 BBV 
po 25 letech 8.50 Golf: Masters 2020 10.50 
Vodní slalom: SP 2020 Francie 12.05 Pano-
rama 12.25 Sportovní zprávy 12.55 Fot-
bal: Evropská liga UEFA 14.45 Spurt 15.20 
Basketbal: Česko – Dánsko 17.35 Americ-
ký fotbal: Touchdown 17.50 Fotbal: Řecko –
Česko 20.00 Golf: Masters 2020 23.35 Bas-
ketbal: Česko – Dánsko 1.45 Branky, body, 
vteřiny 1.55 Hokej: Česko – Rusko 3.50 Vod-
ní slalom: SP 2020 Francie 5.05 Spurt 
 5.30 Americký fotbal: Touchdown 
 5.45 Branky, body, vteřiny 

10.55 Doma je doma 12.00 Anjel Pána 
12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec 13.15 
Vaticano 13.50 Univerzita tretieho veku 
14.20 Peter medzi nami 15.00 Hodina milo-
srdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd 16.05 
STOPovanie (P) 16.40 vKontexte 17.10 
Nová kvalita života (P) 17.30 Moja misia – 
magazín (P) 18.00 Trnavská novéna – svä-
tá omša (P) 19.10 Správy zo Svätej zeme 
20.00 Krátke správy (P) 20.15 Zabudnuté 
poklady 20.30 Dôkaz viery: Svätý Martin de 
Porres (P) 21.30 Viera do vrecka 21.50 Vi-
etnam – Nádej na zmenu 22.20 Nie z tohto 
sveta 22.45 Večera u Slováka 

8.45 Záhady druhé světové války (1) 9.45 
Zapomenuté megastavby III (5) 10.45 Že-
leznice ve Skalistých horách (6) 11.45 Nejdi-
vočejší ostrovy Indonésie (3) 12.50 Goralo-
vé: Život v Karpatech 13.55 Utajené příběhy 
českých dějin III (6) 14.30 Keltové: Krev, že-
lezo a oběti (3) 15.35 Veterinář z Yorkshiru 
VIII (2) 16.45 Poslední ráje (9) 17.45 Vlk ver-
sus medvěd 18.50 Prostě zvířata (9). Med-
vědi 20.00 Tajemství přílivu (1) 21.05 Lovec 
rybích obrů II (10). Kan. dok. 22.05 UFO: 
Ztracené důkazy II (5) 23.15 Neuvěřitelné 
příběhy (23, 24) 0.10 Kamenná paměť (2) 
1.25 Utajené příběhy českých dějin II (7, 8)

 6.05  Zpravodajské Noeviny: 
12. 11. 2020

 6.25  Kde končí Evropa III: 
Balkán: Zůstat, či odejít?

 7.20  O kom, o čem
 7.50  Noční univerzita
 9.00  Moudrost mnichů:

Recept na přátelství [P]
 9.15  Mezi pražci: Listopad 2020
 10.05  ARTBITR – Kulturní 

magazín (99. díl)
 10.20  Stopy ve sněhu
 11.15  Živě s Noe: s Janem Amosem 

Komenským [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.50  Magadan – ďáblovo hřiště
 13.20  Jaroslav Wykrent & In Blue na 

Mohelnickém dostavníku 2018
 14.00  Živě s Noe: s Janem Amosem 

Komenským [L]
 14.35  Neboj se doplout aneb 

Umění doprovázet (5. díl)
 15.00  Víra do kapsy
 15.15  Zvěčněné šupolím
 15.40  Bačkorám navzdory: 

Richardis, miluješ mne...?
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 

12. 11. 2020
 16.20  Harfa Noemova
 16.45  Smírčí kříž
 17.15  Buon giorno s Františkem
 18.00  Hermie a přítel v nouzi
 18.05  Sedmihlásky
 18.10  Divadélko Bubáček
 18.30  Jak si mě našel Antonín z Padovy
 19.10  Dobrá firma [P]
 19.30  Moudrost mnichů
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Kulatý stůl
 21.40  Živě s Noe
 22.15  Cvrlikání: Pranic
 23.20  Stíny na kolébce – Afrika
 0.20  Hlubinami vesmíru s dr. Jiřím 

Grygarem, Žeň objevů 2019, 3. díl

6.10 Čapí příběhy (12) 9.10 M*A*S*H (109, 
110) 10.20 Rosamunde Pilcher: Zamilova-
né léto 12.25 Walker, Texas Ranger III (23) 
13.30 Jake a tlusťoch IV (9) 14.30 Policie 
Hamburk VI (19). Závěť 15.30 Námořní vy-
šetřovací služba VIII (21) 16.25 Policie v ak-
ci. 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 rá-
di Česko. Záb. pořad 21.55 Rozpuštěný 
a vypuštěný. Čes. kom. 23.25 Policie v akci
0.20 Námořní vyšetřovací služba VIII (21) 
1.20 Walker, Texas Ranger III (23)

 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: Mt 25,31-46 6.05 Ran-
ní 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: 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: B. Martinů: 

Kuchyňská revue, O. Kukal: 
Koncert pro housle a orchestr, 
M. Krajči: Post scriptum

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.10  Korunka k Božímu milosrdenství
 16.00  Křesťan a svět: 

Afrika – celoživotní láska (R)
 16.55  Oktáva: Nebe bylo plné hvězd
 18.00  Mše svatá (z komunitní kaple 

salesiánů v Brně-Žabovřeskách)
 18.45  Kaštánkova dobrodružství 17/25: 

Jak Kaštánek ke kukačkám přišel
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Emil Viklický
 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 19/43
 22.00  Křížovka krizovky 1/5: Jsem v krizi
 23.50  Duchovní slovo



19.15 Hudební výlet do Polska 12.00 Mše svatá 21.20 Hastrman 11.50 Angelus Pacis

 6.00  Raníček. Hurvínkův rok
 6.05  Včelka Mája
 6.30  Prasátko Peppa VII
 6.50  Treflíci IV
 6.55  Treflíci IV. Pol. anim.
 7.05  Zou
 7.20  Ovečka Shaun IV 
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Cyklotoulky. Poděbrady
 9.10  Náš venkov: Lokální svět
 9.40  Putování za muzikou
 10.05  Folklorika: Když odešli lidé
 10.35  Manu a Matěj na cestě z Říma 

na ostrov Capri (5/10)
 11.05  Letecké katastrofy
 11.50  Jan Amos Komenský – 

350 let. Angelus Pacis
 12.20  Sváteční slovo kněze 

Dr. Josefa Hromádky
 12.25  Jan Amos Komenský – 350 let. 

Říkají si Moravané
 13.40  Babylon. Dok. 
 14.10  Jan Amos Komenský – 350 let
 14.35  Piti piti pa. Fr. kom. 
 16.00  Křížem krážem Izraelem
 16.30  Madagaskar: Země horka 

a prachu. BBC Earth
 17.25  Po jedné stopě do Afriky. 

Hliněnými cestami přes dvě Guineje
 17.50  Zázračná planeta: 

Sedm světů – jedna planeta (6/7). 
Severní Amerika. BBC Earth

 18.45  Večerníček. Krysáci
 18.55  Zajíc polní
 19.00  Návraty k divočině 

(10/13). Poloniny
 19.30  Jan Amos Komenský – 350 let. 

Nepohodlní: Jan Amos Komenský
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Historické postavy ve filmu. 

Viktorie III (3/8).
I já byl v Arkádii. Br. hist. seriál 

 20.45  Viktorie III (4/8). Cizí předměty 
 21.35  Mercury. Am. akč. film 
 23.30  Španělská chřipka. Dok. BBC
 0.20  Tajemná planeta

5.55 Oggy a Škodíci VII. Fr./kan. anim. 6.05 
Tlapková patrola III (24, 25) 7.05 Looney Tu-
nes: Nové příběhy (18). Am. anim. 7.35 Ka-
čeří příběhy (31). Am. anim. 7.55 Tvoje tvář 
má známý hlas VII. 10.35 Koření 11.30 Volej-
te Novu 12.10 Rady ptáka Loskutáka 13.25 
Utajený šéf II 14.50 Bláznovo zlato. Am. akč. 
film 17.10 Deník princezny 2: Královské po-
vinnosti. Am. kom. 19.30 Televizní noviny 
20.20 Tvoje tvář má známý hlas VII. 22.55 
47 róninů 1.10 Bláznovo zlato 2.55 Krok za 
krokem VI (19) 3.30 Volejte Novu 
 4.00 Specialisté (104) 
 4.50 Novashopping 

4.30 Teleshopping 5.00 Když muž miluje 
ženu. Am. film 7.25 Mentalista (21, 22) 
 9.15  Neuvěřitelná cesta 2:

Ztraceni v San Francisku. Am. film 
11.00 Teleshopping 
11.30 Pozdravy ze spermabanky. Am. kom. 
13.30 Atlantida: Tajemná říše. Am. anim. film 
15.20 Robinsonovi. Am. anim. film 
17.05  Harry Potter a Kámen mudrců.

Am./br. film 
20.00  Star Wars: Epizoda VI 

– Návrat Jediho. Am. film 
22.30 Blade. Am. horor 
 0.50 Transcendence. Am. sci-fi 

14.15 Šikulové 14.45 Šmoulové 15.10 Papí-
rové příběhy 15.15 Čím budu, až povyrostu? 
15.45 Nadia: Tajemství Modré vody 16.10 
Super třída II 16.40 Dobrodružství Kocoura 
v botách 17.25 Ovečka Shaun IV 17.30 Mas-
terChef Junior VII (11/16) 18.15 Šmoulo-
vé 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 
Mickey a závodníci II (8/25) 19.15 Phineas 
a Ferb (13/26) 19.40 Kiwi a Strit 19.50 Bob 
a Bobek na cestách 20.00 Události v kultuře 
20.15 Je nám ctí... Jiří Trnka. Jiří Trnka – nale-
zený přítel 21.35 Bajaja 22.50 Kino Art. Vidi-
ny. Am./br. film 0.30 David Gilmour v Pom-
pejích 1.30 Miranda II (4/6)

9.00 Úsměvy světa: Mark Twain 9.40 Sta-
rá láska nerezaví 10.20 Country aréna. Zá-
znam velkého hudebně zábavného pořadu 
11.15 To měl už můj táta rád. V pestrém ka-
leidoskopu prvorepublikových písní 12.00 
Domácí štěstí. Tentokrát o cestování a ces-
tovatelích 12.25 Výprava za českými čerty 
(13/21) 12.45 Znovu Na Vlachovce 13.20 
Trocha šafránu z televizního archivu 14.30 
Šance. Hudebně zábavný pořad s Josefem 
Dvořákem a Miroslavem Vladykou 15.40 
Taneční pro starší a pokročilé se Zdeňkem 
Chlopčíkem 15.45 Antonín Moskalyk – 
90 let. Kdo je kdo 16.55 Hádanky s písničkou

6.00 Fotbal: Řecko – Česko 7.45 Panorama 
8.20 BBV po 25 letech 8.25 Sokolský zpravo-
daj 8.35 Vodní slalom: SP 2020 Francie 9.55 
Svět motorů: M ČR rallyecross 2020 10.15 
Golf: Masters 2020 12.15 Na skialpech přes 
hory 12.35 Panorama 13.00 Dostihy: Velká 
slušovická steeplechase 14.50 Olympijský 
magazín 15.15 Spurt 15.45 Fotbal: Němec-
ko – Česko 17.35 Cyklistika: Tour de France 
2020 19.00 Golf: Masters 2020 23.05 Velká 
slušovická steeplechase 0.50 Branky, body, 
vteřiny 1.05 V šachu 
 1.35 Golf: Masters 2020 
 5.40 Branky, body, vteřiny 

7.00 Svätá liturgia (P) 8.00 Viera do vrecka 
8.25 Klbko – Svätá omša (4) 8.45 Tvorivo 
9.05 STOPovanie 10.00 Krátke správy 10.20 
Venezuela – Ženy na kopci 10.55 Umučenie 
sv. Jany z Arku 12.00 Anjel Pána 12.40 Ru-
ženec 13.15 Večera u Slováka 13.50 Anna 
Kolesárová – mučenica čistoty 14.05 Akatist 
(P) 15.00 Hodina milosrdenstva 15.30 Ru-
ženec z Lúrd 16.00 Dôkaz viery: Svätý Mar-
tin de Porres 17.00 LUXáreň (P) 17.35 Nová 
kvalita života 18.00 Trnavská novéna – svä-
tá omša (P) 19.20 Klbko – Svätá omša (4) 
19.40 Tvorivo 20.00 Spravodajský súhrn (P) 
20.30 Spasiteľ (P) 22.40 vKontexte

6.00 Pod hladinou 6.10 Stoupající hladina 
(3) 7.15 Vetřelci dávnověku XI (11) 8.10 Po-
divuhodná věda (15) 9.10 Hitlerova kroni-
ka (5) 10.15 Záhady světových válek III (6) 
11.15 Martina na konci světa (4) 12.25 Ne-
známé krajiny II (1) 13.25 Mimo kontro-
lu (1) 14.40 Sousedské noční můry IV (1) 
15.45 Divoké příběhy (4) 16.50 Nezkrot-
ná Indočína (4) 18.00 Největší hory světa 
(2). Ben Nevis. Br. dok. 19.00 Norské do-
my snů II (4) 20.00 Tatra kolem světa 2 (7) 
21.00 Atlantik: Rok v divočině (1). Zima. Br. 
dok. 22.00 Velká válka očima pamětníků (2) 
23.15 Poklady Británie: Vikingové (3)

 6.05  Kulatý stůl: Syndrom vyhoření
 7.35  Vezmi a čti: Říjen 2020
 7.55  Příroda kolem nás: Návrat 

praturů a divokých koní do přírody
 8.15  Cirkus Noeland (22. díl): 

Roberto, Kekulín a Vilík Všelék
 8.40  Sedmihlásky (160. díl): 

Prádla sem tri roky
 8.45  Ovečky: 33. neděle v mezidobí (A)
 9.10  Hermie a neposlušná včela Buzby
 9.50  GOODwillBOY IV. (7. díl)
 10.30  V posteli POD NEBESY IV. (8. díl)
 11.20  Zpravodajské 

Noeviny: 12. 11. 2020
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Mše svatá z kaple 

Komunity Blahoslavenství: 
Dolany u Olomouce [L]

 13.00  Pod lampou
 15.00  Nebojte se...
 16.05  Ozvěny slavností: 

Rožnovské slavnosti 2019
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 19.05  Příběhy odvahy a víry: Popraviště 

Butovo (1. díl): Ruská Golgota. 
Dokumentární série zachycuje 
historii pronásledování křesťanů 
v komunistickém Rusku. 
Hrdinský příběh zabitého kněze 
Vladimíra Ambarcumova

 19.30  V souvislostech [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Dobrodružství před 

kamerou (15. díl) [P] 
 21.10  Jak potkávat svět (78. díl): 

ohlédnutí ze střechy 
v pořadu Jiřího Pavlici

 22.50  V pohorách po horách (26. díl): 
Sninský kameň – Vihorlatské vrchy

 23.00  Otče, odpouštím vám: 
Svědectví Daniela Pitteta

 0.00  Za obzorem
 0.30  Poselství svatých: Terezie z Lisieux
 0.45  Za obzorem
 1.15  Poselství svatých: 

Bernadette Soubirous

6.05 Čapí příběhy (13). Odlet 6.35 Jurský 
svět: Indominus na útěku. Am. anim. 7.05 
M*A*S*H (110–112) 8.45 Autosalon.tv 9.50 
Hudson a Rex (3). Stíny minulosti. Kan. kri-
mi 10.50 Zlatá maska. Záb. pořad 12.40 
Vraždy podle Agathy Christie (7). Nůž na kr-
ku. Fr. krimi 14.50 Láska s kovbojem. Am. 
kom. 16.35 13. revír. Čes. krimi 18.52 Počasí 
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 
Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Špindl. 
Čes. kom. 22.25 Nebezpečný mstitel. Am. 
akč. film 0.25 Mission: Impossible 2. Am. 
akč. thriller 3.00 Velké nesnáze v Malé Číně. 
Am. akč. kom. 5.10 Pohoda u krbu 

 0.05  Noční bdění 
 1.00 Komorní hudba 
 2.00 Oktáva (R) 
 3.00 Z archivu hudebních pořadů (R) 
 5.57  Myšlenka na den

(R 11.57, 17.55) 
 6.30 Evangelium: Lk 18,1-8 
 6.35 Ranní chvály 
 6.50 Duchovní slovo 
 7.00 Radio Vatikán (R) 
 7.30 Komentář týdne 
 8.00  TWR:

Na sobotní frekvenci Proglasu
 9.00  Pozvánky a písničky
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Zprávy Proglasu
 11.05  Barvínek: Legiovlak (R)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

Z díla F. Bendy, F. X. Richtera, 
T. Arneho a C. P. E. Bacha

 13.30  Knihovnička: Ludmila 
Javorová, Zdeněk Jančařík: 
Ty jsi kněz navěky (R)

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Písničky pro hezké odpoledne
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.15  Jak se vám líbí:

Marian Friedl (R)
 16.00  Čteme z křesťanských periodik
 16.15  Hudební listování
 16.55  Na dřeň: Ondřej Zmeškal (R)
 18.00  Zprávy a Zrcadlo týdne
 18.20  Komentář týdne
 18.30  Folklorní sedmička
 19.00  Kaštánkova dobrodružství 18/25: 

Záchrana květinového království
 19.15  Slyšte, lidé! 

Hudební výlet do Polska
 20.15  Dotýkání světla: Soukromá zjevení
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Tóny ze scény: Leo Delibes 1/2
 22.30  Modlitba živého

slavného růžence
 23.50  Duchovní slovo

 6.25  Polopatě
 7.15  Pohádka pro pamětníky... 

Libuše Geprtová – 15 let od 
úmrtí. Heřmánková víla

 8.00  Život v časech „Panství 
Downton“ (1/2). Br. dok. 

 8.50  Příběhy slavných…
Antonín Moskalyk – 90 let.
Postůj, okamžiku, jsi tak krásný...

 9.45  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 
experimenty a vyprávění 
obdivuhodných lidí 

 10.15  Otec Brown VII. 
Ledová past. Br. det. 

 11.05  Všechnopárty
 12.00  Z metropole, Týden v regionech 
 12.25  Hobby naší doby
 12.50  Postřehy odjinud. Kolumbie očima 

Vladimíra Kroce. El Dorado
 13.00  Zprávy
 13.05  Kouzelnice od Křídového 

potoka. Poh. 
 13.45  Karel Jaromír Erben – 150 let 

od úmrtí. O líné Nitce 
a prstýnku s rubínem. Poh. 

 14.20  Josef Vinklář – 90 let. 
Smrt černého krále

 16.15  Hercule Poirot. 
Smrt lorda Edgwara. Br. film

 17.55  Milovníci vína (11/16). 
Champagne

 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  Hastrman. Snímek ČT 
 22.59  Výsledky losování Šťastných 10

 a Euromiliony
 23.05  Jaguár. Fr. kom.
 0.40  Banánové rybičky. 

Na téma „jak přežít přírodu“
 1.05  Zahrada je hra. Adaptogeny 
 1.30  Chalupa je hra
 1.55  Bydlení je hra
 2.15  Sama doma
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V jedné známé sokolské 
písni se zpívá, jak ti 
sokolíci, vyrovnaní 
s vlajícími prapory na 
strahovských hradbách, 
bolně pohlížejí „na 
vrch za Břevnovem.“ 
A dobrá česká duše 
samozřejmě tuší, co 
se za tímto jinotajem 
skrývá – Bílá hora! 

Snad s výjimkou upálení Mistra Ja-
na Husa a Mnichova 38 mě nenapa-
dá žádná další událost našich dějin, 
která by se tak hluboce a trvale otisk-
la do našeho povědomí, naší identi-
ty a našeho národního sebepocho-
pení. A možná není překvapením, že 
ve všech těchto třech dějinných udá-

lostech zaujímáme roli trpitelů, zra-
zených a těch, kterým je činěno bez-
práví. 

Na koho se vlastně ale hněváme při 
myšlence na Bílou horu? U Mnichova 
je to jasné, tam je to ta „Francie slad-
ká, hrdý Albion“, u Husa zase mnoho 
hněvu zvládne na svou hlavu přitáh-
nout a svést „liška ryšavá“ Zikmund, 
u Bílé hory ovšem je onen „viník“ po-
někud rozmlženější – jako by zde ve 
hře byli jacísi tajemní „oni“, kteří při-
cházejí ubližovat „nám“. A toto „oni“ 
se v dějinných výkladech a druhém 
životě Bílé hory vždy naplňovalo nej-
různějším obsahem, jak bylo zrovna 
potřeba. Mohli to být cizáci, katolíci, 
Němci – dědictví Bílé hory poskytova-
lo ideový mobilizační potenciál (a také 
trochu morální obušek) obrozencům 
19. století, legionářům, odbojářům, 
zkrátka mnohým. Skoro by se chtělo 
říci, v parafrázi Palackého, že kdyby 
Bílé hory nebylo, museli bychom si ji 
vymyslet. V tom je její téměř mytická 
síla, ale také její nebezpečí.

Já, jako člověk a křesťan 21. století, 
však před dědictvím Bílé hory stojím 

trochu bezradně. Interpretační rámec 
400 let jejího chápání českýma očima 
mi říká, že bych se kvůli ní zřejmě měl 
na někoho hněvat. A já moc nevím 
na koho. Na zlé katolíky? Či snad na 
protestantské kacíře? Na ty konkrét-
ní sestry a bratry z kostela přes ulici, 
s kterými se vídám na ekumenických 
bohoslužbách a s nimiž sdílím tutéž 
zkušenost věřící menšiny ve většino-
vě sekularizované společnosti? To nej-
spíš ne. Na cizáky? Jenže ti přeci stá-
li pod prapory obou stran coby najatí 
žoldnéři-profesionálové, jak bylo v té 
době obvyklé. Takže se nakonec mož-
ná nejvíc zlobím na ty, kdo chtějí ješ-
tě i dnes těžit z Bílé hory onen rozdě-
lující a štěpící potenciál, který nechce 
stavět a budovat, ale spíš bořit. Dou-
fám a modlím se, aby se tenhle osten 
po 400 letech už konečně otupil. Aby 
se v oparu toho „vrchu za Břevnovem“ 
vytratilo ono tajemné „oni“ a zůstalo 
jen „my“.

Ekumenická rada církví a Česká bis-
kupská konference se na letošní výro-
čí rozhodla vztyčit na Bílé hoře sym-
bolický kříž smíření. Smírčí kříže se 

ve starobylé tradici vztyčovaly na mís-
tech, kde se stalo něco neblahého, na 
znamení toho, že je – ne zapomenu-
to – ale odpuštěno. A já bych byl moc 
rád, kdyby nezůstalo jenom u tohoto 
uměleckého artefaktu, ale kdybychom 
si každý mohli vztyčit takový smírčí 
kříž ve svém srdci. Aby Bílá hora ja-
ko osudová dějinná událost zůstávala 
v našem povědomí, nebyla zapome-
nuta, ale aby se s ní pojilo méně ono-
ho bolného pohlížení a pokud možno 
vůbec žádná zášť k bližnímu, s nímž 
dnes sdílím tuto zemi.

PETR JAN VINŠ
generální sekretář

Ekumenické rady církví

Bílá hora – mýtus a dědictví

PRACOVNÍ LIST č.3
Ekumenické komise pro české církevní dějiny 17. století

Kontakt na Ekumenickou komisi 
pro církevní dějiny 17. století
www.ekumenickarada.cz/17stoleti
Komise17st@gmail.com

Práce Ekumenické komise pro 
české církevní dějiny 17. století se 
uskutečňuje za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR.

Rekonstrukce bitvy na Bílé hoře. Snímek Jana Podhorská
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Mohli byste přiblížit, co vlastně 
bitvou na Bílé hoře vyvrcholilo? 
Jiří Just (JJ): Bylo to vyústění dlouho-
dobých sporů mezi panovníkem a po-
litickou elitou, kterou tvořili tzv. stavo-
vé, to jest vyšší a nižší šlechta (pánové 
a rytíři) a měšťané královských měst. 
Šlo o kompetence k výkonu moci ve 
státě. Panovník vládl poměrně vel-
ké říši, Habsburské monarchii, a byl 
pro něj proto výhodnější centralizova-
ný způsob správy, ale narážel na moc 
šlechticů, s nimiž se vždycky musel do-
mluvit. 

Od poloviny 16. století začalo být 
v těchto sporech akcentováno i téma 
náboženské svobody, tedy možnost 
volby vyznání, což pokládali stavové 
za jedno ze svých práv. Ke konfliktu, 
jehož vyvrcholením bylo stavovské 
povstání ukončené připomínanou bi-
tvou, se schylovalo dlouhodobě. 
Tomáš Parma (TP): Tehdejšímu uspo-
řádání se říkalo stavovská monarchie. 
Na Moravě – na rozdíl od Čech – ke 
stavům patřilo i duchovenstvo. Panov-
ník nebyl absolutním vládcem a musel 

si svou mocenskou pozici udržovat. 
Kvůli sporům v rodině Rudolf II. ztratil 
Moravu ve prospěch svého bratra Ma-
tyáše, přišel o moc nad Uhrami a ra-
kouskými zeměmi. Rudolfovi nakonec 
zbyly jen Čechy, Slezsko a Lužice. Tím 
více byl odkázaný na pomoc svých sta-
vů. Ty si na něm vymohly slavný Ru-
dolfův majestát, platný ovšem jen pro 
Čechy a Slezsko, nikoli pro Moravu.

Připomeňte, co byl onen 
Rudolfův majestát.
TP: Zaručoval především nábožen-
skou svobodu. Představoval možnost 
pro katolíky i nekatolíky nažívat spolu 
a mít víceméně rovná práva.
JJ: Nabídl lidem možnost rozhodnout 
se pro vyznání a navštěvovat boho-
služby tam, kde sami uznají za vhod-
né. A když bylo někde více lidí téže víry, 
mohli si postavit svůj vlastní kostel bez 
ohledu na vyznání svého pána. Katolíci 
si zkrátka mohli postavit svůj kostel na 
panství protestantského šlechtice a na-
opak. Přesto vznikaly spory a jako zá-
minka stavovského povstání se uvádí 

pře o dva kostely, které si protestanti 
postavili na statcích patřících církevní 
vrchnosti. To totiž Majestát poněkud 
nedořešil. Stalo se to na benediktin-
ském panství v Broumově a v Hrobě, 
který patřil pražskému arcibiskupovi. 
Spor mohla podle Majestátu urovnat 
komise, kterou ale ani jedna strana ne-
našla vůli a ochotu vytvořit. 

Jaké byly početní poměry 
nekatolických a katolických stavů?
TP: Narážíme na velký problém. Kdo 
byli katolíci a kdo nekatolíci? U kato-
líků je to celkem jasné. Když ale při-
stoupíme k další náboženské skupině, 
což jsou utrakvisté, jak zjistíme, kteří 
a zda byli, nebo nebyli katolíci? Jako 
dědicové tradičního husitského hnutí 
přijímali pod obojí, což ale ještě nutně 
nemuselo znamenat, že jsou nekatolí-
ci. Původní utrakvisté, třeba na basi-
lejském koncilu v 15. století, chtěli jen, 
aby je většinová katolická církev uzna-
la za katolíky. Jednoznačně se z těchto 
proudů vydělila Jednota bratrská. Vy-
nese jí to takřka status sekty, svorně 
pronásledované oběma stranami: pod 
jednou (katolíci) i pod obojí (utrakvis-
té). A pak do toho vnese další zmatek 
Lutherova reformace, která sem pro-
niká ze Saska. 

Když se pak díváme na nábožen-
skou realitu konkrétního města, pan-
ství, je velmi těžké rozlišit, koho vlast-
ně majitel panství dosadil na „svou“ 
faru – protože to byla součást jeho 
vrchnostenských práv. Vybral si du-
chovního, který mu vyhovoval, a když 
se mu znelíbil, za půl roku za rok 
ho vyměnil. Teoreticky ho měl vždy 
schválit biskup, případně utrakvistic-
ká konzistoř, ale většinou se to moc 
nepraktikovalo.
JJ: Vydání Majestátu v roce 1609 po-
měr sil naklonilo ve prospěch nekato-
líků. Mohli řídit pražskou univerzitu, 
sami organizovat centrální církevní 
správu. To všechno pozvedlo jejich 
sebevědomí. Politicko-náboženské 
spory se obvykle řešily jednáním na 
zemském sněmu, ale stavové vytvořili 
vlastní malou armádu, která byla při-
pravená zasáhnout v případě, že by se 
panovník rozhodl proti sněmu zakro-
čit silou. Řinčelo se zbraněmi už v ro-
ce 1609, než Rudolf vydal a podepsal 
Majestát pod tlakem českých stavů. 

Takže stavové obdrželi Majestát. 
To přeci mohlo situaci uklidnit… 
TP: A ono ne. Lídrem rodiny Habs-
burků se totiž stal Matyáš, který Ru-
dolfa donutil, aby se vzdal části vlá-
dy. Rudolf II. byl hodně paranoidní 
a snažil se situaci zvrátit, pročež po-
volal do Prahy vojska svého vzdálené-
ho příbuzného Leopolda Pasovského, 
což mj. vzbudilo dojem, že se snaží 
zneplatnit i Majestát. Rudolf svůj boj 
prohrál a končil jeho pozemský život. 
V jedné části Pražského hradu se ode-
hrávala korunovační slavnost Matyá-

še a ve druhé části umíral Rudolf II. 
A napětí mezi stavy a korunou eskalu-
je: proti Pasovským začali stavové brá-
nit zemi sami. Najali vojsko, i ze svých 
panství povolávali do zbraně své pod-
dané. Během několika týdnů se jim 
podařilo dát dohromady armádu tak 
velkou, že by byli schopni se Pasov-
ským v bitvě postavit. To jim přidalo 
další porci sebevědomí, že jsou schop-
ni zemi chránit a spravovat.

Jakou roli v tom hrálo 
náboženství, konfese? 
TP: I my historici máme problém si to 
představit a popsat. Náboženství by-
lo součástí každodenního života vět-
šinové populace. Tvořilo podstatnou 
složku identity každého člověka – a to 
nejen individuálně, ale i společensky, 
komunitně. Náboženství bylo i sou-
částí definice státu. 
JJ: A možná i národa, protože utrakvis-
té se sami rádi nazývali „věrní Čecho-
vé“. Čechové tedy znamenalo pod 
obojí. 

Pořád mi ale není jasné, 
co požadovali.
JJ: Stavy se rozhodly převzít mocen-
skou iniciativu a řešit svou pozici ra-
dikálním krokem. Horké hlavy mezi 
protestanty zkrátka bouchly do stolu. 
Vypuknutí povstání přitom bylo dílem 
pouze omezeného okruhu elit. Nebylo 
to žádné masové vzepětí poddaných, 
ale v podstatě pár desítek osob se roz-
hodlo, že už toho mají s panovníkem 
dost.
TP: Svolali si sněm, který panovník za-
kázal, a oni ho odmítli rozpustit. Práv-
ní rámec náboženské svobody byl si-
ce definovaný Majestátem, ale jedna 
věc je legální definice a druhá věc je 
konkrétní společenský a politický ži-
vot. Takže když v Hrobě a Broumově 
pobořili modlitebny, což byl takový 
symbol, nešlo ani tak o ty dva koste-
ly, jako o celkovou atmosféru. Mohli 
ustanovit komisi, která to měla řešit, 
jenže z obou stran nebyla vůle. Kdyby 
se dohodli, je problém vyřešen. 
JJ: Je to jako v rozhádaném manžel-
ství. S rostoucím napětím a konflik-
tem ubývá vůle k dialogu. 
TP: A teď si vezměte, že v krátké době 
na trůn usedl už třetí panovník. Ma-
tyášův život se totiž nachýlil ke konci 
a moci se ujal třetí Habsburk, z boč-
ní linie, Ferdinand II. Štýrský. Toho 
si stavy dokonce předem zvolily jako 
Matyášova nástupce. Ještě za Matyá-
šova života se odehraje pražská defe-
nestrace, ale to byl Ferdinand již ko-
runován českým králem. Před svou 
korunovací slíbil stavům, že bude za-
chovávat všechna privilegia, která jim 
udělili jeho předchůdci, to znamená 
i Majestát.

Když stavové vyhodili 
císařské místodržící z okna, 
je to otevřená vzpoura.
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Ke stavovskému povstání a bitvě na Bílé hoře se
O bitvě na Bílé hoře jsme hovořili
se dvěma znalci dějin. TOMÁŠ PARMA
je katolík a církevní historik působící
na Cyrilometodějské teologické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci.
JIŘÍ JUST se hlásí k evangelické Jednotě 
bratrské a v Historickém ústavu
Akademie věd ČR zkoumá raný novověk.
Oba jsou členy ekumenické komise, 
která se zabývá dějinami 17. století. 

Výcvik mušketýrů v 17. století na dobové rytině podle předlohy Jacoba de 
Gheyn. Repro KT
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TP: Nebylo to poprvé a patřilo to 
k českému způsobu, jak vyjádřit svou 
nespokojenost. Panovníkem byl v té 
chvíli pořád ještě Matyáš, a že mu vy-
hodili místodržící, považoval pouze za 
ostentativní krok. Prakticky se nikomu 
nic nestalo, spadli na prudký svah, kte-
rý zmírnil následky pádu, a jeden si zlo-
mil ruku. Mávlo by se nad tím rukou. 
Teoreticky tak mohla vypadat i politi-
ka jeho nástupce Ferdinanda II., ovšem 
stavy skutečně chtěly rozchod se stáva-
jícím systémem moci. Proto povstaly. 
JJ: Jenže oni neměli promyšlené žádné 
další kroky. Panovala mezi nimi velká 
nejednota názorů – byli mezi nimi ra-
dikálové, kteří viděli inspiraci v Nizo-
zemí, v parlamentní republice, a jiným 
by vůbec nevadilo, kdyby to pokračo-
valo jako doposud. 
TP: K povstání se přidává Morava, ně-
kdy v květnu 1619, rok po defenest-
raci. Zase je to dílo radikálů, kteří ty 
umírněné odstavili. Na Moravě pů-
vodně chtěl Karel starší ze Žerotína, 
významný stavovský politik, jít cestou 
dohody s panovníkem a předejít kon-
fliktu. Pak se „rozhodlo“ – a zase to 
byla jen část stavů – že sesadí panov-
níka, kterého si předtím sami zvolili 
a garantoval jim privilegia a svobody. 
JJ: Jenže jakmile už došlo ke konfron-
taci s panovníkem, nebylo cesty zpět. 
Zažehl se válečný konflikt. Od začát-
ku léta 1618 se bojovalo, což zužo-
valo prostor pro diplomatické řešení. 
To už proti sobě táhly velké skupiny 
císařského a stavovského vojska. Na-
vzájem si dobývaly města a území. Už 
dva roky před bitvou na Bílé hoře. 

A stavy zvolily nového panovníka. 
JJ: Fridricha Falckého, který sice byl 
formální hlavou Protestantské unie, 
spolku nekatolických knížat, ale ne-
měl žádnou velkou armádu ani pení-
ze, za které by si ji mohl pořídit. Přišel 
do Čech a nechal se korunovat. Samo-
zřejmě byl obřad korunovace trochu 
jiný, protože ho nevedl katolický bis-
kup. Navíc Fridrich nebyl vyznáním 
luterán, kterého by bývalo nejspíš ne-
chalo zcela chladným, že pražská ka-
tedrála je plná obrazů svatých, Panny 
Marie, křížů. Ale byl to kalvinista, kte-
rému to naopak vadilo, tedy zejmé-
na jeho dvornímu kazateli, a všechno 
z katedrály nechal vyházet a spálit. Po-
bouřil tím nejen katolíky, ale postavil 
tím proti sobě i velkou část utrakvistů.

Jak za takové situace vůbec mohla 
rozhodnout válka, tedy bitva na 
Bílé hoře, mocenské spory mezi 
stavy a císařskými vojsky? 
TP: Bitva na Bílé hoře vlastně neměla 
nic vyřešit. Zkrátka se stala. Jak jsme 
si říkali, ten konflikt už nějakou dobu 
trval. V průběhu léta postoupily císař-
ské jednotky jižními Čechami, postup-
ně se oťukávaly s některými částmi 
stavovského vojska a nakonec se do-
staly až k Praze. 

Na začátku listopadu už se nor-
málně neválčilo, protože byl pro obě 
strany nesmysl bojovat za takových 
podmínek. Vojska došla na Bílou ho-
ru a pod ni. Nebyl jistý výsledek a už 
vůbec nebylo jisté, ať vyhraje kdokoliv, 
co tento střet vlastně bude znamenat. 
Věděli, že se pobijí – vojska se trochu 
ztenčí, když do sebe budou střílet. Ale 
co pak? 

Přesto se do sebe pustili? 
TP: Bohužel ano. A katolické straně se 
evidentně podařilo zvítězit, což v té-
to době nebývalo vždycky po bitvách 
úplně jasné. 
JJ: Je zajímavé, jak velkou pozornost 
věnoval samotné bitvě Komenský. 
Zaznamenává ji dvěma řádky! Zlom 
podle něj přišel až s útěkem zimního 
krále Fridricha. Byla to sice prohraná 
bitva, ale nemusela být prohraná celá 
válka. Císařští vojáci zůstali mimo Pra-
hu, která byla pořád ještě obsazená 
stavovským vojskem. Stála mezi nimi 
hradba, kterou bylo možné bránit, ale 
král vzal svůj dvůr a prásknul do bot. 
Přidali se k němu ti, kdo se v povstání 
nejvíc angažovali. Bitvou ještě rozhod-
nuto být nemuselo, ale když král uteče 
z boje, už je to docela jasné gesto. Sta-
vovské povstání se sesypalo jako do-
meček z karet. 
TP: Již bezprostředně v hodinách po 
bitvě začínají katolíci bitvu vidět a in-
terpretovat jako zázrak, stejně jako 
zhroucení stavovského povstání. Za-
čne to tak být oslavováno, káže se 
o tom, staví se kostely Panny Marie Ví-
tězné, a to nejen na Bílé hoře. 

A přichází následky a rodí 
se další mýty a legendy. 
JJ: Třeba jako mučednictví pánů po-
pravených na Staroměstském ná-
městí. Je až pozoruhodné, jak do to-
ho v průběhu dalších desítek a stovek 
let vstupuje národní rozměr. Jenže 
skutečnost je taková, že řada popra-
vených mluvila německy. A co se týká 
náboženství? Popravy byly proces po-
litický. Páni nešli na smrt proto, že by 
byli protestanty nebo nekatolíky, ný-
brž protože jim bylo dokázáno, že se 
aktivně účastnili povstání.
TP: Tedy vzpoury proti legitimně zvo-
lenému panovníkovi. Z právního hle-
diska to byla jasná vlastizrada.
JJ: Tam zkrátka nebyl nikdo, kdo by se 
na popravišti ocitl omylem. Byl me-
zi nimi dokonce jeden katolík – Diviš 
Černín z Chudenic, purkrabí Pražské-
ho hradu, který se k povstání připo-
jil. Není to tedy ani konfesně černobí-
lé a rozhodně ani náboženský proces, 
byť je to tak obecně vykládáno.

Jak vznikla ta interpretace, 
že jsou to čeští mučedníci? 
JJ: Už Komenský je pokládá za mu-
čedníky pro víru, ale i to je posun. Vidí 
to ze své perspektivy – jako duchov-
ní a stoupenec stejné nebo příbuzné 
konfese.
TP: Každá generace si k tomu příběhu 
něco přidala: Bílá hora nás prý uvrh-
la do područí Habsburků, svádí se na 
ni „nevolnictví českého lidu“, germani-
zace i absolutismus. Narostlo to v dal-
ších staletích, zejména v devatenác-
tém. Bílou horu zneužili po roce 1948 

i komunisté. Po staletí se na tyto udá-
losti lepily další významy a postupně 
se z nich stává náboženský a politic-
ký mýtus o utrpení a ujařmení české-
ho národa.

Co byly ve své době 
důsledky Bílé hory?
JJ: Ani za tři roky po bitvě ještě nebylo 
jasné, že by se vyloučila existence ja-
kýchkoli nekatolických vyznání v Če-
chách a na Moravě. Vítězství auto-
maticky neznamenalo, že tady bude 
provedena rekatolizace a nekatolíci 
budou muset odejít do exilu. 
TP: Na katolické straně o tom probí-
hala poměrně živá diskuse s vyhraně-
nými názory. Rozhodl papež a insti-
tuce, která v této době vznikla a měla 
české země na starosti – Kongrega-
ce pro šíření víry. Ale ani ta nezastá-
vá názor, že by mělo dojít k celoploš-
né a násilné rekatolizaci. Dost často si 
představujeme, že katolická strana by-
la jednotná a jednoznačně chtěla re-
katolizaci. Ale není to pravda. Nechtěl 
to papež, biskupové, chtěli to možná 
jezuité, některé horké hlavy z řad ka-
pucínů a zřejmě i panovník. 

Na koho měla rekatolizace, 
převýchova cílit? 
JJ: Na protestanty, nekatolíky, kteří zů-
stali v Čechách a na Moravě a odmítli 
se dostavit ke zpovědi do katolického 
kostela a přijmout svátost oltářní pod 
jednou způsobou, což byla viditelná 
demonstrace toho, že člověk přistou-
pil ke katolictví.

JIŘÍ MACHÁNĚ 

ve skutečnosti schylovalo desítky let

Alegorie vítězství Ferdinanda II. na dobovém letáku, v jehož pravé části je zachycena závěrečná fáze bitvy na Bílé hoře 
u obory Hvězda. Tak ji zachytil Pěčka z Radostic v roce 1621. Repro KT 
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V prvních listopadových 
dnech roku 1620 
sužoval tisíce ozbrojenců 
rozložených mezi 
Senomaty a Rakovníkem 
stále větší chlad. 
Sychravé počasí doléhalo 
na vojáky spojené 
císařsko-ligistické armády 
stejně jako na jejich 
protivníky
ve službách stavovské 
České konfederace. 

Ležení
u Rakovníka 

Od konce října tu mezi sebou mu-
ži naverbovaní v různých částech 
Evropy svedli několik krvavých po-
tyček, žádná však nepřerostla ve vel-
kou bitvu. Stavovský vrchní velitel 
Kristián I. z Anhaltu si byl dobře vě-
dom výhodnějšího postavení svého 
vojska a nenechal se početně silněj-
ším nepřítelem vylákat z opevněného
ležení.

Vzhůru ku Praze!
Vévoda Maxmilián I. Bavorský, ofi-
ciální hlava armády Katolické ligy, 
se po poradě se svým generálem Ja-
nem Tserclaesem Tillym a císařským 
vojevůdcem Karlem Bonaventurou 
Buquoyem rozhodl patovou situa-
ci ukončit. Odpoledne 5. listopadu 
opustili ligisté a vzápětí i císařští své 
pozice. Aby obešli konfederační voj-
sko, vytáhli na severovýchod k Luž-
né. Bylo však zřejmé, že jejich cílem 
je hlavní město království. Ještě téhož 
dne proto z českého ležení vyrazil ge-
nerál Jindřich Matyáš Thurn v čele 
jednotek, které po náročném rychlém 
pochodu dovedl ku Praze s velkým 
předstihem.

Dvěma cestami ke střetu 
Většina vojáků konfederace vyrazila 
od Rakovníka ráno 6. listopadu. K me-
tropoli postupovali jižněji položenými 
cestami, než po jakých táhli jejich pro-
tivníci, kteří téhož dne dospěli do No-
vého Strašecí. Nazítří se však k sobě 
přiblížily ligistické a české sbory u Un-
hoště, kde se rozestavily do bojových 
formací. Od zvažovaného útoku na 
Anhaltovo ležení odradilo bavorské-
ho vévodu zpoždění císařských, kteří 
na místo dorazili až navečer.

Úskok
s táborovými ohni
Stavovský vrchní velitel nehodlal ne-
činně čekat na ofenzivu spojených ka-
tolických armád. Uchýlil se k úskoku. 
Zář táborových ohňů, které se 7. listo-
padu po setmění rozhořely v českém 
ležení, splnila účel. Až o půlnoci v cí-
sařsko-ligistickém táboře pochopili, že 
se nechali oklamat.

Plameny vzbuzovaly dojem, že 
stavovští u Unhoště nocují. Ve sku-
tečnosti už před devátou hodinou 
večerní vyrazili k hlavnímu městu 
a ještě v noci dospěli na Bílou ho-
ru. Obsazením jejího vrcholu zau-
jali strategicky výhodné místo před
Prahou.

Ruzyňská řež

Katolické armády se daly na pochod 
hned po odhalení lsti, avšak náskok 
českého vojska se jim nepodařilo do-
hnat. Teprve krátce před rozedněním 
se v šeru prostoupeném mlžným opa-
rem začali na úpatí Bílé hory srocovat 
ligisté. Císařští postupovali pomaleji, 
většina z nich se teprve blížila k Hos-
tivicím. Pouze šest set valonských 
a polských rejtarů z Buquoyovy ar-
mády, kteří táhli vpředu s bavorský-
mi jednotkami, nedočkavě vyrazilo 
vstříc protivníkům. Sólovým výpadem 
si chtěli vydobýt válečnické vavříny 
a získat kořist. Po chvíli bloudění ne-
známou potemnělou krajinou dorazili 
do Ruzyně, kde nocovala část konfe-

derační uherské jízdy. Stovky zasko-
čených Uhrů byly Valony a Poláky
porubány.

Armády
se šikují k boji

Ruzyňský masakr byl předehrou bi-
tvy, k níž se armády na Bílé hoře se-
šikovaly dopoledne 8. listopadu. Ne-
celých dvacet tisíc konfederačních 
ozbrojenců obsadilo prostor mezi 
srázem nad motolským údolím a obo-
rou Hvězda. Anhalt, Thurn a další sta-
vovský generál Jiří Fridrich Hohenlo-
he se je snažili rozestavět do bojových 
formací odpovídajících nizozemské 
taktice. V prvních dvou sledech se 

Jak probíhala bitva na Bílé hoře? Střetnutí bez příkr

Kostel postavený v letech 1608–1620 římskými karmelitány byl po svém dokončení, které se časově shodovalo s bělohorskou bit
také série čtyř obrazů neznámého autora zachycujících průběh bitvy. Čtvrtý, poslední, zachycuje její závěrečnou fázi a úprk vojsk
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střídaly pěší a jízdní oddíly. Třetí, zá-
ložní sled tvořila uherská lehká jízda, 
jež ovšem byla po ruzyňském krve-
prolití oslabena. K hájení stavovských 
pozic mělo napomoci zhruba deset 
děl rozmístěných nad bělohorskou
plání.

Velitelé spojené katolické armády, 
která čítala necelých třicet tisíc mužů, 
se řídili španělskou taktikou. Císař-
ští na pravém křídle vytvořili sestavu 
o třech sledech, v nichž se šachovni-
cově střídaly obrovité čtvercové útva-
ry pěchoty (tercie) s jízdními oddíly. 
Vlevo od nich se sešikovali ligisté do 
čtyř sledů, z nichž první a třetí sestával 
z pěchoty, druhý a čtvrtý z jízdy. Před 
takto uspořádanými šiky se nacházelo 
několik děl.

Válčit se bude
na Bílé hoře 
Polední porada Maxmiliána Bavor-
ského a Tillyho s Buquoyem ukázala 
rozdílnost jejich názorů. Císařský vo-
jevůdce se obával riskantního útoku 
na bělohorské návrší a prosazoval vý-
pad proti Praze obchvatem přes ko-
šířské údolí. Že bude bitva svedena 
na Bílé hoře, rozhodl nakonec nevo-
ják – bosý karmelitán Dominik à Jesu 
Maria. Vstoupil do debaty s plamen-
ným proslovem, jímž apeloval na od-
vahu ochránců „pravé víry“. Ukázal 
vojevůdcům malbu s motivem Adora-
ce Páně, na níž „kacíři“ vypíchali oči 
postavám Panny Marie a sv. Josefa. Se 
znesvěceným obrazem v ruce pak bur-

coval náboženský zápal sešikovaných 
vojáků.

Hlavní střet začíná 
Nedlouho po poledni vyrazila proti 
levému křídlu českého vojska tercie 
složená ze dvou valonských pěších 
pluků, již po chvíli předjela skupi-
na císařských rejtarů. Vstříc jim vy-
jeli jezdci v čele s Jindřichem Maty-
ášem Thurnem, kterým se podařilo 
donutit útočníky k ústupu. Protiútok 
stavovských rejtarů však zastavila cí-
sařská jízda z druhého sledu. Nastu-
pující vojáci Thurnova pěšího pluku ji 
nezadrželi. V klíčovém okamžiku na-
prosto selhali. Dali se na útěk, v jehož 
důsledku se přibližně půl hodiny po 

začátku bitvy rozložilo celé levé kříd-
lo konfederační armády. Statečný boj 
jednotek vedených Thurnovým synem 
Františkem Bernardem na tom nic ne-
změnil.

Naděje na zvrat
a zajetí velitele

Naději na zvrat vnesl do bojové vřa-
vy syn vrchního velitele konfederač-
ních sil Kristián II. z Anhaltu. S plukem 
jízdních lehkooděnců podnikl efektní 
prudký výpad, jímž donutil k ústupu 
nepřátelskou těžkou jízdu. Pak roz-
prášil obsluhu císařsko-ligistických 
děl a zaútočil na Buquoyovy tercie. 
V těžkém boji proti mohutným pě-
chotním tělesům však zůstali jeho 
muži osamoceni. Od uherských zá-
loh se pomoci nedočkali. Uhři si-
ce vyrazili do boje, avšak nápor pol-
ských kozáků z císařské armády je 
obrátil na překotný útěk. Mladší An-
halt utrpěl zranění, spadl z koně a byl
zajat.

Stavovská vojska utíkají 
Sestavy českého vojska se začaly roz-
kládat i na pravém křídle. Kristián I. 
z Anhaltu se tam ještě zoufale snažil 
vydávat rozkazy, ty však už nikdo ne-
poslouchal. Stavovští zmateně vyklí-
zeli pole před ligistickými šiky stou-
pajícími do svahu Bílé hory. Zbytek 
konfederačních vojáků se shromáždil 
u zdi lemující oboru Hvězda. Po roz-
prášení mužů z jiných jednotek se tam 
jako poslední urputně bránili žoldné-
ři najatí moravskými stavy. V obklíčení 
a bez možnosti ústupu jich velká část 
padla a zbytek se vzdal. Zda rozvášně-
ní vítězové zmasakrovali i ozbrojence 
z gardy Fridricha Falckého a z výmar-
ského jízdního pluku, kteří se nachá-
zeli uvnitř obory a nezasáhli do boje, 
není zcela jasné.

Bitva končí
po dvou hodinách 

Neuběhly ani dvě hodiny, a bylo po 
bitvě. Nic netušící český „zimní král“ 
zamířil na Bílou horu poté, co absol-
voval jednání u oběda s anglickými vy-
slanci. V ozbrojeném doprovodu při-
jel ke Strahovské bráně, právě když 
se k ní zvenku hrnuli první z prchají-
cích vojáků. Jakmile dorazili i přední 
stavovští velitelé, pochopil Fridrich 
vážnost situace. Po spěšném balení 
se s manželkou přesunul z Pražského 
hradu na Staré Město. Tam panovnic-
ký pár strávil noc a nazítří opustil Pra-
hu. Ještě 9. listopadu se do pražských 
měst nahrnuli žoldnéři vítězných ar-
mád. Debakl českých rebelů a jejich 
krále tím byl zpečetěn.

TOMÁŠ STERNECK, 
historik a spisovatel

ras, pověstí a mýtů

vou, zasvěcen Panně Marii Vítězné a jsou v něm dodnes uloženy památky na bitvu na Bílé hoře. V sakristii kostela se nachází
k Fridricha Falckého směrem k Praze.  Snímek Alessandro Vasari



VI /  Pracovní list Ekumenické komise pro české církevní dějiny 17. století

Když se řekne
bitva na Bílé hoře,
co se vám vybaví?
Proč má dnes smysl 
zabývat se Bílou horou 
a jakým způsobem
je její dědictví
přítomné ve vašem 
církevním
společenství? 

sestra Francesca Šimuniová,
benediktinka z bělohorské komunity

Vybaví se mi ambi-
ce i touha po rov-
nosti, statečnost 
a intriky, smrt a hr-
dinství, mlha, zima, 
demotivace a ná-
boženské vytržení, 
boj o svobodu vy-
znání, ale i o moc, 

peníze a vliv. Před očima mám i pout-
ní místo na místě bitvy, kde před dva-
nácti lety vznikl náš klášter. Fresky 
v kostele s bitevními scénami a jedno-
strannou interpretací z pohledu vítě-

zů, které jsou příležitostí podívat se na 
tuto událost s odstupem a poučit se. 
Např. že momentální vítězství může 
být z dlouhodobé perspektivy velkou 
prohrou. Že každý ztracený lidský ži-
vot je vlastně prohrou. To nám připo-
míná i ekumenický hrob padlých vojá-
ků, kde pravděpodobně odpočívají 
nekatoličtí vojáci, za jejichž pokoj se 
modlíme, a každý rok k výročí bitvy 
v ekumenickém společenství i za po-
koj pro nás všechny. 

Pokoj „PAX“ je naším řádovým hes-
lem, které jsme zde na Bílé hoře po-
chopily jako program. Bílá hora se 
stala symbolem částečně nezávisle na 
tom, co, jak a proč se skutečně stalo. 
Zabývat se tímto konfliktem je poučné 
jak ve smyslu kritického přístupu k in-
terpretaci jakéhokoli konfliktu, i sou-
časného nebo nedávného, kdy máme 
tendenci se přiklonit na jednu nebo na 
druhou stranu a být si naprosto jisti 
svou pravdou, tak ve smyslu pouče-
ní se z tragických následků tehdejší-
ho zápasu a poznání, že násilí nikdy 
nevede k dobrému soužití, nýbrž na-
opak k ranám, které se často nedaří 
léčit ani po staletích. A jednoduše pro-
to, že je to velice zajímavé a důležité 
období našich dějin. A zvláště pro nás 
řeholnice, které žijeme přímo na Bílé 
hoře. Její dědictví je přítomno v našem 
společenství neustále a přivedlo nás 
k tomu, že naším úkolem je otevřít to-

to místo všem, aby se zde cítili vítáni, 
a zároveň nezastírat jeho komplikova-
nou minulost.

Daniel Ženatý, 
předseda Ekumenické rady církví 
v České republice, synodní senior
Českobratrské církve evangelické

Tenkrát, v listopa-
du 1620, si asi ni-
kdo neuvědomo-
val, jak hluboká 
rána je právě zasa-
zována tělu křes-
ťanské  Evropy. 
Vždyť jizva oné rá-
ny je patrná do-

dnes. 
Jak nám připomínka oné jizvy mů-

že pomoci? Jednak je bitva na Bílé ho-
ře drsným varováním. Tohle se už ni-
kdy nesmí církvi Kristově stát. Nesmí 
jednat mocensky, nesmí chtít strhnout 
pravdu na svou stranu. Kristovou pří-
tomností se přece církev – v pozem-
ském tvaru i římskokatolická, pravo-
slavná, protestantská – stává natolik 
silnou, aby s úsměvem a grácií připus-
tila pluralitu názorů i svobodu svědo-
mí. Stále přece platí, že evangelium je 
moc a síla. Moc a sílu nemá umírání 
na válečném poli ani vítězství jednoho 
vojska nad druhým. 

Připomínka Bílé hory také dodává 
energii, abychom se obrátili k přítom-

nosti a budoucnosti a toužili se stávat 
solí země a světlem světa. Připomínka 
napomáhá, abychom traumatizující 
události 17. století přijali jako své spo-
lečné dědictví, podle nějž je možné se 
orientovat, kudy se rozhodně ubírat 
nechceme. 

Připomínka dává impulz, abychom 
o své ekumenické vztahy pečovali. 
Abychom si vážili jedni druhých, jed-
ni za druhé se modlili, přáli si vzájem-
ně dary Ducha Svatého, Boží blízkost. 
Věřím, že to způsobí, že už nikdy proti 
sobě Kristovi učedníci nebudou bojo-
vat pro mocenské, národnostní nebo 
jiné zájmy. Že budou směřovat k to-
mu, aby spolu dobře vycházeli, a jed-
nou spolu všichni jako bratři a sestry 
slavili eucharistii. 

Tomáš Holub, 
plzeňský biskup

Odpovídám jako 
člověk, který vý-
znamnou část své-
ho kněžského živo-
ta prožil v Praze. 
Tato moje životní 
i kněžská zkuše-
nost samozřejmě 
ovlivňuje mou od-

pověď, která proto bude možná malič-
ko jednostranná, nicméně opravdu 
moje. První, co napadne katolíka se 
znalostí Prahy při otázce na Bílou ho-
ru, se vůbec netýká historie, ale sou-
časnosti. Bílá hora je složitá křižovatka 
se spoustou dopravních komplikací 
a je zde konečná tramvaje. Až na tu 
druhou otázku by přišla u většiny ses-
ter a bratří z naší katolické církve velmi 
zjednodušená reakce ve smyslu: něja-
ká bitva a vítězství katolíků nad protes-
tanty. Taková souslednost reakcí ales-
poň mně jasně ukazuje, proč je třeba 
se na ekumenické rovině danou pro-
blematikou zabývat. Dějiny nás zcela 
neomylně učí, že na nezpracovaná 
traumata není možné pouze zapome-
nout a mávnout nad nimi rukou. Má 
osobní zkušenost vojenského kaplana 
v Bosně, kde Tito chtěl nechat zapo-
menout na hrůzy II. světové války, je 
v tomhle naprosto jednoznačná. Bola-
vou historii je třeba pravdivě zpraco-
vat a naplnit vzájemným odpuštěním. 
Jinak se nově vynoří a znovu bude ni-
čit současnost.

Samotná bitva na Bílé hoře je pou-
ze důsledkem velmi nešťastného 
a dlouhého procesu, který jí předchá-
zel. Jen ochota zabývat se složitými 
věcmi v okamžiku, kdy nehoří, zname-
ná vyhnout se následné krvavé bitvě. 
Teď k tomu máme v ekumenických 
vztazích příležitost.

Jestliže má pravdu svatý Jan Pavel 
II., který v ekumenické encyklice Ut 
unum sint jasně deklaruje, že katolic-
ká církev nemá a nechce mít jinou ces-
tu dál než ekumenismus, není to o ví-
tězství či prohře, ale o ochotě a touze 
jít dál společně se sestrami a bratřími, 

Hluboká rána křesťanskému tělu Evropy

Synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý a biskup Tomáš Holub při ekumenické modlitbě
za smíření na Bílé Hoře. Snímek Tomáš Ježek / Člověk a Víra
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kteří vyznávají Krista jako svého Mis-
tra a Pána.

A nakonec i ta první myšlenka na 
Bílou horu spojená se současností je 
moc důležitá: Jde o to, abychom tou-
to složitou křižovatkou dobře projeli, 
konečně vystoupili z uzavřených sché-
mat a směřovali dál s nadějí, že Bůh je 
větší než lidské slabosti na cestě ná-
sledování.

Tomáš Butta, 
patriarcha Církve československé
husitské 

Událost Bílé hory 
byla v naší církvi od 
počátku živě připo-
mínána, jak o tom 
svědčí bohoslužeb-
ná kniha „Český 
misál“ z roku 1920. 
Zde je  uveden 
mešní  formulář 

„Památka Bílé hory“. Podobně je tomu 
v bohoslužebné knize, která vznikla 
před druhou světovou válkou. V době 
první republiky se k mohyle konaly po-
četné poutě členů naší církve z praž-
ských náboženských obcí, zpravidla 
nejbližší nedělní odpoledne k datu
8. listopadu, neboť se bitva odehrála 
v neděli. V roce 1920 se takové poutě 
účastnil i Karel Farský, pozdější první 
patriarcha. V jeho pohledu se celé sta-
vovské povstání projevovalo „nedů-
sledností a polovičatostí“. Bílá hora 
byla v projevech a článcích nahlížena 
perspektivou vzniku samostatného 
státu i Církve československé (husit-
ské), vycházející z předpokladu svo-
body náboženského přesvědčení. 
V druhé polovině dvacátého století se 
v naší církvi zájem o tuto událost vý-
razně neprojevuje. 

Bitva na Bílé hoře má v kontextu 
své doby významný náboženský roz-
měr. Na katolické straně byla chápá-
na jako vítězství nad kacíři s pomocí 
Boha, Marie a svatých. Na straně po-
ražených protestantských stavovských 
vojsk je považována za Boží trest. Tak 
to chápal i Jan Amos Komenský. S Bí-
lou horou je propojeno celé násle-
dující dlouhé období, které vystřídá 
předcházející úsilí české reformace 
o náboženskou svobodu, spojené 
s pestrostí a pluralitou. V důsledně 
prováděné protireformaci po Bílé ho-
ře nebylo v Čechách už místo pro ji-
né konfese, ačkoli předtím utrakvisté 
a luteráni tvořili většinu. 

Bitva na Bílé hoře pro mě nepo-
strádá zvláštní tragiku, nikoli národní, 
ale křesťanskou. Starozákonní motivy 
vedení svaté války proti nepřátelům 
zjevně převládly nad Ježíšovým evan-
geliem lásky. V čem náboženské války, 
a tím i Bílá hora, nejsou podle mého 
mínění aktuální, je zjednodušené na-
hlížení na druhé křesťany jako na ne-
přátele; naopak jde o to, vidět v nich 
bratry a sestry, dokázat se společně 
modlit a spolupracovat na Božím poli. 

František Radkovský, 
emeritní biskup plzeňský 

Donedávna jsem se 
na tuto otázku dí-
val pod vlivem to-
ho, co jsme se kdy-
si učili ve školním 
dějepisu, ovlivně-
ném komunistic-
kou ideologií a také 
pohledem nekato-

lické veřejnosti přetrvávajícím od dru-
hé poloviny 19. století. Stručně řeče-
no, bitva na Bílé hoře byla a je chápána 
jako národní pohroma. S blížícím se 
čtyřstým výročím tohoto konfliktu 
jsem považoval za důležité získat o ce-
lé této době víc informací. Proto jsem 
si přečetl objemnou knihu francouz-
ského dějepisce Oliviera Chalina Bílá 
hora, která je důležitá tím, že jde o po-
hled zvnějšku, nezatížený naším náhle-
dem. Navíc v ní jde o celkové ukázání 
souvislostí, které k bitvě na Bílé hoře 
vedly a po ní následovaly. Přečetl jsem 
si i velmi podrobné interview na toto 
téma s historikem Jaroslavem Čechu-
rou, který se tímto tématem dlouho-
době zabýval. Napsal například knihu 
Zimní král aneb České dobrodružství 
Fridricha Falckého. Byl jsem překva-
pen zásadní shodou obou autorů. 
Oba totiž viděli bitvu na Bílé hoře jako 
důsledek fatálních omylů českých sta-
vů a jejich povstání, které začalo již 
v roce 1618. K pochopení celé této 
složité a nešťastné doby je potřeba se 
jí aspoň trochu podrobněji zabývat. 

Jako katolický biskup si uvědomu-
ji, že většina katolické veřejnosti má 

na tuto událost i na celou třicetiletou 
válku, do níž tato bitva patřila, názor 
podobný tomu, který jsem měl dřív. Je 
třeba na jedné straně poctivě poznat 
pravdu a na druhé straně přistupovat 
k celé této době ekumenicky. Dnešní 
katolíci, protestanti, husité i všichni 
další za to, co se stalo před čtyřmi sty 
lety, nemohou. Proto je dobře, když se 
tato bitva nebude oslavovat, ale spo-
lečně v modlitbách a ve snaze po vzá-
jemném usmíření připomínat.

Jana Nechutová, 
medievistka, Filozofická fakulta
Masarykovy univerzity v Brně

Vy b a v í  s e  m i 
knihovna mé ma-
minky a v ní v polo-
kožené vazbě šest 
svazků monumen-
tálního díla Ernsta 
Denise Čechy po 
Bílé hoře. V něm 
jsem si jako malá 

holka čítávala. Nejvíc mne zajímal prv-
ní svazek, kde je výklad o konci české 
samostatnosti a o tvrdém startu nábo-
ženské nesvobody doprovoděn doku-
mentárními texty. Utkvěla mi třeba 
slova nevybíravých popěvků na adre-
su kacířů nebo vypjaté hřímání jezuit-
ských kazatelů. 

Vybaví se mi však také paralelní 
(nápadně, ale spíš zdánlivě) titul kni-
hy Bohdana Chudoby Španělé na Bí-
lé hoře: z ní jsem se v rané dospělos-
ti dozvěděla, že onu ztrátu politické 
samostatnosti a tvrdý start nábožen-
ského útlaku je možno nahlížet ta-

ké jinak, skoro opačně, a tak jsem už 
neměla jednoznačně trpký pocit tře-
ba při pohledu na nádherné, dech 
beroucí církevní i světské monumen-
ty, i zahrady a parky, na jižní Mora-
vě. Ale málo naplat, vždycky mne 
i dnes trpce napadá ono „za jakou
cenu“. 

Dále vím, že jsou země, kde mě-
la v 17. století (i dříve a později) ná-
boženská či církevní totalita opačná 
znaménka, vím, co lze v tomto ohle-
du vytýkat předním mužům evrop-
ské reformace. Takže ono asi nezbude 
mnoho jiného než často právem zavr-
hovaná tlustá čára; pokud jde o české 
katolíky a české protestanty, kterých 
obou se v tomto ohledu fenomén Bí-
lá hora týká. Domnívám se, že jsme ji 
docela úspěšně začali společně rýso-
vat. Jenže ona tlustá čára se bez refle-
xe minulých vzájemných prohřešení 
nesmí obejít, a tak odpovídám na dru-
hou otázku – dnes má smysl se „Bílou 
horou“ zabývat.

A ještě otazník – jak je dědictví Bí-
lé hory přítomno v mém církevním 
společenství: vidím-li, jak věc nazírají 
mladí lidé, jichž je v mém společenství 
(úzkém, mluvím o svém farním sboru) 
převaha, nebo spíše jak pro ně feno-
mén Bílá hora není problém a rozhod-
ně nevyvolává emoce, odvažuji se do-
mněnky, že je to celé na dobré cestě. 
Parkový pahorek zvaný Bílá hora v na-
ší čtvrti dokonce máme, využíváme jej 
k všelijakým humorným hrátkám a ta-
ké ke společným modlitbám s katolíky 
i s Církví československou husitskou.

(mach)

Bitvu připomínat v modlitbách za smíření

Rekonstrukce bitvy na Bílé hoře, která proběhla letos v září, byla narozdíl od dobové reality spíš romantickou přehlídkou
uniforem a válečnického umění. Snímek Jana Podhorská



Výročí bitvy na Bílé hoře 
vyvolává smíšené pocity.

Porážka českých stavů císařskou ar-
mádou onoho osudného dne roku 
1620 se záhy stala neobyčejně silným 
symbolem. A je jím dodnes. Mnozí 
připisují této bitvě význam dějinné-
ho zlomu. Někteří v ní spatřují národ-
ní tragédii, konec zlatého věku české 
kultury a počátek třistaleté poroby. Ji-
ní v ní vidí očistnou katastrofu, která 
ukončila dvě staletí zmatků a nepoko-
jů a přinesla kýženou obnovu naruše-
ného řádu. Někteří chápou výsledek 
této bitvy jako očividný zázrak, jako 
zjevení Boží vůle, jako nadpřirozený 
zásah do věroučného sporu mezi ka-
tolíky a evangelíky. 

Bílá hora se zkrátka stala projekč-
ním plátnem, do kterého si pozděj-
ší pokolení promítala své naděje, své 
sny a své iluze. Rozhovor nad Bílou 
horou dodnes probouzí silné emoce. 
Tyto emoce leckdy znemožňují věc-
né a střízlivé hodnocení politické re-
volty tehdejších českých stavů. Pro 
některé to byli hrdinové bez bázně 
a  hany, zbožní křesťané, stateční Če-
chové. Pro jiné to byli spíš drzí buřiči, 
zbrklí hazardéři, nezodpovědní hoch-
štapleři, kteří svými mocenskými am-
bicemi zavlekli národ do politického
neštěstí. 

Občas zazní hodnocení neče-
kané a pozoruhodně poctivé, jako 
když kardinál Beran prohlásil, že du-

chovní násilí, které následovalo po 
bitvě na Bílé hoře, způsobilo v du-
ši českého národa trvalé škody. Ne-
bo když T. G. Masaryk prohlásil, že 
Bílá hora vůbec nebyla tak důleži-
tá, jak tvrdí někteří horliví vlastenci, 
protože duchovní odkaz české refor-
mace byl v té době již dávno zrazen
a opuštěn. 

Každé století vypráví o Bílé hoře 
svůj vlastní příběh. Promítáme do něj 
své touhy, své hodnoty, své vidění svě-
ta. Stal se součástí toho, jak rozumíme 
sami sobě. Řekni mi, co soudíš o bitvě 
na Bílé hoře, a já ti povím, jaký jsi. 

Příběh Bílé hory není jen společ-
ným dědictvím českých křesťanů. Je 
také jejich společným pokušením. 

Je pokušením k podepírání konfesní 
identity sebevědomím vítězů: vždyť 
Bůh na Bílé hoře ukázal, na čí straně 
stojí. A pak je tu pokušení k budová-
ní konfesní identity na pocitu dějinné 
křivdy a morální převahy poražených. 
Ale běda, samospravedlivost vítězů je 
projevem duchovní pýchy. Ale ukřiv-
děné ukazování ran je vlastně také 
projevem pýchy, byť pýchy trochu ji-
ného druhu. 

Těch, kdo tvrdí, že na Bílé hoře vyšlo 
zázračným způsobem najevo, kdo má 
pravdu ve věcech víry, je třeba se ptát, 
zda by opačný výsledek bitvy považo-
vali za nadpřirozené potvrzení protes-
tantské věrouky. V řadě evropských 
zemí to přece dopadlo obráceně.

Těch, kdo chápou porážku českých 
stavů jako vítězství zlých německých 
katolíků nad dobrými českými evange-
líky, je třeba se ptát, zda jsou obezná-
meni s tím, co o tomto výkladu říkají 
přední historikové. A zda jsou ochot-
ni hodnotit motivy českých stavů re-
alisticky. 

Smíme dnes hovořit o živém od-
kazu bitvy na Bílé hoře? Nepochyb-
ně. Bílá hora je především varováním. 
Před čím? Hlavně před šířením dobra 
mocenskými prostředky. A také před 
každou snahou vyjednat s držiteli po-
litické moci privilegia pro tu či onu cír-
kev. Toto varování lze ovšem chápat 
i pozitivně: jako výzvu ke smíření mezi 
křesťany a k ekumenické spolupráci ve 
službě evangelia. K tomu nám dopo-
máhej Bůh.  PAVEL HOŠEK,

evangelický teolog 
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V našich představách 
o sobě samých hraje 
od 19. století velkou 
roli historie. V zápase 
o politické osvobození 
byla velká minulost 
Čechů a Moravanů 
jedním z hlavních 
politických argumentů. 

Patrně nejprozíravější z českých po-
litiků 19. století – František Palacký 
– byl historik. Jako protestant dob-
ře viděl i náboženské konflikty v čes-
ké minulosti, ale snažil se je před-
stavovat tak mírně, aby neohrozily 
úsilí vlastenců o kulturní a pak i zmí-
něnou politickou emancipaci jeho
národa. 

Od porážky Rakouska v roce 1866 
utrpěla česká politika řadu neúspě-
chů, od jednání o rakouském dua-
lismu po Badeniho pokus o uznání 
češtiny. Zklamaní čeští vlastenci za-
čali ustupovat od Palackého opatr-
né loajality a začali Rakousko-Uher-
sko vnímat jako protivníka svých 
snah. Když vstoupil do hry zastara-
lý koncept spojenectví trůnu a (kato-
lického) oltáře, začala se česká mi-
nulost chápat především ve světle 
těchto konfliktů, a když Rakousko za 
války přitvrdilo v národnostní poli-
tice, začala značná část politicky ak-
tivních Čechů národnostní konflikt 
ztotožňovat s historickým konfliktem 
náboženským, jakkoli „pěšáky“ ná-
rodního obrození byli z velké části
kněží. 

Od poslední třetiny 19. století ovlá-
daly českou společnost dva trendy, na 
první pohled neslučitelné, totiž rychlá 
sekularizace a vyostřování nábožen-
ského sporu. Oběma lze patrně vy-
týkat ledacos, nicméně těsnou a ne-

rozlučnou spojitost mezi politikou 
a náboženskou konfesí viděli tito lidé 
vcelku správně. 

Chceme-li dnes pokročit v porozu-
mění české minulosti, nemůžeme do 
ní promítat hodnotové preference na-
ší doby. Velké postavy, které formova-
ly naši minulost, byly často vůdci ná-
boženskými i poltickými, i když samy 
by toto rozlišení patrně zcela odmítly. 
Svatí Cyril a Metoděj, Václav i Vojtěch, 
i výrazní Přemyslovci vstupovali do 
konfliktů politických i náboženských, 
i když ještě ne s razancí třeba Petra 
z Chelčic, císaře Karla nebo Mistra Ja-
na Husa. Husitské války byly také re-
akcí na hrdinskou smrt tohoto refor-
mátora, vypukly však až pět let po jeho 
smrti a pokus o reformu mravní a cír-
kevní provázel konflikt národnostní, 
hospodářský útlum a masivní přesuny
majetku. 

Pokud jsme se zde dnes sešli, aby-
chom snad živěji a hlouběji pocho-
pili význam českého stavovského 
povstání a jeho náhlého konce, mě-

li bychom si po mém soudu všim-
nout těsného spojení konfesního 
konfliktu s politickým. Témata teolo-
gického sporu římského katolicismu 
s poměrně umírněnou utrakvistic-
kou a radikálnější bratrskou a luter-
skou reformací po staletích ztratila 
na brizanci, byla vytlačena naléha-
vějšími anebo se ukázala jako zatí-
žená nepochopením a nechutí poro-
zumět. 

Bělohorská bitva nebyla střetnutím 
teologů, nýbrž dvou hodně pestrých 
armád většinou najatých vojáků, kte-
ří sotva tušili, oč se tu jedná. Dnes ale 
tušíme, že česká společnost se ocitla 
na rozcestí mezi klasickou monarchií 
a stavovským státem. Byli to většinou 
cizinci, žoldnéři z celé Evropy, kteří 
ji na tři staletí nasměrovali k jižní la-
tinské a šlechtické kultuře, kdežto vý-
znamná menšina zvolila měšťanskou 
kulturu severního Německa a Itálie, 
i když kvůli tomu musela opustit svou 
zemi.

 JAN SOKOL, filosof

Bělohorská bitva a český národ

Smíme hovořit o živém odkazu Bílé hory?



Když se šíří dobré zprávy
JEDEN DEN S CESTOU 121
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CESTA 121
Pomáháme 

spolu s vámi 

stárnoucím 

kněžím

Med, lahev domácí 
slivovice, rajčata nebo 
líska plná jablek. 
Auto Cesty 121 se při 
zpátečních cestách 
od kněží občas plní 
různými pochutinami 
a plody farních zahrad. 
Cosi ze starých časů, 
kdy byla součástí far 
hospodářská stavení, 
přetrvalo. V dnešní 
době vznikají moderní 
komunitní centra, kterými 
církev dokazuje, že umí 
reagovat na potřeby 
dnešního člověka. Je to 
dobře. Cesta 121 však 
většinou navštěvuje starší 
fary. Působí někdy jako 
z jiného světa, ale to 
nutně nemusí být špatně. 

„Pozdrav Pán Bůh, otče! Tak co ta vlh-
ká stěna? Je to lepší?“ Kličkuji chod-
bou mezi banánovými krabicemi pl-
nými nejrůznějších věcí, které pan 
farář za roky nashromáždil. „Lepší, 
pane Rando, lepší, podívejte. Už žád-
ná plíseň.“ Kněz ukazuje vyspravenou 
koupelnu s novými obklady a bezba-
riérovým sprchovým koutem. Poví-
dáme si u čaje. Pater si dá čtyři lžičky 
cukru. „Není potom tak hořký,“ šibal-
sky na mě mrká. Kuchyně je podob-
ná, jako měla kdysi naše babička. Dí-
vám se kolem sebe a vrací se mi cosi 
z mého dětství. Loučíme se. Když vy-
jdu na ulici, chvilku trvá, než se myš-
lenkami vrátím do 21. století. Škoda. 
Kdesi uvnitř cítím, jak rád bych zůstal
v tom starém…

„Poslední dny jenom leží, je slabý,“ 
hlásí mi pečovatelka už ve vratech, 

když zvoním na zvonek další fary. Je 
to zlatá ženská, bleskne mi hlavou, 
když vidím, jak je všude uklizeno, pa-
ter umytý, učesaný, v čistém pyžamu. 
Paní pečovatelka na faře bydlí a Ces-
ta 121 jí za její péči vyplácí pravidelný 
obnos. Zasloužila by si mnohem víc. 
Starat se o starého člověka je těžká 
věc. Ale nestěžuje si a je vidět, jak ji je-
jí práce naplňuje. Farní hospodyně už 
takřka vymizely, a když dnes narazíme 
na hodnou a ochotnou osobu, která 
se dokáže ujmout vedení farní domác-
nosti, když kněz na vše nestačí, je to 
skoro zázrak.

Do navigace zadávám jméno měs-
tečka v pohraničí. Obec má hezké ná-
městí a k mé potěše mají fara i kostel 
opravenou fasádu. „Kotel je z roku 
1995. Zkoušeli jsme ho, ale nic se 
s tím nedá dělat. Musí se vyměnit. Re-

konstrukci bude potřebovat celá ko-
telna a vyvložkovat je třeba i komín,“ 
ukazuje mi mladý kněz, co na právě 
přidělené faře zdědil po svém před-
chůdci. Topná sezona je za dveřmi, 
bude se muset reagovat rychle. Tech-
nik z biskupství už naštěstí vše obhlé-
dl, a dokonce je připraven rozpočet. 
Část peněz dá biskupství, část peněz 
Cesta 121. Ještě týž den píšu v kance-
láři e-mail spolupracovníkům P. Pro-
kopu Siostrzonkovi a Martinu Steine-
rovi a oba mi obratem odepisují, že 
s podporou rekonstrukce kotelny sou-
hlasí. Máme tedy odhlasováno. Druhý 
den posílá kolegyně Jana Podhorská 
smlouvu panu faráři k podpisu, aby-
chom mohli obratem zaslat na farní 
účet peníze.

Než vypnu počítač, blikne mi zprá-
va od kamaráda z TV Noe. Potvrzuje, 

že se při mé zítřejší návštěvě Ostra-
vy uvidíme. Skvělé, mám radost. Os-
travští přátelé si zakládají na tom, že 
jsou televizí dobrých zpráv, byť vědí, 
že realita bývá mnohdy smutná a bo-
lestná. Umí však brát věci za dobrý 
konec, všímají si příběhů a událostí, 
které jsou pozitivní, a do naší typické 
národní skepse vždy umí dostat kus 
naděje a povzbuzení. Při vypínání po-
čítače jsem si vzpomněl, co mi nedáv-
no z jednoho biskupství odepsali na 
můj e-mail: „Ty máš, Toníku, vždycky 
dobré zprávy.“ A mně se to moc líbilo, 
protože tohle byl v Cestě 121 vždycky 
náš sen. Umět podat pomocnou ru-
ku, přinášet v nesnadných časech na-
ději a zároveň si vždycky zachovat ra-
dostné srdce. Kéž se nám to všem co 
nejvíce daří.

ANTONÍN RANDA

Generální vikář litoměřické diecéze přebral od Antonína Randy vitaminové balíčky. Autor fotky je Dominik Faustus



Žije-li více lidí pod jednou 
střechou, mohou být 
jako jednotlivci všichni 
bezvadní, přesto se jejich 
společné bydlení může 
proměnit v peklo. Platí 
to v rodinách, ale nejen 
tam. Pravidla společného 
soužití je dobré 
dodržovat i v klášterech, 
komunitách či na farách. 

Rozdělení kompetencí
Když nejsou dobře rozdělené kompe-
tence, je to malér v komerční firmě i ve 
farnosti. Mladý kněz jako šéf farnosti 
bývá plný sil, elánu, rád organizuje vě-
ci novým způsobem, je neopotřebo-
vaný. Ale také mívá málo času. Bývá-li 
na faře i starší kněz, právě zde se pro 
něj skýtá příležitost být prospěšný. Ne 
tím, že bude poučovat mladšího, co 
dělá špatně, a kritizovat ho. Chyba-
mi se člověk učí, a když dávat někomu 
zpětnou vazbu, pak jen v případě, že 
je tomu dotyčný otevřen. Starší kněz 
nicméně mívá více času na rozhovory 
se seniory. Hovoří s nimi stejným ja-
zykem, může zpovídat, podílet se na 
sloužení bohoslužeb. Taková pomoc 
bývá neocenitelná.

Jasně oddělit společné 
a soukromé prostory

Do soukromé sféry by ideálně měla 
patřit vlastní ložnice, koupelna a WC. 
Nejedná se o přepych nebo rozma-
řilost. Mít kousek svého soukromí je 
prostá lidská potřeba. Bez potřebné-
ho zázemí se člověk časem stává vnitř-
ně nespokojeným. Nedostatek sou-
kromí bývá častým zdrojem konfliktů 
a nedorozumění. I proto Cesta 121 fi-
nancuje úpravy far tak, aby měl kaž-
dý kněz kus svého domova, kde může 
být sám sebou a čerpat v něm síly pro 
pastorační činnost.

U společných prostor je 
nutná domluva, kdo bude 
uklízet, jak moc se bude 
topit, větrat…
Jedná se o zdánlivé maličkosti, a přes-
to právě tyto věci bývají spouštěčem 
konfliktů, které mohou mít fatální dů-
sledky a vykopou propast, kterou se 
už nikdy nepodaří překonat. Nepod-
ceňovat!

Do prostor druhého
vstupuji po zaklepání
a výzvě ke vstupu
Jednoduché pravidlo, jemuž se učí ro-
diče u dospívajících dětí a které ve far-
ním soužití dokazuje respekt, že jeden 
kněz uznává výsostné území druhého 
kněze a tím respektuje i jeho osobu.

Bude společné jídlo? 
Pokud ano, je nutná 
domluva, kdo bude vařit, 
nakupovat, platit, umývat 
nádobí apod. 
Společné jídlo je v dnešní uspěcha-
né době stále větší vzácností. O to 
víc se cení, když se v rodinách i na fa-
rách můžeme společně u jídla potkat. 
Mnohdy to bývá jediná chvíle, kdy 

jsme schopni popovídat si o svých ra-
dostech a starostech a sdílet spolu, 
co den přináší. Když se i kněží sna-
ží jíst na faře společně, je to dobrým 
znamením, že jeden o druhého stojí 
a zajímají se o sebe. Pokud však dá-
vá přepracovaný kněz přednost jídlu 
v soukromí, nemusí jít nutně o výraz 
neúcty k druhému knězi. Může se pro 
něj jednat o vzácných pár minut ticha 
a klidu, které nutně potřebuje.

Za kým jde návštěva? 
Druhý respektuje 
soukromí a účastní
se pouze tehdy,
když je pozván.
V církvi se klade velký důraz na spo-
lečenství, ale stejně důležité je umět 
respektovat soukromí druhého člo-
věka, skutečnost, že chce mít prostor 

k povídání s jinou osobou mezi čtyřma 
očima. Ve společenství můžeme být 
všichni kamarádi, ale skutečná hloub-
ka vztahů se rodí až ve chvílích, kdy 
mají dva lidé na sebe čas, povídají si, 
dávají si nahlédnout do srdce. A i když 
se občas hovoří o banalitách, i takové 
povídání má smysl. Proto je důležité 
správně odhadnout, kdy se hodí být 
pospolu a kdy je vhodnější respekto-
vat soukromí druhého kněze a jeho 
návštěvy.

Co si půjčím,
vrátím

Jednoduché pravidlo, s kterým všich-
ni souhlasí, ale chováme se podle něj? 
Možná by stálo za to sáhnout si občas 
do svědomí. Navíc to na farách občas 
vypadá, že je všechno všech, což mů-
že přinášet falešný pocit, že si mohu 
brát kdykoliv cokoliv, zvlášť když má 
věc sloužit ku prospěchu celého farní-
ho společenství.

Z jakých zdrojů
se platí provoz fary 
a nákupy do společného?
Zase ty finance. Obvykle jich bývá mé-
ně, než by se hodilo, a aby nedochá-
zelo ke sporům, je dobré mít i zde na-
stavená pravidla. Mělo by být jasně 
definováno, co si může farnost dovo-
lit, co si může dovolit kněz, a důleži-
tá rozhodnutí pro farnost činit ideál-
ně společně. 

IVANA BERNARDOVÁ,
ANTONÍN RANDA
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Společný život pod farní střechou 
KDYŽ NA FAŘE BYDLÍ STARŠÍ A MLADŠÍ KNĚZ

Praktické podněty k zamyšlení:
  Alespoň jednou týdně si vyhradit čas pro komunikaci, zda vše klape,

jak má, zda je třeba něco změnit.
  Nikdy nepředpokládat u druhého zlý úmysl, nepřipustit si myšlenku:

„to mi dělá naschvál.“
  Zajímat se o druhého, ale nebýt vlezlý. 

Sdělovat se druhému, ale nezahlcovat.
  Má-li být soužití delší a týká se pastorace, je potřebné bavit se o svých 

vizích, dlouhodobě plánovat, stanovit kompetence a zodpovědnost
za jednotlivé akce.

  Když se komunikace a porozumění nedaří, je možné přizvat mediátora – 
například vikáře.

  Lze také stanovit, že rozhoduje ten, kdo má vyšší funkci, případně u větších 
společenství, kdo v něm byl dříve, má více zkušeností apod.

V řeholních společenstvích je péče o starší nedílnou součástí života. Snímek Jakub Šerých / Člověk a Víra



Emeritní 
pražský 
pomocný 
biskup 
a salesián 

KAREL HERBST
se dosud snaží být 
k dispozici kněžím 
i věřícím. Mluvili jsme 
o jeho duchovním 
působení, dnešní
církvi, kněžském
důchodu nebo 
o sočasných 
opatřeních a nemoci 
covid-19, kterou na 
jaře sám prodělal. 

Zvažoval jste i další možnosti, když 
jste se rozhodoval o povolání?
Vyučil jsem se opravářem elektrických 
lokomotiv a domnívám se, že jsem to-
mu řemeslu dost rozuměl. Pracoval 
jsem na dráze, těšilo mě to, možná 
bych tam pracoval až do důchodu. Po-
cházím z Karlína, kde byla tehdy pri-
mice jednoho novokněze, jeli jsme do 
Litoměřic na svěcení, probudila se ve 
mně touha být knězem. Byl jsem rych-
le rozhodnutý a nikdy jsem o tom ne-
pochyboval.

Jste tedy rád, že jste se stal knězem?
Ano, ale netušil jsem, jak mi to zkom-
plikuje život. Za komunistů to bylo těž-
ké, někdy z toho byly nervy. Jedenáct 
a půl roku jsem neměl státní souhlas 
a umýval výkladní skříně po Praze. 
Ale mnozí na tom byli mnohem hůře 
než já. V té době se StB zaměřila spíše 
na signatáře Charty 77, což byla pro 
ostatní určitá úleva, měli volnější ruce. 

Neuvažoval jste, že ji 
také podepíšete?
Myslel jsem si, že by bylo správné je 
ze solidarity podpořit. Spolubratři sa-
lesiáni mi ale řekli: „Dělej, jak myslíš, 
ale tím skončí chaloupky a způsob tvé 
činnosti pro mládež, protože je budeš 
mít pořád za zády.“ Tím jsme to uza-
vřeli. 

Jak jste prožíval dobu, 
kdy jste nemohl veřejně 
vykonávat své povolání?
Nevěděl jsem, co tím Pán Bůh sleduje, 
když jsem přišel o státní souhlas k vý-
konu duchovenské činnosti. Salesiá-
ni říkali: Samo nebe nám to seslalo, 

a naznačili, že by bylo lepší mít víken-
dy volné pro práci s mládeží. Jednou 
jsem potkal spolubratra Václava Ko-
márka, jak myje okna ve Vodičkově 
ulici. Vyběhl z krámu a říká: Jdi k nám, 
je tam zrovna volné místo. Jednalo se 
o podnik Úklid hl. města Prahy. Pra-
covní dobu jsem sice nemohl ošidit, 
ale mohl jsem s ní podle potřeby hý-
bat. Měl jsem volné soboty a neděle 
a mohl jsem cestovat po republice za 
různými skupinami mládeže. Těžištěm 
pak byly v létě takzvané chaloupky. 

Po revoluci jste utvořili komunity? 
Život v komunitách je pro salesiány 
podstatný. Šel jsem do Kobylis a tam 
nedlouho působil. Pak jsem byl spiri-
tuálem v semináři. Mezitím se provin-
ciálem stal Jenda Komárek a přál si, 
abych šel do Fryštáku, takže jsem chví-

li byl i farářem na Moravě. Najednou, 
v sobotu kolem poledne, volal tehdej-
ší pan nuncius Erwin Josef Ender. Řekl 
mi, že se Svatý otec rozhodl jmenovat 
mě pomocným biskupem v Praze. Na-
mítal jsem, že se na to necítím. Jenže 
on říkal, že se to přece nedělá, odmí-
tat, když vás Svatý otec chce jmeno-
vat. Pozval mě do Prahy, abych mu vy-
světlil své odmítání. 

Proč to nakonec dopadlo jinak?
Udělal jsem chybu, neměl jsem do 
Prahy jezdit. Pak přijel pan kardinál 
Vlk, s ním jsem se znal odedávna, ty-
kali jsme si. Vysvětloval jsem mu, že 
na to nemám, ale on mi řekl, že na 
to nemá nikdo z nás, patříme ke ge-
neraci poznamenané nedostatkem 
vzdělání, a že ti, kdo přijdou po nás, 
už na tom budou lépe. To je pravda, 

třeba nový pomocný biskup Zdenek 
Wasserbauer prožil minimálně sedm 
let na studiích v Itálii.

Jak jste změnu přijal?
Biskupem jsem se stal nerad a těžko 
jsem se s tím vyrovnával. 

Máte zkušenost s různými 
formami kněžského působení, 
proměnila se role kněze za 
posledních padesát let?
Částečně ano, protože se mění gene-
race dnešních mladých lidí. Člověk 
do nich úplně nevidí, jsou váhavější. 
Často se stává, že se někdo rozhodu-
je pro kněžství, a přitom má pochyb-
nosti. Práce kněze bývá podobná jako 
v minulosti, spojená s touhou někoho 
přivést k Pánu Ježíši.

Pokračování na str. 12
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Kněz musí být v každé situaci pastýřem

S biskupskou službou se Karel Herbst musel vyrovnat.  Snímek Martina Řehořová / Člověk a Víra
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Dokočení ze str. 11

Někdo k tomu má od Boha vrozené 
schopnosti, někdo jich má méně, ně-
kteří se mládeži raději vyhýbají. Někdo 
je opatrný, jiný je otevřenější. Někdo 
je víc k lidem, někdo je samotář. Fa-
ráři jsou různí, mám pro ně pochope-
ní. Biskup by měl mít pochopení pro 
kněze, pro jejich práci, starostlivost 
a je evidentní, že to nemají jednodu-
ché. Biskup to taky nemá jednoduché, 
proto bych očekával vzájemnou soli-
daritu. Občas vidím módu: nadávat 
na biskupství.

Jaký musí biskup být, aby 
jeho služba byla opravdu 
přínosná a vedl lidi k Bohu?
Cíl působení biskupů je podobný jako 
v případě kněží. Pan kardinál Tomá-
šek měl heslo: „Rozestřu síť.“ Když nás 
posílal, říkal, jděte a zapalte všechno. 
Někdo to umí více, někdo méně. Jsou 
mezi námi rozdíly. Někdo je více kon-
zervativní, někdo je více otevřený. 
Přestože léta přibývají, je důležité si 
uchovávat schopnost rozumět mla-
dým, manželům, fandit rodinám, znát 
dobře svou diecézi. Samozřejmě, ne 
každý je se svým biskupem spokoje-
ný, myslí si, že by to dělal jinak a tře-

ba lépe. Kapitána na lodi je však třeba 
respektovat. 

Co by církev potřebovala, 
aby lidi oslovovala více?
Mnozí si myslí, že by církev měla být 
víc atraktivní, i farář by měl být ví-
ce atraktivní. Někdo si přestavuje, že 
by kněz měl více rozumět dnešnímu 
světu, dnešnímu člověku s jeho po-
žadavky, nápady, náladami. Jenom-
že je otázka, kam kdo směřuje. Kněz 
by měl být zbožný, to také říkával pan 
kardinál Tomášek. Každý křesťan by 
měl mít Pána Ježíše na prvním místě 
ve svém životě, což si Pán jistě přeje. 
Ježíš je jedinečný model pro náš život. 
Některé věci bychom měli ztratit, aby-
chom daleko více získali, jako poklad 
ukrytý v poli. V té věci nemůže církev 
uhnout, aby byla více atraktivní, popu-
lární. V některých věcech nelze dělat 
kompromisy. 

Co dělat pro ty, kteří 
za knězem nepřijdou?
Pan kardinál Vlk často opakoval: „Máš 
sedmdesátitisícové sídliště ve farnos-
ti, dvě stě lidí přijde do kostela. Myslet 
si, že kněz je tady pro těch 200, je jed-
noduché, má se ale zabývat i tím, co 
může udělat pro těch 70 tisíc. Udělat 

něco pro veřejnost, něco nabídnout, 
zorganizovat, kněz by neměl být pro 
lidi velkou neznámou. Lidi jsou pro 
kněze výzvou, velkou pastorační pří-
ležitostí. Například na pohřeb přichá-
zí hodně lidí, v tu chvíli bývají dispo-
novaní. Některý farář řekne: „Chcete 
pohřeb? Nikdy jsem vás v kostele 
neviděl, nezlobte se, ať vám pohřeb 
udělá někdo jiný.“ Ztracená příleži-
tost. Jak říkal pan vikář na Tachov-
sku: „Celý život se s farářem nesetka-
li, a když za ním konečně přijdou, on 
je vypoklonkuje.“ Může si s tím pora-
dit různě, ale v situaci, kdy jim zemře 
tatínek nebo maminka, nemít s nimi 
soucit a poslat je pryč? Říci jim, za 
mnou nechoďte, neznám vás, je laciné
a pohodlné. 

Dnes nás omezuje pandemie 
koronaviru. Máte dokonce 
vlastní zkušenost. Jak se 
vám žije v této situaci?
Úplně normálně. Nemoci přece pat-
ří k životu a nemusí to být jen koro-
navirus. V mém případě měl vážnější 
průběh a musel jsem do nemocnice. 
Nikdo se mě na nic neptal, ani mi 
neřekli, že mě uspí. Takže když mě 
z umělého spánku za 14 dní vzbudi-
li, nevěděl jsem, co se odehrálo. Ne-

byl jsem z toho vyděšený, snad jen tro-
chu překvapený. Kdybych ve spánku 
umřel, byl bych se svým Pánem. Teď 
jsou přísnější opatření, musíme je brát 
vážně. Je to pro naše dobro, aby se ší-
ření nemoci zastavilo. 

Nevíme, jak dlouho tu opatření 
budou, omezený je i svátostný život. 
Co tato doba naopak může přinést, 
můžeme ji chápat i jako příležitost? 
Je to důvod k zamyšlení nad křehkostí 
lidského života, nad naší omezeností 
a smrtelností. Pro věřící je kostel jejich 
útočištěm. Lidé ho potřebují, jsou na 
to zvyklí a teď se tato možnost ome-
zuje. Když je farář obětavý, nenechá 
kostel zamčený a neřekne, mám pad-
la, nemusím se o nic starat. Chová se 
jako pastýř. 

Jak prožíváte kněžský důchod? 
Znám případy, že si kněz našetří, kou-
pí si na důchod chalupu a užívá si dů-
chodu. Já si něco takového představit 
nedovedu, snažím se být k dispozici. 
Zavolá některý farář, zda bych nepři-
jel, je to obdarování, opět uvidět zná-
mé tváře. Na druhé straně je doce-
la milé, že už nemusím o některých 
věcech rozhodovat, něco řešit. Ježíš 
Kristus nepřišel na svět, aby si nechal 
sloužit, ale aby sloužil a dal život jako 
výkupné za hříšníky. To je dobrý pro-
gram. 

Co děláte ve volném čase?
Když mám chvíli, něco si přečtu. Sa-
mozřejmě cítím stárnutí, nelze si hrát 
na statečného a odolného. 

Máte více času na výlety vlakem?
Jezdím hlavně autem, ale někdy se sta-
ne výjimka, letos jsem to zkusil. Do-
četl jsem se, že v Brně-Zábrdovicích 
v původním premonstrátském kláš-
teře, dnes je tam Vojenská nemoc-
nice, jsou románská okna, což mě 
zajímá. Sekretářka mi obstarala jíz-
denku na RegioJet. Svezl jsem se te-
dy vlakem za pár korun, moc mě to 
potěšilo, už to nedrncá jako za mého
mládí.

Sledujete činnost Cesty 121?
Jak by ne. Když je na tom kněz zdra-
votně špatně, třeba na faře nevyjde 
do schodů, obracím se na Antonína 
Randu. Zařídí třeba schodolez, nebo 
aby kněz doma nezůstal bez pomoci, 
obdrží náramek, a může si v případě 
potřeby přivolat pomoc. Máme sice 
domovy důchodců pro kněze, kde je 
k dispozici teplé jídlo, sestřičky, kte-
ré se vším pomohou, poslouží. Ale 
doma je doma. Ani kněz nemá zůstat 
sám, opuštěný, to je podstata činnosti 
Cesty 121, která dělá velice záslužnou 
práci. Zdá se, že lidé na to slyší a jsou 
ochotni tuto pomoc podporovat, i já 
se za pomoc pro nemocné kněze moc 
přimlouvám. 
 KAREL PUČELÍK

Kněz musí být v každé situaci pastýřem

I v důchodu se snaží být jako kněz k dispozici. Snímek Lucie Horníková / Člověk a Víra
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Charita Vlašim 
spolupracuje s Cestou 
121 v Louňovicích 
pod Blaníkem při péči 
o místního kněze, který 
má stále na starosti 
tamější farnost. I díky 
spolupráci může v aktivní 
službě zůstat a pracovat 
pro své farníky. Jak 
taková nevšední 
spolupráce probíhá? 

Vlašimská Charita pomáhá zdejšímu 
duchovnímu otci setrvat a nadále pra-
covat na faře, která je jeho domovem 
po desítky let. „Z počátku pro nás by-
lo těžké nastavit službu tak, aby panu 
faráři vyhovovala. Byl zvyklý, že o do-
mácnost pečovala hospodyně a on se 
staral o kostely a farnost. Vše si rád ří-
dil sám, například i květinovou výzdo-
bu a účetnictví. Ve všem má rád pořá-
dek,“ uvedla ředitelka Charity Vlašim 
Daniela Laloučková. 

S přicházejícími léty se však situa-
ce začala měnit. Kněz nakonec zůstal 
na všechny starosti o faru i svou far-
nost sám. Stáří a s ním spojené obtíže 
se totiž nevyhýbají nikomu. „Pro osm-
desátiletou paní hospodyni byla péče 
o faru nad její síly. Odešla na Moravu 
k dceři a otec František zůstal najed-
nou ve svých 87 letech na faře sám. 
Sám se zdravotními problémy, s pra-
covními povinnostmi kněze. S ome-
zeními vídat své farníky, kteří se báli 
vycházet z domu,“ popsala ředitelka 
s tím, že vše komplikoval jarním nou-
zový stav. Pandemie koronaviru velmi 
snížila možnosti potkávání v rámci far-
nosti a také přinesla mnoho omezení 
pro svátostný život. 

Mnoho změn
Na spolupráci si po letech zavedených 
pořádků bylo třeba nejdříve zvyknout, 
což zpočátku nebylo jednoduché. „Ví-
me, jaké to je, když nás opustí dlouho-
letý přítel. Asi bychom všichni reago-
vali podrážděně. Otec František bral 
naši péči jako „nutné zlo“. Necítil se 
s námi „mezi svými“. Stále doufal, že 
se vše vrátí do starých kolejí. Dle mé-
ho názoru se cítil osaměle a zrazen. 
Bohužel nikdo z nás nemládne. I far-
nice, které byly hospodyni k ruce, mají 
svá léta a stěží zvládají péči o své do-
mácnosti. Kvůli distanční výuce ještě 
pomáhají s péčí o vnoučata,“ pouká-
zala Laloučková.

Na spolupráci s novým klientem si 
přitom nemusel zvykat pouze P. Fran-

tišek, ale také ošetřovatelky z vlašim-
ské Charity, které za ním do Louňovic 
docházely. Kněz v aktivní službě přece 
jen není běžným klientem. 

„Mám radost, že se nám postupem 
času podařilo sladit s otcem Františ-
kem jeho potřeby s našimi možnost-
mi. Naše pracovnice ho totiž zpočátku 
braly jako autoritu, pana faráře, a ze 
společných setkání unikalo, že peču-
jeme o starého, osamělého pána, kte-
rý přišel o dlouholetého druha,“ řekla 
Daniela Laloučková s tím, že v posled-
ní době se P. Františkovi daří a zdra-
votní problémy se podařilo stabilizo-
vat.

Spolupráci s vlašimskou Charitou 
oceňuje i ředitel Cesty 121 Antonín 
Randa. „Pro Cestu 121 jsou farní či 
diecézní Charity vítaným a důležitým 

partnerem. Vlašimská Charita, která 
se zhostila péče o P. Františka, je ná-
zornou ukázkou, jak se dají společ-
ně překonávat problémy, je-li vůle 
na všech stranách,“ zdůraznil důleži-
tost spolupráce s charitními službami. 
„Cesta 121 Charitě pravidelně finanč-
ně přispívá na péči o otce Františka. 
Služby poskytované Charitou tak mo-
hou být v nadstandardním rozsahu, 
který P. František aktuálně potřebuje. 
Bez této spolupráce Charity a Cesty 
121 by pobyt kněze na faře nebyl mož-
ný. Pomoc probíhá za souhlasu a pod-
pory biskupa Zdenka Wasserbauera 
a místního vikáře Jaroslava Konečné-
ho, jejichž součinnost byla při defino-
vání péče klíčová,“ uvedl ředitel Cesty 
121, která mnohými způsoby pečuje 
o starší kněze.

„Dnes mě pan farář opravdu vykole-
jil. Připomněl mi všechno, o čem jsme 
mluvili minulý pátek, a já si to vůbec 
nepamatovala. Jeho paměť je úžasná. 
Je ve formě,“ řekla třeba pečovatelka 
Jana. 

I všechny ostatní pečovatelky ob-
divují jeho chuť bojovat s obtížemi. 
„Jsem přesvědčena, že péče o ot-
ce Františka, i když byla z počátku 
z jeho strany nechtěná, je přínosem 
pro něj a obohacením pro naše pra-
covnice. Je skvělé, že díky úhradám 
Cesty 121 může dál žít a pracovat 
pro své farníky,“ uzavřela ředitelka
Laloučková. 

KAREL PUČELÍK 

Museli jsme se vzájemně sladit

Práci pečovatelek ztížila pandemie. Snímek archiv Charity Vlašim

Je ve formě 
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Cesta 121 podává 
pomocnou ruku kněžím 
především v České 
republice, ale občas se 
její aktivity rozšíří do 
zahraničí. Pomáhala 
kněžím a seminaristům 
v Sýrii, podporovala 
léčbu indického kněze 
bojujícího s rakovinou 
i její aktuální zahraniční 
pomoc souvisí s Indií. 
Vedení Cesty 121 zaujal 
projekt Arcidiecézní 
charity Praha Adopce 
na dálku a rozhodla 
se do něj zapojit. 
Spolupráci s Cestou 121 
představuje zástupkyně 
ředitele Charity pro PR 
JARMILA LOMOZOVÁ. 

Odkud znáte Cestu 121?
Cestu 121 sleduji od úplných začát-
ků v roce 2008. Rodila se v době, kdy 
byl její spoluzakladatel Antonín Randa 
šéfredaktorem Katolického týdeníku 
a kdy redakce sídlila v prostorách na-
ší Charity v Londýnské ulici na praž-
ských Vinohradech. Šéfredaktorovu 
a moji kancelář tenkrát dělilo jediné 
patro. A tak můžu říct, že jsem měla 
k Cestě 121 od začátku blízko. Doslo-
va pár kroků.

Jak se zrodila vaše spolupráce?
Popravdě si už nepamatuji, kdo s myš-
lenkou přišel jako první. Nejspíš se 
nápad zrodil při jednom z rozhovo-
rů, které jsme s Antonínem vedli. Ale 
to není podstatné. Důležité je, že se 
v roce 2017 propojilo dobré dílo, kte-
ré koná Arcidiecézní charita Praha 
v programu Adopce na dálku® v Indii, 
s posláním Cesty 121 pomáhat kně-
žím. 

Výsledkem byla finanční podpora 
Aruna Kumara, tehdy devatenáctile-
tého indického chlapce z chudých po-
měrů, kterého Bůh povolal ke kněžské 
službě. Než chlapec vstoupí na cestu 
duchovní formace, má nejprve získat 
profesní vzdělání. V Indii je to obzvlášť 
důležité, protože kněží zastávají důle-
žité pozice ve vedení církevních insti-
tucí, jako jsou školy, nemocnice, chari-
ty apod. Arun si vybral vysokou školu 

zaměřenou na obchod. Jeho vysoko-
školské studium podpořila Cesta 121.

Lidé znají Adopci na dálku® jako 
program pomáhající malým 
školákům. Je tedy možné podpořit 
vysokoškoláka či přímo bohoslovce? 
Ano. Stovky studentů vysokých škol 
a kněžských seminářů v Indii a Ugan-
dě studují díky našemu programu. 
Princip pomoci je stejný jako u ostat-
ních „adoptovaných“ dětí. Český dárce 
pravidelně posílá finanční obnos, z ně-
hož Charita hradí náklady na vzdělá-
vání. U bohoslovce pokryje měsíční 
příspěvek ve výši 500 korun (Indie) 
či 700 korun (Uganda) část školného 
a internátního ubytování, poplatky za 
zkoušky, učebnice a sešity. 

Co pro Aruna tato 
pomoc znamenala?

Arun mohl letos v březnu dokončit vy-
sokou školu. Čeká ho duchovní forma-
ce, jáhenská služba ve farnosti a po-
té vysvěcení na kněze. Aruna znám 
jen z fotografií, ale mnoho studen-
tů jsem v Indii potkala osobně. Vždy 
znovu a znovu mě tato setkání utvr-
zovala, že má tato pomoc smysl a že 
je účinná. Nejen že se studentům ote-
vřou dveře ke vzdělání, ale získají zá-
roveň velkou motivaci ke studiu. Po-
moci si totiž moc považují. Mnohdy 
se mě s opravdovým zájmem ptali, co 
dárce z Česka vede k tomu, aby pod-
porovali někoho, koho neznají a kdo 
je tisíce kilometrů vzdálený. Nemoh-
li to pochopit. Jsem přesvědčena, že 
dobrý skutek českých „adoptivních 
rodičů“ je pro podporované studen-
ty obrovskou životní lekcí štědrosti
a laskavosti.

Podpora bohoslovců je zároveň 
službou pro místní církev.
Určitě ano! Vzpomínám na setkání 
s biskupem Robertem Mirandou z in-
dické diecéze Gulbarga. Pan biskup 
nás pozval do své diecéze, abychom 
sem program Adopce na dálku® roz-
šířili. Jaké bylo naše překvapení, když 
nám vyprávěl, jak byl během svých 
bohosloveckých studií podporován 
v podobném projektu, jako je Adop-
ce na dálku®. Vzpomínal, jakým po-
vzbuzením pro něj tehdy byla podpo-
ra a modlitba lidí, kteří mu pomáhali. 
Podle něj je podpora bohoslovců i vý-
znamnou pomocí pro kněžské semi-
náře a pro církev samotnou. Říkal: 
„Nemůžeme připustit, aby v cestě ke 
kněžskému povolání stál nedostatek 
peněz na studium a formaci. Adopce 
na dálku® v tom církvi velmi pomáhá.“

Cesta 121 nově „adoptovala“ 
druhého studenta…
Prinston D´Souza je studentem prv-
ního ročníku kněžského semináře
sv. Josefa v Mangalore v indickém 
státě Karnátaka. Má hudební nadá-
ní, krásně zpívá, hraje na klávesy a na 
housle. Skládá chrámové písně a v se-
mináři vede pěvecký sbor. Jeho koníč-
kem je četba. Rád si také s ostatními 
chlapci zahraje basketbal. Tento mla-
dý chlapec, který vykročil na cestu ke 
svému životnímu úkolu sloužit Bohu, 
má mnoho darů. Děkuji Cestě 121, že 
ho na této cestě doprovází.

Je mnoho takových chlapců, kteří 
potřebují podobnou pomoc? Daří se 
vám získávat pro ně podporovatele?
Spolupracujeme se šesti semináři v In-
dii a Ugandě a do programu jsme vy-
brali již bezmála 300 seminaristů, 
z nichž 140 už přijalo kněžské svěcení. 
S velkou vděčností chci všem dárcům 
poděkovat za pomoc. Na podporu 
čekají další seminaristé (a také novic-
ky). Seznámit se s nimi můžete na naší 
stránce adopcenadalku.cz. 

(ran)

Pomáháme studentům v indickém semináři

Cesta 121 spolupracuje s Arcidiecézní Charitou v zahraničí.
 Snímky archiv Arcidiecézní Charity

Adopce pomáhá seminaristům 
vystudovat. 
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Cesta 121 ve spolupráci s hotelem Adalbert***, který se nachází přímo v areálu břevnovského kláštera v Praze, připravila 
pro své příznivce novou soutěž. Napište nám, proč se vám Cesta 121 líbí, v čem je Vám sympatická, proč jí fandíte. Celkový 
rozsah je jedna až pět vět. Své odpovědi prosím zasílejte do 23. listopadu na e-mail: info@cesta121.cz nebo pošlete poštou 
na adresu: Cesta 121, Antala Staška 511/40, 140 00 Praha 4. Nezapomeňte připojit kontaktní údaje, abychom Vás mohli 
v případě výhry informovat. 

VYLOSOVANÝ VÝHERCE MŮŽE VYUŽÍT NĚKTERÝ Z POBYTOVÝCH BALÍČKŮ. 
Pokud se v soutěži usměje štěstí na někoho jiného, i tak si Vás hotel Adalbert*** dovoluje pozvat k pobytu v jednom z nej-
krásnějších míst v Praze, kde budete mít vše doslova na dosah ruky. Máte-li o některou z uvedených nabídek zájem i mimo 
soutěž nebo chcete-li položit dotaz na volné termíny, kontaktujte nás níže. Děkujeme.

Soutěž o pobytový balíček hotelu Adalbert***

Hotel Adalbert***
recepce@hoteladalbert.cz, tel. 220 406 170

  „D3“ Pobytový balíček pro 2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji na tři přenocování v ceně 2 900,- Kč
  „D4“ Pobytový balíček pro 2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji na čtyři přenocování v ceně 4 200,- Kč
  „R3“ Pobytový balíček pro rodinu ve dvoupokojovém apartmánu (4 osoby) na tři přenocování v ceně 3 350,- Kč
  „R4“ Pobytový balíček pro rodinu ve dvoupokojovém apartmánu (4 osoby) na čtyři přenocování v ceně 4 950,- Kč

V ceně je zahrnuta snídaně, parkování a WiFi. U každého balíčku/poukazu jsou vždy 2 kupony. 
Při pobytech na 4 dny / 3 přenocování je u poukazu každý kupon v hodnotě 100 Kč (2 x 100 Kč). Lze je využít v re-
stauraci Klášterní šenk, v klášterní sýpce (fortna, výčep, infocentrum s obchůdkem) nebo v Břevnovském klášterním 
pivovaru sv. Vojtěcha. 

Při pobytech na 5 dnů / 4 přenocování obdržíte jeden kupon v hodnotě 100 Kč a druhý kupon na prohlídku Prahy 
s licencovaným průvodcem v hodnotě 800, resp. 900 Kč. 

Během pobytu se můžete přidat k bohoslužbám ve vrcholně barokním kostele sv. Markéty, můžete relaxovat v klášterní 
zahradě, navštívit obnovenou oranžérii, kde se nyní nachází Galerie Entrance a Atelier M1 architekti, nebo si domluvit 
prohlídku budov kláštera. V blízkosti břevnovského kláštera se nachází letohrádek a obora Hvězda a dále poutní areál 
na Bílé Hoře.
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Chcete na činnost Cesty 121 přispět?

Pokud vás oslovila činnost Cesty 121 a chtěli byste přispět na pomoc stárnoucím kněžím, můžete tak učinit na číslo účtu:

2102001767/2700
Variabilní symbol: 4520. Budete–li chtít rozdat ve farnosti či jinde složenky Cesty 121, napište si o ně, rádi vám je zašleme. Děkujeme za vaši ochotu a přízeň!

KONTAKTUJTE
NÁS!
Je ve vašem okolí kněz, který po-
třebuje pomoc? Žije v nevyho-
vujících podmínkách, má zdra-
votní problémy či byste ho jen 
rádi ve farnosti potěšili hezkým 
dárkem k narozeninám či výro-
čí kněžského svěcení? Budeme 
rádi, když se nám ozvete! Pomá-
háme kněžím v České republice 
i v zahraničí.

randa@cesta121.cz
736 500 704

Cesta 121 
Antala Staška 511/40
140 00 Praha 4

�  Ve spolupráci s otci biskupy pomáháme 
stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi.

�  Poskytujeme zdarma zdravotní pomůc-
ky: chodítka, mechanické a elektrické vo-
zíky, zvedáky, sedačky do vany, toaletní 
program, pomůcky při inkontinenci, po-
lohovací lůžka.

�  Do domova kněze instalujeme schodiš-
ťové sedačky, schodolezy, přispíváme
na výtahy.

�  Pomáháme při havarijních událostech, 
kdy je fara poškozena požárem, vodou, 
povětrnostními vlivy apod.

�  Nabízíme speciální náramky, jimiž si 
kněz v nouzi může přivolat pomoc.

�  Zasíláme zdarma mobilní telefony s vel-
kými tlačítky.

�  Spolufinancujeme stavební úpravy, kte-
ré umožní prodloužit pobyt stárnoucích 
kněží v prostředí, v němž jsou doma.

�  Zajišťujeme dveřní telefony s obrazov-
kou, aby byl kněz chráněn před zloději 
a násilníky.

�  Nabízíme zdarma biblickou literaturu 
pro slabozraké kněze.

�  Přispíváme na ozdravné a lázeňské
pobyty.

�  Zprostředkováváme diskrétní pomoc 
psychoterapeuta.

�  Zajišťujeme léky zdarma, ve vybraných 
případech uhradíme doplatky za léky, 
které neproplácí pojišťovna.

�  Hradíme operace.

�  Spolupracujeme s kněžskými domovy
a hospici.

�  Finančně podporujeme osoby, které
pečují o nemocné kněze.

Jaká je v současné době 
v nemocnici atmosféra?
Atmosféra odráží to, co se děje ve 
společnosti… Snad podvědomě oče-
káváme „normálnost“. Snad tu, kte-
rou papež popsal poslední zářijový 

den: „Normálnost, k níž jsme povo-
láni, je z Božího království, kde „sle-
pí vidí, chromí chodí, malomocní jsou 
očišťováni, hluší slyší, mrtví vstáva-
jí a chudým se hlásá radostná zvěst“ 
(Mt 11,5). 

Co je pro vás nyní nejnáročnější?
Ustát obavy a napětí tam, kde lidské 
prostředky nedostačují…

Ovlivňuje koronavirus život 
v klášterní komunitě?
Koronavirus vyvolal vlnu solidarity. 
Nejen v komunitě, ale také vůči ko-
munitě a nemocnici. Na jaře, když byl 
nedostatek roušek a empírů, šily je se-
stry, příbuzní, přátelé. Kdosi v nemoc-
nici poznamenal, když to viděl, že je 
to jako olej vylitý na nohy Pána Ježíše. 
Cesta 121 si u nás objednala 1 400 ba-
líčků… Bylo krásné sledovat, jak se do 
akce zapojovaly sestry, když zjistily, 
co chystáme…. Pomohly tak kolegy-
ni, která se balíčkům nejvíce věnovala.

Podle čeho jste balíčky 
Cestě 121 sestavovali?
Podle doporučení dostupných stu-
dií je sestavoval kolega. Pro preven-
ci a průběh onemocnění covid-19 je 
vhodné užívat vitamin C, který má sil-
né antioxidační účinky, vitamin D, kte-

rý je důležitý pro správné fungován í 
imunitního systému, dále zinek, kte-
rý je součástí enzymů zodpovědných 
za normální imunitní odpověď. Mela-
tonin je tělu vlastní látka, která přispí-
vá ke zkrácení doby nutné pro usnutí 
a tím také posiluje imunitu. Navíc pů-
sobí protizánětlivě. Zmiňované vita-
miny a zinek je možné užívat denně 
a melatonin podle potřeby.

I když jsou nyní, zvláště ve 
zdravotnických zařízeních, 
časy složité, na co se vy osobně 
v nejbližší době nejvíce těšíte? 
Těším se každý den na něco… S Bo-
hem je všechno dobrodružné. Ve finá-
le se těším na strom, jehož listí je lékem 
(srv. Ez 47,12). Balíčky kněžím jsme 
připravovali velmi rádi. Je to náš pro-
jev vděčnosti všem, kteří s Cestou 121 
jakkoli jdou. Za kolektiv lékárny děku-
ji za tuto možnost spolupráce a dou-
fám, že adresáti s námi lékárníky udě-
lají dobrou zkušenost… (srv. Sir 37).

ANTONÍN RANDA

Kněžím na podporu imunity

Nemocnice Milosrdných sester sv. 
Karla Boromejského v Praze je ne-
státním zdravotnickým zařízením 
a je výjimečná nejen svou polohou 
v blízkosti Pražského hradu, ale pře-
devším historickou vazbou nemocni-
ce a kongregace Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského, jež určuje 
duchovní rozměr a osobní přístup 
v péči o nemocné. Je jedinou církev-
ní nemocnicí s akutní péčí. Nachází 
se zde oddělení Interní, Chirurgic-
ké, Gastroenterologické, Rehabili-
tační, Anesteziologicko-resuscitační, 
Radiodiagnostické, Oddělení klinic-
ké biochemie a Oddělení následné
péče.

V tuto chvíli jsou zcela jedinečný-
mi službami ve zdravotní péči v Če-
chách Oddělení paliativní péče, za-
měřené na terminálně nemocné 
pacienty, a Dětské a dorostové deto-
xikační centrum s akutní péčí o pa-
cienty intoxikované návykovými lát-
kami.

Nemocnice má kapacitu cca
190 lůžek včetně lůžek intenzivní pé-
če, počet ambulantních ošetření činí 
ročně cca 50 tisíc, počet hospitalizací 
necelých 10 tisíc.

Více informací o nemocnici nalez-
nete na www.nmskb.cz. O kongrega-
ci Milosrdných sester sv. Karla Boro-
mejského: www.boromejky.cz.

Během říjnových týdnů rozvážela Cesta 121 
kněžím preventivní přípravky proti koronaviru. 
Kombinaci vitaminů C, D, zinku a melatoninu 
sestavili v Nemocnici svatého Karla Boromejského 
a tato kombinace přípravků prokazatelně 
funguje jako nejúčinnější podpora imunity proti 
nákaze. Jak příprava těchto balíčků probíhala? 
Jak se vede nemocnici a klášteru sester 
boromejek v těžkých časech? Zeptali jsme se 
v lékárně S. M. EDITH HANY MACHOVÉ. 

Příprava vitamínových balíčků pro kněze.  Snímek archiv Cesty 121


