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Kniha pod stromeček

900 let premonstrátů

Téma na str. 4 a 5

Chcete si usnadnit nákup vánočních 
dárků nebo četbou zpestřit omezený 
společenský život? Doporučíme některé 
tituly a dozvíte se, jak se daří nakladate-
lům i co nového pro čtenáře připravili. 

Z KOMUNITNÍHO CENTRA MATKY 
TEREZY v Praze-Hájích vysílá ČT2 
přenosy bohoslužeb různých církví kaž-
dou neděli v 10.00 hodin. Jak se takový 
přenos připravuje?  
 Snímek Tereza Zavadilová

Více na str. 6

SVĚTOVĚ PROSLULÁ SOCHA KRISTA SPASITELE v brazilském Riu de Janeiru se opravuje. K jejímu 90. výročí, které připadá 
na 12. října 2021, ji do pořádku uvede tým čtyřiceti odborníků, kde nechybějí ani horolezci. Opravit musejí mj. hlavu a prsty této
38 metrů vysoké sochy, poškozené zásahy blesků. Zahájení prací oznámila tamní arcidiecéze minulý týden, potrvají zhruba čtyři 
měsíce. Památka – zapsaná i na seznam světového kulturního dědictví UNESCO – bude po pandemii přístupná turistům, dosud jich 
bývaly dva miliony ročně.  Snímek ČTK

S bolestí a zahanbením reaguje církev 
na 450stránkovou zprávu o  bývalém 
vlivném kardinálovi McCarrickovi (nar. 
1930), kterou zveřejnil Svatý stolec
10. listopadu. Někdejší washingtonský 
arcibiskup byl v roce 2019 shledán v ka-
nonickém procesu vinným ze sexuálního 
zneužívání mladistvých a  seminaristů 
a byl propuštěn z duchovenského sta-
vu. „Zprávu publikujeme s bolestí nad 
ranami, které tato událost zasadila obě-
tem, jejich rodinám i celé církvi,“ sdělil 
státní sekretář Svatého stolce kardinál 
Pietro Parolin s tím, že byly podniknu-
ty významné kroky, aby se podobné vě-
ci neopakovaly. Zpráva – v plném znění  
anglicky a italsky např. na webu cirkev.
cz – dále objasňuje, že prokazatelná ob-
vinění vůči McCarrickovi byla ve Vatiká-
nu známa až v roce 2017 a papež Franti-
šek vzápětí razantně zasáhl. (sch)

Více na str. 3

Ke klidu, rozvaze
a svornosti vyzval
katolikos všech Arménů 
Karekin II. poté,
co Arménie a Ázerbájdžán 
podepsaly dohodu 
o ukončení bojů 
o Náhorní Karabach.

Okamžiky spontánní radosti nad ukon-
čením 44 dní trvajícího ozbrojeného 
konfliktu vystřídaly na arménské stra-
ně vášnivé protivládní protesty. Součástí 
dohody totiž je, že si obě strany podrží 
obsazená území a na klid zbraní dohléd-
nou dva tisíce ruských vojáků. Armé-
nie tak v Karabachu přichází například 

o „karabašský Jeruzalém“ Šušu s kated-
rálou Krista Spasitele či o starověký kláš-
ter Dadivank s hrobem sv. Dadiho, žáka 
arménského věrozvěsta – apoštola Judy 
Tadeáše.

Katolikos Karekin podle arménské-
ho zpravodajského portálu news.am Ar-
mény vyzval, aby se nepřipojovali k těm, 
kdo „dávají zbytečný průchod citům, jež 
námi zmítají“, a zdrželi se násilí a van-
dalismu. Zároveň vyzdvihl „oběť našich 
krajanů, kteří se po tři desetiletí bijí za 
nezávislost Arcachu (arménské pojme-
nování pro mezinárodně neuznanou ne-
závislou republiku Náhorní Karabach 
– pozn. red.) a kteří obětovali své živo-
ty a dosáhli mučednictví v posledních 
44 dnech“. Od 27. září, kdy boje na ne-
klidném území znovu vypukly, padlo na
2 300 arménských vojáků a počty civil-
ních obětí jdou podle odhadů do tisíců.

Pokračování na str. 3

Den boje za svobodu 
a demokracii 17. listopadu 
v době koronavirových 
omezení připomněla církev 
sobě i celé společnosti 
rozezněním zvonů. 

Předseda ČBK arcibiskup Jan Graub-
ner vyzval všechny správce farností, aby 
zajistili, že se v úterý 17. listopadu (po 
uzávěrce tohoto vydání KT) symbolicky 
v 17 hodin a 11 minut rozezní na několik 
minut kostelní zvony jako připomínka 
listopadových událostí roku 1989.

Každý rok se v centru Prahy koná při 
této příležitosti bohoslužba, po níž ná-
sleduje průvod na Národní třídu zakon-
čený modlitbou. Průvod musel být letos 
zrušen, ale mše svatá se uskutečnila. 
Věřící se jí mohli účastnit díky přenosu
TV Noe a Radia Proglas. V bazilice na 
Strahově ji celebroval někdejší opat 
místního kláštera premonstrátů P. Mi-
chael Pojezdný. „Vzhledem ke stávající 
epidemiologické situaci byla jedinou va-
riantou mše svatá přenášená prostřed-
nictvím sdělovacích prostředků. Jsme 
proto rádi, že nám TV Noe a Radio Pro-
glas vyšly vstříc a pomohly umožnit účast 
všem věřícím. Na místě mohli být osob-
ně pouze organizátoři, kteří přijali úlohu 
lektorů, a minimální televizní štáb,“ při-
blížil pro KT za organizátory Jan Sixta. 

Hodnotám ve společnosti se 17. lis-
topadu věnovala i online debata, která 
nahradila zrušené Broumovské diskuse. 
Debatu ekonoma Filipa Matějky, farářky 
Martiny Viktorie Kopecké a filantropa 
Jana Školníka přenášela z Břevnovského 
kláštera na svém webu Česká televize.

Celých 24 hodin se 17. listopadu pak 
modlili věřící ve stodůlecké farnosti 
v Praze. Od večera 16. listopadu až do 
večera 17. listopadu mohli kdykoli při-
jít do kostela sv. Prokopa zapálit svíčku 
a individuálně se pomodlit.

Rozvíjet to lepší

Jednou z  tváří listopadových událos-
tí byl v roce 1989 biskup Václav Malý. 
„Nezapomínejme, že vždy máme v sobě 
možnost rozvíjet to lepší, jak se ukázalo 
během Sametové revoluce. Nezapomí-
nejme toužit nejen po svobodě vnější, ale 
i vnitřní – po svobodě od předsudků či 
manipulace. Kéž bychom měli rozvahu, 
pro co stojí nasadit síly a energii a pro co 
nikoli,“ uvedl pro KT biskup Malý. Část 
společnosti podle něj hrubne, avšak zá-
roveň pozoruje, jak především mladá ge-
nerace hledá duchovní zakotvení. „Velmi 
oceňuji projevy solidarity, která se v té-
to těžké době u mnoha lidí probudila. 
Jejich otevření srdce a ochotu pomáhat 
lidem kolem sebe je potřeba ocenit, je 
to velké povzbuzení. Kéž by se to dělo 
i v časech, které nejsou tak mimořád-
né, jako je tato doba,“ připojil pomocný
biskup pražský. TOMÁŠ KUTIL

Ministerstvo zdravotnictví minulý tý-
den představilo protiepidemický sys-
tém (PES) s cílem zlepšit informování 
o  vládních opatřeních. Přehledná ta-
bulka obsahuje pět úrovní podle rizika 
nákazy a nasazení odpovídajících opat-
ření. Myslelo se také na bohoslužby. 
Čtvrtý stupeň, který by podle ministra 
zdravotnictví Jana Blatného mohl začít 
platit snad už příští týden (rozhodnutí 
má padnout v pátek 20. 11.), by umož-

nil účast dvaceti lidí na bohoslužbě, tře-
tí stupeň pak povoluje třicet lidí. Řada 
farností by se tak mohla vrátit aspoň ke 
všednodenním bohoslužbám, případ-
ně sloužit roráty. Tatáž opatření platí
i pro pohřby a svatby. Jednotlivé stupně 
mohou být vyhlášeny pro celou republi-
ku, ale i jen pro některé kraje.

Přehled opatření i detailní rozpis sys-
tému je na webu koronavirus.mzcr.cz.

(tok)

Boje skončily, ale obavy 
Arménů o budoucnost trvají

Připomínky 
17. listopadu

Vatikán 
o McCarrickovi

Nový kostel na Barrandově

Budou bohoslužby pro 20 lidí?

Tuto neděli 22. listopadu 
o slavnosti Krista Krále 
v 10.30 hodin kardinál 
Dominik Duka zasvětí 
kostel Krista Spasitele 
s komunitním centrem na 
pražském Barrandově.

P. Josef Ptáček, duchovní správ-
ce tamní farnosti u  kostela sv. Fili-
pa a  Jakuba, zve ke sledování online 
přenosu celé slavnosti v  televizi Noe. 
„V  nejbližší možné době odtud chce-
me začít streamovat nedělní mše sva-
té vždy od půl jedenácté,“ sděluje 
farář, který na farních stránkách, Face-
booku i  na platformě twich.tv (Far-
nost Hlubočepy) vysílá již od začátku
pandemie. 

Do oltáře nového kostela, který má 
unikátní středový presbytář, se při ob-
řadu zasvěcení vloží ostatek sv. Lud-
mily. Oltář, ambon, křtitelnice, kro-
penky, schránka na oleje a  vitráže 
jsou dílem sochařů Petra Váni a  Sta-
nislava Kolíbala, architektem je Jakub
Žiška.

Po obřadu zasvěcení, který se kvůli 
opatřením koná v úzkém kruhu, bude 
kostel s  komunitním centrem otevřen 

k individuální návštěvě s komentářem, 
modlitbě nebo přijetí svátostí – a  to 
v  čase od 13 do 16 hodin. „Na mís-
tě bude také možné získat za dobro-
volný příspěvek upomínkový kalen-
dář zachycující postup stavby,“ nabízí
P. Ptáček. 

Multifunkční centrum
i pro veřejnost

Nový pražský kostel se otevře po dvou-
leté stavbě a  mnohaletých přípravách. 
Na celý komplex za 150 milionů korun 
se skládali soukromí dárci z řad místních 
obyvatel a přátel farnosti (zhruba pat-
náctina nákladů ještě chybí). Komunitní 
centrum poslouží rozvíjejícímu se sídlišti 
a jeho okolí, kde žije kolem 30 tisíc oby-
vatel a kterému zlíchovský kostel už ne-
dostačoval. Hlavní loď nového chrámu 
pojme přes 400 lidí.  Pokračování na str. 2

Instalace oltáře.  Snímek
 Martina Řehořová / Člověk a Víra
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Jít lidem vstříc – tuto podstatu mi-
sijního působení se pořadatelům ví-
kendové Konference o evangeliza-
ci podařilo naplnit už její formou. 
Uspořádali ji totiž zcela online. 

„Vítám všechny účastníky v tom-
to nezvykle velikém sále, který sahá 
po celé republice,“ oslovil na začát-
ku svého živého vstupu arcibiskup 
Jan  Graubner diváky, jejichž počet 
se v ten okamžik blížil ke třem stům. 
V krátkém příspěvku pak jako pří-
klad evangelizace uvedl dopis jedné 
kandidátky biřmování, kterou k víře 
přivedlo svědectví tchyně a její ro-
diny. „K setkání s Bohem vede pří-

klad věřících, byť by to bylo jen tak 
malé společenství, jako je jedna ro-
dina,“ zmínil olomoucký arcibiskup 
a všechny vybídl, aby vytvářeli malé 
evangelizační skupiny.

Hostem i P. René Luc

Význam osobního svědectví evan-
gelizátorova života vyzdvihl i hlavní 
host konference, francouzský kněz, 
spoluzakladatel misijní školy pro 
mladé a vyhledávaný autor P. René 
Luc, jehož dvě přednášky pořadatelé 
odvysílali ze záznamu. V nich navá-
zal na citát Paula Claudela: „Nemluv 

o Kristu, když se tě neptají, ale žij tak, 
aby ti otázky kladli,“ a zdůraznil, že 
ani to nejlepší svědectví nebude účin-
né, pokud ho nedoplní hlásání. „Víra 
se nevnucuje, ale nabízí,“ podotkl.

Vedle obou zmíněných hostí na 
čtvrtém ročníku akce, kterou spo-
lečně uspořádaly Komunita Blaho-
slavenství a  nadační fond Credo, 
vystoupili Kateřina Lachmanová, 
P. Josef Prokeš, P. Vojtěch Kou-
kal nebo P. Kamil Obr. Součás-
tí programu byly modlitební ve-
čer a  řada workshopů. Všechna 
videa lze zhlédnout na adrese www.
evangelizace.eu. JIŘÍ GRAČKA

PRVNÍ VELKOPLOŠNÁ VENKOVNÍ MALBA z projektu Městské galerie v Brně zobrazuje zakladatele genetiky
a augustiniánského opata P. Gregora Johanna Mendela, jak kontroluje pokusný hrách. Zájemci ji najdou na Cejlu. 
Cílem projektu je oživit takzvaný brněnský Bronx, sociálně vyloučenou lokalitu poblíž centra města. „Spousta lidí vnímá 
Bronx s dvacetiletým zpožděním, pořád je to pro ně čtvrť, kam se nechodí. Když čtvrť nabídne zbytku města tuto svou 
novou tvář, budou mít lidé důvod jít se sem podívat a zjistí, že je to úplně jiné místo než někdy v 90. letech,“ popisuje 
spisovatel a nakladatel Martin Reiner, který za projektem stojí. Ve Francouzské ulici vzniká další malba zachycující 
letadlo pilota RAF Jana Chalupy, brněnského rodáka, který zahynul při cvičném letu v roce 1940. Snímek ČTK

Pomocí zelených zrnek 
si může každá farnost 
či evangelický sbor 
otestovat, jak na tom jsou 
v přístupu k životnímu 
prostředí a ekologii. 
Letos spuštěný projekt už 
zkouší několik farností.

Jedna z nich je v Chebu. „Nástroj 
zelená zrnka je pro naši farnost 
povzbuzením na cestě k  ‚zelené 
farnosti‘, která je nejen ve své spi-
ritualitě (kde hodně čerpáme z en-
cykliky Laudato si’), ale i  v  kon-
krétních praktických krocích 
a  opatřeních zodpovědná za šetr-
né zacházení s prostředím, v němž 
žije a slouží,“ popisuje farář P. Pe-
tr Hruška. Když zelenjila, výsledek 
49,79 % ji povzbudil, že ušla už 
značný kus cesty. Stoprocentní vý-
sledek pak znamená, že daná far-
nost je šetrná k životnímu prostředí 
ve všem, co dělá. „Zároveň nás do-
sažený výsledek provokuje, že má-
me ještě notný kus cesty před sebou. 
A ukazuje nám, v jakých oblastech – 
například v energetické náročnosti 
našich budov. To, co zelená zrnka 
ovšem zatím nezohledňují, je šetrné 
hospodaření na pozemcích ve vlast-
nictví farnosti. A na to se chceme 
zaměřit v  nejbližší době,“ dodává
P. Hruška.

„Stačí vyplnit jednoduchý dotaz-
ník, který vám během pár kliknutí 
ukáže, jak dlouhá cesta je před vá-
mi, aby se vaše farnost, sbor, škola 

či jiné zařízení stalo opravdu šetr-
ným k životnímu prostředí,“ zmiňu-
jí tvůrci webu ckes.cz/zelena-zrnka 
z  České křesťanské environmen-
tální sítě. Dotazník pak vyhodnotí 
a ozvou se s návrhem dalších kro-
ků: co by bylo dobré změnit, odkud
začít.

Úspora energie
i bazary oblečení

Všechny sbory Českobratrská církve 
evangelické nedávno dostaly zvací 
dopis do této vznikající sítě ekolo-
gických farností a sborů.

„Jsou sbory, kde se velmi zabý-
vají úsporou energií, jinde pořádají 
bazary starších věcí, církevní akce 
s fair trade výrobky nebo bohosluž-
by pod širým nebem, další podpo-
rují jízdu na kole, sázejí stromy či 
pomáhají v lesích zvládnout kůrov-
covou kalamitu. Někde jsou envi-
ronmentální aktivity součástí pro-
gramů pro děti. Je však problém, že 
o sobě často vzájemně nevíme. Po-
daří-li se nám církevní aktivity v této 
oblasti trochu zmapovat, bude mno-
hem snazší hledat radu u někoho, 
kdo se zabývá podobnou věcí, pořá-
dat společné akce a reagovat na vý-
zvy koordinovaně,“ vysvětlují v do-
pise tvůrci webu. 

„Věříme, že síť ‚zelených zrnek‘ 
nám bude vzájemnou oporou a pod-
porou v mnoha věcech, které nám 
postupně přinesou radost nad tím, 
že naše fungování ve světě není zby-
tečné nebo ryze sebestředné,“ při-
pojují.
 (tok)

Evangelizujte příkladem i slovem

Po apelu Charity ČR, kdy 
kritizovala nedostatek 
testů na covid-19 
v domovech pro seniory 
(více v KT 46), přicházejí 
první zásilky od státu.

V zařízeních pobytového typu provo-
zovaných Diecézní charitou Plzeň, 
jako jsou Domovy pokojného stáří 

a  Domovy se zvláštním režimem, 
začalo minulý týden plošné testová-
ní onemocnění covid-19. „Pobytové 
služby jsou nyní antigenními testy 
zásobeny, problém ovšem spočívá 
v tom, že toto testování má dva až 
tři měsíce zpoždění. Tenkrát se ší-
ření nemoci mohlo mnohem lépe 
podchytit než teď,“ konstatuje ředi-
tel Diecézní charity Jiří Lodr. Mezi-
tím se koronavirus rozmohl v Plzni 
v Domově sv. Aloise, kde už se nyní 
zdá být na ústupu, a v Domově po-
kojného stáří sv. Alžběty, kde musí 

vypomáhat dobrovolníci z řad stu-
dentů i kněží. Zhruba deset nemoc-
ných hlásí Domov pokojného stáří 
v Ostrově nad Ohří. „V tomto týdnu 
začneme testovat pracovníky osobní 
asistence a pečovatelské služby. I ta-
dy se onemocnění už projevilo, ale 
zatím jsme služby nemuseli nijak zá-
sadně omezovat,“ doplňuje Jiří Lodr.

Od konce minulého týdne už po-
stupně přicházejí dodávky antigen-
ních testů i  do pobytových služeb 
Charity Ostrava. „Každých pět dní 
budeme testovat naše klienty i per-

sonál na výskyt onemocnění co-
vid-19. Testování zajistíme vlastní-
mi zdravotními sestrami. Bude to 
poměrně náročné, nicméně mno-
hem palčivěji vnímáme dlouhodo-
bou sociální izolaci uživatelů služeb 
od jejich rodin a blízkých vyplývající 
ze zákazu návštěv,“ popisuje Dali-
bor Kraut, vedoucí útvaru pro vzta-
hy s veřejností Charity Ostrava. Tuto 
izolaci se snaží překonávat i s pomo-
cí dobrovolníků větším kontaktem 
s  klienty i  podporou videohovorů 
s  rodinami. „S online komunikací 

nám pomáhají také firemní donáto-
ři, kteří nám poskytli potřebné tech-
nické vybavení – tablety, velkoploš-
né obrazovky a kamery, za což jim 
velice děkujeme,“ zmiňuje Kraut.

Bez domácí péče

Naopak charitní výzva k testování 
lidí v domácí péči zůstala ze strany 
státu nevyslyšena. Charita se stará 
o desítky tisíc takových lidí a začíná 
je testovat na vlastní náklady.
 TOMÁŠ KUTIL

Charitní zařízení už mají testy

Aby farnost
byla ekologická

Iniciativa smíření 2020 
neskončila dnem 
400. výročí bitvy na 
Bílé hoře předminulý 
víkend, ale pořádá další 
akce – třeba výzvu, aby 
si katolíci s protestanty 
podali ruce, nebo 
Deklaraci smíření.

Původně se měla na bělohorském 
návrší 7. listopadu (v předvečer vý-
ročí bitvy) sejít stovka kněží a stovka 
protestantských pastorů, aby si vzá-
jemně vyjádřili odpuštění a usmíře-
ní a aby podepsali ekumenickou De-

klaraci smíření. Kvůli pandemickým 
opatřením se duchovní i laici z růz-
ných církví spojili alespoň v rámci 
přenosu TV Noe. Provinciál františ-
kánů P. Jakub Sadílek OFM a pastor 
církve Křesťanská společenství Petr 
Kácha si pak u bělohorské mohyly 
symbolicky odpustili historické hří-
chy svých souvěrců (více v KT 46). 

Za ekumenickou iniciativou stojí 
dva přátelé – kapucín P. Serafín Ro-
bert Beníček a David Loula, předse-
da spolku České studny (ten usilu-
je o obnovu českého národa pomocí 
návratu k hodnotám reformace, ja-
ko jsou láska k pravdě, vzdělanost, 
svoboda a  milosrdenství). Loula 
s Beníčkem nyní vyzývají, aby si ka-
tolíci a protestanti mezi sebou po-
dali ruce, tyto podané ruce vyfotili 
a snímek poslali spolku v rámci akce 
Ruce smíření. „Chceme tím ukázat, 

že smíření se neděje jen na úrovni 
nejvyšší hierarchie,“ uvedl Loula. 
A bratr Serafín ho doplnil: „Boží srd-
ce krvácí pro nejednotu. Sám jsem 
ji zakusil, ale nemůže nám být lho-
stejná.“ Podpis samotné Deklarace 

smíření se odložil na jaro. Iniciati-
vu podpořili biskupové  Vá clav Malý  
a Františ ek Radkovský  nebo Pavel 
Černý, emeritní předseda Ekume-
nické rady církví. Více najdete na 
iniciativasmireni2020.cz. (tez)

Podejme si „Ruce smíření“

O výročí bitvy „vykvetlo“ díky sestrám benediktinkám na bělohorské pláni
400 růží.  Repro KT

Dokončení ze str. 1

Komunitní centrum má velký sál pro 
cca 150 lidí, dvě klubovny, kancelá-
ře, kuchyň a další zázemí. Areál do-
tváří kavárna u dětského hřiště. Cen-
trum tak bude moci využít veřejnost.

Práce ale ještě nekončí. „Je po-
třeba dodělat střešní okno se zlatým 
prstencem, dovybavit interiér, vit-
ráže na zpovědnicích, a především 
trvalý svatostánek,“ vypočítává du-
chovní správce a organizátor stavby. 
Pracuje se už i na varhanách, které 
věnuje místní varhaník Pavel Čížek. 
Budou mít 2 200 píšťal a nainsta-
lují je, až stavba vyschne, tedy při-
bližně za rok. Vznik kostela již dříve 
uvítala rodina Joachima Barran-
da, francouzského paleontologa 
(1799–1883), po němž se tato část 
metropole jmenuje. (tez)

Nový kostel 
v Praze



V  EVROPĚ ŽIJE BEZ DOMOVA 
700  TISÍC OSOB, jejich počet se za 
deset let zvýšil o 70 %, jak informova-
la italská Charita. Každá desátá rodina 
v Evropské unii vydává na bydlení více 
než 40 % svých příjmů, na devět mili-
onů lidí (ze 445 milionů obyvatel v ze-
mích EU) žije v nevyhovujících podmín-
kách, přes rozsáhlou sociální pomoc je 
pro mnoho lidí obtížné si bydlení udr-
žet. V samotné Itálii žijí bez střechy nad 
hlavou takřka dva miliony osob, situaci 
dále zhoršuje pandemie. A až čtyři mi-
liony mladých Italů musí až do 39 let 
kvůli nedostupnosti bydlení nadále žít 
u rodičů. Charita ve své zprávě upozor-
ňuje, že domov je obecné dobro, proto-
že z něj neprofituje jen konkrétní rodi-
na, ale ovlivňuje podobu a kvalitu života 
celé společnosti.

18 NOVINÁŘŮ A  12 MÉDIÍ STOJÍ 
PŘED SOUDEM v  australském stá-
tě Victoria za prolomení informačního 
embarga během procesu s kardinálem 

Georgem Pellem. Nejvyšší soud tohoto 
státu v červnu 2018 zakázal všem aus-
tralským médiím o  tehdy začínajícím 
procesu referovat, aby zabránil ovlivňo-
vání porotců a soudců. Mnozí však tento 
zákaz porušili. Pokud soud rozhodne, že 
se provinili, hrozí vysoké pokuty, a do-
konce tresty odnětí svobody až na pět 
let. Kardinál George Pell byl pro obvi-
nění ze zneužití mladistvých v prosinci 
2018 odsouzen do vězení, letos v dub-
nu jej Vrchní australský soud osvobodil 
a zcela zbavil viny.

PĚTI MILIONY EUR POMŮŽE 
BEJRÚTU britská pobočka papežské 
nadace Církev v nouzi (ACN). Peníze 
do libanonské metropole zdevastované 
srpnovým výbuchem poputují přede-
vším na obnovu tamních kostelů a cír-
kevních budov. Ihned po explozi ACN 
poslala do země okamžitou pomoc pro 
takřka šest tisíc tamních rodin, které se 
ocitly bez střechy nad hlavou.

(kai; vaticannews) 
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Dokončení ze str. 1

V  italském deníku La Repubblica Ka-
rekin II. odsoudil „slepé bombardová-
ní“ civilistů i arménských kostelů. „Co 
je to jiného než genocida?!“ zdůraznil 
katolikos a připomněl tragédii z let 1915 
až 1918, kdy statisíce Arménů vyhna-
li z  domovů a  zmasakrovali osmanští 
Turci. 

Jak informovala agentura Cath.ch, 
arménští obyvatelé – většinou křesťa-
né – nyní prchají ze zabraných území 
a někteří za sebou zapalují svůj majetek. 
Podle agentury CNA panují obavy z pří-
chodu džihádistů, kteří dříve bojovali na 
Blízkém východě.

Nepřátelství cílí
i na křesťanské památky 

Jistou budoucnost nemají ani křesťan-
ské památky v těchto zónách. Například 
na území dnes ázerbájdžánské Nachiče-
vanské autonomní republiky od 90. let

srovnali Azeři se zemí 89 kostelů 
a 22 700 hrobů, včetně pěti a půl tisíce 
starobylých kamenných křížů chačka-
rů. Strhli i klášterní komplex sv. Tomá-
še v Agulisu a na jeho místě vztyčili me-
šitu. V uplynulých týdnech pak azerské 
síly ostřelovaly mj. katedrálu v Šuše – 
jeden z největších arménských chrámů
na světě.

Jak dopadne katedrála
v Šuše a klášter
Dadivank?

Klášter Dadivank na jednom z  no-
vě zabraných území 13. listopadu na-
posledy přijal poutníky, řada z  nich 
ještě jednou před překreslením hra-
nic přicestovala z  arménské metropo-
le Jerevanu. K  lídrům Evropské unie 
a  UNESCO putují petice, aby se me-
zinárodní společenství zasadilo o  zá-
chranu těchto cenných křesťanských
památek.

(sch)

„Muzeum Dona Boska“ znovuotevřeli po 
kompletní přeměně v ulici Via Maria Au-
siliatrice ve Valdoccu v italském Turíně. 
V domě světec žil od roku 1953 až do své 
smrti roku 1888, fungovala zde první sa-
lesiánská oratoř. Budova prošla během 
let mnoha přestavbami, jak se salesiánské 
dílo rozrůstalo. Čtyři pokoje zvané „Ca-
merette“, které tvořily Boskův byt, však 
zůstaly beze změny. V nich si návštěvníci 
nyní mohou prohlédnout původní vyba-
vení, světcovy dopisy či předměty denní 
potřeby. V dalších místnostech jsou k vi-
dění umělecká díla a mariánské obrazy 
z majetku zdejších salesiánů, kteří s dal-
šími spolupracovníky muzeum zřizují. 
Expozice dále přibližuje dobový kontext 
Boskova života a působení mezi mládeží. 
„Je to ale především dům – domov, kde 
jsme všichni vítaní,“ přiblížila při vernisá-
ži minulý týden ředitelka muzea Stefania 
De Vita. (tkkbs, sch)

Vůbec poprvé Vatikán 
zveřejňuje osobní 
dokumentaci někdejšího 
člena kardinálského sboru. 
Práce na „Zprávě o úředních 
poznatcích a kanonickém 
procesu Svatého stolce 
proti bývalému kardinálu 
Theodoru E. McCarrickovi“ 
trvala Státnímu sekretariátu 
dva roky, vyšla 10. listopadu.

„Potvrzuji svou blízkost obětem zneu-
žívání i odhodlání církve toto zlo vyko-
řenit,“ prohlásil papež František ná-
sledujícího dne při generální audienci. 
Sám dal podnět k vypracování tohoto re-
portu poté, kdy roku 2017 započal vůči
McCarrickovi kanonický proces kvůli ob-
viněním z mnohaletého zneužívání ne-
zletilých a bohoslovců. V roce 2018 pak 
František přijal McCarrickovu rezignaci 
na kardinálskou hodnost, zapověděl mu 
vysluhovat svátosti a uložil mu žít o sa-
motě v modlitbě a pokání. V únoru 2019 
byl tehdy 89letý McCarrick rozhodnu-
tím Kongregace pro nauku víry propuš-
těn z duchovního stavu.

Předmětem 450stránkového doku-
mentu je nejprve souhrn McCarricko-

vy obdivuhodné církevní kariéry. Ro-
dák z New Yorku vystudoval dvě vysoké 
školy, hovoří pěti světovými jazyky. Bě-
hem svého působení jako kněz (vysvě-
cený r. 1958) a  později metuchenský 
biskup, newarský a washingtonský ar-
cibiskup, kardinál i  člen mnoha bis-
kupských komisí a církevních institucí 
fascinoval svými domácími i mezinárod-
ními společenskými konexemi, schop-
ností získávat peníze na církevní dí-
la i osobními styky s politiky a papeži. 
Do svých služeb se ho – jak zjistil Státní
sekretariát – dokonce snažily získat 
KGB i  FBI. Zpráva ovšem v  celé šíři 
dokumentuje též McCarrickova selhá-
ní v morální oblasti i informace o nich, 
které se postupně dostávaly k  církev-
ním autoritám. Přešetřit, jaké povědomí 
měli McCarrickovi představení a nako-
lik o jeho excesech věděli papežové (od
Pavla VI. po Františka), bylo hlavním 
úkolem autorů.

Lhář, který okouzloval

„Měl pověst skvělého biskupa milujícího 
církev, který se opravdově a charismatic-
ky zajímá o seminaristy,“ vypověděl ve 
zprávě jeden z devíti desítek vyslechnu-
tých svědků (kromě toho autoři zprávy 
vycházejí z  dochovaných dokumentů, 
církevních archivů atp.), který se jako bo-
hoslovec stal v 80. letech McCarrickovou
obětí. A další se shodují, že McCarrickova
reputace, postavení i schopnost manipu-

lovat oslabily jejich opatrnost. Nevěřili 
jsme, že by kněz, biskup mohl dělat něco 
takového – opakují oběti v mnoha ob-
měnách. Podle zprávy tomu nevěřili ani 
jeho představení, k nimž se od 80. let do-
stávaly ojedinělé narážky nebo výpovědi.

Na sklonku 90. let na stížnos-
ti na McCarrickovo chování upozor-
nil tehdejšího nuncia v  USA Gabriela 
Montalva Higueru newyorský arcibis-
kup kardinál John O’Connor a důrazně 
se vyslovil proti záměru Svatého stol-
ce jmenovat McCarricka washington-
ským arcibiskupem. Toho přesto ro-
ku 2000 papež Jan Pavel II. jmenoval 
a o rok později mu udělil kardinálskou
hodnost.

Další náznaky se roku 2005 do-
nesly papeži Benediktu XVI.,  který
McCarricka v  čele washingtonské ar-
cidiecéze záhy nahradil Donaldem
Wuerlem a doporučil mu, aby se stáhl 
z veřejného života. Prokazatelná obvi-
nění, tvrdí zpráva, však Vatikán obdržel 
až v roce 2017.

Co věděl
kardinál Dziwisz?

Autoři prokázali, že na McCarricko-
va selhání vícekrát poukázal za Be-
nediktova pontifikátu (2005–2013) 
někdejší apoštolský nuncius v USA, ar-
cibiskup Carlo Viganò. V srpnu 2018 Vi-
ganò obvinil papeže Františka, že proti 

McCarrickovi nezasáhl dříve, ač prý o je-
ho činech věděl. Report nicméně doklá-
dá, že sám Viganò v roce 2012 ignoroval 
úkol zadaný z Vatikánu prošetřit svědec-
tví, které tehdy vůči McCarrickovi poda-
la jedna z obětí.

Otazníky vyvstávají i  kolem role 
sv. Jana Pavla II. Předseda Polské bis-
kupské konference arcibiskup Stanisław
Gądecki reagoval na zprávu prohlá-
šením, že Jan Pavel II. byl v  této věci 
McCarrickem „cynicky oklamán“ a že 
před jeho jmenováním nedostal „po-
drobné a úplné informace“, uvádějí Va-
tican News.

Část viny podle autorů zprávy padá 
též na papežova sekretáře Stanisława 
Dziwisze. Jednání dnes již emeritního 
krakovského arcibiskupa Dziwisze v mi-
nulém týdnu dále zpochybnila reportáž 
polské televize TVN24 „Don Stanislao. 
Druhá tvář kardinála Dziwisze“. Autor 
Marcin Gutowski v ní shromáždil svě-
dectví, že Dziwisz jako papežův sekretář 
údajně po řadu let kryl případy zneuží-
vání duchovními, včetně McCarrickova 
případu, a že přijímal úplatky za zpro-
středkování audiencí. Zneužívání údaj-
ně neřešil ani ve své krakovské arcidiecé-
zi. Sám kardinál Dziwisz přes Polskou 
tiskovou agenturu prohlásil: „Navrhuji, 
aby se posuzováním úkonů konaných ze 
strany církve v otázkách, které se obje-
vily ve filmu TVN24, zabývala nezávislá 
komise.“ Arcibiskup Gądecki k reportá-
ži zmínil: „Vyjadřuji naději, že všechny 

pochybnosti budou objasněny přísluš-
nou komisí Apoštolského stolce. Sou-
časně bych chtěl připomenout, že církev 
v Polsku je vděčná kardinálu Dziwiszovi
za jeho mnohaletou službu po boku 
sv. Jana Pavla II.“

Pohled naděje

Zpráva o  Theodoru McCarrickovi bu-
de hlavní náplní plenárního zasedání 
Americké biskupské konference (online 
16. a  17. listopadu). Její předseda 
José Gomez se na jejím webu usccb.org
omluvil všem McCarrickovým obětem 
a připojil: „Se svými bratry biskupy jsme 
se zavázali učinit vše, co je v našich si-
lách, abychom vám pomohli dále žít 
a zabezpečili, aby už nikdo nezažil, co 
jste byli nuceni zažít vy.“ S odsudkem 
a s podporou obětem se ozvaly i diecéze, 
kde McCarrick působil.

Vatikán v  posledních dvou letech 
i vzhledem k odhalení McCarrickových 
přečinů zintenzivnil postup proti zne-
užívání v  řadách církve. Loni v únoru 
papež František svolal do Vatikánu te-
matický summit všech předsedů biskup-
ských konferencí, v květnu navázal mo-
tem proprio „Vos estis lux mundi“, které 
v dané oblasti zpřesňuje kanonické prá-
vo. Kongregace pro nauku víry pak letos 
vydala směrnice, jak postupovat v přípa-
dech zneužití nezletilých.

ALENA SCHEINOSTOVÁ
a JAROSLAV ŠUBRT

Selhání, které napomohlo změně

Boje skončily, ale obavy Arménů trvají

Na návštěvu
k Donu Boskovi

Věřící v Náhorním Karabachu rozsvěcují po porážce arménských sil svíčky v kostele a modlí se za tisíce obětí. Snímek Profimedia
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Čech a Moravy

Řád premonstrátských řeholních kanovníků 
(Candidus et Canonicus Ordo Praemonstra-
tensis – ve zkratce OPraem.) vznikl ve fran-
couzském Prémontré, které dalo skupině kněží 
v bílém svůj název. „Svatý Norbert a jeho spo-
lečníci si vybrali řeholi sv. Augustina a na Boží 

hod roku 1121 složili sliby a zapsali se pod ni,“ 
popisuje založení jeden z dnešních premonst-
rátských bratří P. Ambrož Šámal OPraem. A tr-
valo jen čtvrtstoletí, než řád pronikl až do Čech 
a pak i na Moravu. „Je zajímavé, že kanovnic-
ký řád premonstrátů nepatří ve světě mezi ty 

nejznámější, ale u nás má významnou tradici 
již od roku 1143. Dodnes fungují čtyři kano-
nie,“ vysvětluje nynější strahovský opat P. Da-
niel Janáček OPraem. (viz rozhovor na protější 
straně). Premonstráti se řídí řeholí sv. Augus-
tina: charakterističtí jsou působením i mimo 
zdi kláštera – duchovní službou mezi věřícími, 
charitou, vzděláváním a rozvojem vědy. „Jádro 
našeho života tvoří trojúhelník zakotvený už 
v samotné prvotní církvi: communio – contem-
platio – actio, tedy společenství – kontemplace 
– akce,“ zdůrazňuje opat P. Janáček. 

Premonstráti nosí bílý řeholní oděv, skláda-
jící se z tuniky, škapulíře splývajícího přes ra-
mena, pod nímž jsou přepásáni pruhem látky 

zvaným cingulum. Po vstupu do kláštera každý 
bratr dostane své řeholní jméno. Premonstrát-
ským heslem je: „Ad omne opus bonum pa-
rati“, které v češtině znamená „Připraveni ke 
každému dobrému dílu“.  JIŘÍ MACHÁNĚ

Připraveni k dobrému dílu

Týká se mě ještě nějak způsob 
života, jaký vedla prvotní 
církev, shromážděná kolem 
apoštolů a dychtivě očekávající 
druhý příchod Krista? Nebo 
se stal z křesťanství po 
staletích marného čekání už 
jen horizontální společenský 
fenomén, který má za cíl 
vyučovat, pěstovat kulturu, 
rozvíjet charitu a vybízet 
k morálnímu životu? 

A co já – je na mně vidět, že toužím po spáse 
a ženu se společně se sv. Pavlem za tím, co je 
přede mnou? Nebo je ze mě pasivní návštěvník 
kostela či církevní úředník? To nejsou otáz-
ky jen naší současnosti, ale tázání řady vyni-
kajících jedinců během gregoriánské reformy 
v 11. a 12. století. Odpověděli svými životy 
a přitahovali k následování další, kteří poté ta-
ké rostli ve víře. Jedním z nich byl sv. Norbert 
z Xantenu, druhorozený syn hraběcího páru 
z Gennep a zakladatel premonstrátského řádu. 

Apoštolát i kontemplace 

Norbertovým prvotním cílem je duchovní spo-
lečenství. Vzniká jich v té době mnoho a sou-
běžně probíhá vnitřní reforma v mnoha ka-
pitulách a  klášterech s  dlouhou minulostí. 
Norbert s budováním Prémontré každopád-
ně nijak zvlášť nezmění svůj aktivní přístup 
k životu – opakovaně vychází na apoštolské 
cesty, zakládá nové kláštery, po pár letech při-
jímá úřad magdeburského arcibiskupa a své 
spolubratry následně zve k sobě a nasazuje je 
k apoštolátu v misiích a k pozvedávání uvadlé-
ho duchovního života. Už od počátku jsou tak 

v řádu dvě ohniska, která sice vytvářejí určité 
napětí, zároveň však (fungují-li) vedou dále 
a výše: jde o život aktivní a zároveň kontem-
plativní – v tradici řádu nazývaný vita mixta 
(život smíšený). V dalším vývoji tak bude hrát 
důležitou roli jak modlitba, společná péče o li-
turgii a velký důraz na eucharistickou a mari-
ánskou úctu, tak nasazení navenek v pastora-
ci, v misiích, školství, charitě apod.

Premonstráti v Čechách 

Patrně právě tato duchovní novost a svěžest 
přitáhla k řádu pozornost olomouckého bis-
kupa Jindřicha Zdíka, který na počátku 40. let
12. století uvedl společně s knížetem Vladisla-
vem II. do blízkosti Pražského hradu na místo 
zvané Strahov řeholní komunitu premonstrá-
tů. Pro obyvatele českých zemí to bylo první 
hlubší setkání s jinou formou řeholního života 
než benediktinské mnišství, orientované na se-
beposvěcování stranou od lidí. Jistě ne náho-
dou byly v následujícím desetiletí nahrazeny 
benediktinské komunity v Želivi a na Hradisku 

u Olomouce premonstráty. Kromě panovní-
ků se na šíření řádu v Čechách a na Moravě 
ve druhé polovině 12. a na počátku 13. století 
podíleli velmoži. V 80. letech založil v Milevsku 
klášter Jiří z Milevska a jeho příkladu o něco 
později v západních Čechách v Teplé následo-
val Hroznata. Ten byl premonstrátským způ-
sobem života osloven tak hluboce, že v tam-
ním klášteře složil řeholní sliby. Nesmíme 
zapomenout ani na ženské kláštery nabízející 
dočasný pobyt a morální i duchovní kultivaci 
urozeným dívkám, které pak jako manželky 
a matky mohly prosazovat křesťanské životní 
zásady ve stále poměrně barbarském prostředí.

Krize a nový růst 

Závěr středověku přinesl rozpad mnoha do-
savadních jistot a  institucí – stačí vzpome-
nout na papežské schizma, které se součas-
níkům muselo jevit jako znamení konce světa. 
Premonstráti sdílejí osud římské církve, jejíž 
struktury se namnoze ocitají v krizi. Úsilím 
a modlitbami premonstrátů a premonstrátek 

prochází řád od konce 16. století reformou. To 
se projeví i v českých a moravských klášterech, 
které události husitské revoluce a  následný
vývoj země uvrhly do vleklé stagnace.

Od druhé čtvrtiny 17. století je vnější půso-
bení premonstrátů v českých zemích spojeno 
jednak s intelektuální a pedagogickou činnos-
tí, jednak s duchovní správou. Do farností je 
přivedl mimo jiné nedostatek diecézních kněží 
po porážce stavovského povstání v roce 1620 
a během třicetileté války. Osvícenští panovníci 
považovali tuto službu za důkaz užitečnosti ře-
holní instituce. Josef II. se přesto nezdráhal řa-
du premonstrátských klášterů zrušit: na území 
dnešní České republiky zůstaly pouze Strahov, 
Želiv, Teplá a Nová Říše. V evropském měřít-
ku čelili premonstráti daleko větší katastrofě 
v podobě francouzské revoluce a následných 
vleklých válek a reparací. Většina klášterů za-
nikla, s nimi však zmizela barokní nádhera, 
která – byť zamýšlena k chvále Boží – moh-
la zastiňovat původní nasazení a elán řádu. 
Živý duch reformy vede od druhé poloviny
19. století k postupnému návratu k původním 
principům společného apoštolského života
sv. Norberta a jeho prvních následovníků. 

Druhá světová válka a totalitní režim před-
stavovaly především období zkoušek a svědec-
tví víry. Zvůli okupantů zaplatili životem řehol-
níci z Nové Říše, Želivi a Strahova, převážně 
německá komunita z Teplé byla po osvobození 
vyhnána. Již za pět let putují do komunistic-
kých věznic nejprve představení klášterů a pak 
řada bratří. Řád, působící do roku 1989 pouze 
tajně, přitahoval i v tomto těžkém období nové 
kandidáty. V roce 1990 mohly být proto u nás 
obnoveny všechny čtyři mužské kláštery.

V dalších třiceti letech řád navázal nejen na 
svou činnost z doby předkomunistické, zvláště 
farní pastoraci, ale starostí o kulturní památ-
ky, iniciativou v pastorační péči v armádě, ne-
mocnicích a věznicích a zapojením na poli vě-
dy ukazuje, že Augustinova a Norbertova vize 
stálé obnovy života po vzoru prvotní apoštol-
ské obce stimuluje jednotlivce i společenství 
také dnes. HEDVIKA KUCHAŘOVÁ, historička 

P. AMBROŽ ŠÁMAL OPraem.

Žít společně s Bohem mezi lidmi

Na území České republiky bylo v minulosti osm 
mužských a čtyři ženské premonstrátské kláštery 
(kanonie). Do současné doby přetrvaly čtyři muž-
ské (Strahov zal. 1143, Želiv zal. 1149, Teplá zal. 
1193, Nová Říše zal. 1641) a jeden ženský (Dok-
sany zal. 1144, obnoven 1998). Vedle toho byla 
ještě založena Kongregace sester premonstrátek 
na Svatém Kopečku u Olomouce (1902). Co do 
počtu patří u nás do premonstrátské rodiny více 
než sto kněží a řeholnic. 

Teplá – jeden z premonstrátských klášterů založený bl. Hroznatou.  Repro KT 

Podle řádového oděvu se nazývají Bílí bratři. Ovšem říká se 
jim také norbertini – to podle jejich zakladatele sv. Norberta, 
který je pohřben v pražské strahovské bazilice. Známe je ale 
především jako premonstráty. Na konci listopadu se chystají 
zahájit oslavy devíti staletí existence svého společenství. 



Katolický týdeník / 17. – 23. listopadu 2020  Téma / 5 

Strahovský opat P. DANIEL 
JANÁČEK stojí v čele nejen své 
řeholní komunity, ale celé tzv. 
cirkárie, tedy premonstrátských 
klášterů v česko-slovenském 
jazykovém prostoru. 

Jak budou vypadat oslavy výročí založení 
premonstrátů? 
Podle řádové tradice složili první premonstráti sliby 
o Vánocích roku 1121. Proto zahájíme jubilejní rok 
v Praze na Strahově v sobotu 28. listopadu prvními 
nešporami nového liturgického roku, do něhož v tu 
chvíli vstoupíme, a budeme se tak připravovat na 
oslavu výročí o Vánocích 2021. Když nyní nebude 
možná fyzická přítomnost, určitě budeme propojeni 
modlitbou a internetem. Poprvé se při této příleži-
tosti, jak doufáme, rozezní čtyři právě ulité zvony, 
které dovezeme a umístíme prozatím do baziliky. 

Po nešporách chceme nabídnout možnost uctít 
ostatky sv. Norberta, uchovávané v naší bazilice. 
Do románských prostor strahovského kláštera při-
pravujeme zase výstavu: památné listiny, předměty, 
knihy, natočili jsme dvě CD. 

Svůj program chystají také ostatní kláštery v naší 
cirkárii. Každý si zvolil svůj významný den. Pokud 
to okolnosti dovolí, k oslavám bychom se tedy měli 
sejít také v Teplé, Nové Říši, Želivi a Doksanech. Na 
celořádové úrovni oslaví výročí představení jednot-
livých komunit společně v Římě a do Francie se pak 
vypraví mladí lidé, kteří žijí v premonstrátských far-
nostech. Připravuje se rovněž velká řádová výstava 
v Magdeburgu a v belgickém Parku.

Co byste rádi ze své bohaté premonstrátské tradice 
připomněli? 
Naše řeholní společenství chtějí následovat Krista 
a přitom sdílet život s druhými. Je to ideál formulo-
vaný sv. Norbertem jako „vita apostolica“ (apoštol-
ský život), který je obrazem života prvních křesťanů, 
jak jej popisují Skutky apoštolů: nést spolu radosti 
i bolesti v jednotě srdce, ve společné modlitbě a při 
lámání chleba a hlásat Boha uprostřed světa. 

Naše poslání představuje takový trojúhelník za-
kotvený už v  samotné prvotní církvi: communio 
(společenství) – contemplatio (kontemplace) – ac-
tio (akce). Je to obdoba poslání samotné církve: li-
turgia (bohoslužba) – diakonia in koinónia (služba 
ve společenství) – martyria (svědectví). 

Trojice základních činností a péče církve se dá 
vyjádřit konkrétními symboly a objekty, které na-
lezneme takřka v každém klášteře: Kostel je sym-
bol setkání Boha s člověkem, duchovního života 
a liturgie. Obrazárna, sály a jiné významné zdobné 
prostory jsou pak symbolem kulturního dědictví, 
umění a hudby. A nakonec knihovna je symbolem 
vzdělání a vědy. Všechny tyto činnosti se premonst-
ráti ve svých společenstvích snaží pěstovat.

Jak dnes premonstráti slouží místní církvi v Čechách 
a na Moravě? 
Měli bychom být připraveni ke každému dobrému 
dílu, nebo jak říká apoštol Pavel: „Všecko zkoušejte, 
dobrého se držte.“ Cesta premonstrátů je vytyčena 
hledáním Boha a službou lidské rodině na konkrét-
ním místě a v konkrétní době. Řády a kongregace 
ostatně neexistují jaksi vedle církve, nebo dokonce 
proti ní, nýbrž pouze v ní a s ní. Jsou její součástí, 
a tak by měly sdílet radosti a starosti, bídu i nadě-
ji lidí, a přitom nezapomenout na to, k čemu jsou 
povolány. 

Můžete přiblížit podobu současné duchovní správy 
premonstrátů?

Neexistuje jediná správná forma premonstrátské 
činnosti či pastorace. Nemáme speciální nebo výji-
mečný návod, ale prvotním bodem zájmu řeholního 
kanovníka je církev. Svatý Norbert šel ke kořenům, 
až k prvotní církvi, a tím dal našemu řádu křídla. Zá-
sadní reformou kléru svého času dokonce podpořil 
reformu církve. 

Bylo by hezké, kdyby naše klášterní komunity 
vyzařovaly něco z Boží lásky, odkazovaly na Boha 
a stávaly se atraktivními místy pro dnešního člově-
ka. Ve strahovské kanonii se snažíme vytvářet malé 
komunity kněží také ve farnostech, kde působíme 
– aby kněz nebyl sám. Není pak jeden kněz, který 
musí všechno umět a pro všechny všechno vykonat, 
ale jednotliví kněží mohou nechat vyniknout své 

schopnosti, vzájemně se doplňovat a věnovat své 
síly a nadání také kategoriální pastoraci.

Přicházejí nové síly, obracejí se na vás mladí lidé 
hledající povolání? 
Krizi v tomto ohledu prožívá většina společenství, 
nejsme výjimkou. Víme o několika cestách, kterými 
bychom nechtěli jít. Takovými by byl například nos-
talgický návrat, nebo možná až útěk do minulosti 
a hledání zašlých časů. Stejně nedobré by bylo ne-
kriticky se přizpůsobovat relativismu, který nás ob-
klopuje, a utopit se v nepřehledném pluralismu. Na-
še doba je výzvou, abychom objevili svou autenticitu 
v následování Krista a hledali nové cesty k lidem. 
Věříme a zakoušíme, že v něm lze poznat odpověď 
na touhy lidského srdce. Premonstrátské společen-
ství, které nedává ničemu přednost před Kristem, 
jeho klima, duch, prožívání ideálů, lidskosti, bratr-
ství a pokory – to vše je činí otevřeným, přátelským 
a může oslovit mladého člověka, aby v sobě zaslechl 
Boží hlas volající k následování. Bůh přitom doká-
že i na křivých řádcích psát rovně. On je tím, kdo 
povolává, a my jsme přesvědčeni, že volá neustále. 
Nepochybuji, že společný život v duchu sv. Norberta 
má perspektivu dnes i v budoucnu. 

Spravujete i nemalý majetek. 
Při opatské benedikci jsem jako zvolený opat slyšel 
otázku, na kterou arcibiskup Dominik Duka oče-
kával pozitivní odpověď: „Chceš dobře spravovat 
majetek tobě svěřeného kláštera a moudře ho vy-
užívat k prospěchu řeholního společenství, ale ta-
ké lidí chudých a všech, kteří potřebují pomoc?“ 
Aby tomu tak bylo, potřebuje představený kolem 
sebe kompetentní lidi, kterým důvěřuje a kteří sdí-
lí společnou vizi o tom, jak s majetkem nakládat. 
„Božské a lidské se setkává v tom posledním zrnku 
prachu naší planety,“ píše papež František v encyk-
lice Laudato si’. 

Majetek jistě je pro člověka také nebezpečím, ale 
vytváří i nové možnosti pastorace a podpory církev-
ního života. Je základem pro přítomnost církve ve 
společnosti a výrazně odlehčuje státu. Vkládáme 
hodně prostředků do obnovy kulturních památek 
a hledáme pro tuto činnost další zdroje, protože jde 
o úkol násobně přesahující naše možnosti. Podpo-
rujeme několik sociálních projektů, o jejichž smys-
luplnosti jsme přesvědčeni. Zároveň hledáme nové 
možnosti, jak pomáhat lidem a podporovat ty, kteří 
to skutečně potřebují. Završujeme teď porestituč-
ní období konsolidace, kdy jsme získávali přehled 
o tom, co a jak spravovat, a chceme dát své snaze 
o dobročinnost transparentní rámec a vetknout jí 
jednotící myšlenku a formu.

V této době se hodně mluví o životním prostře-
dí, udržitelnosti v různých odvětvích hospodářství 
a o environmentálně přijatelné produkci. Jak nás 
vyzývá Svatý otec, nechceme „dělat z reality pouhý 
předmět užití a nadvlády“ (Ls 11), ale snažíme se 
být vděční a zodpovědní za to, co nám naši před-
chůdci zanechali, a odevzdat to v dobrém stavu těm, 
kteří přijdou po nás. JIŘÍ MACHÁNĚ 

Devět století premonstrátského života 

Na představené čtyř 
premonstrátských kanonií 
u nás jsme se obrátili s otázkou: 
Jaké vidíte poslání a povolání 
vašeho kláštera, vaší komunity 
ve vašem bezprostředním 
okolí, v místní církvi?

P. Martin Bartoš OPraem., strahovský převor
Oproti 90. letům, kdy byl 
náš klášter víceméně stu-
dijním domem, se komuni-
ta postupně vyprofilovala 
především jako společen-
ství kněží, kteří jsou v du-
chu naší spirituality pasto-
račně činní. Velký důraz 
klademe na součinnost 
s místní arcidiecézí. Věnu-

jeme se duchovní správě jak ve farnostech, které má-
me svěřené už historicky, tak ve farnostech nových, 
kam nás arcidiecéze přizvala. Reagujeme i na výzvy, 
které zvou k pastoraci kategoriální – zvláště se jedná 
o službu nemocničních kaplanů nebo třeba o spolu-
účast na projektu evangelizace ve věznicích (Prison 
Fellowship International). Další rovinou je nepře-

hlédnutelná činnost naší strahovské knihovny, jež 
má ve společnosti velký vědecký a kulturní význam. 
Spolubratři jsou aktivní i na školské a akademické 
půdě. Podporujeme některé charitativní projekty – 
např. nemocnici sester boromejek. Na tomto poli 
nadále hledáme rozvoj, třeba prostřednictvím vzni-
kající nadace. Chtěli bychom více a účinněji pomá-
hat z toho, co nám bylo svěřeno a co spravujeme.

P. Filip Lobkowicz OPraem., tepelský opat
Naše kanonie je tu více než 
osm století a zajímavé je, 
že formálně, tedy právně 
nebyla nikdy zrušená. Po-
té, co řeholníky komunisté 
z kláštera vyhnali, jsme se 
v roce 1990 vrátili a začali 
jej opravovat. Nejdřív jsme 
bydleli na faře v  Marián-
ských Lázních a pak se ko-

munita nastěhovala do kláštera. Centrum našeho 
života spočívá v liturgii, jak si přál zakladatel klášte-
ra bl. Hroznata, a také v pravidelné chórové modlit-
bě, k níž se v týdnu scházíme v kapli a v sobotu zve-
me do opatského chrámu i věřící, aby se připojili. 
Duchovně sloužíme zejména farnostem v našem 
okolí. A protože náš zakladatel byl prohlášen za pa-
trona naší diecéze, scházejí se věřící u jeho hrobu. 
Rodí se tu hezká tradice. Hostíme tady pravidelně 
diecézní pouť. 

P. Marian Kosík OPraem.,
novoříšský opat 

Duchovní správu vedeme 
v celkem sedmi farnostech. 
Jednou z  nich je poutní 
místo Křtiny. V klášteře ko-
náme duchovní obnovy, 
exercicie, setkávání terciá-
řů a podobně. V pastoraci 
se věnujeme všem věko-
vým skupinám. Snažíme se 
nezapomínat na děti, mlá-

dež a hledající. K tomu slouží zejména prázdninové 
letní tábory i víkendy pořádané pro děti v klášteře 
nebo na faře. Co se týká kultury, je možné si pro-
hlédnout barokní knihovnu a  muzea hudebních 
skladatelů, zdejších rodáků, bratří Vranických 
a básníka Otokara Březiny, expozice ze života kláš-
tera a klenotnici. V hudebním sále bývají koncerty 
a  hudební akademie, pořádáme výstavy a  před-
nášky. 

Jelikož se nám vrátil majetek, vytvořili jsme 
už několik pracovních míst pro lesní a  země-
dělské i  administrativní pracovníky. S  vědo-
mím, že klášter vždy pracoval na poli chari-
tativním, věnovali jsme velkou budovu při 
klášteře k vytvoření Domova s pečovatelskou služ-
bou. A  leží nám na srdci i  rozšíření a  zkvalitně-
ní ubytování v prostorách kláštera. Na tom nyní
pracujeme.

P. Jaroslav Šimek OPraem.,
želivský opat

Ač nás dělí 900 let od
založení řádu, myšlenky
sv. Norberta nás inspirují 
i dnes. Podle jeho vzoru se 
snažíme v  komunitě být 
hodně spolu i mimo každo-
denní modlitby: pomáhat 
si, odpouštět si, navštěvo-
vat bratry, kteří nebydlí 
v klášteře. Mše svaté slou-

žíme denně a samozřejmě jsou přístupné veřejnosti 
(nyní alespoň online). V rámci pastorace pořádáme 
semináře a duchovní cvičení – např. s Patem Collin-
sem z Irska, Eliasem Vellou z Malty a dalšími kaza-
teli. V pastorační místnosti našeho kláštera se za 
normálních okolností každý týden setkávají členové 
křesťanského společenství k rozjímání nad Písmem, 
modlitbě a zpívání chval. Pořádáme dětské tábory 
a víkendové akce pro děti a mládež, Den rodin, ko-
mentované prohlídky kláštera. V tom všem je proje-
vována snaha pokračovat v Norbertově apoštolátu, 
službě a pohostinnosti. V  tomto duchu také rozvíjí-
me naši ekonomickou činnost, kdy kromě obhospo-
dařování hmotných statků vytváříme zázemí pro 
naše návštěvníky, kterým můžeme poskytnout s pé-
čí o duši občerstvení pro tělo v klášterní restauraci 
a wellness centru i ubytování v našem hotelu.

(mach)

Pokračujeme v Norbertově apoštolátu i službě 

Opat Daniel Janáček (vlevo) při přijímání nového člena konventu.  Snímek Václav Kittel
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Poděkování
Velmi děkujeme čtenářům Katolického 
týdeníku za jejich podporu! Je pro nás 
povzbuzením, že vám osudy lidí zasaže-
ných zločinem nejsou lhostejné. 

Každý skutek lásky, každá stokoruna při-
náší naději tam, kde předtím žádná ne-
byla: naději na jiný život, naději na život 
s Bohem. Děkujeme!

Hledáme vánoční anděly
Mnoho dětí vězněných rodičů žije 
v chudobě. Chceme, aby se na Štědrý 
den měly proč radovat, i když je jejich 
maminka nebo tatínek ve vězení. K do-
pisu od rodiče přidáme vánoční dárek 
a pošleme jej dítěti. Pod stromečkem 
tak najdou důkaz, že je rodič má stále 
rád a myslí na ně.

500 Kč stačí na to,

aby bylo o jedno radostné 

dítě na Vánoce víc.

Staňte se

vánočním andělem!

2501472785 / 2010

Mezinárodní vězeňské společenství, z. s.
www.mvs.cz
http://andelskystrom.cz
andelskystrom@mvs.cz
Tel.: 775 342426

STAŇTE SE VÁNOČNÍM ANDĚLEM

Děkujeme, že s vaší pomocí nakoupíme vánoční dárky 
těmto potřebným dětem. 

Děkujeme, že s vaší pomocí nakoupíme vánoční dárky 
těmto potřebným dětem.

Co vše obnáší nedělní 
přenosy bohoslužeb různých 
křesťanských církví, které 
do konce roku vysílá ČT2 
z pražského Komunitního 
centra Matky Terezy? 

Největší sídliště v  republice, pražské Jižní 
Město, v sedm hodin ráno ještě dřímá v listo-
padové mlze, ale v oknech Komunitního centra 
Matky Terezy (KCMT) se už svítí a „na place“ 
běhá několik ze dvacítky členů televizního štá-
bu. To aby do desáté, kdy přenos bohoslužby 
začne, vše technicky připravili. „Je to adrena-
lin. Když přenos začne, mám v podstatě hoto-
vo a už s výsledkem nic moc nenadělám,“ po-
pisuje Jindřich Bareš, vedoucí produkce z ČT, 
který na přenosech spolupracuje už 30 let.
„Průběh pak sleduji jen kvůli popisu a případ-
nému urychlování či zpomalování,“ dodává. 
A vypovědělo mu v tak napjaté chvíli někte-
ré zařízení službu? „Zrovna před čtrnácti dny 
– jeden přístroj způsobil rozpad obrazu, ale 
nedalo se nic dělat, trvalo to asi půl minuty,“ 
vzpomíná.

Bohoslužbu snímá pět kamer, presbytář na-
svěcují čtyři osvětlovači a ozvučují dva asis-
tenti, technik zajišťuje přenos v satelitním vo-
ze a dva další obsluhují kamerový jeřáb. Štáb 
doplňuje ještě střihač a dva produkční. A ne-
chybí samozřejmě režisér, který celebrantům 
předem dává pokyny – kudy přijít a kam se 
dívat – a moderátorka, která bohoslužbu uve-
de. Většina štábu je pak při samotném přenosu 
mimo kostel a uvnitř zůstanou jen kamerama-
ni s pomocnou režisérkou.

Televizní čas plyne rychleji 

Za scénář ručí Martin Horálek, dramaturg ná-
boženské redakce ČT. Obsah kázání si zjišťuje 
s předstihem, aby pak slova u ambonu kore-
spondovala se záběry kamery. „Když se ho-
milie týká Panny Marie, předem si v interiéru 
najdeme mariánskou tematiku,“ vysvětluje. 

Střídá se vždy katolická bohoslužba s ne-
katolickou. Kazatele si ČT vybírala napříč de-
nominacemi mezi osobnostmi, které mohou 
oslovit širší veřejnost. Tuto neděli (22. 11.) 
celebruje mši sv. plzeňský biskup Tomáš Ho-
lub, další mši sv. (6. 12.) pak vojenský kaplan 
P. Jaroslav Knichal a 20. prosince farář jiho-
městské farnosti P. Michael Špilar. Začátkem 
měsíce to byl P. Marek Vácha nebo populární 
duo evangelických farářů Pastoral Brothers. 
„Diváci znají P. Váchu jako publicistu, oba fa-
ráře zase jako youtubery – a teď je třeba popr-
vé poznali jako duchovní,“ odůvodňuje výběr 
Horálek. 

S ohledem na dynamiku vysílání a diváky, 
kteří do kostela běžně nechodí, mají přenosy 
pouze 45minutovou stopáž. Kazatelé si pro-
to musejí uvědomovat, že televizní čas „plyne 
rychleji“ než ten reálný, a tak při bohoslužbě 
také sledují hodiny. „Zprvu nejsou časovým 
omezením nadšeni, ale nakonec nám za to po-

děkují,“ směje se Horálek. „Standardně lze vy-
sílací čas o něco málo přesáhnout,“ naznačuje 
Bareš krajní limit.

Hra před Boží tváří

Komunitní centrum Matky Terezy si Čes-
ká biskupská konference s Ekumenickou ra-
dou církví zvolily pro přenosy bohoslužeb, 
které nabídla ČT, hned na jaře s vyhlášením
všeobecné karantény. Vysílala se odsud i půl-
noční mše svatá před dvěma lety. „Jeho velkou 
výhodou je vlastní parkoviště, kam se vejde 
naše technika,“ vysvětluje Horálek. A jak po-
tvrzují další členové štábu, prostor u kostela 
pro pět velkých dodávek je klíčová věc. Sehnat 
v Praze zábor je zdlouhavý – několikatýdenní 
– a hlavně velmi drahý proces. 

Výhodná je zde i variabilita sálu, který už 
má televizní štáb „osahaný“ a dveře zde má 
otevřené. Nehrozí však, že se interiér KCMT 
brzy okouká? „Proto jsme na prázdné lavice 
někdy pokládali vytištěné fotky farníků,“ při-
pomíná vedoucí produkce Bareš. 

Při bohoslužbách tady už několikrát za-
hrál křesťanský písničkář Pavel Helan. „Je to 
ohromný zážitek. Hrát Ebenovo Ordinárium 
na kytaru je výzvou a odměnou současně,“ líčí 
nadšeně. „Nejlepší je začátek. Chystám prs-
ty na hmatník, produkční mávne – a jedem. 
Kolem prochází biskup Václav Malý, vážím si 
takové společnosti,“ dodává Helan. Na violon-
cello jej doprovází Jan Zvěřina z Prague Cello 
Quartetu. Nedávno Pavel Helan, který při bo-
hoslužbách vybírá i z vlastní tvorby, složil píseň 
Směj se očima. „Nebýt nošení roušek, takový 
nápad by nepřišel. Dostávám mnoho kladných 
ohlasů od diváků, dělá mi to velikou radost,“
uzavírá písničkář.

Na specifika bohoslužeb před kamerou 
upozorňuje i tamní farář P. Michael Špilar, kte-
rý je mj. vystudovaný elektrotechnik a s pře-
nosy má bohaté zkušenosti. Problematické je 
podle něj zvláště zvukové propojení prostoru 
– to když jsou hudebníci odděleni od prostoru 
presbytáře sklem. „Liturgie přitom potřebu-
je mít všechny části vnitřně propojené,“ zdů-
razňuje P. Špilar. Televizní přenos má pro něj 

ale i jiná úskalí: „Nevidím, jak farníci reagují, 
tudíž nemohu přizpůsobit dikci.“ Při jednom 
dřívějším přenosu se mu stalo i  to, že slavil 
mši svatou až příliš rychle. „Asistentka režie 
pak chodila vzadu s velkým nápisem ‚POMA-
LU!‘,“ směje se P. Špilar. 

Opačný případ zažil u liturgie Květné nedě-
le, kdy bylo naopak času nazbyt, a bylo poku-
šením ji uměle „nadívat“. „Bohoslužba nesmí 
být bezobsažná. Romano Guardini o ní uvažo-
val jako o ‚hře před Boží tváří‘, ovšem ve smy-
slu slavení,“ vysvětluje P. Špilar a přiznává, že 
jeho vztah k přenosům se postupně prohlubu-
je, jak si lépe uvědomuje, jaký nástroj evange-
lizace to je. „U obrazovek pak vždy hraje ro-
li připravenost posluchače. Jestliže si přenos 
pouštějí lidé, kteří si jen ‚plní povinnost‘, je to 
stejné, jako mít v kostele ‚sedače‘, ‚vstávače‘ 
a ‚klekače‘,“ přirovnává farář. 

Kde je moje ovečka?

S přenosem mší svatých má dlouholeté zku-
šenosti ředitel TV Noe P. Leoš Ryška. „Pře-
nos vyžaduje mnohem větší koncentraci. Vždy 
mám při něm chvění,“ popisuje s tím, že je dů-
ležité krásu liturgie přenosem „neshodit“. Mši 
svatou přenáší mobilem i ze své farnosti v Os-
travě-Heřmanicích. Ač je tam farníků kolem 
sta, přenosy přes Facebook sledují až tři stovky 
lidí, což ho těší.

Přenosy TV Noe z její ostravské kaple Te-
lepace denně ve 12.00 a 18.00 hodin zajišťuje 
menší tým – režisér, tři kameramani, zvukař, 
technik, střihač a produkční, který kněze uvá-
dí a „dělá“ Boží lid při odpovědích. „Důležité 
je pracovat s knězem, aby věděl, kde je jeho 
‚ovečka‘, tedy v objektivu kamery, a uměl s di-
váky – i ležícími, nemocnými – komunikovat. 
Ti pak mohou pocítit, že na ně někdo myslí – 
jako by k nim přišel na návštěvu,“ nastiňuje
P. Ryška. A podobně se vyjadřuje písničkář 
Pavel Helan, kterému jedni fanoušci napsali: 
„Tak zase jste byl u nás v obýváku, a kdybyste 
vydržel, dostal byste i oběd!“

Rodinný rituál

Údaje o sledovanosti bohoslužeb zpracovává 
v ČT oddělení analýz, které má k dispozici data 
o věku, pohlaví či vzdělání diváků. „Katolické 
bohoslužby sleduje kolem sto tisíc diváků i ví-
ce – tedy za předpokladu, že na jednu televizi se 
někde dívá třeba celá rodina nebo lidé v domo-
vě důchodců,“ shrnuje Martin Horálek s tím, 
že sledovanost z týdne na týden roste (mši sv.
s P. Váchou sledovalo dokonce 130 tisíc lidí). 
„Divák si tedy přenos našel a  jde cíleně za 
ním,“ dodává dramaturg.

S  diváky lze ale interaktivně pracovat i  e-
-mailem: na adresu primluvy@kcmt.cz mohou 
zasílat své přímluvy. „Týdně dostaneme desít-
ky e-mailů. Často do nich lidé připíšou věty ja-
ko: Sice nejsem katolík, ale chtěl bych popro-
sit o modlitbu,“ uvádí Horálek. A jak dodává, 
z pročítání a třídění přímluv se stal u něj doma 
rodinný rituál. „Ty, které se na bohoslužbě číst 
nebudou, naše dvě malé dcery pečlivě nastříhají 
do košíčku. Ten se pak symbolicky položí před 
oltář,“ uzavírá. TEREZA ZAVADILOVÁ

Než se zapnou kamery 

Přenos mše sv. s P. Markem Váchou z KCMT sledovalo začátkem listopadu přes 130 tisíc diváků. 
Zdařilému přenosu předchází mnohahodinová práce. Snímky Veronika Konvičná a autorka



Křesťanství
Svět
Kultura P E R S P E K T I V Y 47
Erben – básník jediné sbírky
Jaroslav Someš

Není mnoho autorů, kteří by se 
proslavili jen jedinou vydanou
knihou. V české poezii patří
k takovým výjimkám Karel Jaromír 
Erben, od jehož úmrtí uplyne
21. listopadu 150 let. Nesmrtelnost 
mu zajistila útlá sbírka balad 
Kytice z pověstí národních.

Paradoxní je, že kdyby v Erbenově době 
existovaly osobní dotazníky a on měl 
takový formulář o  sobě vyplnit, do 
kolonky „povolání“ by zřejmě napsal 

všechno jiné, jen ne „básník“ – možná „historik 
a právník“, možná „sekretář Českého musea“ 
(což je dnešní Národní muzeum) a zcela určitě 
„archivář hlavního města Prahy“. A to by ve-
dle vzdělání a zaměstnání opomenul své dal-
ší bohaté aktivity, editorství, překladatelství, 
a hlavně sběratelskou činnost v oblasti lidové 
slovesnosti nejen české, ale slovanské vůbec. 

Je úctyhodné, co tento tichý, pro vadu řeči 
samotářský a od mládí chorobami stíhaný muž 
stačil za 59 let svého života vykonat. Narodil 
se 7. listopadu 1811 v podkrkonošském Mi-
letíně v rodině ševce a sadaře. Od otce získal 
lásku k přírodě, od dědečka a strýce, kteří byli 
místními učiteli, zájem o vzdělání. S velkými 
existenčními obtížemi vystudoval gymnázi-
um v Hradci Králové a potom fi lozofi i a prá-
va v Praze. Už během studií začal publikovat 
v českých časopisech. Seznámení s Františkem 
Palackým podpořilo jeho vztah k dějinám. 
Zaměřil se především na tzv. pomocné vědy 
historické, postupně se stal členem Královské 
české společnosti nauk, sekretářem Českého 
musea a od roku 1851 pražským archivářem. 
Připravil k vydání řadu stěžejních děl z naší 
národní minulosti, např. Kosmovu kroniku, 
Legendu o sv. Kateřině, tři díly Husových spi-
sů, Knihy šestery Tomáše Štítného, Harantovu 
Cestu do Svaté země nebo výtahy z nejstarších 
listin Čech a Moravy (Regesta diplomatica). 
Věnoval se i pražskému místopisu, spolupra-
coval s Maticí českou na kodifi kaci spisovné 
češtiny a byl spoluautorem české právnické 
terminologie. 

Jeho osobní život nebyl příliš šťastný. 
Většina jeho aktivit byla čestná nebo špatně 
placená, takže se neustále potýkal s finančními 
problémy. První manželka mu zemřela, ze šesti 
dětí se jen tři dožily dospělosti a on sám trpěl 
tuberkulózou, na kterou také zemřel.

„Vedlejší činnost“ 
budoucího archiváře
Jedním z úkolů, kterými Erbena po dokončení 
studií práv pověřil František Palacký, byla po-
moc při pořádání archivu českých šlechtických 
rodů. V rámci této práce jezdil mladý jurista 
po celých Čechách a shromažďoval materiály. 
Při té příležitosti si nevšímal jen zámků a je-
jich archivů, ale také podzámčí. Jako upřím-
ný vlastenec, horující pro myšlenky obrození 
národního života a slovanské vzájemnosti, se 
čím dál víc zajímal o lidovou kulturu, zejména 
o lidovou slovesnost. Začal sbírat české lidové 
písně, a to nejen jejich texty, ale i nápěvy. Mezi 
několik málo podporovatelů tohoto jeho úsilí 
patřili dva kněží: minorita František Doucha 
a miletínský kaplan Josef Roštlapil. Výsledky 
své sběratelské práce Erben vydal v letech 1842 
až 1845 ve třech svazcích pod názvem Písně 
národní v Čechách; dále je pak rozšiřoval, takže 
výslednou podobou z roku 1864 jsou Prostoná-
rodní české písně a říkadla obsahující 2 200 textů 
s přílohou nápěvů. Pro veřejnost bylo velkým 
překvapením, že vedle lyrických písní a vese-
lých popěvků se v českém folkloru našla řada 
rozměrných epických, a dokonce baladických 
textů. Ve svém výzkumu se Erben soustředil 
pouze na oblast Čech; na Moravě byl jeho sou-
putníkem ve sběratelství lidové poezie P. Fran-
tišek Sušil. 

Kromě písní a  říkadel se Erben současně 
věnoval českým národním pohádkám. Také 
k  jejich shromažďování přistupoval vědecky 
a hledal jejich spojitosti s lidovou slovesností 
jiných slovanských národů. Využíval při tom 
svých jazykových schopností – vedle němčiny 
uměl polsky, srbochorvatsky a rusky (přeložil 
např. srbský epos Kralevic Marko nebo ruské 
Slovo o pluku Igorově). Sbírka Sto prostonárod-

ních pohádek a pověstí slovanských v nářečích pů-
vodních, kterou vydal v roce 1865, neměla svým 
rozsahem v tehdejším slovanském světě obdo-
bu. O čtyři roky později z ní vybral devadesát 
příběhů pro český překlad s názvem Vybrané 
báje a pověsti národní jiných větví slovanských. 
Součástí sbírky původně byly i české národní 
pohádky, které od té doby vycházejí samostat-
ně v nových a nových vydáních a spolu s po-
hádkami Boženy Němcové patří do našeho 
klasického literárního odkazu. 

Kytice uvitá po částech
Jako autor patří Erben ke generaci českých 
romantiků. Byl vrstevníkem Karla Hynka Má-
chy, Karla Sabiny nebo Josefa Jaroslava Kali-
ny. K romantismu tíhl už svou uzavřenou po-
vahou. Měl silnou fantazii, a za studentských 
let si dokonce zapisoval své těžké sny. Kromě 
toho byl značně sečtělý. To všechno se odrazilo 
v jeho prvních básnických pokusech, které se 
datují od příchodu do Prahy v roce 1831. Už 
názvy básní – Zazděná, Cizí host, Řevnivý, Pek-
lu propadlá – napovídají, že se v nich snoubil 
vliv světového romantismu, představovaného 
Georgem Gordonem Byronem, a domácí starší 
generace Puchmajerovy. V průběhu dvacátých 
a  třicátých let však začal František Ladislav 
Čelakovský uveřejňovat básně, kde napodobo-
val lidovou poezii. Nejprve ruskou ve sbírce, 
která vyšla v roce 1829 pod názvem Ohlas pís-
ní ruských, a pak českou, kterou vydal o deset 
let později jako Ohlas písní českých. Erben v té 
době už několik let putuje po venkově a horli-
vě sbírá lidovou slovesnost. Po vzoru Čelakov-

ského se rozhodne také ve své tvorbě oživovat 
národní náměty. 

První takovou Erbenovou básní se stalo 
Sirotkovo lůžko, časopisecky uveřejněné v roce 
1837. Jde ještě jen o parafrázi známé písně Osi-
řelo dítě. V dalších letech se už začínají postup-
ně objevovat básně později zařazené do Kytice. 
Datování jejich vzniku není přesné, často ne-
odpovídá době jejich publikování. K těm nej-
starším patří Poklad, uveřejněný v roce 1838, 
a Polednice (1840). V průběhu čtyřicátých let 
se v tisku objevily ještě Svatební košile a Štědrý 
den a v roce 1851 Holoubek. O dva roky poz-
ději vychází celá sbírka s názvem Kytice z po-
věstí národních, která obsahuje jedenáct balad 
a vstupní alegorický prolog. Kniha je vlastně 
promyšleným výběrem z šestnácti let tvorby 
– vždyť první náčrt k Záhořovu loži, které před-
tím samostatně publikováno nebylo, pochází 
již z roku 1837 a třeba dopis Boženě Němco-
vé z roku 1844 dokládá, že už tehdy Erben 
uvažoval o Zlatém kolovratu. Když v roce 1861 
připravoval druhé vydání Kytice, přiřadil nově 
ještě jednu baladu – Lilii, čímž sbírka dostala 
defi nitivní podobu.

Obhájcem řádu
Stejně jako Erben se mnozí jeho současníci 
inspirovali lidovými bájemi nebo používali 
baladu jako literární formu. Květy jejich po-
ezie však už dávno ztratily svou vůni, zatím-
co Erbenova Kytice kvete stále v plné svěžesti. 
Když si položíme otázku proč, najdeme hned 
několik příčin. Především se tu podařilo pře-
kročit pouhou ohlasovost, napodobující lido-
vou poezii. Zůstal obrazivý jazyk, podobající 
se textům národních písní, ale je používán se 
snahou o co největší úspornost a konkrétnost. 
Náměty jsou většinou čerpány z lidové sloves-
nosti, a to nejen české – Erben ke každé bás-
ni připojil Poznamenání, kde inspiraci nalezl. 
Snad jen Štědrý den má smyšlený děj, založený 
na vánočním obyčeji. Ostatní básně mají iden-
tifi kovatelné zdroje v pohádkách (Zlatý kolo-
vrat, Vodník, Vrba, Lilie), pověstech (Poklad, Po-
lednice, Záhořovo lože) nebo lidových baladách 
(Svatební košile, Holoubek, Dceřina kletba). Pří-
běhy však nejsou pouze převyprávěny, nýbrž 
umělecky zpracovány, a  je jim dáno mravní 
poslání. 

Příkladem může být třeba báseň Poklad. Vy-
chází ze dvou pramenů. Tím prvním je legen-
da, že každoročně se na svátek sv. Klimenta 
otvírá Černé moře, aby bylo možno suchou 
nohou dojít k světcovu hrobu, a že tam jed-
nou matka zapomněla na rok své dítě; dru-
hým pramenem je pověst o otvírání pokladů 
na Velký pátek během pašijí. Erben oba mo-
tivy propojil, příběh zasadil do české krajiny 
(„kostelíček s věží nízkou“, odkud zazníva-
jí pašije, je jistě někde v  jeho rodném Pod-
krkonoší), a hlavně povýšil na oslavu mateřské 
lásky, která musí projít těžkou zkouškou, aby 

pochopila, „že-tě velmi málo zlato, avšak dítě
nade všecko“. 

Erben je ve své Kytici obhájcem řádu, mo-
rálního i přírodního. Jakékoli narušení nebo 
vybočení je proviněním, po němž musí násle-
dovat buď pokání, nebo trest. Každá báseň 
sbírky proto má svou závěrečnou katarzi, čímž 
se Erben rovněž vymyká z poezie svých sou-
časníků. Doložit to lze např. na Svatebních koši-
lích. Pověst o mrtvém ženichovi, který se vrátil 
pro svou nevěstu, zná řada evropských náro-
dů. Nejednou byla také zpracována básnicky. 
Balada Lenora od německého básníka Gottfrie-
da Augusta Bürgera dokonce někdy bývá po-
kládána za předobraz básně Erbenovy. Jenže 
tam, kde Lenořina cesta s mrtvým ženichem 
končí tragickou zkázou, obrací se Erbenova 
nevěsta k Panně Marii, před jejímž obrazem 
doma vyřkla rouhavá slova, prosí ji o pomoc 
a je zachráněna. „Dobře ses, panno, radila, na 
Boha že jsi myslila…“ uzavírá básník příběh.

Síla pokání a Boží 
milosrdenství
Je zajímavé, že hlavními postavami téměř 
všech básní Kytice jsou ženy – matky, dcery, 
nevěsty, ženské postavy milující, trpící i provi-
nilé. Vlastně jedinou výjimkou je Záhořovo lože. 
Zdá se, že vznikalo nejdéle. Básník na něm 
pracoval celých těch šestnáct let. Z  raných 
skic poznáváme, že původně to měl být pří-
běh otcovraha, tak trochu v máchovském sty-
lu. Výsledný tvar má podobu básnické legendy 
o síle pokání, jež vítězí i nad pekelnou mocí, 
a o Božím milosrdenství, které není odepřeno 
ani největšímu hříšníkovi. Celou sbírku rámují 
dvě básně, které se celkovému baladickému la-
dění vymykají, vstupní Kytice a závěrečná Věšt-
kyně. Kytice vychází z metafory o mateřídoušce 
a plní funkci tzv. argumenta neboli zdůvodně-
ní. Věštkyně je vlasteneckým apelem, vycházejí-
cím z pověstí o Libuši a skládajícím se z něko-
lika zlomků. 

V  dalším vývoji české kultury inspirova-
la Erbenova sbírka řadu významných uměl-
ců – jen namátkou, z hudebních skladatelů 
to byli např. Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich, 
Vítězslav Novák nebo Bohuslav Martinů, 
z výtvarníků Jan Zrzavý, Cyril Bouda, Anto-
nín Procházka, Alén Diviš nebo Ludmila Ji-
řincová, dále divadelní a fi lmoví režiséři atp. 
Zásadní význam Kytice nicméně tkví v  tom, 
že připomínala a stále připomíná, že existují 
vyšší, trvalé hodnoty, které jsou záchytným 
bodem nad světskou pomíjivostí, nejistotou 
a  zmatkem. „Ve skrovnou já tě kytici zavá-
žu,“ píše Erben v úvodní básni. Jak velký po-
klad však tento skrovný svazek květů-básní
představuje!

Autor je divadelní historik, herec, 
publicista a pedagogKarel Jaromír Erben

Erbenova Kytice v nejnovějším provedení Národního divadla v Praze. Snímek ND



V sobotu 7. listopadu zemřel 
Jonathan Sacks, známý britský rabín 
i autor náboženské literatury.

OHLÉDNUTÍ 
P. Marka Váchy

Jeden den jsem si přes internet kupoval 
knihu Morality od Jonathana Sackse a dal-
ší den se mi ozvali z Katolického týdení-
ku, jestli bych nenapsal o siru Jonatha-

novi nekrolog. Nevěděl jsem, že zemřel, ale 
opravdu – 7. listopadu 2020 po krátkém ataku 
rakoviny v pouhých 72 letech odešel k Bohu 
jeden z nejvlivnějších duchovních těchto časů. 
Jsou úmrtí blízkých, která vás zasáhnou do 
hloubky, ale málokdy mě takto zasáhla smrt 
člověka, kterého jsem nikdy osobně neviděl, 
jako v případě rabína Jonathana Sackse.

Autor více než třiceti knih, stovek krátkých 
i  delších zamyšlení na Youtube, duchovní 
autorita Velké Británie, prorok dnešní doby. 
S manželkou Elaine slavili tento rok zlatou 
svatbu, mají spolu tři děti a již devět vnuků.

Jeho nejednoduchý a  určitým způsobem 
dosti bolestivý život ostře kontrastuje s  jeho 
knihami, moudře klidnými. Jeho otec přišel 
do Velké Británie z Polska a mezi předky nebyl 
nikdo rabínem. Jonathan, narozený 8. břez-
na 1948, se chtěl stát účetním. V 19 letech při 
své cestě do USA se ovšem setkává s rabínem 
Menachemem Mendelem Schneersonem, což 
je pro něj klíčovým životním momentem a bo-
dem obratu, po rozhovoru s ním se rozhoduje 

stát se rabínem. Jeho kariéra jde posléze strmě 
nahoru. V letech 1991 až 2013 bude vrchním 
rabínem Commonwealthu a vzhledem ke své 
otevřenosti k jiným náboženstvím, především 
ke křesťanství, bude ostře kritizován a  na-
padán jak ze strany ultraortodoxního křídla 
judaismu, tak z jeho opačného liberálního kří-
dla – a z pozice obou krajností současného ju-
daismu byl a bude nahlížen jako kontroverzní 
postava. 

Nic z těchto pnutí a vnitřních bojů v  jeho 
knihách není. Jsou hluboké, psány překrásnou 
angličtinou. Sacks navíc měl nevšední dar vy-
světlovat složité věci jednoduše. Nechť to ne-
zní jako vychloubání, jeho knihy jsem přečetl, 
pokud vím, všechny a byly pro mě obrovským 
zážitkem. Velmi jasné, velmi moudré, psané 
duší, která touží po Bohu. Sacksovy texty jsou 
pověstným bílým ohněm na černém ohni (me-
tafora z rabínské literatury, která popisuje psa-
ní Tóry – pozn. red.), chtělo by se říct, a to ne-
jen když píše komentáře k biblickým knihám, 
ale ať píše cokoli. 

Sacks mi otevřel oči pro knihu Gene-
sis a vůbec pro všechny knihy Pentateuchu. 
Nikde jinde jsem nenašel tak pronikavé po-
střehy o současné době nebo o  jednotlivých 
knihách hebrejské Bible (třeba o knize Kaza-
tel) jako u Sackse. V Sacksovi si křesťanský 
čtenář nemůže neuvědomit, jak moc blízko 
jsou u sebe duše, které touží po Bohu. Jeho 
Introduction to the Holidays je skvělým úvo-
dem do slavení jednotlivých židovských svát-
ků roku a  křesťanský čtenář pochopí mno-
ho nového i z těch našich křesťanských, jako 
jsou Velikonoce. Ekumenismus (nebo me-

zináboženský dialog) má ten, kdo ho chce 
mít.

Jonathan Sacks ovšem nebyl jen mystikem, 
žil nohama na zemi a velmi se angažoval v pro-
blémech tohoto světa. Byl velkým zastáncem 
státu Izrael. V jedné knize mluví o tom, že verš 
žalmu: „prostíráš pro mě stůl před zraky mých 
nepřátel,“ je popisem současné situace Izrae-
le. Dodávám k tomu, že svým způsobem je to 
i popis Sacksova života. 

Mnoho jeho přednášek je na internetu. V de-
batě s militantním ateistou Richardem Daw-
kinsem jsem obdivoval Sacksův klid, v jiných 
debatách jeho vzdělanost a ve všech smysl pro 
typicky židovský humor. Postupem let se Jo-
nathan Sacks stal jakousi neformální duchovní 
autoritou ve Velké Británii, což s sebou přines-
lo i mnoho ocenění. Královna Alžběta jej pový-
šila do šlechtického stavu a v roce 2016 dostal 
Templetonovu cenu. Ale to není důležité. Pod-
statné je, že Sacks zůstal celý život pokorným, 
hluboce věřícím člověkem, velkoryse snášejí-
cím veškeré pronásledování i kritiku. Jeho víru 
vnímali všichni, kdo ho znali. I ze záznamů 
jeho meditací a přednášek dýchá zvláštní klid.

V  jednom rozhovoru prozradil, že by si 
přál mít na náhrobku nápis: „Duše, která žíz-
nila po Bohu“. Věřím, že 
jeho celoživotní žízeň je 
naplněna a  rabín Sacks 
již nyní vidí Boha tváří
v tvář.

Autor je kněz a biolog, 
 přednosta Ústavu 
etiky na 3. LF UK

a začali jim důvěřovat až v pozdějších fázích 
procesu (to byla většina představitelů armád-
ních kruhů, kteří jednak byli ovlivněni nacistic-
kou ideologickou koncepcí Gottgläubig a ne-
měli důvěru v církve a jednak vnímali kaplany 
jako představitele nepřátelské armády), další 
naopak už od počátku pastorační péči vítali 
(např. již zmíněný Hans Frank či bývalý vůdce 
Hitlerovy mládeže Baldur von Schirach).

Přiznání viny
Neméně zajímavé je sledovat vztah obžalo-
vaných k otázce vlastní viny. Zatímco většina 
alespoň v rámci rozhovorů s kaplany částeč-
nou odpovědnost za zločiny připustila a lito-
vala svého předchozího jednání, někteří trvali 
na své absolutní nevině nejen před soudním 
tribunálem, ale i před kaplany. Speciální pří-
pad pak představoval Hermann Göring, který 
k pastoru Gereckemu přistupoval se stejným 
cynismem jako k celému procesu a snažil se 
pastorační péči zneužít k ovlivňování ostat-
ních vězňů i členů tribunálu, což se mu díky 
kaplanově prozíravosti nepodařilo.

Oba kaplani, kteří během procesu úzce spo-
lupracovali, zůstali s obžalovanými až do kon-
ce, odsouzené k trestu smrti doprovázeli na 
popraviště. Pastorační péče byla pro vězně mi-
mořádně důležitá, o čemž svědčí i skutečnost, 
že když měl být pastor Gerecke vyřazen z ak-
tivní služby a měl se vrátit zpět do USA, se-
psal zástupce vězňů, vedoucí říšského rozhlasu 
Hans Fritzsche, dopis pastorově manželce. Vy-
světloval v něm kaplanovu nezastupitelnou roli 
a jménem vězňů žádal, aby manželovi umožni-
la zůstat v Norimberku až do konce procesu, 
přičemž dopis podepsalo všech 21 vězňů. 

Nezpochybnitelný je i pozitivní vliv na jed-
notlivé vězně. Hans Frank, který byl O’Conno-
rem připravován na křest a následně pokřtěn, 
se v rozhovoru s vězeňským psychologem vyjá-
dřil, že díky nalezené víře byl schopen doznat 
svou vinu. Bývalý ministr zahraničí Joachim
von Ribbentrop, který během nacistické vlády 
vystoupil i s manželkou z církve a který byl 
zpočátku vůči návštěvám Gereckeho skeptic-
ký, časem přijal nabízenou pastorační péči, 
projevil lítost nad svými  činy a přesvědčil svou 
ateisticky založenou manželku, aby souhlasila 
se křtem jejich dětí. Kaplani totiž poskytovali 
pastorační péči i rodinám souzených. 

Příklad pastorační služby během Norimber-
ského procesu prokazuje nesmírnou důležitost 
vězeňských kaplanů, a také 
že pastorační péče má vel-
ký význam i  v  případech 
pachatelů těch nejzávaž-
nějších zločinů.

Autor je doktorand 
Právnické fakulty UK a člen
Společnosti pro církevní právo
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ANKETA:

Připomněli jste si letos výročí
17. listopadu?
a) ano; b) ne.
Hlasujte na www.katyd.cz 
Otázka v minulém KT zněla:
Máte mezi přáteli lidi v nouzi?
a) ano (20); b) ne (60).

© Jan Hrubý

FEJETON 
Kateřiny Koubové

Stáváš se navždy zodpovědným za to, 
cos k sobě připoutal,“ řekla liška Ma-
lému princi. Kolik lidí jsem připou-
tala já a nechala nevšímavě odplout? 

A přistupuju s vědomím této odpovědnosti ke 
každému dalšímu novému známému? 

Na Exypéryho lišku teď vzpomínám nějak 
hmatatelněji, jak všichni zvažujeme, koho 
pustíme do své převážně rodinné bubliny. Od-
padly humorné debaty u farního kafe, mno-
hačlenné oslavy, sraz s přáteli, po kterém od 
smíchu bolí břicho, ba i narozeniny slavíme po 
částech. Nad každým sundáním roušky v blíz-
kosti druhého, nad každým pozváním domů 
se snáší stín nákazy. Setkání vyžaduje tichý 
souhlas obou: jsem smířená s tím, že mě mů-
žete nakazit. Pandemie obnažuje, že potkání 
s druhým má svou váhu a může jak bolet, tak 
navýsost těšit.

Jakou radost teď máme z každé tváře, která 
návštěvou obohatí náš zúžený okruh sociál-
ních kontaktů. Pamatujeme si, o čem jsme se 
bavili, víc si všímáme, svět běží pomaleji, zá-
žitky stíháme strávit.

S touhou zůstat ve spojení i s dalšími přáteli 
jsem se jala telefonovat drahým starším spolu-
farníkům, blízkým duším. Chybíme si. Chtěla 
jsem je potěšit, leč výsledek byl nevalný. Jed-
nu farnici jsem slovně vyhnala aspoň obejít 
dům, jen doufám, že si při tom nezlomí nohu, 
jak vyhrožovala. A dva další jsem ponoukla jít 
na testy, protože měli jasné příznaky korona-
viru. Byli negativní – a já si vyčítám, že jsem 
je zpanikařila. Své rady už si nechám stranou.

Nakonec jsem zavolala kamarádce, matce 
dvou malých dětí, chtěla poradit s jedním ná-
kupem. Původně technický telefonát se během 
dvou hodin proměnil v psychologickou pomoc. 
Tuto supermatku, organizátorku mnoha akcí, 
můj telefonát vytrhl na chvíli z  izolace, do 
níž se rodina uzavřela 
už od jara, aby se malá 
vnoučata mohla dál ví-
dat s babičkou a dědeč-
kem. Frustrace se rozře-
dila, zavzpomínaly jsme 
na cestovatelské zážitky 
a  slíbily si procházku 
s dětmi v lese. Třeba po-
tkáme lišku.

Útoky na demokracii
GLOSA 
Karla Pučelíka

Připomínáme si 31. výročí pádu ko-
munistického režimu. Za těch jed-
natřicet let se změnila naše spo-
lečnost i okolní svět. Demokracie 

trpí pod útoky nejrůznějších krizí – te-
rorismu, nekončících ekonomických pro-
blémů a nejnověji důsledků pandemie. 
Aby toho nebylo málo, důvěryhodnost jí 
podkopávají sami její lídři. Třeba (ještě 
několik týdnů) americký prezident Do-
nald Trump bez důkazů zpochybňuje re-
gulérnost voleb, a dává tak všanc vážnost 
celého systému. Historie USA sice není 
tak dlouhá, ovšem něco takového nepa-
matuje. Spojené státy bývají přitom po-
kládány za vzor demokracie. Případy, kdy 
dochází k nepochopení nebo záměrnému 
pošlapávání demokratických mechanis-
mů, však důvěrně známe i z Evropy a naší 
domoviny. 

Demokracie přitom nemůže dlouho-
době fungovat bez fungujících pravidel 
a  institucí, ale i bez argumentů, důkazů 
a diskuse. � , kdo mají moc, by měli mít 
svá rozhodnutí podložena fakty a neustá-
le je vysvětlovat. Jestliže to dělat nebu-
dou (a my se ani nebudeme ptát), vzni-
ká prostor šedé zóny, v němž moc slouží 
jen vybraným jedincům a skupinám. Jak 
vidíme, autoritářské praktiky ale nevy-
drží navždy – nakonec vyplavou na po-
vrch a populistovu aureolu zahubí. Ostat-
ně už Abraham Lincoln říkal, že někteří 
lidé se nechají neustále obelhávat, občas 
lze i  oklamat všechny, ale není možné 
neustále lhát všem. Jde o to, aby škody 
nebyly moc velké. 

V pátek 20. listopadu uplyne 75 let 
od zahájení Norimberského procesu. 
Málo známý je fakt, že souzeným 
nacistům se věnovali i armádní kaplani.

KOMENTÁŘ
Jana Beránka

Autorem myšlenky požádat o přidě-
lení amerických vojenských kapla-
nů, aby působili ve věznici, byl její 
velitel, americký plukovník Burton 

C. Andrus. Měl dohlížet na to, aby vězni byli 
schopni účastnit se procesu. Andrus se do-
mníval, že je třeba pečovat o  jejich duševní 
stav, a na rozdíl od svých nadřízených byl pře-
svědčen, že kromě psychologické péče je tře-
ba zajistit vězňům pastoraci. Andrusovy oba-
vy z duševního rozpoložení obžalovaných se 
potvrdily, když těsně před procesem nejvyšší 
představitel Německé pracovní fronty Robert 
Ley spáchal ve věznici sebevraždu. 

Přítomnost kaplanů ve věznici byla trnem 
v oku především zástupcům Sovětského sva-
zu, kteří proti nim vystupovali jednak z pozic 
zaslepeného a fanatického ateismu a  jednak 
kvůli tomu, že oba kaplani byli americkými 
občany – a Sověti usuzovali, že mají půso-
bit jako špioni pro vládu USA a získávat od 
nacistických důstojníků informace o válečné 
připravenosti Sovětského svazu. Ve vězni-
ci působili dva kaplani: P. Sixtus O’Connor, 

člen Řádu menších bratří, a  pastor Hen-
ry Gerecke z Luterské církve Missourského 
synodu. Byli vybráni z  několika důvodů – 
mluvili plynně německy a měli přímou zku-
šenost s nacistickou hrůzovládou a zvěrstvy.
P. O’Connor studoval v Německu mezi lety 
1934 a 1939, a byl tak svědkem perzekucí za 
Hitlerovy vlády. Dva synové pastora Gerecke-
ho byli během války vážně zraněni a později 
byli jako vojenští kaplani přítomni při ame-
rickém osvobozování koncentračních táborů. 

Ani jeden z kaplanů tudíž neměl žádné iluze 
o rozsahu nacistických zločinů a o podílu ob-
žalovaných na nich, ale i přesto dokázali k ob-
žalovaným přistupovat bez předsudků a zjevné 
animozity. Každý poskytoval duchovní péči 
jiné skupině vězňů. V péči P. O’Connora bylo 
šest vězňů, kteří se buď hlásili ke katolické cír-
kvi, nebo pocházeli z katolických rodin. Mezi 
nimi byl bývalý generální guvernér okupované-
ho Polska Hans Frank či Heydrichův nástupce 
na pozici vedoucího hlavního říšského bezpeč-
nostního úřadu Ernst Kaltenbrunner. V péči 
pastora Gereckeho pak bylo zbylých patnáct 
vězňů, kteří se hlásili k některé z evangelických 
církví nebo pocházeli z evangelických rodin. 
Šlo například o hlavního obžalovaného celého 
procesu Hermanna Göringa, vrchního velite-
le Wehrmachtu Wilhelma Keitela či bývalého 
Hitlerova zástupce Rudolfa Hesse.

Vztah vězňů ke kaplanům byl různý. Někteří 
jejich návštěvy rezolutně odmítali (např. vyda-
vatel oplzlého antisemitského plátku Der Stür-
mer Julius Streicher či nacistický ideolog Alfred 
Rosenberg), jiní byli zpočátku podezřívaví 

Duše žíznící po Bohu 



P E R S P E K T I V Y  / 17. – 23. listopadu 2020 Kultura  / 9

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

Brož., 144 s., 

249 Kč

Jak si poradit 
s úzkostí, depresí 

i pocity viny

Milan Tesař

Irena Budweiserová se jako studentka 
stala v roce 1980 členkou slavného 
Spirituál kvintetu. Letos tedy slaví 
čtyřicet let na profesionální hudební 
scéně. Její nové sólové album 
Křídla je důstojným shrnutím její 
dosavadní dráhy, ale také směrovkou, 
která ukazuje dál a vzhůru.

Album není shrnutím v tom smyslu, 
že by opakovalo nebo rekapitulo-
valo, co už dobře známe. Všech pat-
náct písní je nově nahraných a větši-

na z nich skutečně úplně nových. Album jako 
celek však představuje Irenu Budweiserovou 
coby sólovou interpretku v celé pestrosti je-
jích přístupů – od expresivního zpěvu po klid-
nější polohy, možná pro ni méně typické, ale 
po technické stránce stejně dobře zvládnuté. 
Obsahově jde jak o spirituály, tedy původně 
americké duchovní písně („Nobody Knows 
the Trouble I See“ nebo „Didn’t It Rain“), tak 
o původní českou tvorbu, výlety k blues nebo 
jednu píseň sefardských Židů.

Kytara, klavír, lidský hlas
Jakkoli je hlas Ireny Budweiserové výrazný, 
album je ve skutečnosti koncertem pro dva 
hráče. Kytarista Jakub Racek, který se zpě-
vačkou spolupracuje už čtyři roky, zde před-
vádí tak bohatý hudební doprovod (po har-
monické, a především rytmické stránce), že 
podvědomě hledáte v bookletu jména dalších 
hudebníků. Čtyři písně, v nichž se zpěvačka 
navíc doprovází na klavír, už budí dojem sku-
tečné kapely. Album Křídla nemá na první po-

slech jednotící téma. Vedle písní s jednoznač-
ně duchovními texty (především v anglicky 
zpívaných skladbách se slova jako Ježíš nebo 
Spasitel opakují velmi často) zde najdeme na-
příklad  písně o lécích („Malá bílá proti zlosti 

/ Malá žlutá na bolest / Malá modrá pro lepší 
kosti“) nebo o únavě ve vztahu („Ztěžkla nám 
křídla / Prořídlo peří věkem i leností / Ještě to 
cítíš / Když usínáš?“). Ale rozhodně neplatí, 
že se album striktně dělí na písně duchovní 

a „světské“. „Gran-
dma’s Hands“ (Ba-
biččiny ruce) je 
například skladba 
převzatá od letos 
zesnulého soulo-
vého zpěváka Billa 
Witherse a i v ní se 
hovoří o odevzdání 
se do Ježíšových ru-
kou. A pod názvem 
„Posedlá“ se skrývá balada o odpuštění a hle-
dání Boha: „Posedlá cílem / i když dávno víš / 
že cesta je cíl / až odpustíš sobě.“

Pomoz, Pane, 
potřebným!
Prolínání civilního a křesťanského je zřejmé 
i ve volbě hudebních stylů. Blues a soul, tedy 
žánry, na nichž stojí západní populární hudba, 
zde splývají se spirituály a gospely a připomí-
nají, že mnozí slavní bluesoví a souloví uměl-
ci začínali jako zpěváci v kostelních sborech. 
Irena Budweiserová a Jakub Racek přitom tyto 
dva světy propojují naprosto přirozeně.

Když si tedy Křídla poslechneme opravdu 
pozorně, můžeme je vnímat jako souvislý pří-
běh. Příběh, kde má místo modlitba („Lord, 
Help the Poor and Needy“ – tedy „Pane, po-
moz chudému a potřebnému“), touha po slá-
vě („Chci být in a chci být cool / objevit svůj 
zlatej důl“) i únava a osamění. A přestože se 
v poslední písni zpívá: „Je čím dál tím těžší 
vzlétnout o kousek výš“, touha směřovat vzhů-
ru je z alba jako celku naprosto zřejmá.

Irena Budweiserová – Jakub Racek: 
Křídla (Indies MG 2020) 

Autor je hudební redaktor Radia Proglas

Irena Budweiserová na cestě vzhůru

KNIŽNÍ TIP
Jaroslava Šubrta

Nakladatelství Academia vydalo 
v edici Paměť vzpomínky jednoho 
z polských důstojníků, kteří během 
druhé světové války zázrakem přežili 
„Katyňský masakr“. V nelidské zemi 
– tímto příznačným názvem opatřil 
knihu její autor Józef Czapski. 

Pražský rodák (jeho matka pocházela 
ze šlechtického rodu  un-Hohenstei-
nů, usazeného po bitvě na Bílé hoře 
v Čechách) Józef Czapski (1896–1993) 

byl známý polský malíř, člen umělecké skupi-
ny „kapistů“, spisovatel, major polské armády 
a po válce také organizátor kulturního života 
v pařížském exilu. 

Když se v  roce 1939 v Polsku schylovalo 
k válečnému konfl iktu s hitlerovským Němec-
kem, byl coby důstojník v záloze mobilizován. 

Po porážce polských vojsk se během ústupu 
dostal do východní oblasti země, v té době již 
obsazené Rudou armádou, která si s Hitlerem 
dělila dobyté území. Zdecimovaní Poláci byli 
odzbrojeni a deportováni do zajateckých tá-
borů. Czapski byl s mnoha dalšími internován 
ve starobělském táboře na východě Ukrajiny. 
Od dubna 1940 pak odtud byli polští důstoj-
níci po menších skupinách odváženi, kulkou 
z pistole do týla zabíjeni a jejich těla házena do 
masových hrobů. Odhaduje se, že takto bylo 
povražděno více než dvacet tisíc Poláků. Teh-
dy o jejich osudu neměl nikdo nejmenší tušení.

Sověti však po napadení své země hitlerovský-
mi vojsky v červnu 1941 obrátili a s polskou vlá-
dou v londýnském exilu obnovili diplomatické 
styky a podepsali dohodu o vzájemné spoluprá-
ci. Zbývající Poláci zadržovaní v zajateckých tá-
borech – hlavně to byli řadoví vojáci nižších hod-
ností – byli propuštěni a na území SSSR mohli 
opět formovat své jednotky a zařadit se po bok 
protinacistické koalice. Jenže Poláci stále postrá-
dali stovky a tisíce důstojníků. Velitel formují-
cích se polských jednotek generál Władysław 
Anders proto pověřil Czapského, aby pátral po 

jejich osudu. Czapski tedy během zimy cestu-
je ve vytápěných vlacích po celé zemi, hovoří 
s obyčejnými Rusy, pozoruje, jak se země za po-
sledních dvacet let k nepoznání změnila, navště-
vuje zajatecké tábory (gulagy), v Moskvě se do-
stává až k nejvyššímu velení jejich správy. Všude 
ovšem naráží na nepropustnou hradbu vytáček 
a mlčení. Stále si odmítá připustit jen pomyšlení 
na nejhorší variantu. Mezitím polské jednotky 
opouštějí SSSR a míří na Blízký východ. V dub-
nu 1943 Němci oznamují, že objevili katyňské 
hroby. Sovětská propagandistická mašinerie se 
rozjíždí na plné obrátky: masakr mají na svědo-
mí Němci. Až po mnoha letech, během krátké-
ho období, kdy byly pootevřeny sovětské tajné 
archivy, se Czapski dozvídá, že ze seznamu Po-
láků určených k likvidaci, schváleného tehdej-
ším nejvyšším sovětským vedením, byl vyškrt-
nut po intervenci příbuzných z matčiny strany.

O Czapském se dlouho debatovalo, byl-li 
větším mistrem pera, nebo štětce. Pravda je ta-
ková, že ani při psaní v sobě nedokázal zapřít 
výtvarného umělce. Jeho popisy událostí, pří-
rodních scenerií i plejády jeho přátel a kolegů 
připomínají úsporné skici z jeho známých de-

níků. Pár rychlých tahů 
mířících k podstatě dané 
osobnosti nebo situace – 
například když líčí svá se-
tkání s básnířkou Annou 
Achmatovovou nebo spi-
sovatelem Alexejem Tol-
stým. Snahu uspořádat 
své vzpomínky a  vydat 
osobní svědectví poklá-
dal především za morál-
ní povinnost vůči po-
vražděným kolegům: „Čím dále jsem v knize 
postupoval, tím více jsem cítil, že nejsem svo-
bodný, že nepíši to, co chci, ale to, co musím.“ 

Kniha vyšla vůbec poprvé v roce 1947 ve 
francouzštině v Paříži. A  teprve o dva roky 
později tam vyšla v polštině. V samotném Pol-
sku, nepočítáme-li četná samizdatová vydání, 
mohla vyjít až v roce 1990. Nakonec lze snad 
jen vyjádřit lítost, že v českém překladu (ujal 
se jej Josef Mlejnek) vychází dlouhých třicet 
let po listopadu 1989.

 
Józef Czapski: V nelidské zemi (Academia 2020)

Nepíši, co chci, ale co musím 

Nové Salve o neděliKnížka 
jako díky

Vyjádřit vděčnost zdravotníkům zápa-
sícím s pandemií, pomoci jim s pří-
pravou na vánoční svátky, a navrch 
podpořit nakladatele a  knihkup-

ce umožňuje nová iniciativa Svazu českých 
knihkupců a nakladatelů (SČKN) nazvaná 
#knizkaprosestricku.

Už na desítkách míst po celé republice lze za-
koupit knížku a nechat ji poslat jako dárek ně-
komu z personálu zdravotnických zařízení. Na 
webu www.knihatislusi.cz je dostupná průběž-
ně doplňovaná mapa prodejen s knihami i na-
kladatelství, které se do akce zapojují. Vedle 
velkých fi rem, jako jsou Kosmas, Kanzelsber-
ger nebo Luxor, v seznamu najdeme ty menší – 
včetně těch publikujících křesťanskou literatu-
ru, jejichž produkci přibližujeme na stránkách 
KT. Jmenujme alespoň Portál, Meander či Na-
kladatelství NLN. Prodejny budou darované 
knížky shromažďovat a poté je dopraví vždy 
do nejbližšího zdravotnického zařízení. (sch)

Na slavení neděle jako na „veliký poklad křesťanství i celé společnosti“ zacílilo nové vydání 
dominikánské revue Salve (2/2020). Editor tohoto čísla P. Josef Prokeš soustředil texty Pavla Hoška, 
P. Tomáše Petráčka, P. Ludvíka Armbrustera SJ nebo filozofky Simone Weilové a doplnil je anketou 
o slavení posvátného dne mj. ve válce, vězení nebo mezi muslimy. Sborník doplňují meditativní 
snímky velehor. Repro KT 

Irena Budweiserová s Jakubem Rackem tvoří mistrovské duo. Snímek archiv zpěvačky



Mireia Ryšková

Tak jsme opět na konci liturgického 
roku. Můžeme tedy bilancovat. Rok to 
byl z mnoha důvodů vskutku zvláštní. 
Na jaře a teď na podzim jsme byli 
například odstřiženi od pravidelné 
účasti na bohoslužbách. Avšak na 
druhé straně nám nic nebránilo 
a nebrání setkávat se s Ježíšem v našich 
bližních. On sám nás k tomu vybízí 
v nedělním čtení (Mt 25,31-46).

Těsně před závěrem Matoušova evan-
gelia jeho autor téměř jako zásadní 
Ježíšův odkaz uvádí podobenství 
o tom, co je rozhodující pro přijetí 

do Božího království, pro společenství s Ježí-
šem. V Písmu je toto podobenství často ozna-
čováno jako podobenství o soudu. Sice to za-
číná jakoby soudem, ale podstata vyprávění 
leží jinde. Ne nadarmo je tento text považo-
ván také za jeden ze základních textů křes-
ťansky pojímané sociální práce a charitativní
činnosti. 

Hlavní téma: 
zodpovědnost
Napřed je nám nabídnut obraz pastýře, který 
odděluje ovce od kozlů – obraz, který je do-
dnes srozumitelný chovatelům ovcí. Zvířata 
jsou při rozdělování hnána jednotlivě takovou 
úzkou uličkou, aby je na jejím konci bylo mož-
né oddělit, žádná masovka, každé jednotlivé 
zvíře tam, kam patří. Člověk také stojí před 
Bohem jako jednotlivec zodpovědný za svůj 
život. A právě ona zodpovědnost je hlavním 
tématem.

Po tomto obrazném úvodu následuje vysvět-
lení kritéria, které je aplikováno na rozdělení 
do skupiny po pravici, či po levici. Tím krité-
riem je solidarita s lidmi v nouzi. Jeho háček 
však tkví v tom, že Ježíš se s lidmi neblahého 
osudu (hladovými, žíznivými, chudáky vše-
ho druhu – lidmi na bez domova; pocestnými 
– migranty, opuštěnými, nemocnými, vězni) 
ztotožňuje. Nejde tedy jen o solidaritu. V je-
jich osobách se člověk buď potkává, nebo ne-
potkává s Ježíšem. Při veškeré své zbožnosti 

může člověk Ježíše minout, jestliže ho nena-
lezne v osobě druhého, zejména potřebného. 
To je nám konec konců po dvou tisíciletích 
působení křesťanství jasné; neustále zdůraz-
ňujeme, že každý člověk je Božím obrazem, 
zde dokonce nositelem Ježíše. Umíme o tom 
i dobře mluvit a nepochybně se velká část křes-
ťanů angažuje v pomoci lidem v nouzi. Je to 
však opravdu všechno, co Ježíš sděluje a poža-
duje? Jde o velmi důrazné, až drsné varování. 
Jeho neuposlechnutí znamená odsoudit se ke 
ztrátě společenství s Ježíšem, uvrhnout se do 
zkázy, zániku. 

Od reality 
nemůžeme utéct
Bylo by to vcelku snadné, kdyby šlo „jen“ o ma-
teriální pomoc, o vyjádření účasti či soucitu. 
Jenže jde nejspíš o mnohem víc, jinak by ono 
varování nebylo tak naléhavé. Starost o druhé 
se v našich očích nesmí stát zajištěním si přístu-
pu do společenství s Bohem, koupí Boží přízně, 
jakýmsi vypočítavým činem nebo mechanickým 
úkonem. Setkat se s Ježíšem v osobě druhého 
člověka (natož bezdomovce, vězně apod.) není 
tak snadné a nespočívá pouze ve viditelné po-
moci, i když ta je samozřejmě důležitá. Ježíš 

nemá na mysli dávání almužny, ale má skutečně 
na mysli setkání s ním v osobě druhého člověka. 
Leckdy – aniž to tuší – toho lidé, které pova-
žujeme za nevěřící, dosáhnou lépe či snáze než 
my křesťané, protože to dělají bez postranních 
pohnutek, protože si váží lidství v každé lidské 
osobě. Jestliže se Ježíš s těmito lidmi na okra-
ji ztotožňuje, očekává stejnou reakci od svých 
následovníků. Nevidět nouzi druhého vůbec 
nemusí být záležitostí tvrdého srdce, egoismu 
a lakomství, nýbrž nezájmu o realitu, vznášení 
se v oblacích, ponořenosti do sebe, sebestřed-
nosti. Nevidíme, protože se díváme – úmysl-
ně či neúmyslně – jinam, odhlížíme od reality, 
utíkáme se do svých představ a snů, nezřídka 
velmi zbožných. Není to Ježíš, kdo nás nako-
nec odsoudí, nýbrž nedostatek naší pozornosti, 
ochoty vidět a na základě toho jednat.

Přijímat druhého 
jako sami sebe 
Co však znamená „ztotožnit se“ s  druhým 
v jeho obtížné situaci? Na prvním místě nej-
spíš mentálně sestoupit na jeho úroveň. Ježíš 
neřeší, zda si dotyční za svou situaci můžou, 
nebo ne, ale sestupuje do jejich situace. Hlav-
ně nehodnotí. Neznamená to, že si jejich stav 

idealizuje a nevidí, proč to tak je. Vybízí k jed-
nání hledajícímu východisko. Sestoupit do si-
tuace toho druhého, aby se tam člověk mohl 
setkat s Ježíšem, znamená přestat druhého li-
tovat, přestat se považovat za lepšího, silněj-
šího, schopnějšího, bezúhonnějšího a přestat 
„páchat dobro“. Neboť i tak lze druhého ne-
vidět a s Ježíšem se nepotkat. Je třeba začít 
jednat s druhým jako rovný s rovným, udělat, 
co je právě třeba. A na to neexistuje žádný pře-
dem daný návod. To musíme řešit na zákla-
dě vlastní zkušenosti, rozumového poznání, 
citlivosti – bez naivity a hledání uspokojení 
z vlastní dobroty. 

Zní to sice divně, ale teprve tehdy, až bu-
deme schopni druhého brát jako sami sebe, 
mu můžeme účinně pomoci a setkat se v něm 
s Ježíšem.

Autorka přednáší biblistiku na KTF UK v Praze
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Jako když pastýř oddělí ovce od kozlů

Svatá Matka Tereza

Příkladem člověka, který se celý život 
neúnavně ujímal těch nejposlednějších 
Ježíšových bratří, chudých, 
malomocných, bezdomovců, zkrátka 
lidí zraněných na těle i na duchu, byla 
obyčejná řeholnice – svatá Terezie 
z Kalkaty. Její text je inspirován 
evangelním úryvkem této neděle.

Byl jsem bez přístřeší a tys mi otevřel dveře
 svého domu.
Byl jsem nahý a tys mi dal svůj plášť.
Byl jsem unavený a tys mne nechal odpočinout.
Byl jsem vyděšený a tys mne uklidnil.
Byl jsem negramotný a tys mne naučil číst a psát.
Byl jsem osamělý a tys vnesl do mé osamělosti lásku.
Byl jsem ve vězení a ty ses nebál mne navštívit.
Ležel jsem bezmocný svou dlouhou chorobou
 a tys mě neúnavně ošetřoval.

Byl jsem v cizině a tys mne tam přivítal.
Byl jsem nezaměstnaný a tys mi našel práci.
Byl jsem raněn v boji a tys mi ovázal rány.
Hledal jsem trochu vlídnosti a tys mi podal ruku.
Má pleť byla černá nebo žlutá nebo bílá. Posmívali 
se mi, doráželi na mne a tys mi pomohl s tím křížem.
 Byl jsem starý a ty ses na mne tak hezky usmál.
Byl jsem sklíčen starostmi a ty ses o mé hoře se mnou 
 podělil.
Viděls mne poplivaného, zhanobeného,
 zašlapaného, zkrvaveného a tys mne poznal,
 ačkoliv má tvář byla zalita potem a krví.
Když se mi posmívali, věděl jsem, že jsi mi nablízku 
 svým srdcem.

A když jsem byl šťastný, dovolil jsi, abych se s tebou 
podělil o svou radost! 
Jenom nějakým „dílem“ můžeme vyjádřit svou lás-
ku k Bohu. Naše láska musí být vždycky nasmě-
rována k někomu. A chudí, jeho bratří nejmenší, 
nám umožňují vyjádřit svou lásku skrze ně. Práce 
je jenom výrazem naší lásky k Bohu. Láskou k lidem 
dokazujeme, že milujeme Boha. 

Převzato z Pastorace.cz
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17. listopadu
Den boje za svobodu  
a demokracii  
a Mezinárodní  
den studentstva

Děkujeme všem hrdinům  
let 1939 a 1989.  
Za demokracii je třeba  
bojovat stále,  
není samozřejmostí.

Kdy jsme tě viděli…  

Lékem je slovo Kristovo
Nevíš, že tělo Kristovo, církev, je vysta-
veno více nemocem a nebezpečím, než 
naše smrtelné tělo, že rychleji než toto 
propadá zkáze a pomaleji se uzdravuje? 
Lékaři našeho těla vynašli různé léčeb-
né prostředky, které mají nemocným po-
moci. Zde však je prostředkem a cestou 
k uzdravení kromě dobrého příkladu jen 
slovo Kristovo. To je ten správný prostře-
dek, nejvhodnější strava, nejlepší teplota 
vzduchu, nahrazuje léky, nahrazuje oheň 
i železo. Jeho je třeba užít tam, kde se 
musí vypalovat a řezat. A kde nepomůže 
toto slovo, všechno ostatní je bezcenné.

Svatý Jan Zlatoústý

P E R S P E K T I V Y 
Odpovědný redaktor: Jaroslav Šubrt
Redakční rada: Prokop Brož, Miloš Doležal, Zdeněk Jančařík,
Jakub Jinek, Lukáš Nosek, Jan Oulík, Jan Paulas, Dagmar Pohunková,
Karel Pučelík, Mireia Ryšková, Marián Sekerák, Alena Scheinostová, 
Jaroslav Šebek, Jiří Zajíc a Martin T. Zikmund

Až přijde Syn člověka ve své slávě, posadí se na svůj trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. Pak oddělí jedny od druhých, jako když pastýř odděluje 
ovce od kozlů.  Snímek Pixabay
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Ne 22. 11. 730 824 783 881 730 825 731 825 813 914 731 826 731 826 732 826 732 827 733 827 733 828 818 919 733 828 732 827 727 821 734 829 734 829 736 832 737 832 737 832 732 827 1242 1379

Po 23. 11. 934 1045 783 881 738 833 935 1046 936 1046 938 1049 939 1050 939 1050 939 1050 739 834 940 1051 940 1052 943 1054 943 1054 740 835 945 1057 945 1057 947 1060 948 1060 948 1060 948 1061 1247 1384

Út 24. 11. 1692 1907 783 881 1693 1907 950 1062 950 1063 1693 1908 1694 1908 1694 1908 1630 1810 739 834 955 1068 955 1068 957 1070 957 1071 1698 1913 960 1073 960 1073 1701 1916 1702 1916 1702 1917 1630 1810 1250 1387

St 25. 11. 964 1077 783 881 738 833 965 1079 965 1079 969 1083 969 1083 969 1084 970 1084 739 834 971 1085 971 1085 973 1088 973 1088 740 835 976 1091 976 1091 979 1094 979 1094 979 1095 980 1095 1254 1391

Čt 26. 11. 980 1096 783 881 738 833 981 1097 981 1097 985 1101 985 1101 985 1101 986 1102 739 834 987 1103 987 1103 989 1106 990 1106 740 835 992 1109 992 1109 995 1112 995 1112 995 1112 996 1113 1257 1395

Pá 27. 11. 996 1113 783 881 738 833 998 1115 998 1115 1001 1118 1002 1119 1002 1119 1002 1120 739 834 1004 1121 1004 1121 1006 1124 1006 1124 740 835 1009 1126 1009 1126 1011 1129 1011 1129 1011 1129 1012 1130 1260 1398

So 28. 11. 1012 1130 783 881 738 833 1014 1132 1014 1132 1017 1136 1017 1136 1017 1136 1018 1137 739 834 1019 1138 1019 1138 1021 1141 1022 1141 41 39 45 43 808 908 45 43 45 43 46 44 48 46 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 Ez 34,11-12.15-17
V 6. st. př. Kr. je Izrael ve vyhnanství 
v Babylonii. Ezechiel nejprve vysvětlil, 
proč tragické události nastaly. Nevěr-
nost Izraele byla již nesnesitelná. Ale 
nyní Bůh vyhlašuje milost (kap. 33–
39). 34. kapitola kritizuje špatné pas-
týře, kteří místo ovcí pásli sebe. Proto 
se Hospodin sám stane pastýřem lidu.

Čtení z knihy proroka Ezechiela
Tak praví Pán, Hospodin: „Hle, já sám 
vyhledám své stádo a ujmu se ho. 
Jako se pastýř stará o své stádo, když 
je mezi svými rozptýlenými ovcemi, 
tak budu pečovat o své ovce a vysvo-
bodím je ze všech míst, kam se roz-
prchly v mlhavém a mračném čase. Já 
budu pást své stádo, já jim dám od-
počinek – praví Pán, Hospodin. Budu 
hledat ztracené, zpět přivedu rozptý-
lené, obvážu zraněné, posílím sla-
bé, budu střežit tučné a silné, pást je 
budu svědomitě. Co se pak týká vás, 
moje stádo – tak praví Pán, Hospodin 
– budu soudit mezi ovcí a ovcí, mezi 
berany a kozly.“

MEZIZPĚV Žl 23,1-2a.2b-3.5.6
Téma pastýře se odrazí v překrásné 
modlitbě žalmisty. Tato slova mohou 
být i naší modlitbou.

* Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
Hospodin je můj pastýř, nic nepo-
strádám, dává mi prodlévat na svě-
žích pastvinách. * Vodí mě k vodám, 
kde si mohu odpočinout. Občer-
stvuje mou duši, vede mě po správ-
ných cestách pro svoje jméno. * Pro-
stíráš pro mě stůl před zraky mých 
nepřátel, hlavu mi mažeš olejem, 
má číše přetéká. * Štěstí a přízeň 
mě provázejí po všechny dny mého 
života, přebývat smím v Hospodi-
nově domě na dlouhé, předlouhé
časy. *

2. ČTENÍ 1 Kor 15,20-26a.28
Svatý Pavel vysvětluje téma posled-
ního soudu. Avšak text postupně do-
stává spíše charakter oslavy. Tato 
slova lze číst nejen jako věcný popis 
událostí konce světa, ale i jako velko-
lepý obraz Božího vítězství.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla 
Korinťanům 
Bratři! Kristus vstal z mrtvých, a to 
jako první z těch, kteří zesnuli. Pro-
tože smrt přišla skrze člověka, přijde 
skrze člověka také vzkříšení mrtvých. 
Jako totiž pro spojení s Adamem 
všichni propadli smrti, tak pro svoje 
spojení s Kristem všichni budou po-
voláni k životu. Ale každý v tom po-
řadí, jaké mu patří: na prvním místě 
je Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi, 
až přijde. Potom nastane konec, až 
odevzdá své království Bohu a Otci 
a až zlomí (vládu) všech možných 
knížat, mocností a sil. On totiž musí 
kralovat, „dokud mu (Bůh) nepolo-
ží všechny jeho nepřátele k nohám“. 
Jako poslední nepřítel pak bude zni-
čena smrt. A až mu bude všechno 
podřízeno, tehdy se i sám Syn pod-
řídí tomu, který mu všechno podřídil, 
aby byl Bůh všechno ve všem.

EVANGELIUM  Mt 25,31-46
Text navazuje na předchozí neděli 
a zakončuje Ježíšovo veřejné vystou-

pení velkolepým obrazem poslední-
ho soudu. Podobenství odpovídá na 
zásadní otázku, podle čeho budeme 
souzeni na konci života. Opakování 
příkladů vlastního nasazení zvyšuje 
důstojnost a závažnost celé scény.

Slova svatého evangelia podle Matouše
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až při-
jde Syn člověka ve své slávě a s ním 
všichni andělé, posadí se na svůj slav-
ný trůn a budou před něj shromáž-
děny všechny národy. A oddělí jed-
ny od druhých, jako pastýř odděluje 
ovce od kozlů. Ovce postaví po své 
pravici, kozly po levici. Tu řekne král 
těm po své pravici: ‚Pojďte, požehna-
ní mého Otce, přijměte jako úděl krá-
lovství, které je pro vás připravené od 
založení světa. Neboť jsem měl hlad, 
a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, 
a dali jste mi napít; byl jsem na ces-
tě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, 
a oblékli jste mě; byl jsem nemocen 
a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, 
a přišli jste ke mně.‘ Spravedliví mu 
na to řeknou: ‚Pane, kdy jsme tě viděli 

hladového, a dali jsme ti najíst, žízni-
vého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě 
viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo 
nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme 
tě viděli nemocného nebo ve vězení, 
a přišli jsme k tobě?‘ Král jim odpoví: 
‚Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali 
pro jednoho z těchto mých nejposled-
nějších bratří, pro mne jste udělali.‘ 
Potom řekne i těm po levici: ‚Pryč ode 
mne, vy zlořečení, do věčného ohně, 
který je připraven pro ďábla a jeho an-
děly. Neboť jsem měl hlad, a nedali 
jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali 
jste mi napít; byl jsem na cestě, a ne-
ujali jste se mě, byl jsem nahý, a ne-
oblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve 
vězení, a nenavštívili jste mě.‘ Tu mu 
na to řeknou také oni: ‚Pane, kdy jsme 
tě viděli hladového nebo žíznivého, na 
cestě nebo nahého, nemocného nebo 
ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ On 
jim odpoví: ‚Amen, pravím vám: Coko-
li jste neudělali pro jednoho z těchto 
nejposlednějších, ani pro mne jste ne-
udělali.‘ A půjdou do věčného trápení, 
spravedliví však do věčného života.“

neděle 22. 11.  Mt 25,31-46
Největší překvapení, údiv spočívá 
právě v jeho otázkách; mnozí, kteří 
„s námi nechodí“, budou Pánu blízko. 
Nebudu žárlit? Přijímám Pánovu ote-
vřenost? Uvědomím si, že jeho krá-
lovství již klíčí mezi námi…

pondělí 23. 11. Zj 14,1-3.4b-5
Janovo vidění mě na konci církevního 
roku přesvědčuje symbolickým čís-
lem plnosti o zcela reálné účasti na 
Boží slávě!

úterý 24. 11. Zj 14,14-20
Žeň zralého obilí a nalitých, šťavna-

tých hroznů. Bůh nechce nic polo-
vičatého, nezralého. I mně dopřává 
čas, abych dozrál k jeho sklizni.

středa 25. 11. Zj 15,1-4
Jan v tomto znamení oslavuje pře-
chod, paschu. Starozákonní motiv 
vysvobození, záchrany a vítězství kéž 
je nadějí ve chvílích utrpení.

čtvrtek 26. 11. Zj 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a
Konečné zničení všeho, co se staví do 
cesty, je dramatem, které bude dovr-
šeno na konci věků. Zničení pyšné-
ho zla bude defi nitivní. A to má po-
vzbudit!

pátek 27. 11.  Zj 20,1-4.11-21,2
Nový Jeruzalém, nová církev. Ne vy-
stavěný naším „budováním“, ale se-
stupující od Boha. Naše snaha sama 
o sobě nestačí.

sobota 28. 11.  Zj 22,1-7
Jeho řeka zavlažuje vše, co je vy-
prahlé. Popsaná harmonie ať je po-
vzbuzením pro chvíle, kdy trpíme su-
chem, pro chvíle neklidu. Hle, přijdu
brzo…

Připravilo Pastorační středisko 
Arcibiskupství pražského 

22. 11. – Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Modlitba uprostřed dne má nedělní 
žalmy z 1. týdne.
Barva bílá, mše vlastní, Gloria. 
1. čtení Ez 34,11-12.15-17
Žl 23,1-2a.2b-3.5.6, odp.: Hospodin 
je můj pastýř, nic nepostrádám. 
2. čtení 1 Kor 15,20-26a.28
Zpěv před evangeliem: Aleluja. Po-
žehnaný, který přichází ve jménu 
Páně, požehnané království našeho 
otce Davida, které přichází. Aleluja.
Evangelium Mt 25,31-46 
Krédo, preface vlastní. 
Nelze použít čtvrté anafory. 
Dnes není dovolena pohřební mše.
Žaltář 2. týdne.

23. 11. – pondělí po 34. neděli v mezidobí
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Zj 14,1-3.4b-5 
Žl 24,1-2.3-4ab.5-6, odp.: 
To je pokolení těch, 
kdo hledají tvou tvář, Hospodine!
Evangelium Lk 21,1-4
V královéhradecké diecézi:
slavnost sv. Klementa I., 
papeže a mučedníka, 
hlavního paítrona diecéze
Modlitba uprostřed dne má žalmy 
z doplňovacího cyklu.
Mše: Barva červená, Gloria, Credo, 
preface vlastní. 
Nelze použít čtvrté anafory. 
Modlitba před spaním 2. nedělní.
Nebo: sv. Klementa I., 
papeže a mučedníka
Barva červená, mše o sv. Klementovi.
Nebo: sv. Kolumbána, opata
Barva bílá, mše o sv. Kolumbánovi.

24. 11. – památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, 
kněze, a druhů, mučedníků
Barva červená, mše vlastní.
1. čtení Zj 14,14-20 
Žl 96,10.11-12.13, 
odp.: Hospodin přichází řídit zemi. 
Evangelium Lk 21,5-11

25. 11. – středa po 34. neděli v mezidobí
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Zj 15,1-4 

Žl 98,1.2-3ab.7-8.9, odp.: 
Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, 
Pane, Bože vševládný!
Evangelium Lk 21,12-19
Nebo: sv. Kateřiny Alexandrijské, 
panny a mučednice
Barva červená, mše o sv. Kateřině.

26. 11. – čtvrtek po 34. neděli v mezidobí
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Zj 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a 
Žl 100,2.3.4.5, odp.: 
Blaze těm, kdo jsou pozváni 
k Beránkově svatební hostině.
Evangelium Lk 21,20-28

27. 11. – pátek po 34. neděli v mezidobí
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Zj 20,1-4.11-21,2 
Žl 84,3.4.5-6a+8a, 
odp.: Hle, Boží stan mezi lidmi!
Evangelium Lk 21,29-33

28. 11. – sobota po 34. neděli v mezidobí
Barva zelená, mše feriální.
1. čtení Zj 22,1-7 
Žl 95,1-2.3-5.6-7, odp.: 
Maran atha! Přijď, Pane Ježíši!
Evangelium Lk 21,34-36
Nebo: Sobotní památka Panny Marie
Barva bílá, ranní mše o Panně Marii.
Nešpory 1. a večerní mše z následují-
cí neděle. Začíná cyklus B nedělního 
mešního lekcionáře.
Dnes nebo zítra je možno 
žehnat adventní věnec 
(Obřady žehnání, s. 545).

29. 11. – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Barva fi alová, mše vlastní. 
1. čtení Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7
Žl 80,2ac+3b.15-16.18-19, odp.: 
Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, 
a budeme spaseni. 
2. čtení 1 Kor 1,3-9
Zpěv před evangeliem: Aleluja. 
Pane, ukaž nám své milosrdenství 
a dej nám svou spásu! Aleluja.
Evangelium Mk 13,33-37 
Krédo, preface 1. adventní. 
Dnes není dovolena pohřební mše.
Žaltář 1. týdne. (hfr)

Slavnost Ježíše Krista Krále nám 
připomíná tři skutečnosti: 
– kým je Ježíš, 
– kým jsme my, 
–  kým můžeme být navždycky, 

když to Bohu dovolíme.

Jednou jsem dětem v náboženství po-
ložil těžkou otázku: „Když je Ježíš náš 
Král a my všichni v církvi patříme do 
jeho rodiny, kdo jsi v Božím království 
ty?“ – „Přece princezna,“ vykřikla bez 
zaváhání malá Eliška. Ta holka, řeknu 
vám, strčí kdejakého teologa do kap-
sy. Hotový Tomáš Akvinský v sukni. 
Protože v tom, co je v teologii pod-
statné, má naprosto jasno.

Dnešní slavnost nám totiž ne-
říká, jenom kdo je Ježíš, ale také 
kdo jsme my. Ježíš je Král. A Král 
je Pastýř. A Pastýř se stal Berán-
kem, aby se ovečka mohla stát krá-
lovnou. Navždycky. Má to jedinou 
podmínku: „Přijď Království tvé,“ 
se uskuteční jen prostřednictvím:
„Buď vůle tvá.“

Ježíš Kristus je Král. On vládne dě-
jinám. Král králů, prezidentů, císařů, 
mocností a sil… Ale jaký je to Král!

Král maličký, tichý, pokorný, v lůně 
ženy, na seně ve žlabu pro dobytek. 
Slovo učiněné nemluvnětem. Vlád-
ne andělům a poslouchá své rodi-
če. Král na oslátku, které mu nepat-
ří. Zná žízeň a hlad, úzkost a strach, 
únavu z cest. Král, co svým přáte-
lům, zkřehlým zimou po celonoč-
ním rybolovu, připravuje snídani. 
A při večeři jim umývá zaprášené
nohy.

Král zbičovaný, s trnovou koru-
nou na hlavě. Vysmívaný zločinec na 
trůnu kříže. Pro mnohé žrout a pijan. 
Pro rodinu pomatený, pro elitu po-
sedlý. Odmítnutý těmi, s nimiž vyrůs-
tal, národem, kterému byl po staletí 
ohlašován. Král uzamčený v temnotě 
hrobu.

Ale též: Vítěz nad smrtí. Ten, kte-
rý sestoupí z trůnu, aby osušil slzy 
plačícím, a přepáše se, aby jim po-
sloužil u stolu na svatební hostině. 

Při četbě dnešního evangelia ne-
mohu nevzpomenout na úchvatnou 
Michelangelovu fresku Posledního 
soudu ze Sixtinské k aple. To místo 
jsem navštívil mnohokrát. A vždycky 
mi vyrazí dech. 

Byly doby, kdy jsem gesto Krista 
Soudce, ztvárněného podle antic-
kého ideálu krásy, vnímal jako hroz-
bu. Ale poté, co jsem objevil Ježíšovu 
pravdivější tvář, o níž mluvím výše, 
se do Sixtiny vracím naopak s veli-
kou radostí. Vím totiž, že můj Soud-
ce je pokorný Král a krásný Pastýř. 
Před Soudcem zvolám: „Pane, smi-
luj se!“ Před Králem pokleknu s hr-
dostí a důvěrou. A zaslechnu-li hlas 
Pastýře, vím, kudy jít, abych skon-
čil v jeho náruči. Na konci pozem-
ských dějin mne bude totiž soudit 
Pastýř, který každou z nás, zatoula-
ných ovcí, osobně hledal a nalézal
třeba tisíckrát.

P. KAREL SKOČOVSKÝ,
kaplan ze Zábřehu

Před Králem pokleknu
s hrdostí a důvěrou
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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
� Dne 20. 11. 2020 dovrší 90 let paní 
Marie Vlachynská z Popovic (UH). Ce-
lá rodina jí přejeme hodně zdraví a Boží 
ochrany.  ŽV 47–2240

VÝROČÍ SVATBY

� 19. listopadu uplyne 65 roků, co man-
želé Chalupovi ze Slezských Pavlovic vy-
kročili na společnou cestu životem pev-
nější než kámen. S radostí v srdci jim 
Boží požehnání do dalších let přeje celá 
rodina.  VS 47–2232

ÚMRTÍ
� S láskou a hlubokou 
nadějí na věčné radost-
né shledání oznamuje-
me všem příbuzným, 
přátelům a  známým, 
že nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, 

tatínek a dědeček, pan Ing. Josef Va-
cula. Odešel v  pokoji k  Pánu v  neděli 
1. listopadu 2020 ve věku 73 let smířen 
s lidmi, s Bohem a připraven na setkání 
s ním. Za zarmoucenou rodinu manžel-
ka Olinka, dcera Hanička, synové Josef, 
Jiří a Jaroslav s rodinami. Svěřujeme jej 
vašim modlitbám.  Ú 47–2248

� Ke svému Stvoři-
teli odešel dne 3. 11. 
2020 Václav Konzal 
v  89 letech. V  dětství 
svatovítský ministrant 
a později byl výtečným 
překladatelem součas-

ných bohoslužebných textů. Pán ať mu 
dá věčné odpočinutí. Pozůstalí bratři
Pavel, Antonín a Jan.  Ú 47–2239

DOPISOVÁNÍ
� Hledám ženu na psaní dopisů, po-
kud nebude vadit můj věk 44 let.
 D 47–2031

KOUPĚ – PRODEJ
� Koupím vyřazené ornáty, plu-
viál, manipul aj., i  pošk. Mob.: 603 
410 736.  K 47–2109

� Staré odznaky, noty, gramodesky 
a pohledy koupím. Mob.: 602 336 945. 
 K 47–2114
� Křesťanský antikvariát koupí (du-
chovní, filozofie, umění, poezie, ces-
topisy atd.) nejlépe celé pozůstalosti 
či knihovny. Platba ihned. Nabídněte. 
Mob.: 720 254 225.  K 47–2134
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100 NOVÝCH MOUČNÍKŮ 
SESTRY ANASTÁZIE
od Karmelitánského nakladatelství
a doplněk stravy s rostlinnými
výtažky na posílení imunity

IMMUN 44
od společnosti VEGALL Pharma s.r.o.

� Rodina se třemi dětmi by ráda kou-
pila rodinný domek v okolí Kopřivnice.
Za každou nabídku děkujeme.
 K 47–2167

� Prodám vlašské ořechy louska-
né chutné 220 Kč/kg, sušené švestky
140 Kč/kg, suš. meruňky 160 Kč/
kg, suš. jablka 270 Kč/kg, suš. višně
405 Kč/kg. Min. odběr 5 kg dohromady. 
Pošlu. Mob.: 774 180 070. K 47–2198

�Koupím housle, violu, violoncello, 
kontrabas v jakémkoli stavu. Mob.: 775 
480 777.  K 47–2237

RŮZNÉ

� Ke cti Krista Spasitele roste na 
pražském sídlišti Barrandov nový 
kostel s komunitním centrem. Do ol-
táře bude vložen ostatek sv. Ludmily. 
Mohlo by se zdát, že v Praze je kostelů 
dost, ale na okrajích Prahy, kde lidé 
skutečně žijí a scházejí se k modlitbě, 
kostely chybí. Prosíme, pomozte nám 
vybudovat duchovní srdce sídliště, 
které by bilo pro Pána Ježíše a přita-
hovalo k němu všechny obyvatele Ba-
rrandova. Číslo transparentního účtu: 
7771177711/2010. Za všechny dárce 
je jednou měsíčně sloužena mše svatá. 
Další informace najdete na webu www.
CentrumBarrandov.cz R 47–2210

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 47–2186

� Profesionální překlady z angličti-
ny, němčiny a italštiny. Texty teologic-
ké i jiné. Požadavky a dotazy zasílejte 
na e-mail: novotnyja@email.cz. Mgr. 
Jaroslav Novotný.  K 47–2234

Stolní kalendáře 2021

Záložkové 
kalendáře 
2021

Malá poselství Vojtěcha Kodeta Naše kostely

krásné obrázky 
s citáty

65 Kč

občanské 
i církevní 

kalendárium

69 Kč

sleva 15 %

v e-shopu

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

Martin
T. Zikmund
(Katolický týdeník
2015)

HLEDAT
PÁNOVU
TVÁŘ

Kniha nabízí ojedinělé spojení 
evangelického a katolického po-
hledu na svět v osobě autora. Je 
jím evangelický farář a zároveň re-
daktor Katolického týdeníku. Au-
tor nechce jen propojovat tyto dva 
světy, ale hledá i společné poslání 
českých křesťanů v naší zemi.

247 str., 195 kč

Karmelitánské nakladatelství, s.r.o.: Zákaz-
nický servis, Thákurova 3, 160 00, Praha 6 – Dejvi-
ce, 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 VEL-
KOOBCHODNÍ OBJEDNÁVKY: obchod@kna.cz, tel.: 
230 233 591 Hosana: Komenského 3, 757 01 Va-
lašské Meziříčí, e-mail: hosanavalmez@seznam.cz, 

tel.: 732 369 080

Kontaktní adresy:



Od počátku koronakrize se stal 
jednou z nejvýraznějších postav 
veřejného prostoru. Vyjadřuje 
se nejen k samotné nákaze, ale 
i ke společenským souvislostem 
– a do diskuse vnáší odbornost, 
racionální pohled i mírný 
optimismus. Biochemik 
a prorektor Univerzity Karlovy 
JAN KONVALINKA. V těchto 
dnech vychází jeho knižní 
rozhovor Spánek rozumu 
plodí příšery, který s ním vedl 
někdejší redaktor KT Aleš Palán.

Co vám dává naději?
Snad od rabi Nachmana z Braclavi pochází vý-
rok, který se přisuzuje také Johnu Lennonovi: 
Nakonec všechno dobře dopadne – a pokud 
to dobře nedopadlo, není to ještě konec. Mám 
naději, že takhle to přesně je. A taky mám vel-
kou víru ve schopnosti lidského rozumu, v lid-
skou vynalézavost a pracovitost. Dřív či poz-
ději vyvineme vakcínu na covid-19, vymyslíme 
technologické řešení klimatické krize a  léky 
na smrtelné choroby. Já vím, že je to naivní 
technologický optimismus, a hrdě se k němu 
hlásím.

Kdo může za podzimní vlnu koronaviru? Je to 
vláda, která nereagovala včas, občané, kteří 
podcenili rizika, nebo nebylo v lidských silách 
šíření viru zabránit? Nákaza stoupá v celé 
Evropě, ale přece jen – jsme na špici.
Především za ni může ten virus, mrcha. Za 
druhé chladnější počasí, které jednak samo 
o  sobě viru prospívá, ale hlavně nás posí-
lá do vytopených místností s nízkou vlhkostí 
vzduchu, kde jsme pěkně pospolu na malém 
prostoru. Za třetí za ni do značné míry může 
návrat dětí do škol, což skoro určitě přispě-
lo k rozběhnutí epidemie. A konečně, vláda 
opravdu ignorovala varování odborníků, pří-
liš dlouho váhala s nepopulárním znovuzave-
dením ochranných opatření, neposílila hygie-
nické stanice a nepracovala dost energicky na 
systému chytré karantény.

Nejste teolog, ale katolík ano. Myslíte si, 
že Hospodin s námi pomocí pandemie 
komunikuje? Někteří dokonce říkají, že je to 
Boží trest.
Ne, to si nemyslím. Moje osobní, velmi jedno-
duchá teologie mi říká, že nám Pán dává vel-
kou svobodu – včetně svobody cpát se nedova-
řeným netopýrem nebo ignorovat doporučení 
odborníků a nakazit se na narozeninové osla-
vě. Na druhé straně věřím, že Pán vede velmi 
osobní rozhovor s každým z nás. Jinými slovy: 
nemyslím si, že Hospodin vede prostřednic-
tvím koronaviru dialog s  lidstvem, ale mám 
pocit, že v téhle krizi nějak oslovuje Aleše Pa-
lána i Jana Konvalinku. Poznat, co nám říká, 
to je to, oč tu běží.

Trápí nás dnes trochu jiný virus než na jaře?
Je třeba slabší, ale více nakažlivý?
Nic tomu nenasvědčuje. Ten virus je hodně 
konzervativní, je to takový virový pravičák, 
moc se nemění. Když u  něj vznikne chyba 
(říkáme jí mutace), zpravidla si ji sám rych-
le opraví. Víme o jediné mutaci, která zvýšila 
schopnost viru vstupovat do lidských buněk 
– ale ta je tady s námi už od jara. Jinak je to 
pořád tentýž starý dobrý koronavirus SARS-
-CoV-2, který se objevil skoro přesně před ro-
kem v čínském Wu-chanu.

Dokážete předpovědět, jak se bude nový 
koronavirus chovat do budoucna – za pár 
měsíců, za pár let nebo desetiletí?
Já ne, ale evoluční biologové by vám vysvětlili, 
že virus je vlastně lidský nitrobuněčný parazit 
a že je pro něj dlouhodobě nevýhodné svého 
laskavého hostitele, na kterém je koneckon-
ců závislý, poškozovat. Mutuje sice pomalu, 
ale přeci, takže se dá očekávat, že se postupně 
změní tak, aby své hostitele nezabíjel.

Imunologové by vám zase vysvětlili, že lidé 
mají díky milionům let evoluce velmi účinný 
obranný systém proti virům, bakteriím a dal-
ším parazitům, který jim umožnil přežít celé 

věky. Teď máme co do činění s novým virem, 
na který náš imunitní systém není připraven, 
tím pádem občas nereaguje vůbec, občas na-
opak příliš, což může člověka i zabít. Můžeme 
si být ale skoro jistí, že se naše imunita po ně-
jaké době vyladí takovým způsobem, aby se 
dokázala koronaviru ubránit.

Ono to totiž není poprvé, co na lidstvo za-
útočil nový typ koronaviru. Stalo se to nejen 
v roce 2002, kdy přišel SARS, nebo 2012, kdy 
se objevil jeho příbuzný, virus MERS, ale už 
více než sto let předtím. Kolem roku 1890 se 
v Evropě rozšířila velká epidemie, kterou sou-
časníci považovali za těžkou chřipku a která 
stála zhruba milion obětí. Podle nejnovějších 
analýz se zdá, že to nebyla chřipka, nýbrž in-
fekce koronavirem. Ten nikdy nezmizel, ale 
postupně se přizpůsobil svému lidskému hos-
titeli a koluje mezi námi dodnes. Způsobuje 
docela mírnou sezonní rýmu a  neznamená 
žádné vážné zdravotní riziko.

Takže bych se skoro vsadil, že úplně stejně 
dopadne i nový koronavirus. Kdy? Kdybych 
byl věštkyně Jolanda nebo alespoň kocour 
profesora Flégra, uměl bych vám odpovědět. 
Co mi hází klacky pod nohy, je skutečnost, že 
jsem pouhý biochemik. Může to být za pár mě-
síců nebo za sto let, pro evoluční biology je to 
obojí jen mžik oka.

I když viry nejsou živé, vypadá to, jako by žít 
nějakým způsobem chtěly…
Viry mám svým způsobem rád, ale takhle da-
leko bych nešel. Nejsou živé a nemají svobod-
nou vůli, to tak jenom zvnějšku vypadá. Jsou 
to velmi dokonalé mašinky na rozmnožování, 
nic víc, a řídí se jednoduchými pravidly, kte-
rá jim umožňují reagovat na vnější podněty. 
Vlastně se chovají hodně podobně jako počí-
tačové viry: také potřebují cizí systém, kam 
musí proniknout, a také se v něm pokoušejí 
co nejrychleji namnožit. A proto se jim vlastně 
„nevyplatí“, když tu buňku nebo počítač po-
škodí. I pro počítačový virus platí, že když je 

opravdu chytře vymyšlený, vůbec o něm neví-
te. Virus, který napadeným počítačům rovnou 
likviduje operační systém, sice udělá velkou 
škodu a píše se o něm v novinách, ale dlouho 
se na tomto světě neohřeje: velmi brzy se proti 
němu vymyslí antivirový program („imunitní 
odpověď“), a je po něm veta.

Co nového jste se během roku 2020 dozvěděl 
o české společnosti?
V prvních jarních týdnech jsem si občas připa-
dal, jako by mne stroj času přenesl do podzimu 
1989. V krizové situaci, která se na nás začala 
valit, se většina lidí chovala skvěle. Vzedmula se 
obrovská vlna dobrovolné pomoci a solidarity. 
Stovky mých kolegů na vysokých školách i Aka-
demii věd nechaly své obvyklé práce a ze dne na 
den se zapojily do vývoje metod na testování 
koronaviru, chemikálie se vyráběly na koleně, 
miliony lidí začaly šít roušky, znám podnikate-
le, kteří nasedli do svých BMW a začali rozvá-
žet respirátory po domovech důchodců, stovky 
studentů se přihlásily k pomoci v nemocnicích, 
firmy nabízely auta a techniku pro dobrovolní-
ky, lidé pekli koláče sestřičkám v nemocnicích, 
denně jsem dostával desítky nabídek pomoci ze 
všech koutů země. Naši lidé jsou skvělí v oka-
mžiku krize a umí ji překonávat neuvěřitelnou 
nápaditostí, improvizací a humorem.

Současně se vždy znovu ukazuje, že jsme 
dobří v okamžicích ohrožení, ale že máme pro-
blém ve vytváření mechanismů, které by jim 
dlouhodobě předcházely. Je skvělé, že během 
pár dní české ženy ušijí několik milionů rou-
šek pro celý národ. Je ale smutné, když ještě 
půl roku po začátku pandemie hledáme způ-
sob, jak nakoupit zoufale potřebné přístroje 
pro naše nemocnice, na které dokonce má-
me i dost peněz, aby to neporušilo zákon nebo 
předpis, který jsme si sami vymysleli.

A co jste se dozvěděl sám o sobě?
Že vydržím bez spánku ještě o něco déle, než 
jsem si myslel. Že jsem schopen odpovědět 

na 250 e-mailů za 24 hodin. Že se sice doká-
žu naučit přednášet několik hodin denně do 
obrazovky počítače, ale že mi kontakt se stu-
denty moc chybí. A že vlastní studna a zásoba 
suchého dřeva na zimu jsou věci, které mne 
uklidňují mnohem víc, než jsem si dřív uměl 
představit.

Na sociálních sítích se v souvislosti 
s koronavirem objevují mnohá vyhrocená 
a nepodložená tvrzení. Jak na ně reagovat? 
Stačí si jich nevšímat?
Nevím. Určitě nestačí si jich nevšímat, ale při-
znám se, že opravdu nevím, co s nimi dělat 
– a velmi mne to trápí. Různé dezinformace, 
lži nebo bláboly tady byly odjakživa – od rafi-
novaných dezinformací vytvářených bezpeč-
nostními službami až po čirý idiotský blábol, 
ale světová pandemie jakoby otevřela stavidla 
hlouposti. A navíc se ukazuje, jak nebezpečné 
to je. Za hloupost se platilo vždy, ale tentokrát 
platíme lidskými životy. Tuhle válku musíme 
vyhrát, jinak budou umírat lidé.

Já se přes třicet let zabývám virem HIV. 
I o něm se od začátku šířily nejrůznější konspi-
rační teorie (například že ho vyvinula CIA, aby 
jím zlikvidovala černošskou populaci v USA). 
Později se prokázalo, že šlo o velmi chytrou 
dezinformační kampaň sovětské KGB. Virus 
HIV přešel na člověka z opic, podobně jako 
SARS z netopýrů. Žádnou konspiraci tam ne-
ní třeba hledat.

Takže pro pořádek: nevíme, jestli nový ko-
ronavirus vyvinuli Číňané, Mossad nebo CIA, 
nic tomu ovšem nesvědčí. Zřejmě se tu objevil 
úplně stejně jako před ním HIV, ebola, SARS 
nebo MERS, tj. přenosem ze zvířat. Ne, vak-
cíny opravdu nezpůsobují autismus; snížení 
„kyselosti“ vašeho organismu proti viru ne-
pomůže, pití vlažné vody taky ne. A Bill Gates 
nikdy neřekl, že je třeba snížit lidskou popula-
ci na pětinu, a opravdu nás nechce očipovat.

Jste prorektorem Univerzity Karlovy. Budou-li 
školy i nadále uzavřeny, nehrozí, že je opustí 
nedovzdělaní absolventi? A jaké (další) škody 
– kromě těch zdravotních – po sobě covid-19 
zanechá?
Děláme vše pro to, aby se to nestalo. U vysoko-
školáků bych se tak vážných důsledků nebál: 
koneckonců jsou to dospělí, zpravidla chytří 
lidé, s pomocí svých učitelů a moderní tech-
niky si poradí.

Opravdový problém jsou základní školy, 
hlavně první ročníky. I tady platí, že talentova-
né děti v dobré sociální situaci (s oběma rodi-
či, kteří chtějí a mohou dítěti pomáhat, se zá-
kladním počítačovým vybavením a přístupem 
na internet) si nakonec zřejmě poradí docela 
dobře. Mnohem horší je to u dětí z chudých 
poměrů, z neúplných rodin, z prostředí, které 
vzdělávání ani za běžných okolností moc ne-
přeje. Náš vzdělávací systém je i bez pandemie 
hodně elitářský a děti ze sociálně vyloučených 
poměrů nechává dosti stranou. Teď se obá-
vám, že se desetitisíce našich dětí už mnoho 
měsíců v podstatě vůbec nic neučí, nepotká-
vají své učitele ani spolužáky. To je časovaná 
bomba: kdyby to mělo trvat déle, vytvoříme 
nespravedlivé rozdíly mezi dětmi, které už 
možná vůbec nepůjde dohnat. Děti se musí 
co nejdřív vrátit do škol, to musí být naprostá
priorita.

Dokázal byste poradit lidem, jak situaci 
nepodcenit, ale zároveň nepodlehnout strachu?
Naslouchat moudrým radám vynikajících od-
borníků, číst knihy Aleše Palána (smích), po-
slouchat Český rozhlas, nedívat se moc na te-
levizi, mýt si ruce, vyhýbat se jako čert kříži 
tiskovým konferencím vlády, chodit den ně do 
přírody, cvičit, poslouchat Mozarta a Händela, 
pracovat na zahrádce a udržovat kontakt s přá-
teli. Nakonec všechno dobře dopadne.

ALEŠ PALÁN
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Docent JAN KONVALINKA (nar. 1963
v Chomutově), biochemik, prorektor 
Univerzity Karlovy pro vědeckou činnost, 
vedoucí výzkumné skupiny v Ústavu 
organické chemie a biochemie Akademie 
věd, je autorem řady původních 
vědeckých prací a držitelem mnoha 
mezinárodních ocenění. S Ladislavem 
Machalou je autorem knihy „Viry 
pro 21. století“, s Alešem Palánem 
právě vydaného knižního rozhovoru 
„Spánek rozumu plodí příšery“. Žije 
v Praze, je ženatý a má dvě dcery.

Všechno nakonec dobře dopadne

„Chodit denně do přírody, cvičit, poslouchat Mozarta a Händela, pracovat na zahrádce a udržo-
vat kontakt s přáteli,“ radí biochemik Jan Konvalinka. Snímek Jan Šibík
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Komu by se nelíbilo, kdyby jasně určil, jak 
dlouho a co smí jeho dítě na mobilu dělat – 
a ono by to fungovalo. Mnozí rodiče říkají, jak 
únavné je neustále se dětem připomínat, hlí-
dat čas, řešit přehlcené komunikace ve skupi-
nách na Whatsappu nebo neustále odolávat 
škemrání: mamí, ještě chvilku… 

„Už malé dítě je fascinováno tou věcí, kte-
rou dospělí mají v ruce a věnují jí pozornost…“ 
říká v podcastu Linky bezpečí její někdejší ve-
doucí, terapeut a krizový intervent Peter Po-
rubský. A dodává, že bychom si měli uvědo-

movat, že naše děti s  mobilním telefonem 
vyrůstají. A že často přes telefony a sociální 
sítě pokračují v komunikaci, kterou předtím 
vedly naživo už venku. Ale i kdyby se děti na 
mobilech jen učily, bude-li to trvat příliš dlou-
ho, bude jim to škodit.

Jak tedy nastavit pravidla v rodině? Peter 
Porubský doporučuje, aby nešlo o striktní pří-
kaz nebo zákaz, ale aby se kolem toho vedla 
v rodině diskuse. Aby dítě pochopilo, proč jsou 
pravidla potřebná, aby jim rozumělo a moh-
lo si vybrat mezi variantami, které rodič určí. 

„Pokud se rodina domluví, že mobil nepatří na 
kuchyňský stůl, platí to ale i pro rodiče,“ upo-
zorňuje Peter Porubský s tím, že limity musí 
být splnitelné pro všechny členy rodiny – a ta-
ké dobře kontrolovatelné.

Jestliže to přesto nefunguje, příčina může 
být třeba v tom, že jsou pravidla příliš přísná 
a není možné je dodržet nebo že nejsou dobře 
vysvětlená. Někdy rodič sice nastaví limit, ale 
už ho nehlídá, anebo se mu dokonce hodí, že 
má ještě „klid“ a dítě se samo zabaví. Ať už 
dítě hraje hry, komunikuje s vrstevníky, sle-

duje videa, nebo se učí cizím jazykům či dělá 
jinou užitečnou aktivitu, je potřeba hlídat čas. 
Odborníci se shodují, že příliš času u mobilu 
zhoršuje u dětí kognitivní funkce – tedy ne-
jen soustředění, paměť a pozornost, ale také 
řeč nebo schopnost pochopit informace. A je-
-li dítě na mobilu před spaním, bude mít také 
pravděpodobně výrazně horší spánek.

Řešením může být i pořídit dítěti přístroj 
co nejpozději, případně pro počáteční komu-
nikaci (třeba po cestě ze školy) koupit mobil
tzv. „hloupý“. (kš)

Jak „odehnat“ děti od mobilů 
– a jakou jinou činnost jim 
nabídnout? Zeptali jsme 
se rodičů, kteří toto téma 
vzhledem k vyššímu počtu dětí 
v různém věku řeší už řadu let.

„Je třeba říci, že přístup můj a  mé ženy je 
v  těchto věcech trochu rozdílný,“ konstatu-
je David, který má doma tři dívky ve věku do 
13 let, a popisuje tak situaci, kterou zažívají 
v mnohých rodinách. Zatímco jeden z rodičů 
by dětem trochu toho hraní a komunikování 
s kamarády na dálku dopřál, druhý je mnohem 
striktnější. „Ještě než jsme dali dětem mobily, 
domluvili jsme se s nimi, že jejich používání 
bude podléhat určitým pravidlům,“ říká Da-
vid s tím, že každé dítě je na tom trochu jinak 

– některému se to daří dodržovat lépe, jinému 
hůře. „Je jednoduché dát dětem mobil do ru-
ky, ale náročnější je řešit s nimi jeho používání. 
Když to trochu korigujeme, dokážou se s naší 
pomocí i dobře bavit a využívat ho k dobré-
mu,“ doplňuje David.

Trojnásobný otec Jiří dodává, že je dobré in-
tegrovat chytrý telefon do činností, které mo-
hou být zdrojem užitku i zábavy (např. využití 
navigace při hledání kešek na výletě), ale také 
je třeba vést děti k tomu, aby uměly mobil od-
ložit v situacích, kam nepatří (návštěva, sezení 
kolem ohně, hovor u stolu, školní vyučování, 
kostel…).

„Dělám ruční práce a  vedu k  tomu i  své 
dcery. Máme zahradu, a  tak se snažím, aby 
na ní pracovaly, staraly se o morčata. Máme 
psa, což nás nutí chodit s ním každý den na 
procházku,“ zmiňuje Jitka, která má čtyři dě-
ti. A dodává: „Do spousty věcí je musím nu-
tit a přemlouvat. Někdy je to boj. Přiznávám, 
že chápu, proč je mobil tak baví. Nabízí jim 

hned všechny informace, zábavu i komunikaci
s kamarády.“

Další trojnásobná maminka krčí rame-
ny s  tím, že by bylo dobré, aby rodina za-
vedla jasné pravidlo: mobily se večer odklá-
dají do košíčku a neberou se do ložnice. „To 
jsme bohužel prošvihli,“ přiznává a dodává, 
že by určitě pomohlo, kdyby děti měly psa: 
chodily by s ním ven a netrávily tolik času na 
mobilech. Ovšem ne každá rodina má mož-
nost či dostatek místa – anebo odvahu si
psa pořídit.

„S mladšími dětmi je to jednodušší. Dá se 
leccos vyrábět z listí, kaštanů, modelíny, papí-
ru, vymýšlet pohádky, společně péct, hrát des-
kové hry…“ poukazuje maminka tří synů Beá-
ta a doplňuje: „Se staršími dětmi je to už těžší. 
Jejich jediné spojení s kamarády je přes mobil 
a  internetový svět. Nestojí už moc o společ-
nost rodičů. Možná pomohou společné výlety, 
podívat se spolu na film, zahrát společenskou 
hru, udělat společně jídlo a mluvit u toho.“

Čtyřnásobná maminka a učitelka Marké-
ta konstatuje, že ohlídat mobily u dětí zvláš-
tě v této době, kdy sama sedí kvůli distanč-
ní výuce většinu dne u počítače, je mnohem 
náročnější.  Doporučuje domluvit se s  dět-
mi na denním limitu (vysvětlit jim, proč ne-
chceme, aby byly na mobilu víc, než je zdrá-
vo) a tento limit dodržovat. A také se u nich 
doma osvědčilo večer odložit telefony k rodi-
čům a vrátit je až ráno, případně po splnění
povinností.

Pocity selhání, nebo že to jde jen „ztuha“, 
má v tomto ohledu většina rodičů. Mnozí oslo-
vení nechtěli být jmenováni nebo se necítili 
kompetentní „radit“. Všude ale zaznívala slo-
va: vysvětlovat, komunikovat a nastavovat či 
přenastavovat pravidla. V tomto ohledu nikdy 
není pozdě.

„Ohledně těch nastavených pravidel,“ po-
vzbuzuje David, „se to dá ještě dohonit tím, 
že si jednoho dne jako rodina sednete a před-
stavíte nový plán pro používání mobilů.“ (kš)

Shrbeny nad displejem. Doma 
či na hřišti, u kuchyňského stolu, 
někdy dokonce na WC. Znáte 
ten výjev? Během pandemie 
se stal mobil jediným kanálem, 
jak jsou děti v kontaktu se 
školou a vrstevníky. Dokonce 
mnohé kroužky i skauta 
mají online. Kdy ale mobil 
odložit? Lze se to naučit?

Mobil je nejoblíbenější věc našich dětí. Hned 
za počítačem nebo notebookem s internetem. 
Vyšlo to najevo v projektu Českého statistic-
kého úřadu Minisčítání 2018, kterého se zú-
častnilo více než 26 tisíc dětí. Na 11 % z nich 
se přiznalo, že na internetových stránkách ne-
bo na mobilních aplikacích tráví více než pět 
hodin denně. Z celoevropské výzkumné zprá-
vy EU Kids Online 2020 zase vyšlo najevo, že 
za poslední dekádu se čas, který děti tráví na 
internetu, zdvojnásobil. Souvisí to s rozvojem 
a dostupností mobilních telefonů.

P. Josef Ptáček, přezdívaný také „interneto-
vý kněz“, shrnuje, že v této době všichni tráví 
opravdu hodně času online: „Je dobré využít 
mobil ke vzájemné komunikaci, k učení a hle-
dání nových informací. Ale je také důležité pro 
děti i dospělé umět mobil, tablet, počítač, slu-
chátka, herní konzoli i TV odložit, dát odpoči-
nout mozku, očím i páteři a věnovat se práci či 
zábavě jiným způsobem.“ Připouští, že je to 
těžké, protože elektronika dnes prochází vše-
mi oblastmi našeho života a umí člověka stále 
něčím lákat. Bohužel, pokud se mobil stane 
naším pánem, místo aby nám sloužil, může 
snižovat naši schopnost soustředit se. Jak po-
dotýká P. Ptáček – nejen na modlitbu, četbu, 
ale třeba i na jídlo.

Terapeut Milan Studnička vypráví příběh 
svých klientů. Sousedi na ně zavolali sociál-
ku, protože dítě v jedenáct hodin večer křičelo, 
jako kdyby ho týrali. Ukázalo se ale, že příči-
nou byla snaha rodičů odebrat svému synovi 

mobil… Jiný chlapec zase neváhal udělat dí-
ru skrz zeď do komory, kam jeho otec přístroj
zamknul. V krajních případech děti vyhrožu-
jí rodičům zabitím nebo sebevraždou, když 
jim nevrátí jejich telefon. Také si v bazaru umí 
koupit jiný mobil. 

Milan Studnička podotýká, že nynější izo-
lace, kdy děti nemohou tolik sportovat, chodit 
do školy či na kroužky a být s vrstevníky, situa-
ci nezlepšuje. Mnozí rodiče pracují z domova, 
bývají zahlceni prací a nestíhají sledovat, co 
jejich děti na mobilech dělají, natož kolik času 
tam tráví. A tak můžeme vidět klasický výjev: 
tatínek je do večera na notebooku či u telefo-
nu, děti zase ve svých pokojíčcích shrbeny nad 
mobily. 

A není to jen tělesná schránka dítěte, která 
tím trpí. „Mnohem horší je psychická strán-
ka – jestliže si dítě zvykne zažívat dobrodruž-

ství v elektronické podobě, bude čím dál těž-
ší zabavit ho v reálném životě,“ varuje Milan 
Studnička. Nezáleží ani tak na tom, zda jsou 
to kluci, kteří víc hrají hry, nebo děvčata, která 
sledují youtubery. Nejhorší je podle terapeuta 
a kouče právě ten čas, který naše děti na mobi-
lu tráví. „Tisíckrát lepší je, když si děti povídají 
s rodiči o životě, pustí si film, jdou ven nebo 
si zasportují. To buduje vzájemný vztah. Ale 
odpojím-li dítě od sebe a připojím k interne-
tu, formuje se jiným způsobem, než jak bych 
chtěl,“ apeluje na rodiče Milan Studnička. 

Zakazovat nestačí

Příběh rodiny, na kterou sousedi zavolali soci-
álku, nakonec dobře dopadl. Milan Studnička 
zoufalému otci doporučil, aby dítě odvezl co 
nejdál mimo civilizaci a mimo signál. Strávili 

tam asi měsíc. První týden se chlapec s tátou 
vůbec nebavil. Druhý týden už si s ním začal 
hrát deskové hry – a po čtyřech týdnech, kdy se 
měli vracet domů, se synovi ani zpátky nechtě-
lo, jak byl spokojený. „Obrovsky záleží na tom, 
nakolik jsou rodiče aktivní a nakolik dokážou 
dítě odtrhnout od mobilu tím, že s ním proží-
vají reálný život. Ale pokud mu mobil zakazují, 
případně ho odpojí nebo mu zařízení seberou, 
aniž mu nabídnou jinou činnost, jenom ho na-
štvou,“ říká Milan Studnička. 

Řešení vidí v tom, aby děti měly obohacují-
cí koníčky, dostatek času stráveného s rodiči, 
ale také aby sami rodiče zredukovali práci do-
ma u mobilů a počítačů na minimum. „Pokud 
chci, aby dítě přestalo být závislé na telefonu, 
musím jako rodič udělat v první řadě velkou 
změnu u sebe,“ uzavírá terapeut.

KATEŘINA ŠŤASTNÁ

Někdy je to boj, přiznávají rodiče

Jak doma nastavit pravidla?

Aby naše děti nežily jen mobilem

Dokážou děti trávit čas i jinak než na mobilu? Snímek Pixabay
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Život mystičky Mechtildy je poměrně za-
halen stínem. Víme-li však bezpečně, že 
došlo k proměně jejího srdce v Pánovo, 
máme oprávněně za to, že tomu musela 
předcházet léta pořádné dřiny. Sama pí-
še: Láska bez poznání je tmou, poznání 
bez zakoušení je mukou a zakoušení bez 
srdce je falešné. 

Vzpomínám na cesty za doby NDR, 
když jsme projížděli mezi Magdeburkem 
a Halle. Pokaždé nás zaujaly doutnající 
haldy hlušiny z uhelných ložisek. Tam 
„světélkoval“ duchovní přístav již zde-
molovaného kláštera Helfty, někdejšího 
rozsáhlého cisterciáckého komplexu. 
Zachovala se v něm vlastně jen malá ko-
můrka, kde se Mechtilda modlila. Klášter 
vzal kdysi svatou Mechtildu pod ochra-

nu kvůli pozdvižení, které se strhlo ko-
lem jejích spisů – bekyně Mechtilda roku 
1270 ve svých asi sedmdesáti letech pře-
šla z poustevny do kláštera, kde zemřela 
roku 1294 v pověsti svatosti. A církev zá-
hy dosvědčila věrohodnost jejích zjevení. 

Ale vraťme se na začátek, k jejímu dět-
ství. Narodila se v první polovině 13. sto-
letí do urozené rodiny na dnešním území 
německého Saska. Dostalo se jí velice 
slušného vzdělání. Poprvé pocítila, že 
byla přímo oslovena Duchem Svatým, 
ve dvanácti letech. Třicet let pak schová-
vala v poustevně zázračné působení Boží 
lásky, kdy se u ní střídalo táborské světlo 
s Kalvárií. Třicet roků sepisovala spis Te-
koucí světlo božství. Jeho „náruživým“ 
čtenářem – jak překvapivě prohlásil při 

jedné modlitbě Anděl Páně – byl Bene-
dikt XVI. Osobně mám tuto středově-
kou mystičku spojenou s P. Chromeč-
kem. V noviciátu mu někteří říkali Pater 
Mechtilda. Za totality mne vezl neda-
leko Věstonic po mostě, kde číhali dva 
strážníci. Když měl zaplatit pokutu za 
rychlost, dal jim dvojnásobek s vysvět-
lením, že pojede 
ještě nazpátek. 
A mně upřesnil: 
„Podle Mech-
tildy hříchy ne-
opakuj, ale dob-
rý skutek udělej 
ihned dvakrát.“ 

P. MICHAL 
ALTRICHTER SJ

Rád sleduju dění 
kolem papeže 
Františka. Občas 
ale narazím 
na nepravdivé 
zprávy. Kde 

můžu najít na internetu 
důvěryhodné zdroje? 

Dřív než se pokusím odpovědět přímo, 
považuji za potřebné – jako člověk, kte-
rý se 30 let zabývá kvalitou mediálních 
informací – uvést jedno podstatné va-
rování: Kdo si myslí, že o jakékoliv ob-
lasti získá potřebné a hodnověrné po-
znání jen z internetu, docela zásadně se 
mýlí. I  já samozřejmě čerpám spoustu 
informací z prostředí internetu. Ale klíč 
k jejich dobrému chápání mi poskytují 
tři zdroje: odborné knižní a časopisecké 
publikace, znalost autorů internetových 
článků a debaty s lidmi, které znám ja-
ko lidsky i odborně kompetentní. Spe-
ciálně tedy co se týče papeže Františka 
a jeho působení, považuji pro každého, 
kdo mu chce správně rozumět, za povin-
nost, aby se seznamoval s Františkovými 
dokumenty – především s encyklikami 
a exhortacemi. To je nezbytné minimum. 
Pak u nás vyšla řada dalších knih psa-
ných papežem nebo rozhovorů s ním, 
které jsou rovněž velmi cenné. Dávají 
totiž člověku potřebný nadhled, aby cel-
kem rychle poznal, co František mohl 
říci nebo udělat – a co naopak nikoliv.

Co se pak týče samotného interne-
tu, jsou pro mě minimálně z  hlediska 
zpravodajství hodnověrné stránky www.
vaticannews.va/cs. Navíc si na nich mů-
že člověk nastavit i stránky v jiných jazy-
cích – třeba slovenštině, které rozumíme 
pořád ještě skoro všichni, nebo angličti-
ně, kterou vládnou hlavně mladší. Obsah 
v jednotlivých jazykových verzích přitom 
není totožný, vytvářejí ho vždy příslušné 
národní redakce. Dobrá je i starší verze 
internetových stránek české vatikánské 
redakce – www.radiovaticana.cz – kde 
je spousta dalších materiálů. Spolehlivé 
jsou internetové stránky Radia Proglas 
https://zpravy.proglas.cz/. A za poslední 
roky jsem si ověřil, že se v informování 
o papeži Františkovi dá věřit i www.ct24.
cz. JIŘÍ ZAJÍC, publicista a pedagog 

„Jest jedna neobyčejná a vysoká cesta, po které kráčí duše věrná a vleče za sebou své smysly, 
jako vidoucí vodívá slepého. Na této cestě jest duše volna a žije bez žalosti, anať nechce nic 
jiného než její Pán, který všechny věci činí co nejlépe.“ Úryvek z knihy Tekoucí světlo božství, 
kterou ve 13. století napsala sv. Mechtilda Magdeburská . Spis je volně dostupný v online 
katalogu Národní knihovny ČR.  

Naše kroky řídí Bůh skrytý v Ta-
jemné Nejsvětější Trojici. Dokla-
dem jeho velkého milosrdenství 
a ochrany je drobný příběh z na-
šeho vlastního života.

Letos náhle zesnula moje švag-
rová, sestra-dvojče mé manželky. 
Silně ji to zasáhlo. Navíc ji po-
stihly zhoršení zraku a  ztráta 
sluchadla. A tak nás čekala ná-
vštěva lékařky na blízké polikli-
nice. Doprovázel jsem ji a tehdy 
se udála pro mě nepříjemná pří-
hoda. Museli jsme použít výtah 
zvaný „pater noster“. Všechno 
probíhalo v  pořádku, při vystu-
pování jsem zakopl a vypadl na 
chodbu polikliniky. 

Při pádu jsem cítil, jako by 
pode mě někdo rychle podložil 
podušku. Padal jsem jaksi poma-
lu a měl jsem pocit – po odeznění 
šoku – jako by mě někdo přidržo-
val, abych si neublížil. A skutečně 
jsem si nic nezlomil, jen jsem cí-
til trošku bolesti na pravé dlani. 
Celý pád „odnesly“ jen moje brýle 
– u nich dokonce praskla pouze 
obroučka, sklo se nerozbilo. A to-
to „neštěstí“ si vyžádalo pouhých 
2 200 Kč za pořízení nových brýlí. 

Mohl bych uvést i další přípa-
dy ochrany Boží a našeho anděla 
strážného i u mé paní. Před lety 
v prvním poschodí na naší chod-
bě ztratila vědomí, zřítila se po 
schodech a vymkla si levé rameno. 
Bylo to nesmírně bolestivé zraně-
ní, se kterým musela do nemocni-
ce. Díky Bohu si ale nic nezlomila. 
Uvědomujeme si ve svých více než 
osmdesáti letech stálou ochranu, 
milosrdenství a lásku Boží, Pan-
ny Marie i andělů strážných, kte-
rým jsme všem vděční za pomoc, 
ochranu, lásku i milosrdenství.

Čtenář JIŘÍ
z královéhradecké diecéze

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

Tu knihu přečti devětkrát
Památka sv. Mechtildy z Magdeburku (19. listopadu)

Andělská 
ochrana 
při pádu

Bůh v mém životě
Zprávy 
o Františkovi

Odpovědna

O drobný sešit Petra Bubeníčka a Zdislavy Janouškové Novéna ke sva-
té Ludmile mohou soutěžit ti čtenáři, kteří správně vyluští tajenku naší 
křížovky a do týdne ji zašlou na e-mailovou (krizovky@katyd.cz) nebo 
poštovní adresu redakce. Knihy do soutěže věnovalo nakl. Paulínky.

Ukázka: Cílem této drobné modlitební knížky, která vychází k příleži-
tosti výročí 1 100 let od smrti svaté Ludmily, je prohloubit úctu k naší 
první světici a… (viz tajenka).

Tajenka z KT č. 45 zněla: „jsou vtipnou sondou do našich strachů“. 
Knížku Aleše Palána Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět, kterou do 
soutěže věnovalo nakladatelství Prostor, získávají Libuše Melounová 
z Jindřichova Hradce, Jan Severa z Brna a Renata Bočanová ze Sezi-
mova Ústí. Blahopřejeme!  
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Modlitba je kyslíkem života
Připravujeme

Začne advent
Ve zvláštní příloze nám čtyři orloje 
budou průvodci letošním adventem. 
Jak se v nich zračí běh času a světla 
i stínu? Nabídneme i návod na výro-
bu rodinného adventního kalendáře. 

Eschatologie
Přijde Kristus, spasitel náš – usly-
šíme při zpěvu rorátů. Nejde zdale-
ka jen o připomínku jeho narození 
v Betlémě. Co vlastně znamená oče-
kávání druhého příchodu Krista? 

Katecheze
– 11. listopadu 2020

K d o s i  m i 
řekl: „Pří-
liš mluvíte 
o   modl i t -
bě. To není 
nutné.“ Ale 
ano, je to 
nutné. Po-
kud se totiž 
nemodlíme, 

nebudeme mít sílu dál žít. Modlit-
ba je kyslíkem života. Modlitbou 
na sebe stahujeme pozornost Du-
cha Svatého, který nás neustále ne-
se dál. Proto o ní tolik mluvím.

Ježíš dal příklad neustálé mod-
litby praktikované s  vytrvalostí. 
Ustavičný dialog s  Otcem, mlčky 

a v usebrání, je oporou celého je-
ho poslání. Tři podobenství v evan-
geliích nám podávají jeho pobídky 
učedníkům, aby se modlili naléha-
vě a neochabovali.

Modlitba musí být především 
houževnatá – jako onen člověk 
z  podobenství, který neodbytně 
žádá přítele uprostřed noci o  tři 
chleby pro svého nenadálého hos-
ta. Přítel odpoví záporně, protože 
je už na lůžku, ale on naléhá a na-
léhá, dokud jej nedonutí vstát, 
aby mu dal chléb, o  který prosí 
(Lk 11,5-8). Náš Otec dobře ví, co 
potřebujeme, a  naše neodbytnost 
nemá za cíl jej informovat nebo 
přesvědčit, nýbrž živit v nás touhu 
a očekávání.

Druhé podobenství je o  vdově, 
která se obrací na soudce, aby se jí 
zastal. Soudce je muž bez skrupu-

lí, ale nakonec se rozhodne neod-
bytné vdově vyhovět (Lk 18,1-8). 
Toto podobenství dává pochopit, 
že víra není momentální impulz, 
nýbrž odvaha dovolávat se Bo-
ha, ba „diskutovat“ s ním a nere-
zignovat před zlem a nespravedl-
ností.

Třetí podobenství představu-
je farizeje a celníka, kteří se jdou 
modlit do chrámu. První se obra-
cí k  Bohu chválou svých zásluh, 
kdežto druhý se necítí hoden ani 
vstoupit do svatyně. Bůh však 
nevyslyší modlitbu pyšných, ný-
brž pokorných (Lk 18,9-14). Ne-
ní pravé modlitby bez pokorného
ducha. 

Učení evangelia je jasné. Je tře-
ba se modlit ustavičně, i  když se 
všechno jeví jako marné a zdá se, 
že Bůh je hluchý a  němý, že jde 

o ztrátu času. V našem životě jsou 
temné chvíle, kdy se víra jeví ja-
ko iluze. Praktikovat modlitbu ov-
šem znamená přijímat také tuto 
námahu. Musíme pokračovat i ve 
chvílích, kdy nic necítíme. Mnoho 
svatých a světic zakusilo noc víry 
i mlčení Boha – kdy klepeme a Bůh 
neodpovídá – a vytrvali.

V těchto nocích víry není nikdy 
sám ten, kdo se modlí. Ježíš to-
tiž není pouze svědkem a mistrem 
modlitby, je víc. Zahrnuje nás do 
své modlitby, abychom se moh-
li modlit v něm a skrze něho. A to 
je dílo Ducha Svatého. Proto nás 
evangelium nabádá prosit Otce 
v Ježíšově jménu. Jistota vyslyšení 
našich proseb je založena na Ježí-
šově modlitbě. Ta dává lidské mod-
litbě křídla, která vždy toužila mít.

(vaticannews; kráceno)

KRÁTCE

JOE BIDENOVI K  VÍTĚZSTVÍ 
V  PREZIDENTSKÝCH VOL-
BÁCH pogratuloval minulý týden 
v telefonu i papež. Biden Svatému 
otci poděkoval za požehnání a bla-
hopřání a ocenil jeho vedení církve, 
zvláště prosazování míru, smíření 
a lidskosti ve světě. S Františkem by 
podle svých slov rád spolupracoval 
„na základě společné víry v důstoj-
nost a rovnost všech lidí“ při pomoci 
marginalizovaným a chudým, při ře-
šení klimatické krize nebo přijímání 
a integraci migrantů. Druhému ka-
tolíkovi v čele Spojených států (po 
J. F. Kennedym) už dříve blahopřáli 
američtí biskupové. 

40. VÝROČÍ JEZUITSKÉ SLUŽ-
BY UPRCHLÍKŮM (Jesuit Re-
fugee Service) připomíná papež 
v dopise P. Thomasu H. Smolicho-
vi SJ, řediteli tohoto sdružení je-
zuitů a dobrovolníků, které pomá-
há migrantům v  56 zemích. Tato 
služba je spojena s římským cent-
rem Astalli, které roku 1980 založil
P. Pedro Arrupe SJ, bývalý generální 
představený Tovaryšstva Ježíšova. 
„Otec Arrupe proměnil své zděšení 
nad utrpením lidí, kteří prchali ze 
své vlasti v důsledku války ve Viet-
namu, v pozornou a praktickou péči 
v jejich fyzické, psychologické a du-
chovní nouzi,“ píše papež. A pokra-

čuje: „Příliš mnoho lidí je dnes ve 
světě hnáno do bárek a  člunů, na 
nichž se pokoušejí prchat před ne-
spravedlností, násilím a válkami.“ 
Také nově zvolený americký prezi-
dent Joe Biden u příležitosti jezuit-
ského výročí uvedl, že by rád během 
svého prvního roku ve funkci přijal 
do USA na 125 tisíc migrantů. 

V RADĚ EVROPY VIRTUÁLNĚ 
PROMLUVIL KARDINÁL PIE-
TRO PAROLIN, vatikánský státní 
sekretář. K 50. výročí ustavení stá-
lé mise Svatého stolce při této insti-
tuci kardinál předložil „šest pravd 
prospěšných našemu světadílu i ce-
lému světu“. Patří mezi ně člověk ve 
středu veškeré služby, země jako do-
mov celého lidstva, tajemství člově-
ka, který není pouhým tělem, ale též 
duší, soutěživost ve vzájemné úctě, 
potřeba dokázat pravdu praktickým 
příkladem a nynější skutečnost, že je 
lidstvo v pandemii „na jedné lodi“.

O 190. VÝROČÍ ZJEVENÍ PANNY 
MARIE v pařížské Rue du Bac papež 
minulý týden požehnal mariánskou 
sochu (zhotovenou podle této událos-
ti), která bude putovat po Itálii. Mat-
ka Boží se roku 1830 třikrát zjevila 
mladé francouzské vincentce Kateři-
ně Labouré a žádala ji o ražení me-
dailky Neposkvrněného početí spolu 
s výzvou: „Lidé, kteří ji budou s důvě-
rou nosit, obdrží velké milosti.“

PŘI VÝROČÍ 500 LET OD PRV-
NÍ LITURGIE V CHILE píše pa-
pež biskupovi Bernardu Bastresovi 
z tamní diecéze Punta Arenas, kte-
rá je nejjižnější diecézí v zemi. „Bůh 
přišel z jihu,“ připomíná Svatý otec 
motto diecéze. I když nebude možné 
kvůli pandemii výročí připomenout 
velkou slavnostní liturgií, „neexis-
tuje překážka, která by mohla uml-
čet vděčnost prýštící ze srdcí synů 
a dcer chilské putující církve“, kon-
statuje František. 

SVATÉHO MARTINA CHVÁLIL 
PAPEŽ o  jeho svátku ve středu
11. listopadu po katechezi (viz níže) 
přenášené online z knihovny Apo-
štolského paláce. „Tento velký pas-
týř starověké církve se vyznačoval 
evangelní láskou k chudým a umen-
šovaným. Kéž jeho příklad každého 
učí být odvážnějším ve víře a štěd-
řejším v lásce,“ uvedl Svatý otec.

ELEKTROMOBILY CHCE VA-
TIKÁN POSTUPNĚ NAHRADIT 
všechny své stávající dopravní pro-
středky, jak uvedl Roberto Mignu-
cci, který má tuto agendu na staros-
ti. Chce tak snížit ekologické dopady 
v duchu papežovy encykliky Lauda-
to si’. Nedávno papež dostal od ja-
ponských biskupů papamobil, který 
jezdí na vodík a vypouští jen vodní 
páru. (vaticannews, cna, aleteia, 

l’osservatore romano, tez)

MISIONÁŘE OSVOBOZENÉHO Z VÍCE NEŽ DVOULETÉHO ZAJETÍ V NIGERU A MALI, Itala Pierluigiho Mac-
calliho, který je členem Společnosti afrických misií, přijal minulou středu papež na osobní audienci. Svatý otec mu políbil 
ruce a nakonec se oba dlouze modlili. „Bylo to moc krásné setkání. S pohnutím jsem papeži vyprávěl, co jsem prožil,“ uvedl 
misionář. „Slzy byly mým pokrmem a modlitbou. Kdysi jsem četl rabínské vyprávění o Bohu, který počítá slzy žen, a proto 
jsem se k Pánu obrátil se slovy: Kdoví, zda také počítáš slzy mužů? Nabízím ti je v modlitbě, aby skrápěly tuto vyprahlou 
misijní zemi, ale také vyprahlá srdce, která vyvolávají války a nenávist,“ svěřil se. Papež na jeho svědectví reagoval ujiště-
ním, že „nesl celou církev“. „Neměl jsem slov – já, nepatrný misionář, a papež, který říká něco takového,“ vylíčil P. Mac-
calli. Papež již dříve jeho osvobození oznámil po modlitbě Anděl Páně o říjnové misijní neděli a vyzval přítomné k potlesku. 

Snímek ČTK 

S chudými 
budeme
bohatí láskou

Z nedělní mše svaté v bazilice sv. Petra.  Repro KT

O Světovém dni chudých 
minulou neděli slavil 
papež František mši 
svatou v bazilice
sv. Petra se 
stovkou zástupců 
nejchudších lidí. 

Mše sv. se symbolicky zúčastnili 
„všichni chudí světa“, lidé, kteří se 
o ně starají, a podporovatelé charit-
ních sdružení. V kázání papež ko-
mentoval podobenství z Matoušova 
evangelia o hřivnách (Mt 25,14-30). 
„Služba našemu životu dává smysl. 
A Boží služebníci jsou ti, kteří pod-
stupují riziko,“ zdůraznil. Dále vy-
zval, abychom místo na shromažďo-
vání majetku hleděli na možnosti, 
kde by se dalo druhým pomoci. „Být 
křesťan znamená riskovat své du-
chovní i fyzické síly. Je smutné, když 
se křesťané chovají obranným způ-
sobem – vše jen poměřují a nikdy ne-
ustoupí ze svých pravidel. Řídit se 
pravidly nestačí,“ upozornil papež. 

Kázání Svatý otec uzavřel při-
rovnáním, že chudí jsou dnes těmi 
opravdovými „bankéři“. „Zobrazu-
jí Boha, který, ač bohatý, se pro nás 
učinil chudým. Chudí nám zaručují 
věčný ‚příjem‘ – že budeme bohatí 
láskou,“ připomněl František a do-
dal: „Prosme o dar nebýt křesťany 
podle jména, nýbrž podle skutků, 
abychom přinášeli ovoce.“ 

Světový den chudých vyhlásil 
papež František v závěru Roku mi-
losrdenství 2016 a letos se koná už 
počtvrté. Jeho mottem je tentokrát: 
„Měj otevřenou dlaň k chudému“ 
(Sir 7,32), celé papežovo poselství 
je na www.cirkev.cz. Svátek pořádá 
Papežská rada pro novou evange-
lizaci v čele s arcibiskupem Rinem 
Fisichellou. „Toto je příhodný čas, 
kdy musíme znovu pocítit, že se vzá-
jemně potřebujeme, že neseme zod-
povědnost jedni za druhé a za svět,“ 
zmínil předseda rady arcibiskup Fi-
sichella při tiskové konferenci mi-
nulý týden. 

Testy na covid
i potravinové balíčky

Namísto již tradičního oběda, jehož 
se v aule Pavla VI. účastnilo vždy ko-
lem 1 500 lidí, nabízí letos Vatikán 
obyvatelům nocleháren pro chudé 
zdarma testování na covid-19. Je to 
možné v ošetřovně pro bezdomovce 
na kolonádě sv. Petra, kterou provo-
zuje Apoštolská dobročinná poklad-
na. Provede na padesát testů denně, 
jak uvádí Vatican News. Papežská 
rada pro novou evangelizaci ve spo-
lupráci s  jedním italským obchod-
ním řetězcem také zaslala pět tisíc 
potravinových balíků do šedesáti 
římských farností, dva a půl tisíce 
kilogramů těstovin putovalo zase do 
charitních domovů. 
 TEREZA ZAVADILOVÁ
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Kalendář
BRNO
  Z  kapucínského kostela 
je stálá zpovědní služba pře-
sunuta do spolčovny v  kláš-
teře. Zpovídá se v  pracovní 

dny od 9.00 do 16.30. O stát-
ních svátcích se nezpoví-
dá. V  neděli je možné pří-
mo v  kostele přijmout od 
10.40 do 11.30 a od 16.00 do
16.45 svátost smíření a eucha-
ristii.

HODONÍN
  Příležitost k přijetí eucha-
ristie je vždy ve středu a v pá-
tek od 7.00 do 7.30 a od 17.30 
do 18.00, v neděli od 9.00 do 
10.00. V kostele je možné zdr-
žovat se pouze na nezbytně 
nutnou dobu. 

Rozsáhlou nabídku přímých 
přenosů bohoslužeb z  ce-
lé České republiky najde-
te na webové stránce: www.
mseonline.cz.

Kontakt:
fojtikova-l@seznam.cz 

Testimonium martyrii (svědec-
tví mučednictví) je název bul-
letinu, který vychází díky inici-
ativě brněnských bohoslovců. 
Mapuje aktivity věřících týkající 
se kanonizačního řízení P. Jana 
Buly a P. Václava Drboly. Kon-
cem roku by mělo vyjít už třetí 
číslo.

„Bohoslovci se ujali této čin-
nosti, protože jsou pro ně tito 
kněží vzorem kněžského živo-
ta, a chtěli přispět k prohlou-
bení poznatků o  jejich životě. 
Biskup Cikrle jejich aktivitě po-
žehnal,“ uvedl moderátor kano-
nizačního řízení Jan Makyča.

Jednotlivá čísla bulletinu 
si lze stáhnout na webových 
stránkách  www.kanonizace.
biskupstvi.cz,  kde si zájemci 
také mohou zdarma objednat 
jeho tištěnou verzi. Oba kněží 
se stali nepohodlnými totalitní-
mu režimu pro věrnost své víře 
i službě. Jan Bula i Václav Drbo-
la byli i přes nepřízeň doby an-
gažováni v pastoraci mládeže. 
Ve vykonstruovaném babickém 
procesu byli odsouzeni k trestu 
oběšením. Kněz Václav Drbola 
byl v Jihlavě odsouzen senátem 
Státního soudu Brno k  tres-
tu smrti pro zločiny velezrady 

a návodu k vraždě. Jeho odvo-
lání bylo zamítnuto a popraven 
byl 3. srpna 1951. Osud Jana 
Buly se naplnil na dvoře jihlav-
ské věznice 20. května 1952.

Přípravy beatifikační říze-
ní P. Jana Buly začaly již v roce 
2004. Během procesu byly na-
lezeny důležité materiály,  kte-
ré se týkaly P. Václava Drboly. 
V šetření se prokázala prováza-
nost okolností smrtí obou kně-
ží. Po splnění všech procesních 
podmínek zahájil brněnský bis-
kup Vojtěch Cikrle v roce 2011 
diecézní část beatifikačního ří-
zení Václava Drboly připojením 

ke kauze Jana Buly. Členové tri-
bunálu provedli více než tři de-
sítky výslechů svědků. Historici 
prostudovali všechny dostupné 
prameny, které dokumentují 
Bulův i Drbolův život. 

Koncem roku 2015 byla 
diecézní fáze řízení uzavřena 
a na počátku následujícího ro-
ku byl spis předán do Říma, 
kde začala druhá fáze procesu. 
„V současné době se dokonču-
je římský spis kauzy a násled-
ně budeme čekat na rozhodnutí 
Svatého otce ohledně blahoře-
čení těchto našich kněží,“ infor-
moval Jan Makyča. (lef)

S netradičním 
nápadem, jak získat 
potřebné prostředky 
k dostavění unikátní 
kaple v Nesvačilce, 
přišli farníci 
z Moutnic. O peníze 
usilují prostřednictvím 
webu Hithit.cz.

Za konkrétní finanční obnos 
v rámci svého projektu zde napří-
klad nabízí prohlídku rozestavě-
né kaple, originální překvapení 
od farníků, oběd, večeři či pose-
zení při kávě s různými populár-
ními osobnostmi, večer ve vin-
ném sklípku i zbrusu nový účes 
či kadeřnický kurz od Střihoru-
kého Edwarda alias věhlasného 
kadeřníka jáhna Jana Špilara. 

Před uzávěrkou KT se částka 
vyšplhala nad tři sta tisíc korun. 

„Při shánění peněz už jsme vy-
zkoušeli benefiční koncerty, žá-
dosti o dotace a vlastně, co se 
dalo. A proč jsme zvolili právě 
tuto formu? Líbilo se mi, že je 
tento projekt interaktivní a hra-
vý,“ zdůvodnil inciativu správ-
ce moutnické farnosti P. René 
Václav Strouhal. Zároveň kně-

ze nadchla možnost spolupra-
covat s lidmi na periferii církve. 
„Stal jsem se knězem, protože 
jsem si přál, aby byl Kristus prá-
vě těmito lidmi více poznáván 
a milován,“ sdělil. Oproti mi-
nulým iniciativám je tato sbír-
ka jiná i v tom, že se tentokrát 
zapojili nejen farníci, ale také 

známé osobnosti. Jsou mezi ni-
mi například zpěvák Petr Ben-
de či herci Jan Přeučil a Simona 
Postlerová. 

Dárci měli největší zájem 
o  namalování obrazů malíř-
kou Claudií Ondok, účesy Jana 
Špilara, dubové klíny s logem 
kaple z  lamelové konstrukce, 
dárky vyrobené dětmi či seni-
ory a o vysázení památné lípy 
u kaple. 

Přestože se farnosti podaři-
lo díky projektu vybrat velkou 
částku, k úplnému dokončení 
stavby stačit nebude. „Získané 
peníze použijeme na oplášťo-
vání lamelového tubusu stavby 
a kovovou věž s křížem. Dále 
je třeba dokončit podlahu, kůr, 
schodiště a samozřejmě veškeré 
vybavení,“ upozornil kněz. 

Následně je v plánu úprava 
venkovního areálu, kde se po-
čítá s oltářem z kamene, sadem 
života a  kamennou křížovou 
cestou. 

LENKA FOJTÍKOVÁ

S dostavěním kaple pomáhají i slavní

Mezi dvanácti nabízenými odměnami byl i zbrusu nový účes od
Střihorukého Edwarda alias věhlasného kadeřníka trvalého jáhna 
Jana Špilara.  Snímek autorka

Bohoslovci přibližují život mučedníků
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Ve věku 99 let zemřel 
v sobotu 7. listopadu 
ve Veselí nad Lužnicí 
nejstarší kněz 
českobudějovické 
diecéze – P. Josef 
Xaver Kobza, 
člen řádu petrinů, 
vyučený holič, skaut, 
politický vězeň, 
„pétépák“ a tajně 
vysvěcený kněz. 

Bratři petrini se s ním rozlouči-
li minulý pátek v kostele Panny 
Marie Růžencové Kongregace 
bratří Nejsvětější svátosti v Čes-
kých Budějovicích. Na P. Xavera 
Kobzu vzpomínají i farníci, kteří 
ho zažili. „Dlouho jsem necho-
dila do kostela, i když jsem by-
la pokřtěná, protože jsem byla 
manželkou vojáka,“ svěřila se 
Nina Bartošová z Písku, která 
se o kněze starala. „Otec Xaver 
mi pomohl, že jsem začala za-
se chodit do kostela a pak i ke 
svátostem. Spřátelili jsme se,“ 
doplnila. 

P. Kobza ovlivnil také Ja-
roslavu Hasilovou z  farnosti 
Lažiště, kde v 70. a 80. letech 
působil. „Především jeho ra-
dostně prožívaná skromnost 
a ochota dělit se s druhými nás 
přiváděly ke Kristu a změně ži-
vota. Sílu k věrnosti a vydávání 
se pro druhé čerpal v hodino-
vých adoracích před Nejsvětější 
svátostí ve farním kostele, kde 
teplota v zimě bývala pod nu-
lou. Rád navštěvoval nemoc-
né a rodiny. Pokaždé si s sebou 
přinesl kytaru a malý dárek. Při 
farních setkáních nám vždy va-
řil čaje z bylin, které nasbíral. 
Byl velmi otevřeným člověkem 

a k našim nezapomenutelným 
zážitkům patří pobyty na espe-
rantských táborech v Orlických 
horách,“ připojila Jaroslava 
Hasilová. 

Stát se eucharistií

Představený petrinů P. Tomáš 
Cyril Havel se prvně setkal 
s P. Xaverem v lednu 1996, kdy 
jako student maturitního roční-
ku přijel do Písku, aby ho po-
žádal o přijetí do kongregace. 
„Když jsem se s ním tehdy po-
tkal, nemyslel jsem si, že bude-
me žít bok po boku ještě tolik 
let,“ zmínil P. Havel. „Považuji 
to za veliké bohatství svého ži-
vota. S P. Xaverem odešel živý 
svědek všech světlých i stinných 
okamžiků dějin církve a našeho 
státu od dob jeho založení. Vi-
děl mnoho lidí a měl je rád. Byl 
rád, když se zpívalo a bylo vese-
lo. Měl ale také rád, když se lidé 
modlili a přemýšleli o víře. Milo-
val kněžství a eucharistii a závěr 
jeho života se stal obětí, kterou 
se jeho kněžství naplnilo.“

Nedávno se ho ještě zeptal, 
co je v životě nejdůležitější. Od-
pověděl: „Voda, musíš pít dob-
rou vodu; slunce, které dodá 

energii; vzduch, čistý vzduch 
je k  nezaplacení; důležitý je 
také pohyb, každý den je tře-
ba se hýbat, no, a pak je třeba 
mít i  trochu štěstí.“ Pak ještě 
P. Tomáš Cyril Havel dodal: 
„Otec Xaver zemřel pokojně 
a smířen. Než vydechl naposle-
dy, ještě se usmál. Jak kdo žije, 
tak také umírá, platilo u něj be-
zezbytku.“ 

S černými výložkami 

Josef Kobza se narodil v Her-
b o r t i c í c h  u   L a n š k r o u n a 
27. února 1921 jako předpo-
slední ze sedmi dětí. Vyučil se 
holičem u bratra Štěpána v Čer-
nošicích. Tehdy se stal skautem 
s přezdívkou Miko; miloval pří-
rodu a pohyb. Pak se rozhodl 
odejít do Písku, kde měli petrini 
školu pro pozdní kněžská po-
volání. Za války byl nasazen na 
práci v Německu a Rakousku. 
V roce 1950 byl po zrušení se-
mináře internován v Hejnicích 
a narukoval k Pomocným tech-
nickým praporům. 

„Odvezli nás k Olomouci do 
Libavé, dostali jsme uniformu 
s černými výložkami, ale zbraně 
žádné. Tam nás školili, my pak 

složili slib a hned šli pracovat. 
Odjeli jsme do Plzně opravovat 
střechu nemocnice. Mým dru-
hým pracovištěm bylo letiště 
u Přerova, kde jsme prodlužo-
vali plochu kvůli novým tryská-
čům. Byli jsme na vojně dva ro-
ky a čekali, že nás pustí domů. 
V neděli jsme chodili do koste-
la, pak se scházeli a povídali si, 
jak vést mladé lidi k pořádné-
mu křesťanskému životu. Jen-
že jsme mezi sebou měli špicla, 
který nás udal StB. Zatkli nás 
a  odvezli do věznice v  Ruzy-
ni,“ vylíčil P. Josef Xaver Kob-
za v projektu společnosti Post 
Bellum „Příběhy našich sou-
sedů“, kdy jeho život zachytili 
studenti českobudějovického 
Gymnázia Jírovcova. Hrozilo 
mu deset let za „velezradu“, na-
konec si odseděl jeden rok.

Tajně vysvěcen

Po propuštění dělal holiče a měl 
už složené řeholní sliby. Začal 
jezdit do Brna na konzultace za 
tajným biskupem Felixem Da-
vídkem, který ho 4. září 1967 
tajně vysvětil na kněze. V roce 
1969 se stal kostelníkem v Rů-
ženeckém kostele v  Českých 
Budějovicích, kde byl rektorem 
petrin P. František Kovář. Otec 
Xaver oznámil církevnímu ta-
jemníkovi, že je tajně vysvěce-
ný. V  roce 1971 dostal státní 
souhlas do Bošilce. Později vy-
střídal odvolaného P. Miloslava 
Vlka ve farnosti Lažiště a oko-
lí, kde sloužil až do Sameto-
vé revoluce. V roce 1990 pře-
bral duchovní správu farnosti 
Písek. 

Své 95. narozeniny oslavil 
s přáteli a příbuznými v česko-
budějovickém klášteře petrinů. 
„Děkuji Bohu, že ve svých le-
tech můžu ještě chodit, hrát na 
kytaru, číst v esperantu a fran-
couzštině,“ radoval se. 

 RADEK GÁLIS 
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Kalendář
ČESKÉ
BUDĚJOVICE
 Pastorační středisko: Večer 
mladých na téma Moc Boží-
ho slova 21. 11., www.prolidi.
bcb.cz.

TÁBOR-KLOKOTY 
  Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie: přímý přenos mší sv. 
po–so 17.00, ne 8.30 a 10.00, 
(v  prosinci 7.00 a  10.00), 
www.klokoty. cz, Youtube 
(Farnost Klokoty).

DUBNÉ
  Kostel Nanebevzetí Panny

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

LOMEC
 Poutní areál: Kázání P. Jose-
fa Prokeše, kanál youtube.cz/
poutnimistolomec, program 
na www.lomec.cz.

SUŠICE
  Kostel sv. Václava: Neděl-
ní mše sv. v 9.00, přenos na: 
www.farnostsusice.cz/kostel-
-sv-vaclava-zive.

Kontakt:
ragal@seznam.cz

Petrin P. Josef Xaver Kobza rozdával dobrou náladu i jako zpěvák 
a kytarista.  Snímek autor

P. Xaver miloval kněžství, lidi i humor
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Napekli jsme pro zdravotníky. Kutnohorská farnost předala 12. listo-
padu Romaně Moučkové, hlavní sestře Nemocnice Kutná Hora, dob-
roty od farníků, které v rámci akce „Pečeme pro zdravotníky“ napekli 
pro sestřičky a lékaře kutnohorské nemocnice. Do akce se zapojily 
všechny generace pekařů a pekařek kutnohorských farností – od far-
ních babiček přes maminky, studenty a děti z Kutné Hory i širokého 
okolí. „Sešlo se velké množství bábovek, vánoček, koláčů či perníků. 
Často i s milými vzkazy a pozdravy od dětí. Věříme, že napečené dob-
roty potěšily a posílily všechny zdravotníky nemocnice v jejich náročné 
práci,“ sdělila k vypečené události Julie Němcová z kutnohorské far-
nosti. Snímek Julie Němcová  

I v době s covidovými 
omezeními se mohou 
manželé setkat nad 
partnerskými tématy 
prostřednictvím
videokonference.
Online kurz Tajemství 
lidské lásky v Božím 
plánu za organizátory 
z diecézního Centra 
pro rodinu představila 
TAŤÁNA BLAŽKOVÁ.

Jak je virtuální setkání 
koncipováno? 
Videokonference má svá ome-
zení, přesto se snažíme, aby 
kromě  probíraného  tématu 
měli manželé prostor  pro  za-
myšlení a sdílení. Obohacením 
jsou například společné disku-
se nad tématem, videoukázky, 
prezentace, četba ze zajímavých 
knih. Kurz obsahuje pět odpo-
ledních setkání. 

Mohou se manželské 
páry samy zapojit? 
Záleží na každém z nich. Vel-
kým přínosem je právě možnost 
aktivně se zapojit do diskuse, 

společného přemýšlení o uvá-
dění tématu do konkrétního ži-
vota. Někteří nejdřív čerpají pro 
posílení svého vlastního man-
želského vztahu, jiní by se rádi 
svou službou věnovali druhým. 

Oslovila nás myšlenka, že 
svátosti manželství a kněžství 
jsou ustanoveny ke službě. Bůh 
tedy volá také manžele, aby se 
podle svých darů zapojili do 
pastorace rodin. K tomu chce-
me páry povzbudit. Proto na 
tento kurz navazují další mož-
nosti vzdělávání – například 
kurz pro lektory příprav snou-
benců na manželství, kurz o do-
provázení či setkávání manželů 

nad 4. kapitolou apoštolské ex-
hortace Amoris laetitia.

 
Proč je nutné se manželům 
takto věnovat? 
Mnozí manželé prožívají velké 
těžkosti, tudíž nestačí pořádat 
jen nárazové akce či přednáš-
ky. Máme zkušenosti, že teore-
tické informace není pro man-
žele snadné převést do vlastní 
konkrétní situace.  Duchov-
ní obnovy a  přednášky mo-
hou být dobrým východiskem. 
Jsou vhodným místem, kde je 
možné se s manžely setkat. Je 
však důležité se párům dále vě-
novat, být jim nablízku, dopro-

vázet je. To má být úkolem nejen 
duchovních, ale také rodin. 

Kde berete inspiraci vy, 
kteří setkání vedete? 
Oslovily nás katecheze Jana 
Pavla II. o tajemství lidské lás-
ky v Božím plánu. Při své spo-
lupráci s  manželskými páry 
velmi prakticky shrnul oblasti, 
na nichž manželský vztah stojí 
a rozvíjí se, a konkrétně pojme-
noval, jak vypadá pravá láska, 
co způsobuje odcizení a vytrá-
cení lásky. Velmi nás obohatilo 
studium manželství a  rodiny, 
které připravuje Akademie ka-
nonického práva. S manželem 
jsme si mysleli, že máme pěk-
ný vztah, a překvapilo nás, jak 
se prostřednictvím společného 
studia a sdílení probíraných té-
mat naše láska prohloubila. Dí-
ky tomu, že se studia účastnila 
pestrá skupina zahrnující man-
žele i duchovní, lidi z různých 
oblastí pastorace, vzniklo pod-
nětné prostředí. Uvědomili jsme 
si, že církev má rodinám hod-
ně co nabídnout. 

PAVEL J. SRŠEŇ

První online setkání pro-
běhne 22. listopadu od 14.00 
do 18.00 hodin. Bližší infor-
mace u  Taťány Blažkové na
e-mailu blazkova@bihk.cz.

Kurzy pro manžele budou nyní online

Zleva Libor Blažek, P. Stanislav Tomšíček a Taťána Blažková při
jednom z osobních setkání s manželskými páry. 

Snímek archiv manželů Blažkových

Kalendář
BROUMOV
  Na facebookovém pro-
filu Broumovských diskusí 
lze sledovat videosérii roz-
hovorů se zajímavými re-
spondenty na téma Hodnoty
a společnost.

HUMPOLEC
  Kostel sv. Mikuláše ote-
vřen denně. K sou kromé, ti-
ché modlitbě 17.00–18.00. 
V neděli 8.30–9.30. Možnost 
přijmout eucharistii a svátost 
smíření.

NERATOV
 Zachraň pivo. Pivovar 
Sdružení  Neratov nabí-
zí rozvoz piva pro Králové-
hradecký a Pardubický kraj, 
po dohodě i do Prahy a Brna. 
Minimální hodnota objed-

návky je 700 Kč. Objednáv-
ky i více informací na webu 
pivovarneratov.cz.

PODĚBRADY
 Mše svatá online. Vysílání 
lze sledovat na farním webu 
www.farnost-podebrady.cz 
každou středu v 18.00 a ne-
děli v 10.00. 

VRCHLABÍ
  Biblická hodina online. 
Zájemci, zašlete alespoň den 
předem své jméno, příjme-
ní a e-mailovou adresu, pří-
padně číslo telefonu na ad-
resu: kancelar@farnostvr.
info. Obdržíte pokyny k při-
hlášení. Biblickou hodi-
nu vede P. Jiří Šlégr 25. 11. 
19.00–20.00.

Kontakt:
srsen@bihk.cz
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Letos bude připomenutí pro-
následovaných křesťanů kvů-
li pandemii koronaviru ko-

mornější. Litoměřický kostel 
Všech svatých bude od 17.00 
do 19.00 nasvícen červenými 

barvami. Zájemci mohou za-
pálit svíčku, naplánovány jsou 
mše sv. a modlitba růžence před 
kostelem. 

Už potřetí se s červeně na-
svíceným kostelem sv. Petra 
a Pavla připojí farnost Sutom 
na Třebenicku. „Vzhledem k ce-
lostátním vládním hygienic-
kým opatřením se setkání bu-

de konat pouze ve venkovních 
prostorách před kostelem od 
18. hodiny. Uskuteční se krátká 
modlitba, vzpomínka na ty, kte-
ří ve světě nemohou vyjadřovat 
svou příslušnost k víře, a pří-
chozí si budou moci u portálu 
kostela zapálit svíčku,“ uve-
dl materiální správce farnosti 
Dominik Faustus. (puč)

Oblastní muzeum 
a galerie v Mostě 
přesunulo některé své 
výstavy na internet. 
Jednou z nich je 
expozice nazvaná 
Příběh starého Mostu, 
která je otevřena 
od konce října. 

Jelikož návštěvníci zatím ne-
mají možnost kvůli aktuálním 
omezením výstavy vidět, hledá 
mostecké muzeum cesty, jak zá-
jemcům dát nahlédnout do ex-
pozice. „Proto jsme přistoupi-
li, stejně jako na jaře, kdy jsme 
dělali 3D virtuální prohlídky 
tří výstav a jedné stálé, k troj-
rozměrnému naskenování této 
krásné expozice,“ uvedla Jitka 
Klímová z mosteckého muzea. 

Výstava ukazuje starý Most 
jako významné a bohaté regio-
nální centrum, z něhož do dneš-
ních dnů zbyla jen nepatrná 
část, reprezentovaná především 
přesunutým kostelem Nanebe-
vzetí Panny Marie. Muzeum na-
bízí k vidění na 150 předmětů, 
včetně těch, které byly ze staré-

ho města zachráněny, a zahr-
nuje řadu památek sakrálního 
umění. 

„ Ná v š t ě v n í k a  p ř i v í t a j í
sv. Florián a sv. Josef s Ježíškem 
z veřejného exteriéru starého 
Mostu, doprovází je Svatá ro-
dina z  I. náměstí. Sochy mají 
připomenout, jak důležitou ro-
li hrály ve výzdobě městského 
exteriéru, zejména na fasádách 
domů. V hlavní části výstavy se 
koncentrují nejcennější díla, 
z nichž jsou zdůrazněny hlavně 
předměty z děkanského koste-

la,“ připomněla autorka výstavy 
Jitka Šrejberová. 

Další přestěhovaný 
chrám

Expozice ukazuje také před-
měty z kostela sv. Jana Křtitele 
v Horním Jiřetíně, který ovšem 
po staletí stával v nedalekých 
Flájích – dnes již neexistují-
cí obci, která musela ustoupit 
stavbě přehrady. Dřevěný rou-
bený kostel z  druhé poloviny 

17. století byl osudu zbytku 
staré vesnice ušetřen, rozebrán 
a přesunut, podobně jako mos-
tecký děkanský chrám. „Chce-
me tím ukázat úsilí odborníků 
o záchranu církevních památek 
i v širší oblasti, která byla ma-
sivně devastována těžbou uhlí,“ 
poukázala Šrejberová.

Výstavu je možné prohléd-
nout si na dálku na interneto-
vých stránkách muzea www.
muzeummost.cz nebo www.
omgm.cz .

KAREL PUČELÍK

Spojení na kněze
pro duchovní 
rozhovory 
a modlitby
P. Václav Novák  732 973 747

P. Rudolf Repka   603 327 159 

P. Jiří Smolek   732 975 817

P. Józef Szeliga  777 020 426 

P. Radim Vondráček
605 032 253 

Příběh kostela v Mostu na výstavě

Kalendář
JABLONEC
NAD NISOU
  Online přenos nedělní bo-
hoslužby v 9.30 na stránkách 
www.jablonec.online.

LIBEREC-RUPRECHTICE
  Online přenos  nedělní 
bohoslužby v 9.00 na youtu-
bovém profilu Farnost Ru-

prechtice. Stejně tak v pátek
v 18.00.

LITOMĚŘICE
  Připomínka Červené středy 
25. 11. od 17.00 do 19.00 před 
kostelem Všech svatých. 

TEPLICE
  Online přenos nedělní bo-
hoslužby v 9.00 na facebooko-
vém profilu Římskokatolická 
farnost Teplice.

ÚSTÍ NAD LABEM
 Online přenos nedělní boho-
služby v 9.00 na adrese www.
farnost-usti.cz/prenos. 

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

Kontakt: pucelik@katyd.cz

Červená středa se svíčkou a před kostelem
Na středu 25. listopadu připadá Den 
připomínky všech pronásledovaných 
pro svou víru, v posledních letech 
známý jako Červená středa. 

Děkanský kostel je symbolem starého Mostu. K vidění je i na online výstavě.  Snímek Miloš Žihla
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Kalendář
KROMĚŘÍŽ
  Kostel Panny Marie: mše 
svaté lze sledovat na Youtube 
kanálu „Římskokatolická far-
nost Panny Marie v Kroměříži“ 

každý den v 8.00, dále v pon-
dělí, středu, pátek a  sobotu 
v 18.00 a v neděli od 10.15.

KUNOVICE
  Na Youtube kanálu „Far-
nost Kunovice“ lze v přímém 
přenosu sledovat mše svaté 

v pátek od 18.00 a v neděli od
10.30.

ZLÍN-ŠTÍPA
  Nedělní mši svatou z pout-
ního kostela Narození Panny 
Marie lze sledovat od 10.30 na 
Youtube kanálu „Farnost Ští-

pa“, v živém vysílání se lze při-
pojit i k dalším bohoslužbám 
a každý večer ve 20.00 k mod-
litbě růžence za ukončení pan-
demie. Více na www.stipa.cz.

Kontakt:
gracka@katyd.cz

 Krátce
 Příspěvek rodinám s dětmi, 
které se ocitly ve složité životní 
situaci a potřebují pomoc, nabí-
zí nadační fond Credo. Třetí kolo 
programu „Navzdory“ probíhá 
až do 31. prosince a o šest tisíc 
korun na každé dítě s postiže-
ním, respektive tři tisíce na každé 
zdravé dítě, mohou žádat rodiny 

s trvalým bydlištěm ve Zlínském 
kraji i tehdy, pokud již podporu 
obdržely v některém z předcho-
zích kol. „Pomoci se dosud do-
čkalo přes 500 dětí z  více než 
250 rodin. Nově se program roz-
šiřuje o pomoc rodinám, kterým 
chybí technické vybavení pro dis-
tanční výuku,“ říká Nikola Zwrt-
ková z organizačního týmu. Dal-
ší informace lze najít na webu 
navzdory.credonf.cz.

  Duchovní obnovu v  týd-
nech před Vánoci lze vykonat 
i za nouzového stavu. Materi-
ály hned ke dvěma exerciciím 
nabízejí na svém webu www.
rodinnyzivot.cz pracovníci arci-
diecézního Centra pro rodinný 
život. „První duchovní cvičení 
připravila pastorální terapeut-
ka Jitka Krausová. Jsou roz-
ložena do pěti dní, záleží ale 
na každém člověku, kdy začne 

a  na jak dlouho si materiály 
rozvrhne. Dominikán P. Anto-
nín Krasucký pak připravil čty-
ři nahrávky s přednáškami za-
loženými na knize sv. Františka 
Saleského Úvod do zbožného 
života. Vznikly místo zrušeného 
duchovního víkendu pro ženy, 
a tak je s užitkem mohou vyu-
žít i muži,“ shrnuje nabídku ro-
dinného centra jeho pracovnice 
Marcela Řezníčková. (gra)

V nových prostorách 
pro poutníky, které 
letos vybudovali 
ve Štípě u Zlína, 
se pamatuje i na 
životní prostředí.

Cílem rekonstrukce, kterou 
v  uplynulých měsících prošla 
bývalá hospodářská budova 
v areálu zdejšího poutního kos-
tela, bylo vybudovat sociální za-
řízení pro návštěvníky kostela. 
„Vedle pravidelných účastníků 
bohoslužeb a poutníků je to více 
než šest tisíc lidí, kteří náš kostel 
každoročně navštíví v rámci pro-

jektu Otevřené brány,“ říká zdej-
ší farář P. František Sedláček 
a dodává: „Chrám byl do značné 
míry pěkně opraven už dříve, ale 

dosud jsme se trochu styděli za 
jeho okolí i zázemí pro návštěv-
níky.“ Nové prostory mají po-
dle něj odpovídat požadavkům 

21. století – nejen tím, že do nich 
vede bezbariérový přístup, ale 
také svou ekologickou šetrností. 
„Dešťovou vodu ze střech jímá-
me do sběrné jímky a poslouží 
na závlahu, na WC se používá 
voda z našich vlastních studní 
a většina světel i vodovodní ba-
terie jsou na fotobuňku, aby se 
neplýtvalo,“ poukazuje kněz.

Nyní se práce, na něž při-
spívá Zlínský kraj i město Zlín 
a brigádnicky se do nich zapo-
jují místní farníci, přesunuly do 
exteriéru – okolí baziliky i ne-
dalekého gotického kostelíku. 
„Hotovo by mělo být příští rok, 
kdy si Štípa připomene 630 let 
od první písemné zmínky,“ za-
končuje P. Sedláček. (gra)

„Sice se nepotkáme v  koste-
le, ale myslíme na vás. Můžete 
nás kontaktovat na našich tele-
fonních číslech – buď formou 
SMS, pokud byste potřebova-
li modlitbu, anebo zavoláním, 
pokud byste si chtěli popovídat 
nebo potřebovali pomoc,“ stojí 
na webu i facebookovém profi-
lu farnosti v Olomouci-Hejčíně 
a připojeno je několik telefon-
ních čísel na členy zdejší pasto-
rační rady.

Podle Veroniky Vymětalové 
je tato nabídka přirozená. „Ja-
ko pastorační rada bychom se 
museli stydět, kdybychom teď 
lidem nebyli nablízku,“ říká. Se 
svými kolegy jsou připraveni po 
telefonu nabídnout lidem nejen 
modlitbu a popovídání, ale také 
radu, kde se doberou praktické 
pomoci. Další členka rady He-
lena Mikušková upozorňuje ješ-
tě na jeden přínos služby. „Lidé 
mívají ostych volat přímo knězi, 

ale když dostanou seznam něko-
lika lidí, kteří jsou jim na telefo-
nu k dispozici, zbavuje je to stra-
chu, že obtěžují,“ konstatuje.

A nemusí zůstat jen u telefo-
nátu. „Jsem připravený pomoct 
i prakticky: nakoupit, něco za-
řídit nebo přivézt,“ říká jeden 
z  „radních“ Vojtěch Černý. 
Svou pomoc nabízí rád i přes-
to, že ho zatím nikdo nekon-
taktoval. „Možná situace ješ-
tě není tak vážná a naši farníci 
se mají o koho opřít,“ uvažuje. 
O psychologickém efektu na-
bídky přitom hovoří i Veronika 
Vymětalová: „Od lidí mám ode-

zvu, že i když to sami momen-
tálně nepotřebují, uklidňuje je 
možnost se na někoho obrátit, 
kdyby na věc přišlo.“ 

JIŘÍ GRAČKA

Farníci jsou si nablízku po telefonu
Odbornou pomoc po telefo-
nu nabízí tým složený z kněží, 
psychologů a dalších lidí, kte-
rý podobně jako během jarní 
vlny koronaviru sestavilo olo-
moucké arcibiskupství spolu 
s Cyrilometodějskou teologic-
kou fakultou Univerzity Palac-
kého. Seznam 16 odborníků 
s telefonními čísly lze najít na 
www.ado.cz.

„Jsme s vámi, nebojte se nám ozvat,“ vzkazují
svým farníkům členové pastorační rady v Hejčíně.

Poutníkům ve Štípě nabídnou větší pohodlí

Ve Štípě se nyní věnují úpravám okolí baziliky.  Snímek archiv farnosti
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Oázou ticha 
uprostřed Opavy 
lze nazvat opuštěný 
kostel sv. Janů.

Ovšem chátrá. Stejně jako jeho 
okolí. To by se ale mělo v brz-
kém čase změnit. Spolek Za 
Opavu spustil ve spolupráci 
s  festivalem Hradecký sluno-
vrat sbírku na crowdfundingo-
vé platformě Startovač. Díky 
podpoře veřejnosti chtějí získat 
150 tisíc na dokončení opravy 
gotické branky a výrobu nových 
vrat do zahrady, která obklopu-
je kostel. Peníze by měly vysta-
čit také na spoluúčast při natře-
ní věže, jejíhož plechu se štětec 
dotkl před více než 50 lety. 

„Jsme za polovinou, tak proč 
nezískat třeba 180 % cílové část-
ky?“ objevilo se minulé pondělí 
na facebookovém profilu spol-
ku. „Oprava kostela je už teď 
vyčíslena na takřka 10 milionů 
korun, tak každá koruna navíc 
se rozhodně bude hodit,“ končí 
text výzvou.

Do obnovy místa,  které 
by opět mělo sloužit k  boho-
službám a  rozjímání, ale ta-
ké k setkávání, kultuře, umění 
a  poznání, se zapojily známé 
osobnosti. I díky nim a zajíma-
vým odměnám, které si dárci 
mohou z  nabídky vybrat, má 
kampaň úspěch. V nabídce jsou 
i netradiční možnosti. „Může-
te se stát vlastníkem speciálně 
upraveného prkna z původních 
kostelních dubových vrat, jimiž 
se začalo do kostela procházet 

před 661 lety,“ doplňuje Dalibor 
Halátek ze spolku Za Opavu.

Kostel  sv.  Jana Křtitele
a  sv. Jana Evangelisty, který 
leží ve Smetanových sadech 
uprostřed nejrušnější opavské 
křižovatky, je obklopen zbyt-
ky městských hradeb. Historie 
této kulturní památky je spjata 
s johanity, tedy s „rytíři s bílým 
křížem“. Byla dokončena před
661 lety rytíři johanitského řá-
du za podpory opavského vévo-
dy Mikuláše II.  JANA PRAISOVÁ

Kněz z Hati u Hlučína 
založil v říjnu 
facebookovou 
stránku s duchovními 
podněty pro farníky. 
Za měsíc si našla víc 
než pět set příznivců, 
a to z různých 
koutů Česka.

Když byly kostely zavřené na ja-
ře, vysílal P. Bartłomiej Blaszka 
přenosy eucharistických ado-
rací přes svůj soukromý profil 
a posléze je nahrával na Youtu-
be. Na začátku října si ale uvě-
domil, že přišel čas na širší on-
line pastoraci. Spontánně proto 
zřídil veřejně přístupnou strán-
ku a pojmenoval ji „Píseň příte-
le o jeho vinici“ (Iz 5,1). Staro-
zákonní inspirace odkazuje na 
liturgické čtení z  letošní prv-
ní říjnové neděle, kdy se farní-

ci z Hati a Darkovic sešli zatím 
naposled. 

P. Blaszka vysvětluje, že ve 
starozákonní době na svatbách 
zpíval ženichův přítel píseň o vi-
nici-nevěstě: „U Izaiáše se tím 
myslí izraelský národ. A pro nás 
je to píseň přátel o církvi, Kris-
tově vinici.“ Co tedy na stránce 
zaznívá? Pravidelně jsou to živé 
přenosy adorací – třeba v pon-
dělí 9.  listopadu na modlitbu 
v komentářích reagovalo sto uži-
vatelů. „Byl jsem úplně překva-

pen. Lidé mi třeba píšou, že před 
počítačem je i pět členů rodiny. 
Je to pro mě obrovské povzbuze-
ní,“ netají se haťský farář. 

15 vteřin modlitby

Kromě přenosů pravidelně při-
dává další rubriky – třeba před-
stavení světců ve třech dnech 
nebo „15 vteřin modlitby“ s ak-
tuální liturgickou památkou. 
Povzbuzení od papežů sv. Ja-
na Pavla II., Benedikta XVI. 

a  Františka zase patří do ka-
tegorie „Vatikánské zahrady“. 
P. Blaszka občas vytahuje také 
moudré úvahy ze starých kní-
žek s označením #Pod poklič-
kou tradice. Každou neděli pak 
nabízí rozjímání nad biblickými 
texty s mottem „Žijeme ze slo-
va“.

Postaráno je též o  farní-
ky, kteří nejsou na Facebooku. 
K Písni přítele o  jeho vinici se 
dostanou i přes web farnosti. 
Že toho lidé využívají, pozná 
P. Blaszka z návštěvnosti strá-
nek, která se v listopadu vyšpl-
há denně až ke třem stovkám. 
Mladší farníky pak kněz pravi-
delně vyzývá, aby vzali počítač 
nebo tablet a modlitby ukázali 
rodičům nebo prarodičům.

I v době nouzového stavu se 
lidé z Hati chodí modlit křížo-
vou cestu, kterou loni za koste-
lem vybudovala obec. Areál se 
zastaveními po obvodu obdržel 
začátkem října cenu Patria Nos-
tra 2020 pro Moravskoslezský 
kraj za příkladný architektonic-
ký počin.  ONDŘEJ ELBEL 

„Písni přítele“ naslouchají stovky lidí

Oceněná křížová cesta není jen uměleckým dílem. „Lidé si 
vezmou knížku, přijdou a modlí se,“ raduje se P. Blaszka. 
 Snímek P. Bartłomiej Blaszka

Oáza ticha uprostřed Opavy potřebuje pomoc

Známé osobnosti, stejně jako Karin Lednická, podpořily sbírku na 
crowdfundingové platformě, jejíž výtěžek bude sloužit k obnově
kostela sv. Janů v Opavě.  Snímek archiv spolku Za Opavu

Kalendář
JABLUNKOV
 Charita Jablunkov nabí-
zí potřebným, že jim obědy 
a nákupy přiveze domů. Zá-
jemci si musí připravit ná-
kupní seznam, služba stojí 
30 Kč. Obědy je nutné na-
hlásit den předem, služba 
stojí 60  Kč. Kontakt: tel. 
733 755 843, 728 422 437.

FRENŠTÁT
POD RADHOŠTĚM
  Charita nabízí pomoc 
všem potřebným občanům 
se zajištěním nákupů zá-
kladních potravin, hygienic-
kých potřeb nebo léků. Na-
bídka je určena občanům 
z obcí, kam Charita Frenštát 
p. R. dojíždí – Trojanovice, 
Tichá, Bordovice, Lichnov, 
Vlčovice, Mniší, Kunčice 
pod Ondřejníkem, Čeladná, 
Hukvaldy, Sklenov, Kozlo-
vice, Rychaltice. Inf. na tel. 
731 141 801 (v pracovní dny 
7.00–14.30 ).

Kontakt: jpraisova@doo.cz
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Kalendář
CHEB
  Bůh v  karanténě  – vi-
deonahrávku nedělní mše 
sv. z  chrámu sv. Mikuláše 
a sv. Alžběty v 10.00 lze sle-
dovat v přímém přenosu nebo 
ze záznamu na webu farnosti 
www.farnostcheb.cz.

KARLOVY VARY –
RYBÁŘE
 Mše sv. s emeritním bisku-
pem Františkem Radkovským 
je možné sledovat online pře-
nosem z kostela Povýšení sva-
tého Kříže od pondělí do so-
boty v 18.00, v neděli od 9.00 

na facebookovém profilu bis-
kupa.

PLZEŇ
 Katedrální farnost přená-
ší živě mše sv. z  farní kaple 
od úterý do čtvrtka 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.koin onia.cz promluvy
P. Francesca Meneghiniho 
k aktuálnímu evangeliu a hu-
dební provedení žalmů.

Kontakt:
ourednikova@katyd.cz

„Chtěli byste pár hodin denně do 
něčeho bušit a zároveň dělat ně-
co smysluplného? Chcete zkusit 
své síly a vyčistit si hlavu?“ Tě-
mito slovy zvou zástupci farnosti 
Kralovice na severním Plzeňsku 
do Školy sv. Bernarda. Tak totiž 
nazývají práci při probírce far-
ského lesa, v tichu a samotě po 
vzoru dávných mnichů. Přihlásit 
se může do konce listopadu kaž-
dý, kdo je vybaven fyzickou zdat-
ností a vlastní sekerou a pilou. 

„Nejde o výkon, jde o smysl,“ 
zdůrazňuje P. Richard Polák, 
duchovní správce farnosti. Před 
časem se totiž dostal do hovo-
ru s Dom Samuelem, opatem 

kláštera trapistů v Novém Dvo-
ře, na téma moudrost. „Nejlep-
ší moudrost, to je ticho – odpo-
věděl mi tehdy bez rozmýšlení 
Dom Samuel. Tato slova se ne-
zvykle odrážejí na pozadí dneš-
ního hlasitého, netrpělivého, 
roztěkaného a násilného medi-
álního světa primitivních vášní. 
Znějí jako poslové jiné reality,“ 
konstatuje P. Polák s odkazem 
na slova sv. Bernarda: „V lesích 
nalezneš něco víc než v knihách. 
Dřeva a  kameny tě naučí, co 
bys nemohl uslyšet od učitelů.“
Zájemci se mohou obrátit na
P. Richarda Poláka na telefon-
ním čísle 734 264 664. (alo)

Bez ohledu na pandemii od-
padky stále zamořují západo-
českou metropoli. Proto se lidé 
bez domova v pondělí 9. listopa-
du opět ujali úklidu širšího okolí 
plzeňského kostelíka U Ježíška 
nedaleko Hlavního nádraží. Ja-
ko obvykle pod vedením spolku 
K srdci. „Vzhledem k proticovi-
dovým opatřením nás bylo ve 
třech malých skupinkách celkem 
17 osob, ale udělalo se opravdu 
hodně. Vše připravili Standa 
a Heňa, kteří moc dobře vědí, co 
znamená být na ulici v této těžké 
době. Stali se hlavními asistenty 
i s Machim. A fakt to klape. Ten-
tokrát vše proběhlo bez společné 
bohoslužby v kostele U Ježíška, 
která jindy bývá součástí naší 
úklidové akce, ale Ježíšek byl ur-

čitě s námi,“ usmívá se nad pytli 
plnými věcí, které do městských 
ulic ani zeleně rozhodně nepa-
tří, P. Martin Sedloň z komuni-
ty misionářů oblátů, který spo-
lek K srdci duchovně doprovází. 
„Jsme rádi, že můžeme měst-
ské části Plzeň 3 alespoň takhle 
oplatit její podporu ve pro-
spěch lidí bez domova,“ dodává.

Spolek K srdci dlouhodobě 
pomáhá těm, kdo se ocitli v těž-
kých existenčních problémech. 
Podařilo se mu např. z bývalých 
veřejných toalet naproti kultur-
nímu zařízení Peklo v sadech 
Pětatřicátníků zřídit tzv. Na-
slouchárnu Betlehem, která 
lidem bez přístřeší poskytuje 
hygienické a v případě zájmu 
i duchovní zázemí. (alo)

Lesní práce jako škola ticha

Lidé bez domova uklízeli pandemii navzdory

Se zásobou igelitových pytlů a s rouškami se vydali lidé bez domova
posbírat odpadky a nečistoty, kterých se v širokém okolí kostelíka 
U Ježíška nedaleko plzeňského Hlavního nádraží našlo opravdu 
hodně.  Snímek Martin Sedloň 

 Ani pracovníkům 
a klientům Diecézní 
charity Plzeň se 
koronavirové 
onemocnění 
nevyhýbá. Díky 
velkému nasazení 
ale služby fungují 
i nadále.

Tři týdny řádila covidová ná-
kaza v  plzeňském Domově
sv. Aloise, což je zařízení pro 

nemocné Alzheimerovou cho-
robou a demencí, před týdnem 
se virus rozmohl v Domově po-
kojného stáří sv. Alžběty. „One-
mocněla zde velká část perso-
nálu, což byl problém. Naštěstí 
se přihlásil dostatek dobrovol-
ných pomocníků, včetně kně-
ží  P.  Pavla Petrašovského 
a  P. Libora Bučka. Už máme 
k dispozici dostatek antigen-
ních testů, takže jednak mů-
že probíhat plošné testování 
a jednak hned otestujeme no-
vého příchozího do týmu. Ško-
da, že se s plošným testováním 
nezačalo o pár měsíců dříve,“ 

lituje ředitel Diecézní chari-
ty Jiří Lodr a pokračuje: „Naši 
pracovníci velmi pečlivě užíva-
jí ochranné pomůcky, kterých 
máme naštěstí zatím dostatek. 
Někdy je ovšem těžké klientům 
vysvětlit nutnost nošení roušek 
a nutnost izolace od rodiny. Za-
jišťujeme jim kontakt přes Sky-
pe a podobné aplikace. Chápe-
me, že je to pro ně těžké období, 
nemůžeme ovšem riskovat dal-
ší prvek ohrožení.“

Onemocnění  a   karanté-
nu prodělávají i  lidé pracující 
v charitních asistenčních a pe-
čovatelských službách. Služby 

jsou ale poskytovány i nadále 
v celém rozsahu. Stále fungu-
je potravinová pomoc a charit-
ní šatník v  Cukrovarské ulici 
v Plzni-Doudlevcích, samozřej-
mě za přísného dodržování bez-
pečnostních opatření. „Město 
Plzeň nám pomohlo s financo-
váním dvou brigádnic, které tu 
zajišťují organizaci. Další vý-
dejní místa potravinové a ma-
teriální pomoci jsou rozmístěna 
po celé diecézi – jejich seznam 
a instrukce, jak o pomoc požá-
dat, lze najít na našich webo-
vých stránkách,“ upozorňuje 
Jiří Lodr.  ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

Charita s dobrovolníky covid zvládá
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cz Nárůst počtu lidí bez domova hlásí charitní Azylový dům sv. Terezie
v Karlíně, kde noclehárna takřka praská ve švech. V důsledku 
pandemických opatření prosí o pomoc i li dé, kteří se na ulici ocitají 
poprvé v životě – třeba proto, že ze dne na den přišli o zakázky 
a nemají úspory. Podle tamního sociálního pracovníka Prokopa 
Janči se to týká zhruba desetiny bezdomovců, kterým Charita 
pomáhá. „V praxi se ukazuje, že čím kratší dobu člověk stráví 
bez domova, tím je větší pravděpodobnost, že se mu podaří vrátit 
zpět do normálního života,“ říká Janča. Třeba Pavel pobýval 
v azylovém domě necelý měsíc. „Jsem rád, že jsem nemusel 
přespávat někde na lavičce. Jak bych pak mohl chodit na pracovní 
pohovory?“ říká člověk, kterému se podařilo najít novou práci. 
 Snímek Arcidiecézní charita Praha

Kalendář
PRAHA
 Zodpovědnost za stvoření 
– debata biologa P. Matúše 
Kociána, biofyzika Marka 
Drápala a Arneho Springo-
ruma (geologa a ekologické-
ho aktivisty) 19. 11. v 19.30, 
záznam na Youtube kanálu 
„Dominikánská 8“.

  Benefiční koncert Pavla 
Helana pro Mary’s  Meals 
z pražského studia TV Noe 
živě 21. 11. ve 20.00. 

  Zasvěcení kostela a  ko-
munitního centra Krista 
Spasitele  na Barrandově 
22. 11. v 10.30. Online pře-
nos v TV Noe.

  Adventní zastavení před 
obnovou manželského slibu 
5. 12. 15.00–18.00 v Pasto-
račním středisku (Kolejní 4), 
možné příp. i distanční for-
mou. Doprovází P. Petr Glo-
gar OCD. Přihlášky na www.
apha.cz.

  Online Zastavení u Mat-
ky Terezy s šéfem Institutu 
plánování a  rozvoje (IPR) 

Ondřejem Boháčem o veřej-
ném prostoru i  zkušenos-
tech zvoníka 3. 12. v 19.00 
na Youtube kanále „Farnost 
sv. Františka z Assisi Praha 
– Chodov“.

  Nový podcast Pasto-
ral Brothers  začíná „Je-
ž í š o l o g i í “  s   P e t r e m 
Gallusem, systematickým te-
ologem z ETF UK. Na Spotify 
(spoti.fi/32rSV29) a jiných 
aplikacích. 

  Večerní modlitba breviá-
ře karmelitánské komunity 
u Pražského Jezulátka on-
line: každé úterý a  sobotu 
v 19.00 na pragjesu.cz. 

  Pr a v i d e l n é  n e d ě l -
ní mše svaté  z  katedrály 
sv. Víta v  10.00 online na 
katedrala.tv.

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

Kontakt:
zavadilova@katyd.cz

Novou strategii 
svých církevních 
škol představilo 
Arcibiskupství 
pražské. Plánuje
Den církevního 
školství i výstavbu 
kampusu. 

„Strategie byla jednoznačně po-
třeba. Generální vikář pražské 
arcidiecéze Mons. Jan Balík se 
o její vznik zasazoval od svého 
lednového nástupu na základě 
dřívější prosby kardinála Do-
minika Duky,“ objasňuje Lin-
da Dolečková, ředitelka sek-
ce pro strategie Arcibiskupství 
pražského (AP), která doku-
ment zpracovala spolu se skupi-
nou odborníků z řad pedagogů 
a konzultorů z oboru. Školství je 

podle ní jednou z priorit rovněž 
hospodářské strategie arcibis-
kupství, kterou přijalo loni v září. 

Aby školy nestagnovaly

Po letošním zániku Referátu 
církevního školství vznikla na 
AP nová pozice – koordinátor 
církevního školství. Je jím Ond-
řej Mrzílek, současný ředitel Ar-
cibiskupského gymnázia v Pra-
ze. „Je prostředníkem mezi 
církevními školami, které jsou 
autonomní, a jejich zřizovate-
lem, aby byla vzájemná komu-
nikace co nejlepší,“ vysvětluje 
Dolečková. Výhodou podle ní 
je, že koordinátor zná prostředí 
jak arcibiskupství, tak škol. 

Další novinkou je stanove-
ní šestiletého funkčního obdo-
bí pro ředitele církevních škol 
arcidiecéze, po němž následu-
je prodloužení mandátu nebo 
řádné výběrové řízení. „Mluvil 
o  tom už dříve biskup Václav 

Malý, když měl školství v ges-
ci,“ upřesňuje Dolečková s tím, 
že rozhodnutí má předejít to-
mu, aby školy stagnovaly. 

Na 15. září 2021, kdy si při-
pomeneme 1 100. výročí mu-
čednické smrti sv. Ludmily, 
chystá arcibiskupství Den cír-
kevního školství, který má školy 
v jeho správě jednou za dva roky 
zviditelnit. „Snad nám to pod-
mínky dovolí,“ doufá Dolečko-
vá, která uvažuje v případě nou-
ze i o online variantě akce. 

Strategie též mluví o dlouho-
dobějším plánu vytvořit kam-
pus arcibiskupského školního 
areálu, který by sdružoval více 
škol. „Tato vize souvisí i s naši-
mi plány investovat do nemovi-
tostí a nájemního bydlení. Školy 
jsou palčivou otázkou obcí a ka-
pacity bývají nedořešené. S ob-
cemi často vedeme diskuse, zda 
v nich zřídit školu, a to i proto, 
že nyní dorůstají děti baby boo-
mu,“ vysvětluje Dolečková. 

Arcibiskupství zřizuje pět 
mateřských škol, dvě základní, 
tři střední a dvě gymnázia, dále 
dvě vyšší odborné školy a navíc 
Křesťanskou pedagogicko-psy-
chologickou poradnu. Plánova-
ná výstavba školy sv. Ludmily 
v Klecanech, zaměřené na děti 
s poruchou řeči a komunikace 
a pod záštitou kardinála, se sta-
la stěžejním projektem arcibis-
kupství. 

Církevní školy nabízejí oproti 
těm běžným větší zaměření na 
člověka. „Odlišují se důrazem 
na úctu, důstojnost a svobodu, 
tedy na celostní vývoj,“ pouka-
zuje Dolečková s  tím, že žáci 
a studenti nejsou k přijetí křes-
ťanství nijak nuceni. Jak uvá-
dí strategie, jedinou povinnou 
součástí výuky je jedna hodina 
náboženství týdně. Důležitým 
členem pedagogického sboru je 
proto školní kaplan, který před-
kládá řediteli školy pastorační 
plán.  TEREZA ZAVADILOVÁ

Vize církevního školství v arcidiecézi



Televize / Rozhlas KT
22. – 28. listopadu 2020 TIPY A PROGRAMY

NEDĚLE 22. 11. 
10.00 Mše svatá ze slav-
nosti Ježíše Krista Krále. Pl-
zeňský biskup Tomáš Holub 
v mimořádném přímém pře-
nosu z Komunitního centra 
Matky Terezy v Praze-Hájích
12.45 Sváteční slovo 
adventistického kazatele 
Jindřicha Černohorského. 
Velký příběh Bible
12.50 Křesťanský magazín
13.15 Uchem jehly. 
Setkání farářky Martiny 
Viktorie Kopecké s režisé-
rem, hercem a muzikantem 
Jakubem Wehrenbergem
13.45 Boží mládí (1/4)
14.15 Na plovárně 
s Danielem Vaňkem. 
Rozhovor Marka Ebena 
s forenzním genetikem

NEDĚLE 22. 11. 
8.30 Jak to vidí... 
Sváteční setkání Zbigniewa 
Czendlika se zajímavými 
lidmi nad neotřelými tématy
13.04 Pohádka.
Tři zlaté vlasy děda Vševěda
17.04 Meteor
18.30 Dokuseriál. K čemu 
je mi rodokmen? (3/3)

NEDĚLE 22. 11. 
8.00 Spirituála. Duchovní 
Evropa. Bělorusko pravo-
slavné, Bělorusko katolické
8.30 Spirituála. 
Ke kořenům. Eschatologie
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba
11.00 Radioseriál.
Francis Scott Fitzgerald: 
Něžná je noc (6/10) 
11.33 W. F. Bach:
Koncert pro cembalo, 
smyčcové nástroje
a basso
12.00 Polední zvony. 
Ze zvonice poutního areálu 
v Horní Polici u České Lípy
12.05 Svět poezie. Halyna 
Kruk: Žena jménem Naděje
12.20 Polední koncert
13.30 Povídka.
Andrej Arko: Victoria Blue
18.30 Četba na pokračování

NEDĚLE 22. 11. 
8.07 Vertikála
20.05 Příběhy 20. století

ZASVĚCENÍ NOVÉHO KOSTELA KRISTA SPASITELE 
Srdečně zveme ke sledování přímého přenosu mše svaté ze slav-
nosti Ježíše Krista Krále a slavnostního zasvěcení nového kostela  
Krista Spasitele a komunitního centra Praha-Barrandov. Celebro-
vat bude Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský. Připojte 
se v neděli 22. listopadu v 10.30.

MŠE SVATÁ
KE SVĚTOVÉMU DNI PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ
K Světovému dni předčasně narozených dětí bude v bazilice 
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě sloužena mše svatá. Poprvé se 
zde uskutečnila v listopadu roku 2014. Obřadem bude provázet 
P. Michal Němeček, děkan vyšehradské kapituly, zpěvem boho-
službu doprovodí vynikající sopranistka Pavlína Senić, na varha-
ny bude hrát Vladimír Roubal. Ke sledování vás zveme v úterý 
24. listopadu v 16.30.
Mše svatá bude sloužena:
Za děti, které se nedočkaly okamžiku narození, 
za děti, které přišly na svět dříve, než měly, 
za děti, které si nesou kříž bolesti a utrpení, 
za rodiče, jejich lásku, péči a naději, 
za všechny, kteří jim pomáhají.

TEREZIE HECZKO

PRVNÍ VÝROČÍ POŘADU NA DŘEŇ
Pořad Na dřeň je (nejen) pro mladého kriticky smýšlejícího po-
sluchače, který se nebojí pokládat hlubší otázky. Jak žít naplněný 
život? Jak dělat ta správná rozhodnutí? Jak mít sebevědomí, ale 
zároveň nezapomínat na lidi kolem sebe? Vztahy, hledání smys-
lu života, sociální problematika, angažovanost ve veřejném dění, 
ekologie, cestování, psychologie, víra (i nevíra). Pořad Na dřeň 
chce ukázat, že inspirující osobnosti nalezneme i jinde než na in-
stagramových účtech.

A že jít na dřeň a nebát se riskovat může přinést ovoce. Na-
ladíte každý čtvrtek v 16.00, v repríze v sobotu v 16.55 a po-
slechnout si jej můžete také formou podcastů. Hosty byli na-
příklad šéfredaktor časopisu Respekt Erik Tabery, streetartový 
umělec TIMO, reportérka Markéta Kutilová, horolezec Radek 
Jaroš, herečka Veronika Khek Kubařová nebo zpěvák Tomáš 
Klus. Jaký byl první rok pořadu Na dřeň? Co se nejvíc povedlo, 
co naopak podle autorů ne? Kdy se redaktoři při rozhovoru nej-
víc nasmáli, kdy jim bylo nejvíc trapně? Bilanční debatu s auto-
ry k prvním narozeninám poslouchejte ve čtvrtek 26. listopadu
od 16.00.

SABINA HAUSEROVÁ

ČIČMIANSKÉ TAJEMSTVÍ
Poznejte malebnou sloven-
skou obec Čičmany s její mi-
nulostí i současností. Prosla-
vily ji zdejší dřevěnice a jejich 
netradiční výzdoba. Kromě 
čarokrásné přírody, lidové ar-
chitektury, zvyků a tradic usly-
šíte tamější písně, uvidíte výji-
mečné výšivky a samozřejmě 
všechna lákadla, která obec 
nabízí. Dívejte se ve čtvrtek 
26. 11. ve 12.55.

MADE IN RUŽOMBEROK
Dokument vypráví o vzniku Ka-
tolické univerzity v  Ružomber-
ku. Ve svém  nejnovějším filmu 
režisér Jakub Krška popisuje, 
jak se slovenské město Ružom-
berok snažilo stát univerzitním 
městem. Nosnou myšlenkou 
snímku je vyprávění o historii 
školství, města i o lidech, kteří 
v tomto městě chtěli na univer-
zitě studovat. Dokument uvidí-
te 23. 11. ve 22.05.

FRANTIŠEK DERFLER 
U STOLU
Tento film j e tak trochu histo-
rií brněnského Divadla u stolu, 
které vzniklo na počátku de-
vadesátých let z bytového di-
vadla, dokumentem ze zkouš-
ky a představení hry Faust 
a fragmentem životopisu her-
ce a režiséra Františka Derfle-
ra. Na jeho zhlédnutí se mů-
žete těšit v pondělí 23. 11.
v 16.20. 

DOTÝKÁNÍ SVĚTLA
Adventní sobotní večery bu-
dou opět patřit biblickým pří-
běhům. Tentokrát redaktor 
Marek Chvátal vybíral podle 
různých situací, které řešíme 
v našich duchovních životech, 
a tedy i modlitbách. Jako první-
ho jsme vybrali Jákoba zápasí-
cího s Hospodinem. Rozebere-
me tento zvláštní zápas, který 
by měl dřív či později vyhrát 
každý z nás. 28. 11. od 20.15.

MIMOŘÁDNÁ 
BOHOSLUŽBA
24. 11. naladíte na Proglasu od 
16.30 přenos mše sv. ke Světo-
vému dni předčasně naroze-
ných dětí. Tato akce se na praž-
ském Vyšehradě koná od roku 
2014. Obřadem bude provázet 
P. Michal Němeček. Zpěvem 
doprovodí P. Senić, na varhany 
hraje V. Roubal. Barvínek nala-
díte od 15.30 a Slyšte, lidé! od 
17.45.

NOČNÍ LINKA
Hudbu má rád skoro každý. 
Redaktorka Klára Beránková 
miluje vážnou a duchovní. Ně-
komu je bližší dechovka či cim-
bálovka, jiný má rád populární 
hudbu, další třeba jazz. Jakou 
úlohu hudba v našich životech 
má? Co nám přináší? Stačí 
nám jen její poslouchání, ne-
bo máme touhu zpívat a hrát? 
Diskutujte v pondělí 23. 11. od 
22.30.

Ke sledování mše svaté za předčasně narozené děti
vás zveme v úterý 24. listopadu v 16.30.

www.tvnoe.cz

www.proglas.cz

Pořad Na dřeň pro vás připravují Hana Kašpárková, Hana Stra-
šáková, Alžběta Havlová, Ondřej Havlíček a Anežka Wiewior-
ková. Novinky můžete sledovat i na Instagramu jako @nadren_
podcast“
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14.00 Moucha Blanka 10.30 Mše svatá s žehnáním... 20.10 Tátova volha

9.05 LUXáreň 9.30 Nová kvalita života 9.40 
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 Na tónoch vďač-
nosti (P) 16.15 Bitka pri Viedni: 11. septem-
ber 1683 18.30 Svätá omša (P) 19.20 Klb-
ko – Svätá omša (6) 19.40 Tvorivo (P) 20.00 
Modlitba za odvrátenie epidémie zo Šaštína 
(P) 20.45 Quo vadis (P) 21.15 Medzi ne-
bom a zemou (P) 21.55 Nenápadní hrdino-
via v zápase s komunizmom

6.00 Svět motorů: Speciál 6.20 Trial MM ČR 
2020 6.35 Svět motorů: Aktuálně 7.00 BBV 
po 25 letech 7.05 Judo: ME 2020 Česko 9.40 
BasketManie 10.05 Fotbal: FORTUNA:NÁ-
RODNÍ LIGA 12.20 Alpské lyžování: SP Fin-
sko 13.00 Cyklokros: Toi Toi Cup 2020 Jičín 
14.20 Boby: SP Lotyšsko 16.05 Skoky na ly-
žích: SP Polsko 18.00 Hokej: Tipsport extra-
liga 21.45 Studio fotbal – Dohráno 22.25 
Sportovní zprávy 22.45 Alpské lyžování: SP 
Finsko 23.45 Krasobruslení: Grand Prix Rus-
ko 2020 1.20 Branky, body, vteřiny 1.35 Fot-
bal: FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 3.20 Hokej: 
Tipsport extraliga 5.15 BasketManie

7.05 Neobjasněná akta Egypta (2) 8.05 Po-
čátky lidské cesty (6) 9.10 UFO: Ztracené 
důkazy (1) 10.20 Neuvěřitelné příběhy (3, 
4) 11.25 V říši obřích hlavonožců 12.30 
Modravé hlubiny I (6) 13.40 Druhá světo-
vá: Totální válka (2) 14.50 Vzdušní váleční-
ci VII (1) 15.55 Frank a obchod se zvířaty 
(3) 16.55 Africké šelmy (6) 17.55 Anthony 
Bourdain: Neznámé končiny VII (6) 18.50 
Arábie s Levisonem Woodem (2). Br. dok. 
20.00 Se smrtí v očích (4). Am. dok. 20.55 
Norské domy snů III (8) 21.55 Megatovárny 
(5). Gira 22.55 Tajemný svět kvantové fyziky 
(1) 0.10 Vesmír: Místo pro život (1)

 6.00  Zajímavosti z regionů
 6.30  Josef Vinklář – 90 let. Anténa. 

Povídka z oblíbeného 
cyklu Bakaláři 1981

 6.45  Pro pamětníky... Josef Vinklář – 
90 let. Tajemství Ocelového města

 8.15  Úsměvy Miroslava Plzáka
 8.55  Polopatě. Moderní hobby 

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

zahraničních zajímavostí
 11.05  František Filip – 90 let. Cirkus 

Humberto (9/12). Rozhodnutí
 12.00  Otázky Václava Moravce
 13.00  Zprávy
 13.05  Hana Maciuchová – 75 let. 

Hora jménem Andělská. Poh. 
 14.05  Pohádka z Kampy
 14.40  Žalobnická pohádka
 15.15  Plivník. TV film 
 16.15  Holky z porcelánu. Kom. 
 17.55  Herbář
 18.25  Co naše babičky uměly a na co my 

jsme zapomněli. Vánoční cukroví
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.05  Losování Sportky a Šance
 20.10  Tátova volha. Snímek ČT
 21.40  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 22.09  Výsledky losování Šťastných 10
 22.10  Josef Vinklář – 90 let. 

Pěnička a Paraplíčko
 23.45  Případy detektiva Murdocha XI. 

Murdochovo chucpe. Br./kan. krimi 
 0.30  Walda. Waldemar Matuška
 1.25  Sváteční slovo adventistického 

kazatele Jindřicha Černohorského
 1.30  Žiješ jenom 2x. Hokejový Fanda
 2.00  Banánové rybičky. 

Na téma „jak si užít noc“ 
 2.25  Bydlení je hra
 2.50  Chalupa je hra

 6.00  Raníček. Hurvínkův rok
 6.05  Včelka Mája
 6.30  Prasátko Peppa VII
 6.45  Star Wars: Příběhy Droidů
 7.05  Zou
 7.20  Ovečka Shaun IV. Br. anim. 
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Československý filmový 

týdeník 1970 (1331/2379)
 9.10  Hledání ztraceného času: 

Výstava ve Dvoře
 9.30  Habsburkové: Po drahách hvězd
 10.00  Mše svatá ze slavnosti 

Ježíše Krista Krále
 10.55  Nedej se plus
 11.20  Nedej se: 

Boj o Moravskou Amazonii
 11.50  Chcete mě?
 12.15  Království divočiny: 

Obrovští sumci. Jap. dok. 
 12.45  Sváteční slovo adventistického 

kazatele Jindřicha Černohorského
 12.50  Křesťanský magazín
 13.15  Uchem jehly. Setkání

M. V. Kopecké s režisérem, 
hercem a muzikantem 
Jakubem Wehrenbergem

 13.45  Boží mládí (1/4). Dok. 
 14.15  Na plovárně s Danielem 

Vaňkem. Rozhovor Marka 
Ebena s forenzním genetikem

 14.40  Poslední velký císař František 
Josef I. Rak. dok.

 15.35  Mistři medicíny: Jan Pirk
 16.05  Člověk versus žralok. Am. dok. 
 16.55  Afrikou letem světem: 

Zambie (6/6). Am. dok. 
 17.45  Zelené plíce. Dok. 
 18.45  Večerníček. Pat a Mat nás baví
 18.55  Folklorika: Mecenáš
 19.20  Zajímavosti z regionů
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Valachiho svědectví. Am. film 
 22.10  Velikáni filmu
 23.55  Dokumentární klub. Atentát na 

Kennedyho zblízka. Fr. dok. 

7.10 M*A*S*H (119, 120) 8.05 Svět ve válce 
(13). Tvrdé staré břicho. Br. dok. 9.20 Prima 
SVĚT 9.49 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 Pepy 
Libického 14.35 Léto s kovbojem. Čes. kom. 
16.35 Špindl. Čes. kom. 18.52 Počasí 18.55 
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 
19.55 SHOWTIME 20.15 Polda IV (8). Kdo 
míří vysoko... 21.30 Spiknutí. Am. akč. thri-
ller 0.25 Zlo s lidskou tváří. Am. thriller 
 2.45 Odvrácená tvář Paříže (1)

9.00 Pohádka pro pamětníky... Miloslav 
Zachata – 50 let od úmrtí 10.25 Slečna ze 
spořitelny 11.25 Reklamy Jitky Molavcové 
12.00 Domácí štěstí 12.25 Výprava za čes-
kými čerty (21/21). Čertovské kousky Jaku-
ba Krčína 12.45 Znovu Na Vlachovce. Hu-
debně zábavný pořad s dechovkou 13.15 
Trocha šafránu z televizního archivu 14.35 
Zahrajte tu moji. Písničky z bálů a plesů, sil-
vestra 15.15 Pocta Karlu Hálovi 16.05 Ta-
neční pro starší a pokročilé se Zdeňkem Ch-
lopčíkem 16.15 Devadesát jedna bílých koní 
16.55 Hádanky s písničkou. Další pořad oblí-
bených melodií s tajenkou 

15.30 Děsivé dějiny 16.00 Dobrodružství 
Kocoura v botách 17.10 Ovečka Shaun IV 
17.20 Star Wars: Příběhy Droidů 17.40 
Návštěvníci (14/15). Po nás potopa 18.10 
Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večer-
níček 18.55 Mickey a závodníci II (16/25) 
19.20 Phineas a Ferb (21/26) 19.40 Kiwi 
a Strit 19.50 Bob a Bobek na cestách 20.00 
Události v kultuře 20.15 Zlatá lýra (1/3) 
21.05 Slovenští muži vrací úder 22.15 John-
ny Cash v Praze (1/2) 23.10 C&K Vocal 
23.40 Verhoeven versus Verhoeven 0.40 
Van Goghovo ucho. Am. dok. 1.35 Linka 
(8/10) 2.05 Laurel a Hardy: Bílá křídla

5.15 Teleshopping 5.45 Vlna za vlnou. It. 
kom. 7.20 Princ Modřej a víla Lupinka. Něm. 
poh. 8.30 Tarzan. Am. anim. film 
10.05 Táta lump. Am. krimi 
11.55 Teleshopping 
12.30 Pocahontas. Am. anim. film 
13.50  Star Wars: Epizoda VII

– Síla se probouzí. Am. film 
16.20 Batman navždy. Am. film 
18.40 Méďa Béďa. Novozél./am. kom. 
20.00 Zimní příběh. Am. film 
22.15 Přepadení 13. okrsku. Am./fr. akč. 
 0.10 Z cizího krev neteče. Am. film 
 2.15 V domě. Am. horor 

6.15 Tlapková patrola (5, 6) 7.15 Looney Tu-
nes: Nové příběhy (21). Am. anim. 7.40 Ka-
čeří příběhy (35, 36). Am. anim. 8.30 Krok 
za krokem VI (24) 8.50 O panně Mahuleně. 
Něm. film 10.05 Zpověď královny střední 
školy. Am. film 11.45 Jsem číslo čtyři. Am. sci-
-fi 13.50 Pátek není svátek. Čes. kom. 15.30 
Kameňák 2. Čes. kom. 17.20 Taková normál-
ní rodinka. Čes. kom. 19.30 Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí 20.20 Kameňák 3. 
Čes. kom. 22.25 Střepiny 22.55 Unforge-
ttable. Am. film 0.50 Pátek není svátek. Čes. 
kom. 2.10 Castle na zabití III (18)
 2.50 Specialisté (105)

 6.05  Řeckokatolický magazín
 6.25  Ateliér užité modlitby: Marek Orko 

Vácha a P. Mgr. Roman Frič, kaplan 
ŘK Židlochovice, který strávil 
19 let u kartuziánů v Německu

 7.25  Uzdrav naši zem
 8.30  Večeře u Slováka: 

Slavnost Ježíše Krista Krále
 9.00  Cvrlikání (52. díl): Z hecu
 10.10  Vezmi a čti: Listopad 2020
 10.30  Mše svatá s žehnáním 

kostela Krista Spasitele: 
Praha-Barrandov [L]

 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba 

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

týdne. Zpravodajské Noeviny 
a Terra Santa News

 13.25  Muzikanti, hrajte
 14.15  Po cestách víry (2. díl): 

V tvých branách, Jeruzaléme
 15.10  Příroda kolem nás:

ježek a buvol pralesní
 15.30  Sedmihlásky: Čí je to děvčátko [P]
 15.35  Ovečky v karanténě: 

Slavnost Ježíše Krista Krále (A)
 16.00  Cirkus Noeland (24. díl): 

Roberto, Kekulín a Bílá paní
 16.20  Hermie a Stanley na táboře
 17.00  Mobil
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 19.05  Poletuchy: na skok do krabice
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Anežka Česká. Hraný dok. 

o české národní světici
 21.05  G. Rossini: Petite messe 

solennelle: Podzimní festival 
duchovní hudby 2020 [P]

 22.40  Klapka (108.díl): 
se Zdeňkem Zbořilem

 23.45  Za obzorem
 0.20  Polední modlitba Sv. otce Františka
 0.35  Za obzorem
 1.05  Nebojte se...

 0.05   Kolem se toč! 1.05 Komorní hudba
2.00 Zrcadlo týdne 2.15 Komen-
tář týdne (R) 3.00 Z archivu hudeb-
ních pořadů 5.00 Varhanní hudba
5.30 Písně 5.57 Myšlenka na den
(R 11.57, 17.55) 6.05  Čteme 
z křesť. periodik 6.30 Evangelium: 
Mt 25,31-46 6.35 Ranní chvály 6.50 
Duchovní slovo 7.00 Radio Vatikán 
(R) 7.30 Komentář týdne

 7.45 TWR: Studna slova
 8.00  Duchovní hudba: Z díla T. Luise 

de Victoria a J. S. Bacha
 9.00  Mše svatá 
 10.00  Varhanní hudba 
 10.30  Křížovka krizovky 2/5: 

První pomoc v krizi
 11.00  Proglaso (biblický kvíz)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

J. Brahms: Koncert pro klavír 
a orchestr, A. P. Borodin: 
Symfonie „Hrdinská“ 

 13.30  Knihovnička: 
Rob Bell: Láska vítězí

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Nedělní pohádka: Moucha 

Blanka na dobrodružné výpravě
 14.30  Blahopřání
 16.00  Písničky z archivu
 16.30  A cappella na kanapi
 16.55  Dotýkání světla: Eliška 

Pretschnerová, služebnice Boží (R)
 18.00  Modlitba za rodiny
 19.00  Víly mají starosti 1/9: 

Kopretinová víla
 19.15  Kolem se toč
 20.15  Křesťan a svět: Řecko-římské 

liturgické zápasy kněze-biritualisty
 20.45  Radio Vatikán
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Koncert vážné a duchovní 

hudby: komponovaný pořad 
Zdenky Vaculovičové ke 
slavnosti Krista Krále

 23.50 Duchovní slovo

10.00 Mše svatá
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22.00 Studio Olomouc 20.05 Ateliér užité modlitby 10.35 Cirkus Humberto 18.55 Uchem jehly

11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.30 
Krok za krokem VII (1) 12.50 Ordinace v rů-
žové zahradě 2 (831) 14.05 Castle na zabití III 
(19) 15.05 Mentalista II (8) 15.55 Mentalis-
ta II (9). Cennější než rubíny 16.57 Odpoled-
ní Počasí 17.00 Odpolední Televizní noviny, 
Sportovní noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 
Ulice (3941) 19.30 Televizní noviny, Spor-
tovní noviny, Počasí 20.20 Specialisté (106). 
Tekuté zlato 21.20 Specialisté (107). Domo-
ve, sladký domove 22.25 Námořní vyšetřo-
vací služba: New Orleans V (23). Řeka Styx – 
část první 23.20 Mentalista II (8, 9)

4.40 Teleshopping 5.10 Vlna za vlnou. It. 
kom. 6.45 Zpověď královny střední školy. 
Am. film 8.25 Zimní příběh. Am. film 
10.40 Teleshopping 
11.10  Star Wars: Epizoda VII

– Síla se probouzí. Am. film 
13.40 Teleshopping 
14.10  Harry Potter a Tajemná komnata. 

Am./br./něm. film 
17.10 Armageddon. Am. sci-fi thriller 
20.00 Život po životě. Am. drama 
22.25 Sirotek. Fr./kan./něm./am. horor 
 0.40 Lucy. Fr./něm./taiw. akč. 
 2.20 Přepadení 13. okrsku. Am./fr. akč. 

14.45 Bludiště 15.15 Pes a jeho blog II 
(9/24) 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 Kou-
zelná školka 17.50 Dobrodružství Kocoura 
v botách 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.55 Mickey a závodní-
ci II (17/25) 19.15 Phineas a Ferb (22/26) 
19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do ouška. Ezo-
povy bajky 20.00 Události v kultuře 20.15 
Z první řady... Vitka 22.20 Podzim s ARTE. 
Muzeum na prodej? Detroitský institut umě-
ní 23.15 Slovenská vlna. Ja milujem, ty milu-
ješ 0.55 Třistatřicettři

9.00 Pohádka pro pamětníky. Jak se stal mu-
zikant králem 9.10 Pohádka pro pamětníky... 
9.35 Hovory H ještě po dvaceti letech 10.30 
Dům plný písniček. Největší hity 50. a 60. let 
11.10 Suvenýry Karla Vlacha 12.00 Zprá-
vy ve 12 12.20 Předpověď počasí, sportov-
ní zprávy 12.30 Rajské zahrady. Kratochvíle 
12.45 Klub přátel dechovky 13.20 Trocha 
šafránu z televizního archivu 14.40 Ztracená 
revue. Hudební groteska 15.10 Taneční pro 
starší a pokročilé se Zdeňkem Chlopčíkem 
15.15 Holky z porcelánu. Kom. 16.55 Há-
danky s písničkou. Josef Dvořák uvádí pásmo 
populárních písniček s tajenkou 

8.30 BBV po 25 letech 8.35 Studio fotbal – 
Dohráno 9.15 Magazín Evropské ligy UEFA 
10.10 Skeleton: SP Lotyšsko 11.05 Boby: SP 
Lotyšsko 12.05 Panorama 12.25 Sportovní 
zprávy 12.55 Na skialpech přes hory 13.10 
Alpské lyžování: SP Finsko 14.05 Krasobrus-
lení: Grand Prix Rusko 2020 16.40 Volejba-
lový magazín 17.00 Volejbal: VK Dukla Li-
berec – ČEZ Karlovarsko 19.30 Florbal: TJ 
Sokol Královské Vinohrady – Tatran Teka 
Střešovice 22.00 Studio fotbal – Dohráno 
Plus 23.00 Judo: ME 2020 Česko 1.30 Bran-
ky, body, vteřiny 1.40 Volejbal: VK Dukla Li-
berec – ČEZ Karlovarsko

10.00 Spravodajský súhrn 10.25 Nenápad-
ní hrdinovia v zápase s komunizmom 11.25 
Svetoznámi slovenskí vedci (Rande s Jož-
kom) 12.00 Anjel Pána 12.20 Z prameňa(P) 
12.40 Ruženec 13.10 Na tónoch vďačnosti 
13.50 Fundamenty (Deklarácia o nábožen-
skej slobode) 15.00 Hodina milosrdenstva 
(P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.05 Vatica-
no(P) 16.40 Osobnosti 17.15 Doma je do-
ma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.00 Ruže-
nec 20.00 Krátke správy (P) 20.15 A teraz 
čo? (P) 20.30 V Samárii pri studni (P) 22.00 
STOPovanie 22.30 Moja misia – magazín 
23.00 Hudobné pódium 

7.00 Svět bez NASA (2/2) 8.05 Legendární 
lodě (2) 9.05 Kamenná paměť (3) 10.20 Po-
klady Británie: Odhalená bojiště (1) 11.25 
Velcí masožraví netopýři 12.25 Prostě zví-
řata (10) 13.40 UFO: Ztracené důkazy II (6) 
14.45 Neuvěřitelné příběhy (25, 26) 15.45 
Tajemství přílivu (2) 16.50 Lovec rybích ob-
rů II (11) 17.50 Národní parky Severní Ame-
riky (8) 18.50 Koně velké Rusi (5) 20.00 Na 
střechách měst II (2) 21.05 Anthony Bour-
dain: Neznámé končiny VIII (8). Londýn 
22.05 Neobjasněné případy NASA (1). Am. 
dok. 23.05 Tajemství vesmíru III (8) 
 0.00 Nejslavnější evropská nádraží (2) 

 6.05  Pro vita mundi: Kostelník 
František Polster ze Strážnice

 6.45  Naše milosrdná Paní, 
matka kubánského lidu

 7.20  Klapka s… (103. díl)
 8.45  V pohorách po horách (27. díl)
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.10  Moudrost mnichů: 

Rodinné hádky [P]
 9.30  Outdoor Films se Zdeňkem 

Gaťkem (69. díl): Kavkaz
 10.55  Milosrdní bratři v Čechách 

a na Moravě
 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  Příběhy odvahy a víry: 

Monstrprocesy (2. díl)
 13.20  Bazilika Navštívení Panny 

Marie ve Frýdku
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Pomoc, která se točí
 15.00  Noční univerzita
 16.00  V souvislostech
 16.20  František Derfler u stolu [P]
 17.10  Můj chrám: Kateřina Koubová, 

šéfredaktorka Katolického 
týdeníku, kostel Povýšení 
svatého Kříže v Karviné [L]

 17.30  Divadélko Bubáček (22. díl)
 17.40  Sedmihlásky
 17.45  Živě s Noe [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.50  Rangers na Mohelnickém 

dostavníku 2014 (5. díl)
 19.35  Moudrost mnichů: Rodinné hádky
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Ateliér užité modlitby [L]
 21.15  ARTBITR – Kulturní 

magazín (99. díl) [P]
 21.30  Za obzorem
 22.05  Made in Ružomberok [P]
 22.50  Pěšák Boží
 23.35  Kulatý stůl: Víra v karanténě
 1.05  Noční repríza dopoledních pořadů

10.20 Rosamunde Pilcher: Dej, ať je to lás-
ka 12.25 Walker, Texas Ranger IV (3) 13.25 
Jake a tlusťoch IV (14). Táta je doma. Am. kri-
mi 14.25 Policie Hamburk VI (24). Doprav-
ní nehoda (1/2). Něm. krimi 15.25 Námořní 
vyšetřovací služba IX (2). Neklid. Am. kri-
mi 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 Sestřičky (26). Velká sláva 21.35 
Poklad z půdy 22.50 Hudson a Rex II (5). 
Hra o kosti. Kan. krimi 23.50 Policie v akci 
0.50 Námořní vyšetřovací služba IX (2)

 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 21,1-4 6.05 
Ranní chvály 6.20 Duchovní slovo 
7.00 Radio Vatikán (R) 7.15 Pozván-
ky 7.45 Třikrát z Proglasu

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

Pro prvňáky II.
 11.30 Louis de Wohl
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: F. Liszt: Tanec 

mrtvých, R. Schumann: Symfonie
 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  Víly mají starosti 2/9: 

Borůvková víla
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: Cotatcha Orchestra 

a Bigbandová elektronika
 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 25/43
 22.00  Studio Olomouc:

Až naprší a uschne
 22.30  Noční linka s Klárou Beránkovou: 

Hudba v mém životě
 23.50 Duchovní slovo

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  UčíTelka... když děti učí telka. 

Zábavně-vzdělávací program 
 12.00  Labyrint světa a ráj srdce (6/24). 

Cestou k moudrosti. Čes. anim. 
 12.10  Klíč
 12.35  Československý filmový 

týdeník 1970 (1331/2379)
 12.50  Rakousko na železné oponě: 

Pád smrtící zóny (2/2). Rak. dok. 
 13.35  Paláce 1. republiky na nábřeží 

Vltavy. Petrská čtvrť a Těšnov
 13.55  Boží dar – příběhy českých 

potravin (3/6)
 14.15  Hlodavci v akci. Něm. dok.
 15.10  Tajemná planeta: Pohoří ohně 

a ledu (3/5). Am. cyklus
 16.00  Dobrodružství vědy 

a techniky. Něm. dok. 
 16.30  Letecké katastrofy:

Neštěstí v Bagramu. Kan. dok. 
 17.15  Vynálezy, které změnily 

svět: Robot. Dok. BBC
 18.10  Křížem krážem Izraelem: 

Od Akka po Golany (5/9)
 18.35  Labyrint světa a ráj srdce (7/24). 

Za tajemstvím k alchymistům
 18.45  Večerníček. Pat a Mat nás baví
 18.55  Uchem jehly. Setkání farářky 

Martiny Viktorie Kopecké 
s Jakubem Wehrenbergem

 19.25  Mizející místa domova
 19.40  Postřehy odjinud. Polsko 

očima Miroslava Karase. 
Byli tu naši králové

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  KDO JINÉMU JÁMU 

Rudolf Slánský. Dok. 
 21.35  Velikáni filmu: Woody Allen, 

Martin Scorsese, Francis Ford 
Coppola. Povídky z New Yorku

 23.40  Vražda prezidenta 
Kennedyho. Am. film 

 1.05  Queer: O duhovém káčátku

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

Tantalova oběť. Br. det. 
 9.45  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 10.35  František Filip – 90 let. Cirkus 

Humberto (9/12). Rozhodnutí
 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  Jitka Němcová – 70 let. 

Všechnopárty
 14.45  Panství Downton VI 

(1/10). Br. seriál 
 15.55  To je vražda, napsala IX. 

Vánoční tajemství
 16.45  Cestománie. 

Paraguay: Kovbojů ráj
 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 (4/7). Krimi seriál 
 21.10  Reportéři ČT. Kauzy a reportáže 

s Markem Wollnerem
 21.49  Výsledky losování Šťastných 10
 21.50  Já, Mattoni. 

Vlast a národ. Čes. seriál 
 22.45  Na stopě
 23.15  Kriminalista.

Vražedné blues. Něm. krimi 
 0.15  AZ-kvíz
 0.45  Banánové rybičky. Záb. talk 

show Haliny Pawlowské
 1.25  Z metropole, Týden v regionech
 1.50  Kalendárium
 2.05  Sváteční slovo adventistického 

kazatele Jindřicha Černohorského
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Žiješ jenom 2x. Pošťák v neoprenu
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16.30 Mše sv. z Vyšehradu 22.05 Slezská Lilie 2020 11.00 13. komnata Jaroslava Hutky 12.00 Labyrint světa a ráj srdce

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

Vánoční tajemství
 9.45  Panství Downton VI (1/10) 
 11.00  Den boje za svobodu 

a demokracii. 
13. komnata Jaroslava Hutky

 11.30  AZ-kvíz
 12.00  Zprávy ve 12
 12.20  Předpověď počasí, sportovní 

zprávy, Události v regionech plus
 12.30  Sama doma 
 14.00  Všechno, co mám ráda
 14.30  Ivanka Devátá – 85 let. 

Úsměvy Ivanky Deváté
 15.05  Panství Downton VI 

(2/10). Br. seriál 
 15.55  To je vražda, napsala IX. 

Vražda v rytmu hudby 
 16.45  Cestománie. Francie – 

Korsika: Ostrov rebelů
 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. Pod hladinou
 21.25  Díra u Hanušovic. Kom. 
 23.04  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 23.05  Kolo plné hvězd. Zábavný 

večer Aleše Cibulky
 0.00  Případy detektiva Murdocha XI. 

Murdochovo chucpe 
 0.45  AZ-kvíz
 1.10  V kondici 
 1.25  Zajímavosti z regionů
 1.55  Podzámecká zahrada v Kroměříži
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Milovníci vína (12/16). Morava
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  UčíTelka... když děti učí telka. 

Zábavně-vzdělávací program 
 12.00  Labyrint světa a ráj srdce (7/24). 

Za tajemstvím k alchymistům
 12.05  Nedej se plus. Blok občanské 

a ekologické publicistiky
 12.35  Nedej se: Boj o Moravskou 

Amazonii
 13.00  Hitlerovi narkomani. Fr. dok.
 13.55  Přírodní krásy Tchaj-wanu.

Tchaj. dok. 
 14.55  Mizející místa domova: 

Poustevníci v Polabí
 15.10  Italové na Svaté Hoře
 15.30  Očima faraonů. Fr. dok.
 16.30  Nevlídná planeta: 

Pouště (4/6). Am. cyklus
 17.20  Tajemství ostrovů 

Vanuatu. Austr. dok. 
 18.10  Manu a Matěj na cestě z Říma 

na ostrov Capri (6/10)
 18.35  Jan Amos Komenský – 350 let. 

Labyrint světa a ráj srdce 
(8/24). U lékařů a právníků

 18.45  Večerníček. Pat a Mat nás baví
 18.55  Krásy evropského pobřeží: 

Mezi dvěma světy. Fr. dok. 
 19.00  Cyklotoulky. Bechyně
 19.15  Boží mládí (1/4). Dok. 
 19.40  Postřehy odjinud. Polsko očima 

Miroslava Karase. Malý Jeruzalém
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Tajemství nacistických 

ponorkových základen. Br. dok. 
 21.00  Český žurnál: Reality
 22.15  Dynastie Kennedyů: Legenda 

o kamelotu (5/6). Dok. BBC
 23.05  Ve jménu vlasti VIII (7/12).

Ten hajzl mě zastřelil. Am. seriál 
 0.00  Dicte – kriminální reportérka III 

(5, 6/10). Dán. seriál
 1.25  Atentát na Kennedyho 

zblízka. Fr. dok.

12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní 
noviny, Počasí 12.30 Krok za krokem VII (2) 
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (832). 
Život na prvním místě 14.05 Castle na zabi-
tí III (20) 15.05 Mentalista II (10). Dokud jsi 
mladý 15.55 Mentalista II (11). Růžové brý-
le 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpoled-
ní Televizní noviny, Sportovní noviny 17.25 
Co na to Češi 18.25 Ulice (3942) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Utajený šéf II 21.40 Víkend 22.40 Námořní 
vyšetřovací služba: New Orleans V (24). Ře-
ka Styx – část druhá 23.35 Mentalista II (10, 
11) 1.20 Castle na zabití III (20)

5.25 Teleshopping 5.55 Tarzan. Am. anim. 
film 7.35 Mentalista II (8, 9) 
 9.20 Vlna za vlnou. It. kom. 
11.15 Teleshopping 
11.50 Zimní příběh. Am. film 
14.05 Teleshopping 
14.35 Méďa Béďa. Novozél./am. kom. 
16.00 Život po životě. Am. drama 
18.20 Pátek není svátek. Čes. kom. 
20.00 Výkupné. Am. krimi thriller 
22.20 Nezvratný osud 5. Kan./am. horor 
 0.05 Unforgettable. Am. film 
 1.55 Lucy. Fr./něm./taiw. akč. 
 3.15 Film o filmu – Můj příběh 

15.15 Pes a jeho blog II (10/24) 15.40 Nu-
ly a jedničky 15.55 Pětka z garáže 16.10 Pla-
neta YÓ 16.45 Ty Brďo! Roční doby 17.10 
Tance z pohádkového rance 17.20 Kouzel-
ná školka 17.50 Dobrodružství Kocoura 
v botách 18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.55 Mickey a závodní-
ci II (18/25) 19.15 Phineas a Ferb (23/26) 
19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do ouška 20.00 
Události v kultuře 20.15 ArtZóna 21.05 To-
hle jsme my IV (12/18). Šílený týden, část 
druhá 21.50 Kino Art. Daisy Millerová 23.20 
Další panovník na rozhlasovém big bando-
vém trůně 0.10 Peep Show II (6/6)

9.00 Bližní na tapetě. Kom. 9.50 Hovory H 
z Paláce K 10.30 Sešlost 11.30 Grandsuper-
tingltangl. Písně lidu pražského 12.00 Zprá-
vy ve 12 12.20 Předpověď počasí, sportovní 
zprávy 12.30 Rajské zahrady. Květná zahra-
da 12.45 Dechovka. Hudebně zábavný po-
řad 13.20 Trocha šafránu z televizního ar-
chivu 14.35 Šance. Hudebně zábavný pořad 
s Josefem Dvořákem a Miroslavem Vladykou 
15.45 Pohybovky Pavla Kříže 15.55 Obyčej-
ná koňská historie (1, 2/6) . Rodinný seriál 
16.55  Hádanky s písničkou.

Renée Nachtigallová uvádí pásmo 
populárních písniček s tajenkou 

9.05 Volejbalový magazín 9.25 Volejbal: VK 
Dukla Liberec – ČEZ Karlovarsko 11.45 Bas-
ketManie 12.05 Panorama 12.25 Sportovní 
zprávy 12.55 Cyklotoulky. Bechyně 13.05 
M ČR v raftingu 2020 13.25 BBV po 25 le-
tech 13.30 Cyklokros: Toi Toi Cup 2020 Jičín 
14.55 Skoky na lyžích: SP Polsko 17.00 Ho-
kej: Madeta Motor České Budějovice – PSG 
Berani Zlín 20.10 Volejbal: VK UP Olomouc 
– Grupa Azoty Chemik Police 22.30 Spor-
tovní zprávy 22.45 Zlatý František Havránek 
23.00 Fotbal: Liga mistrů UEFA 0.05 Hokej: 
Madeta Motor České Budějovice – PSG Be-
rani Zlín 2.00 Branky, body, vteřiny

9.00 Moja misia – magazín 9.30 Osobnosti 
10.00 Krátke správy 10.20 LUXáreň 10.55 
Doma je doma 12.00 Anjel Pána 12.20 
Z prameňa (P) 12.40 Ruženec 13.15 Quo 
vadis 13.50 Katechéza 14.10 Medzi nebom 
a zemou 15.00 Hodina milosrdenstva (P) 
15.15 Boh k tebe hovorí (P) 15.30 Ruže-
nec z Lúrd (P) 16.05 Správy zo Svätej zeme 
(P) 16.30 V škole Ducha (P) 17.00 Viera do 
vrecka 17.15 Doma je doma (P) 18.30 Svä-
tá omša (P) 19.30 Krátke správy (P) 20.00 
Modlitba za odvrátenie epidémie zo Šaštína 
(P) 20.45 vKontexte (P) 21.15 Peši bez hra-
níc (P) 22.15 Egypt – Mesto smetí 

8.05 Tajemství vesmíru II (4) 9.00 Kolosální 
vzdušná přeprava (5) 10.00 Záhadný svět 
matematiky (1) 11.20 Největší hory svě-
ta (3) 12.20 Norské domy snů II (5) 13.20 
Velká válka očima pamětníků (3) 14.25 Po-
klady Británie: Vikingové (4) 15.45 Tatra 
kolem světa 2 (8) 16.50 Atlantik: Rok v di-
vočině (2) 17.50 Nejdivočejší ostrovy Indo-
nésie (5) 18.55 Čínský kamenný les 20.00 
Utajené příběhy českých dějin III (8) 20.35 
Pátrání po egyptských hrobkách (2/2)
21.35 Veterinář z Yorkshiru VIII (4) 
22.30 Poslední ráje (11) 
23.30 Zapomenuté megastavby III (7) 

 6.05  G. Rossini: Petite messe 
solennelle: Podzimní festival 
duchovní hudby 2020

 7.45  Noční univerzita: Sociální děloha 
a sociální porod (1. díl)

 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Moudrost mnichů: Svoboda [P]
 9.35  V souvislostech
 10.00  Poletuchy: na skok do krabice
 10.45  Filipínské Rugby – hra o život
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.55  Z kraje pod Buchlovem: 

Pohádky a pověsti
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Muzikanti, hrajte
 15.05  Obnova objektu Libušín po požáru
 15.35  Cesta k andělům (74. díl): 

Radim Ucháč – prezident 
Hnutí pro život ČR

 16.30  Mše svatá ke Světovému dni 
nenarozených dětí: bazilika 
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě [L]

 17.45  V pohorách po horách (37. díl): 
Plešivec – Brdy

 18.00  Živě s Noe [P]
 18.20  Divadélko Bubáček (23. díl): 

Pohádka o výletě na hrad
 18.40  Cirkus Noeland (24. díl): 

Roberto, Kekulín a Bílá paní
 19.05  Radost – Sestra Lucia
 19.15  Moudrost mnichů
 19.30  Zpravodajské Noeviny: 

24. 11. 2020 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Buon giorno s Františkem [P]
 20.50  Terra Santa News: 18. 11. 2020
 21.15  Řeckokatolický magazín [P]
 21.30  Za obzorem
 22.05  Slezská Lilie 2020: 

Deset let Slezské lilie 1. část
 23.35  Po cestách víry:

V tvých branách, Jeruzaléme
 0.30  Cvrlikání: Kupodivu

12.20 Walker, Texas Ranger IV (4). Bonnie 
a Clyde 13.25 Jake a tlusťoch IV (15). Dokud 
neumřu, budu žít 14.25 Policie Hamburk VI 
(25). Dopravní nehoda (2/2) 15.25 Námoř-
ní vyšetřovací služba IX (3). Penelopin doku-
ment 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 (62). Studna 21.35 7 
pádů Honzy Dědka 22.50 Fachmani 23.25 
Policie v akci 0.25 Námořní vyšetřovací služ-
ba IX (3) 1.20 Walker, Texas Ranger IV (4) 
 2.20 Jake a tlusťoch IV (15)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Kukadlo (R) 
3.00 Z archivu hudebních pořadů 
(R) 5.00 Písně 5.27 Myšlenka na 
den (R 11.57, 17.55) 5.45 Radio Va-
tikán (R) 6.00 Evangelium: Lk 21,
5-11 6.05 Ranní chvály 6.20 Du-
chovní slovo 7.15 Pozvánky 7.45 Tři-
krát 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 26/43
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

Z díla G. P. Telemanna, 
A. Reichenaurea a J.-M. Leclaira

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.30  Barvínek: Jukebox
 16.30  Mše svatá (ke Světovému 

dni předčasně narozených 
dětí, z baziliky sv. Petra 
a Pavla na Vyšehradě)

 17.45  Slyšte, lidé! Hudební 
výlet do Walesu (R)

 18.45  Víly mají starosti 3/9: 
Sedmikrásková víla

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Josef Fojta & Emanuel Míšek
 20.00  Modlitba živého růžence 
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Louis de Wohl: 

Dobývat nebe 26/43
 22.00  Studio Č. Budějovice: Inspirace 

pro domácí výuku z Kettovy dílny
 23.50 Duchovní slovo
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22.00 Premonstrátský rok 22.05 Noční univerzita 20.10 Četnické humoresky (33/39) 20.00 Kamera na cestách

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

Vražda v rytmu hudby
 9.45  Panství Downton VI 

(2/10). Br. seriál 
 10.35  Parádní číslo. 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  Hana Maciuchová – 75 let. 

Kravata. Povídka z oblíbeného 
cyklu Bakaláři 1976

 14.20  Otec Brown VII. 
Tantalova oběť. Br. det.

 15.05  Panství Downton VI (3/10).
 Br. seriál 

 15.55  To je vražda, napsala IX. 
Poslední opona 

 16.45  Cestománie. Čína: 
Tajemství Žluté řeky

 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 
(33/39). Formule

 21.40  Hercule Poirot. 
Zlo pod sluncem. Br. film

 23.19  Výsledky losování Šťastných 10
 23.20  Komici na jedničku. 

Vladimír Menšík
 0.15  AZ-kvíz
 0.45  Máte slovo s M. Jílkovou
 1.45  Na stopě
 2.10  Dobré ráno
 4.40  Sváteční slovo adventistického 

kazatele Jindřicha Černohorského
 4.45  Kluci v akci

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  UčíTelka ... když děti učí telka. 

Zábavně-vzdělávací program 
 12.00  Labyrint světa a ráj srdce (8/24). 

U lékařů a právníků. Čes. anim. 
 12.10  Náš venkov: Krajina plná not
 12.35  Folklorika: Mecenáš
 13.05  Putování za muzikou
 13.30  Dynastie Kennedyů: Legenda 

o kamelotu (5/6). Dok. BBC
 14.15  Modrá zóna dlouhověkosti: 

Kostarika (1/4). Fr. cyklus
 15.05  Potřebujeme skřivana?
 15.25  Evropa dnes. Okno do... 

Marseille. Něm. dok. 
 15.55  Televizní klub neslyšících
 16.25  Ojmjakon – příběh nejchladnějšího 

lidského sídla. Sl. dok.
 16.55  Český žurnál: Reality. Dok. 
 18.10  Mistři medicíny: Jan Pirk
 18.35  Jan Amos Komenský – 350 let. 

Labyrint světa a ráj srdce 
(9/24). Cestou nábožnosti

 18.45  Večerníček. Pat a Mat nás baví
 18.55  Babylon
 19.25  Paláce 1. republiky na nábřeží 

Vltavy. Petrská čtvrť a Těšnov
 19.40  Postřehy odjinud. 

Polsko očima Miroslava Karase. 
Za Prahou do Varšavy

 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Kamera na cestách: Tanzanie, 

ze Zanzibaru do Kilwy. Fr. dok. 
 21.00  Mistři medicíny: Hana Roháčová
 21.30  Po jedné stopě do Afriky. Gleb 

Gen, maska tančící na chůdách
 22.00  Tajná historie – Sexuální 

dějiny českých zemí (2/3). 
Od Extase k Dikobrazu

 22.55  Letecké katastrofy: Únos nad 
Indickým oceánem. Kan. dok. 

 23.50  V pasti II (8/10). Isl. thriller
 0.40  Zmizení (5/8). Něm. seriál 
 1.25  Hitlerovi narkomani. Fr. dok.

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 VII (3) 
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (833). 
U vody si lidi tykaj 14.05 Castle na zabití 
III (21) 15.05 Mentalista II (12). Krvácející 
srdce 15.55 Mentalista II (13). Rychlá ko-
la 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpoled-
ní Televizní noviny, Sportovní noviny 17.25 
Co na to Češi 18.25 Ulice (3943) 19.30 Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 
Svatba na první pohled 21.40 Výměna man-
želek X 23.00 Whiskey Cavalier (1) 
23.55 Mentalista II (12, 13)

5.10 Teleshopping 5.40 Méďa Béďa. No-
vozél./am. kom. 6.50 Batman navždy. Am. 
film 9.10 Mentalista II (10, 11) 
11.00 Teleshopping 
11.30 Život po životě. Am. drama 
13.55 Teleshopping 
14.30  Zpověď královny střední školy.

Am. film 
16.10 Jsem číslo čtyři. Am. sci-fi 
18.15 Kameňák 2. Čes. kom. 
20.00 Santa má bráchu. Am. kom. 
22.10 Poldovi v patách. Am. kom. 
 0.20 Nezvratný osud 5. Kan./am. horor 
 2.05 Unforgettable. Am. film 

14.45 Wifina 15.15 Pes a jeho blog II 
(11/24) 15.35 Zachraňme Zemi 15.50 Bib-
lická pátrání II 16.10 Planeta YÓ 16.45 Země
patří Luně II 16.55 Tryskouni III 17.10 Ta-
neční hrátky s Honzou Onderem 17.20 Kou-
zelná školka 17.50 Dobrodružství Kocoura 
v botách 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.55 Mickey a závodní-
ci II (19/25) 19.15 Phineas a Ferb (24/26) 
19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do ouška 20.00 
Události v kultuře 20.15 Klobouk dolů 21.20 
Na plovárně s Karlem Olivou 21.50 Příběhy 
filmových legend 23.20 Opera Národního 
divadla 0.10 Linka (8/10)

9.00 Bližní na tapetě 10.20 Telefony. Setká-
ní Miloslava Šimka a kolegů z divadla Jiřího 
Grossmanna s Karlem Gottem 11.05 Elvis 
Presley 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpo-
věď počasí, sportovní zprávy 12.30 Rajské 
zahrady 12.45 Za vesnickými muzikanty 
13.20 Trocha šafránu z televizního archivu 
14.40 Šance. Hudebně zábavný pořad s Jo-
sefem Dvořákem a Miroslavem Vladykou 
15.45 Pohybovky Pavla Kříže
15.55 Obyčejná koňská historie (3, 4/6)
16.55  Hádanky s písničkou.

Jiří Wimmer uvádí pásmo
populárních písniček s tajenkou

12.55 Archiv D: Poznání 13.15 Americký 
fotbal: Touchdown 13.25 Krasobruslení: 
Grand Prix Rusko 2020 15.20 Paralympijský 
magazín 15.45 Svět motorů: Speciál 16.05 
Plochá dráha 2020 16.20 M ČR v závodech 
na okruzích 2020 16.35 Svět motorů: Aktu-
álně 17.00 Házená: Sokol N. Veselí – HK FCC 
Město Lovosice 18.50 Olympijský magazín 
19.10 Extrémní sport: 1 000 Miles Adven-
ture 2020 20.05 Volejbal: VK UP Olomouc 
– Igor Gorgonzola Novara 22.25 Sportovní 
zprávy 22.40 Svět motorů: Aktuálně 23.00 
Fotbal: Liga mistrů UEFA 0.05 Házená: Sokol 
N. Veselí – HK FCC Město Lovosice 

9.00 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 STOPovanie 13.50 Hudobné 
pódium (P) 15.00 Hodina milosrdenstva (P) 
15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.05 Klbko – Svä-
tá omša (6) 16.25 Tvorivo 16.45 Svetoznámi 
slovenskí vedci (Rande s Relkom) (P) 17.15 
Doma je doma (P) 18.30 Svätá omša z Pre-
šova (P) 19.00 Ruženec 20.00 Krátke sprá-
vy (P) 20.15 Prehľad katolíckych periodík 
(P) 20.30 Jeden na jedného (P) 20.50 Kato-
licizmus 10 (P) 21.45 Na tónoch vďačnosti 
22.25 V Samárii pri studni 

6.00 Mláďata celého světa (4) 7.00 1940: 
Tajemství příměří 8.10 Zánik impéria (3) 
9.20 Vesmír: Místo pro život (1) 10.30 Ta-
jemství vesmíru II (15) 11.30 Anthony Bour-
dain: Neznámé končiny VII (6) 12.25 Arábie 
s Levisonem Woodem (2) 13.35 Megato-
várny (5) 14.40 Tajemný svět kvantové fyzi-
ky (1) 15.55 Se smrtí v očích (4) 16.55 Nor-
ské domy snů III (8) 17.55 Sestry ze savany 
19.00 Neznámé krajiny II (3). Záliv Fundy 
20.00 Divoké příběhy (6). Putování emuů 
21.05 Skagerrak: Svět dvou moří. Něm. dok. 
22.20 Mimo kontrolu (3) 23.40 Sousedské 
noční můry IV (3) 0.30 Hitlerova kronika (7)

 6.05  Zpravodajské Noeviny: 24. 11. 
 6.25  Noční univerzita: P. Ladislav 

Heryán SDB – O vnitřní svobodě
 7.20  Cvrlikání: AG Flek
 8.25  V pohorách po horách: 

Brdo – Chřiby
 8.40  Moudrost mnichů: 

Samostatnost [P]
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Generální audience 

papeže Františka [L]
 10.20  Opavská inspirace
 10.35  Cenacolo
 11.15  Chceme se vrátit domů
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.50  Příroda kolem nás
 13.10  Kouzlo strun
 13.25  Výběr z vystoupení kapel na 

Drive Stage: Colours 2017
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Mezi pražci: Listopad 2020
 15.20  Krajkářka Mária Hnidková
 15.35  Zpravodajské Noeviny: 24. 11. 
 16.00  Ateliér užité modlitby
 17.05  Fatima: Poselství Rusku
 17.45  Živě s Noe [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.55  Divadélko Bubáček 
 19.10  Hermie a jeho přátelé
 19.15  Moudrost mnichů: Samostatnost
 19.30  Terra Santa News: 25. 11. [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Adorace [L]
 21.10  Neboj se doplout aneb 

Umění doprovázet:
Lano hozené tonoucímu

 21.30  Za obzorem
 22.05  Noční univerzita: Sociální děloha 

a sociální porod (2. díl) [P]
 22.50  Generální audience 

papeže Františka
 23.15  Příběhy odvahy a víry
 23.45  Biblická studna

12.20 Walker, Texas Ranger IV (5). O bod 
míň 13.20 Jake a tlusťoch IV (16). Hezoun-
ké děťátko 14.25 Policie Hamburk VI (26). 
Rebel 15.25 Námořní vyšetřovací služba IX 
(4). Nepřítel na kopci 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 Milionář mezi 
námi 21.35 Show Jana Krause 22.35 Cesty 
k úspěchu 22.50 Polda IV (8). Kdo míří vyso-
ko... 0.00 Policie v akci 0.55 Námořní vyšet-
řovací služba IX (4) 1.55 Walker, Texas Ran-
ger IV (5) 2.55 Jake a tlusťoch IV (16)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Křesťan a svět 
(R) 3.00 Folklorní okénko 5.00 Pís-
ně 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 
17.55) 6.00 Evangelium: Lk 21,
12-19 6.05 Ranní chvály 6.20 Du-
chovní 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
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

C. de Grandval: Romance pro 
hoboj, violoncello a smyčce, 
J. Sibelius: Symfonie

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Než zazvoní zvonec: 

Zvířecí zahrada
 16.55  Folklorní okénko:

„Kolikrát sem, má Kačenko...“
 18.00  Mše svatá 

(z komunitní kaple salesiánů 
v Brně-Žabovřeskách)

 18.45  Víly mají starosti 4/9: 
Pomněnková víla

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Evamore
 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 27/43
 22.00  Studio Brno: 

Premonstrátský jubilejní rok
 22.30  Písně
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16.00 Na dřeň 12.55 Čičmianské tajemství 10.35 13. komnata Ivanky Deváté 12.10 Křesťanský magazín

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

Poslední opona 
 9.45  Panství Downton VI (3/10) 
 10.35  Ivanka Devátá – 85 let.

 13. komnata Ivanky Deváté
 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  Kufr. 

Povídka z oblíbeného 
cyklu Bakaláři 1976

 14.15  Profesionálové. 
Dvojí přístup. Br. krimi 

 15.05  Panství Downton VI 
(4/10). Br. seriál 

 15.55  To je vražda, napsala IX. 
Dvojí usvědčení 

 16.45  Všechno, co mám ráda. 
Inspirativní magazín

 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. 

Chromozom
 21.25  Máte slovo s M. Jílkovou
 22.25  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 

experimenty a vyprávění 
 22.54  Výsledky losování Šťastných 10
 22.55  Zpátky se Sobotou. Šíp a Uhlíř
 23.50  Smrt přichází do Pemberley 

(1/2). Br. minisérie
 1.20  AZ-kvíz
 1.50  Bydlení je hra
 2.15  Dobré ráno
 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  UčíTelka... když děti učí telka. 

Zábavně-vzdělávací program 
 12.00  Labyrint světa a ráj srdce (9/24). 

Cestou nábožnosti. Čes. anim.
 12.10  Křesťanský magazín
 12.35  Moudrost velryb. Br. dok. 
 13.30  Maledivy ve vodě
 13.50  Poslední velký císař František 

Josef I. Rak. dok.
 14.40  Neobyčejná planeta: 

Terraformace (7/10). Am. cyklus
 15.30  Tajemství nacistických 

ponorkových základen. Br. dok. 
 16.25  Srí Lanka, drahocenný ostrov. 

Rak. dok.
 17.15  Africké zázraky. Něm. dok. 
 18.10  Herbář
 18.35  Jan Amos Komenský – 350 let.

Labyrint světa a ráj srdce 
(10/24). Mezi křesťany

 18.45  Večerníček. Pat a Mat nás baví
 18.55  Dobrodružství vědy 

a techniky. Něm. dok.
 19.30  Utajená řeč peněz (11/13). 

Cherchez la femme
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Výpravy za poznáním. 

Modelka a Křováci. Rak. dok. 
 21.00  Manu a Matěj na cestě z Říma 

na ostrov Capri (7/10)
 21.30  Křížem krážem Izraelem: 

Mrtvé moře (6/9)
 22.00  Vojtěch Jasný – 95 let. 

Návrat ztraceného ráje
 23.55  Queer: Básníci odnaproti
 0.25  Azurová. Austr. dok.
 1.40  V pasti II (8/10). Isl. thriller
 2.30  Rakousko na železné oponě: 

Pád smrtící zóny (2/2). Rak. dok. 
 3.15  Čaj pro třetího
 3.45  Před půlnocí
 4.10  Duchovní kuchyně 
 4.35  Monastýry králů a sester

11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.30 
Krok za krokem VII (4) 12.50 Ordinace 
v růžové zahradě 2 (834). Jako věrnej pes 
14.05 Castle na zabití III (22) 15.05 Men-
talista II (14) 15.55 Mentalista II (15) 16.57 
Odpolední Počasí 17.00 Odpolední Tele-
vizní noviny, Sportovní noviny 17.25 Co na 
to Češi 18.25 Ulice (3944) 19.30 Televizní 
noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Or-
dinace v růžové zahradě 2 (995) 21.40 Or-
dinace v růžové zahradě 2 (996) 23.00 Ži-
vot ve hvězdách 23.35 Mentalista II (14, 15) 
1.25 Castle na zabití III (21) 2.05 Víkend

 4.40 Teleshopping 
 5.10 Táta lump. Am. krimi kom. 
 6.40 Jsem číslo čtyři. Am. sci-fi 
 8.35 Mentalista II (12, 13) 
10.20 Teleshopping 
10.50 Rozbouřená řeka. Am. film 
12.40 Teleshopping 
13.10 Kameňák 2. Čes. kom. 
15.00 Santa má bráchu. Am. kom. 
17.10 Bitva v Ardenách. Am. film 
20.00 Mistři hazardu. Am. kom. 
21.55 Smrtící léčba. Am. thriller 
 0.10 Poldovi v patách. Am. kom. 
 2.20 Nezvratný osud 5. Kan./am. horor 

14.45 AZ kvíz junior 15.10 Přírodní bo-
hatství: Měď a cín 15.15 Pes a jeho blog II 
(12/24) 15.40 Hrajeme si s haraburdím 
15.55 Sám v muzeu. Keltská spona 16.10 
Planeta YÓ 16.45 Země patří Luně II 16.55 
Tryskouni III 17.10 Hýbánky 17.20 Kouzel-
ná školka 17.50 Dobrodružství Kocoura 
v botách 18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.55 Mickey a závodní-
ci II (20/25) 19.15 Phineas a Ferb (25/26) 
19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do ouška 20.00 
Události v kultuře 20.15 Životy slavných 
22.10 Lynyrd Skynyrd: If I Leave Here To-
morrow 23.45 Béjart Ballet Lausanne

9.00 Bližní na tapetě. Kom. 10.10 Zpívá Ka-
rel Gott 10.50 Manéž Bolka Polívky 12.00 
Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, spor-
tovní zprávy 12.30 Rajské zahrady. Jaroměři-
ce nad Rokytnou 
12.45  Znovu Na Vlachovce. Hudebně

zábavný pořad s dechovkou 
13.20 Trocha šafránu z televizního archivu 
14.35 To je Waldemar! Dok. 
15.40 Pohybovky Pavla Kříže 
15.55 Obyčejná koňská historie (5, 6/6) 
16.50  Hádanky s písničkou.

Renée Nachtigallová uvádí pásmo 
populárních písniček s tajenkou 

9.30 Plochá dráha 2020 9.50 Alpské lyžová-
ní: SP Rakousko 11.55 Cyklotoulky. Bechy-
ně 12.05 Panorama 12.25 Sportovní zprávy 
13.15 Volejbalový magazín 13.30 Házená: 
Sokol N. Veselí – HK FCC Město Lovosice 
15.20 Olympijský magazín 15.45 Alpské ly-
žování: FIS magazín SP 16.15 Volejbal: Dina-
mo Kazaň – VK UP Olomouc 18.40 Alpské 
lyžování: SP Rakousko 20.10 Studio fotbal 
– Extra 20.40 Fotbal: OGC Nice – SK Slavia 
Praha 23.50 Studio fotbal – Extra 0.10 Alp-
ské lyžování: FIS magazín SP 0.35 Branky, 
body, vteřiny 0.45 Volejbal: Dinamo Kazaň 
– VK UP Olomouc 

12.00 Anjel Pána 12.20 Z prameňa(P) 12.40 
Ruženec 13.15 LUXáreň 13.50 Jeden na 
jedného 14.10 Moja misia – magazín 15.00 
Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec 
z Lúrd (P) 16.05 Večera u Slováka (1 advent-
ná nedeľa) (P) 16.45 Zabudnuté poklady 
17.00 Príbehy z Kyabakadde (P) 17.15 Do-
ma je doma (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.00 
Starý zákon (Oheň v púšti) 19.30 Krátke 
správy (P) 20.00 Modlitba za odvrátenie epi-
démie zo Šaštína (P) 21.05 Svetoznámi slo-
venskí vedci (Rande s Relkom) 21.35 Poltón-
klub (Sima Martausová) (P) 22.40 Správy zo 
Svätej zeme 23.15 Osobnosti.

8.25 Divoký západ s Robertem Redfordem 
(5) 9.25 Nejslavnější evropská nádraží (2) 
10.30 Sissi: Atentát na císařovnu 11.30 Ná-
rodní parky Severní Ameriky (8) 12.30 Ko-
ně velké Rusi (5) 13.45 Neobjasněné přípa-
dy NASA (1) 14.45 Tajemství vesmíru III (8) 
15.45 Na střechách měst II (2) 16.50 An-
thony Bourdain: Neznámé končiny VIII (8) 
17.50 Ledový svět Antarktidy 19.00 Lovec 
rybích obrů II (1) 20.00 Druhá světová: To-
tální válka (3). Austr. dok. 21.05 Vzdušní vá-
lečníci VII (2). Spitfire. Am. dok. 22.10 Frank 
a obchod se zvířaty (4) 23.20 Africké šelmy II 
(1) 0.15 UFO: Ztracené důkazy (2)

 6.05  Putování modrou 
planetou: Venezuela

 6.45  Angola: Nepřestanu chodit ulicemi
 7.40  Terra Santa News: 25. 11. 2020
 8.05  Po cestách víry
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Moudrost mnichů: 

Autorita otce [P]
 9.30  Kulatý stůl: Víra v karanténě
 11.05  Vít Pieš, umělecký řezbář
 11.20  Likvidace lepry
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.55  Čičmianské tajemství [P]
 13.35  Generální audience 

papeže Františka
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Jak potkávat svět: s arciopatem 

Prokopem Siostrzonkem
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 

24. 11. 2020
 16.20  Krajkářka Mária Hnidková
 16.35  V pohorách po horách: 

Ďurkovec – Bukovské vrchy
 16.45  Hovory z Rekovic
 17.00  Večeře u Slováka: 

1. neděle adventní [P]
 17.30  Moudrost mnichů: Autorita otce
 17.45  Živě s Noe [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.50  Sedmihlásky
 18.55  Hermie a přítel v nouzi
 19.05  Ovečky v karanténě:

1. neděle adventní (B) [P]
 19.30  Zpravodajské Noeviny: 

26. 11. 2020 [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Letem jazzem: 

mladé naděje jazzové hudby [L]
 21.20  ARTBITR – Kulturní magazín
 21.30  Za obzorem
 22.05  Pod lampou [P]
 0.10  Benedikt XVI., s úctou k pravdě
 1.00  Noční repríza dopoledních pořadů

10.15 Rosamunde Pilcher: Na křídlech lás-
ky. Něm. film 12.20 Walker, Texas Ranger 
IV (6). Temné zlo 13.20 Jake a tlusťoch IV 
(17). Přístaviště mám pod kontrolou 14.25 
Policie Hamburk VI (27). Jiný svět 15.25 
Námořní vyšetřovací služba IX (5). Přístav 
v bezpečí 16.25 Policie v akci. Čtyři případy, 
čtyři lidské osudy 17.25 Krimi zprávy 17.50 
Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ 
ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 
SHOWTIME 20.15 Slunečná (63). Návrat 
desperáta 21.35 Prima Partička 22.50 Šé-
fem za pár minut 23.25 Policie v akci 
 0.20 Námořní vyšetřovací služba IX (5)

 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 21,20-28 

 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 28/43
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 

Z díla F. A. Rösslera-Rosettiho, 
J. Myslivečka a J. Ch. Bacha

 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: Slavíme první rok! 

Debata s autory podcastu
 16.55  Hrajte, kapely! 

Muzika v uniformě
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny 

Marie Sněžné v Praze)
 18.45  Víly mají starosti 5/9: 

Jahodová víla
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Vesna
 20.00  Modlitba živého růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Louis de Wohl: 

Dobývat nebe 28/43
 22.00  Studio Brno: 

Středisko Betlém slaví 30 let
 23.50  Duchovní slovo
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16.55 Oktáva 20.05 Noemova pošta 15.40 Neobyčejné životy 20.00 Zázračná planeta

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

Dvojí usvědčení
 9.45  Panství Downton VI 

(4/10). Br. seriál 
 10.35  Život v časech „Panství 

Downton“ (2/2). Br. dok. 
 11.30  AZ-kvíz
 12.00  Zprávy ve 12
 12.20  Předpověď počasí, sportovní 

zprávy, Události v regionech plus 
 12.30  Sama doma 
 14.00  Na stopě
 14.25  Reportéři ČT. 

Kauzy a reportáže 
s Markem Wollnerem

 15.10  Cestománie. 
Jordánsko: Hledání kořenů

 15.40  Hana Maciuchová – 75 let. 
Neobyčejné životy. 
Hana Maciuchová

 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  Četnické humoresky (34/39). 

Tizian
 21.40  Všechnopárty
 22.39  Výsledky losování Šťastných 10
 22.40  Profesionálové
 23.35  Kriminalista. 

Vražedné blues. Něm. krimi 
 0.35  AZ-kvíz
 1.05  Objektiv
 1.35  Toulavá kamera
 2.05  Zahrada je hra
 2.30  Dobré ráno
 5.00  Co naše babičky uměly a na co my 

jsme zapomněli. Vánoční cukroví
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

 8.30  Kouzelná školka
 9.00  UčíTelka... když děti učí telka. 

Zábavně-vzdělávací program 
 12.00  Labyrint světa a ráj srdce (10/24). 

Mezi křesťany. Čes. anim. 
 12.10  Království divočiny: 

Obrovští sumci. Jap. dok. 
 12.35  Chcete mě?
 13.05  Mistři medicíny: Hana Roháčová
 13.30  Krásy evropského pobřeží: 

Capri. Fr. dok.
 13.40  Gotthardský tunel. Fr. dok. 
 14.40  Jak proběhl Velký útěk? Fr. dok. 
 15.35  Zelené plíce. Dok. 
 16.30  Návraty k divočině (12/13). Pieniny
 17.00  Člověk versus žralok. Am. dok. 
 17.45  Boží dar – příběhy českých 

potravin (4/6)
 18.10  Po jedné stopě do Afriky. Gleb 

Gen, maska tančící na chůdách
 18.35  Labyrint světa a ráj srdce (11/24). 

Kterak vrchnost světu vládne 
 18.45  Večerníček. Pat a Mat nás baví
 19.00  Ojmjakon – příběh nejchladnějšího 

lidského sídla. Sl. dok. 
 19.30  Mizející místa domova: 

Islámská Praha
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Zázračná planeta: Geniální 

zvířata (1/2). Dok. BBC Earth
 21.00  Tajemná planeta:

Střecha Afriky (4/5). Am. cyklus
 21.50  Fargo (5, 6/10). Am. krimi
 23.35  Osamělá holubice (2/4). Na cestě
 1.00  Válečné lodě: 

Bojovníci studené války. Br. dok.
 1.45  Historie.cs
 2.40  Před půlnocí
 3.05  Noční safari
 3.30  Počesku. Rabštejn nad Střelou
 3.40  Ochránce
 4.05  Umrem, umrem
 4.35  Dolní Bojanovice
 5.00  Evropa dnes

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 VII (5) 
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (835). 
Buď tu pro mě 14.05 Castle na zabití III (23) 
15.05 Mentalista II (16). Rudý kód 15.55 
Mentalista II (17). Červená krabička 16.57 
Odpolední Počasí 17.00 Odpolední Televiz-
ní noviny, Sportovní noviny 17.25 Co na to 
Češi 18.25 Ulice (3945) 19.30 Televizní no-
viny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Harry 
Potter a Vězeň z Azkabanu 23.00 Hellboy 
2: Zlatá armáda 1.15 Mentalista II (16, 17) 
 3.10 Co na to Češi

4.40 Teleshopping 5.10 Bitva v Ardenách. 
Am. film 7.50 Mentalista II (14, 15) 
 9.35 Jak se pomstít bejvalce. It. kom. 
11.25 Teleshopping 
12.00 Santa má bráchu. Am. kom. 
14.10 Teleshopping 
14.40 Křupan. Am. kom. 
16.30 Taková normální rodinka. Čes. kom. 
18.25 Stůj, nebo maminka vystřelí. Am. kom. 
20.00 Herkules. Am. anim. film 
21.45 Živý terč. Am. akč. film 
23.35 Výkupné. Am. krimi thriller 
 1.50 Smrtící léčba. Am. thriller 
 3.40 Film o filmu – Můj příběh 

14.15 Méďa a lumíci 14.25 Atlas zvířat 
14.50 Už tam budem? 15.20 Pes a jeho 
blog II (13/24) 15.40 Wifina 16.10 Opera-
ce Jauu! VIII 16.40 DVA3 16.55 Terčin zvíře-
cí svět 17.10 Jogínci 17.20 Kouzelná školka 
17.50 Dobrodružství Kocoura v botách II 
18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Ve-
černíček 18.55 Mickey a závodníci II (21/25) 
19.15 Phineas a Ferb (26/26) 19.40 Lesnílci 
19.45 Čtení do ouška 20.00 Události v kul-
tuře 20.15 Linka (9/10) 20.40 Virtuosos 
(1/4) 22.40 Olympic 50 let 23.35 Miranda 
II (6/6). Dokonalé Vánoce 0.05 Zlatá lýra 
(1/3) 1.00 Tohle jsme my IV (12/18)

9.00 Bližní na tapetě 10.05 Taneční revue 
aneb flitry, šminky, piškoty. Hudebně zábav-
ný pořad 11.25 Návštěva v muzeu populární 
hudby 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď 
počasí, sportovní zprávy 12.30 Rajské za-
hrady. Konopiště 12.45 Znovu Na Vlachov-
ce. Hudebně zábavný pořad s dechovkou, 
tancem a zpěvem 13.20 Trocha šafránu z te-
levizního archivu 14.40 Koncert pro kraso-
hled, náměstí a černobílé fotografie 15.30 
Pohybovky Pavla Kříže 15.40 Přicházejí bo-
sí. Velikánský banánový dort 16.55 Hádan-
ky s písničkou. Luděk Kopřiva uvádí pásmo 
populárních písniček s tajenkou 

6.00 Alpské lyžování: FIS magazín SP 6.25 
Olympijský magazín 6.45 BBV po 25 letech 
6.50 Studio fotbal – Extra 7.15 Krasobrusle-
ní: Grand Prix Japonsko 2020 9.00 Skeleton: 
SP Lotyšsko 9.55 Krasobruslení: Grand Prix 
Japonsko 2020 10.30 Skeleton: SP Lotyš-
sko 11.25 Krasobruslení: Grand Prix Japon-
sko 2020 12.40 Klasické lyžování: SP Finsko 
14.35 Judo: IPPON 14.50 Spurt 15.25 Bas-
ketbal: Česko – Belgie 17.40 Fotbal: FK Jab-
lonec – FC Zbrojovka Brno 20.20 Skoky na 
lyžích: SP Finsko 21.25 Hokej: Buly 22.30 
Sportovní zprávy 22.50 Skeleton: SP Lotyš-
sko 23.45 Basketbal: Česko – Belgie 

10.55 Doma je doma 12.00 Anjel Pána 
12.20 Z prameňa(P) 12.40 Ruženec 13.15 
Vaticano 13.50 V škole Ducha 14.35 Litá-
nie k Predrahej Kristovej Krvi 15.00 Hodi-
na milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd 
16.05 Godzone magazín(P) 16.40 vKontex-
te 17.10 Správy zo Svätej zeme (P) 17.30 
Moja misia – magazín (P) 18.00 Nová kvali-
ta života (Liturgický rok B) 18.30 Svätá omša 
(P) 19.00 Ruženec 20.00 Krátke správy (P) 
20.15 Zabudnuté poklady 20.30 Dôkaz vie-
ry: Svätý František z Assisi (P) 21.30 Viera 
do vrecka 21.50 Osobnosti 22.20 Quo Vadis 
22.45 Večera u Slováka (1. adventná nedeľa) 

8.55 Záhady druhé světové války (3) 9.55 
Zapomenuté megastavby III (7) 10.55 Že-
leznice ve Skalistých horách (8) 11.55 Nej-
divočejší ostrovy Indonésie (5) 13.05 Čínský 
kamenný les 14.15 Utajené příběhy českých 
dějin III (8) 14.50 Pátrání po egyptských 
hrobkách (2/2) 15.50 Veterinář z Yorkshiru 
VIII (4) 16.50 Poslední ráje (11) 17.50 Krá-
sy divokých And (1) 18.55 Podzim: Svět ba-
rev 20.00 Tajemství přílivu (3) 21.05 Lovec 
rybích obrů II (12) 22.05 UFO: Ztracené dů-
kazy II (7) 23.15 Neuvěřitelné příběhy (27, 
28) 0.10 Tak vznikl Izrael 
 1.25 Poklady Británie: Odhalená bojiště (2)

 6.05  Zpravodajské Noeviny: 
26. 11. 2020

 6.25  U NÁS aneb od cimbálu o lidové 
kultuře (159. díl): Tanec a čas – 
o životním díle Františka Bonuše

 7.50  Nebojte se...
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Moudrost mnichů: Ideál matky [P]
 9.30  Hriňovský kostelík na Islandu
 10.00  ARTBITR – Kulturní 

magazín (99. díl)
 10.15  Ateliér užité modlitby 
 11.15  50 let Boží milosti
 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  Kambodža pohledem zblízka
 13.15  Rangers na Mohelnickém 

dostavníku 2014 (5. díl)
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Čtvero ročních dob: Antonio Vivaldi
 15.40  Neboj se doplout aneb 

Umění doprovázet
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 

26. 11. 2020
 16.20  Buon giorno s Františkem
 17.05  Nebojte se! CSM 2017
 17.45  Živě s Noe [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.50  Sedmihlásky: Čí je to děvčátko
 18.55  Hermie soutěží
 19.05  Na křídlech andělů
 19.30  Moudrost mnichů: Ideál matky
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Noemova pošta: Listopad 2020 

[L]. Kontaktní a informační 
diskusní pořad. P. Leoš Ryška SDB 
a moderátor Josef Batěk společně 
představí novinky ve vysílání 
i to, čím v TV Noe právě žijeme 

 21.45  Za obzorem
 22.20  Jak potkávat svět: ohlédnutí ze 

střechy v pořadu Jiřího Pavlici
 0.00  Až na pokraji: 

Církev papeže Františka

7.00 Nový den 9.10 M*A*S*H (124, 125) 
10.20 Rosamunde Pilcher: Zeptej se srdce. 
Něm. film 12.20 Walker, Texas Ranger IV 
(7). Poslední spravedlnost 13.25 Jake a tlus-
ťoch IV (18). Neznáš mě 14.25 Policie Ham-
burk VI (28). Právo a spravedlnost 15.25 Ná-
mořní vyšetřovací služba IX (6). Žízeň 16.25 
Policie v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy 
17.25 Krimi zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 
19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Má-
me rádi Česko. Záb. pořad 21.55 Copak je 
to za vojáka... Čes. kom. 23.55 Policie v ak-
ci 0.50 Námořní vyšetřovací služba IX (6)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Z archivu slo-
vesných pořadů (R) 3.00 Z archi-
vu hudebních pořadů (R) 5.00 Pís-
ně 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 
17.55) 5.45 Radio Vatikán (R) 6.00 
Evangelium: Lk 21,29-33 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:

Dobývat nebe 29/43
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: A. Honegger: 

Pacific 231, Žalm 34, Žalm 140, 
Symfonie Liturgická, 
Jana z Arcu na hranici

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.10  Korunka k Božímu milosrdenství
 16.00  Křesťan a svět
 16.55  Oktáva: Barbora Plachá
 18.00  Mše svatá
 18.45  Víly mají starosti 6/9: 

Slunečnicová víla
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15 Jak se vám líbí: Lenka Dusilová
 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 29/43
 22.00  Křížovka krizovky 3/5: 

Krize v sobě i mezi sebou
 23.50  Duchovní slovo



20.15 Modleme se 1/6 18.00 Nešpory 10.10 Otec Brown VII. Dům Boží 19.20 Zasvěcení: Congregatio Jesu

 6.00  Raníček. O krtkovi
 6.05  Včelka Mája
 6.30  Prasátko Peppa VII
 6.50  Treflíci IV. Pol. anim.
 7.05  Zou
 7.20  Ovečka Shaun IV 
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Cyklotoulky. Telnické stezky
 9.10  Náš venkov: Ti, kteří sází stromy 
 9.40  Putování za muzikou
 10.05  Folklorika: Ha ty svatej Vavřinečku
 10.35  Rok v kanadské divočině: Speciál
 11.30  Manu a Matěj na cestě z Říma 

na ostrov Capri (7/10)
 11.55  Letecké katastrofy: Únos nad 

Indickým oceánem. Kan. dok. 
 12.50  Babylon. Dok. 
 13.20  Krakatoa, na východ od Jávy.

Am. film
 15.30  Křížem krážem Izraelem: 

Mrtvé moře (6/9)
 15.55  Středozemní moře. Fr. dok.
 16.50  Po jedné stopě do Afriky. Gleb 

Gen, maska tančící na chůdách
 17.20  Africká savana
 17.50  Zázračná planeta: Geniální 

zvířata (1/2). Dok. BBC Earth
 18.45  Večerníček. Pat a Mat nás baví
 18.55  Návraty k divočině (12/13). Pieniny
 19.20  Zasvěcení: Congregatio Jesu
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Historické postavy ve filmu. 

Viktorie III (7/8). 
Veřejná nepříjemnost. Br. hist. 

 20.45  Historické postavy ve filmu. 
Viktorie III (8/8). Bílý slon

 21.35  Přelet nad kukaččím 
hnízdem. Am. drama 

 23.50  Tajná historie – Sexuální 
dějiny českých zemí (2/3)

 0.45  Tajemná planeta: 
Střecha Afriky (4/5). Am. cyklus

 1.35  Jak proběhl Velký útěk? Fr. dok. 
 2.25  Ochránce
 2.55  Přidej se
 3.10  Ženy odjinud

6.00 Oggy a Škodíci VII. Fr./kan. anim. 6.20 
Tlapková patrola (7, 8) 7.20 Looney Tunes: 
Nové příběhy (22). Am. anim. 7.45 Kače-
ří příběhy (37, 38). Am. anim. 8.30 Tvoje 
tvář má známý hlas VII. 11.05 Koření 12.00 
Volejte Novu 12.40 Rady ptáka Loskutáka 
13.50 Utajený šéf II 15.15 Šíleně bohatí Asi-
ati. Am. kom. 17.30 Kokosy na sněhu. Am. 
kom. 19.30 Televizní noviny, Sportovní novi-
ny, Počasí 20.20 Rampage: Ničitelé. Am. akč. 
sci-fi 22.20 Nevědomí. Am. akč. 0.45 Kokosy 
na sněhu. Am. kom. 2.15 Castle na zabití III 
(22). Am. krimi 2.55 Krok za krokem VII (4) 
 3.35 Život ve hvězdách 

4.50 Teleshopping 5.20 Jak se pomstít bej-
valce. It. kom. 6.50 Rozbouřená řeka. Am. 
film 8.35 Mentalista II (16, 17) 
10.25 Stůj, nebo maminka vystřelí. Am. kom. 
12.05 Teleshopping 
12.35 Taková normální rodinka. Čes. kom. 
14.30 Herkules. Am. anim. film 
16.10 Tarzan a Jane. Am. anim. film 
17.30  Harry Potter a Vězeň z Azkabanu. 

Am./br. film 
20.00  Star Wars: Epizoda VIII – Poslední

z Jediů. Am. sci-fi film 
22.55 Vykolejená. Am./jap. kom. 
 1.15 Mistři hazardu. Am. kom. 

12.55 Kouzelný meč – Cesta na Camelot 
14.20 Šikulové 14.50 Šmoulové 15.15 Čím 
budu, až povyrostu? 15.45 Nadia: Tajemství 
Modré vody 16.10 Super třída II 16.35 Dob-
rodružství Kocoura v botách 17.20 Oveč-
ka Shaun IV 17.30 MasterChef Junior VII 
(13/16) 18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.55 Mickey a závodní-
ci II (22/25) 19.15 Phineas a Ferb II (1/39) 
19.40 Kiwi a Strit 19.50 Bob a Bobek na ces-
tách 20.00 Události v kultuře 20.15 Je nám 
ctí... Pavel Černoch. Pavel Černoch – Enfant 
terrible? 21.10 Pavel Černoch Gala 22.55 Ki-
no Art. Pollock 0.55 Miranda II (6/6)

9.00 Bližní na tapetě 10.00 Trilobit se di-
ví aneb 50 let Filmového studia Barrandov 
10.55 Tady Paříž, dobrý den 12.00 Domá-
cí štěstí 12.25 Rajské zahrady. Český Krum-
lov 12.45 Vyhrávala kapela. Soutěžní pořad 
malých dechových orchestrů 13.20 Trocha 
šafránu z televizního archivu 14.35 Šance. 
Hudebně zábavný pořad s Josefem Dvořá-
kem a Miroslavem Vladykou 
15.40 Pohybovky Pavla Kříže 
15.50 Přicházejí bosí. Nezralost 
16.50  Hádanky s písničkou.

Jaroslav Suchánek uvádí pásmo
populárních písniček s tajenkou 

6.00 Americký fotbal: Touchdown 6.10 Ho-
kej: Buly 7.15 BBV po 25 letech 7.25 Kraso-
bruslení: Grand Prix Japonsko 2020 9.20 So-
kolský zpravodaj 9.35 Klasické lyžování: SP 
Finsko 10.55 Biatlon: SP Finsko 12.40 Kla-
sické lyžování: SP Finsko 14.15 Biatlon: SP 
Finsko 16.05 Krasobruslení: Grand Prix Ja-
ponsko 2020 17.00 Hokej: HC Slavia Praha 
– SONP Kladno 19.55 Skoky na lyžích: SP 
Finsko 21.45 Sportovní zprávy 22.05 Fotbal: 
Evropská liga UEFA 22.55 Boby: SP Lotyšsko 
0.45 Branky, body, vteřiny 1.00 Biatlon: SP 
Finsko 2.45 Hokej: HC Slavia Praha – SONP 
Kladno 4.45 Grand Prix Japonsko 2020

8.25 Klbko – Svätá omša (6) 8.45 Tvorivo 
9.05 Godzone magazín 10.00 Krátke sprá-
vy 10.20 Svetoznámi slovenskí vedci (Rande 
s Relkom) 10.55 Peši bez hranic 12.00 Anjel 
Pána 12.40 Ruženec 13.15 Večera u Slová-
ka (1. adventná nedeľa) 13.50 Príbehy z Ky-
abakadde 14.10 Akatist (P) 15.00 Hodina 
milosrdenstva 15.30 Ruženec z Lúrd 16.00 
Svätá omša z Manhattanu, štát New York 
(P) 17.20 Dôkaz viery: Svätý František z As-
sisi 18.30 Svätá omša (P) 19.20 Klbko – Svä-
tá omša (6) 19.40 Tvorivo 20.00 Spravodaj-
ský súhrn (P) 20.30 Zakázaný Boh (P) 22.05 
Katechéza 22.45 vKontexte

6.00 Pod hladinou 6.10 Obyvatelé arab-
ských moří (1) 7.20 Vetřelci dávnověku XI 
(13) 9.05 Hitlerova kronika (7) 10.20 Zá-
hady světových válek III (8) 11.20 Sestry ze 
savany 12.25 Neznámé krajiny II (3) 13.25 
Mimo kontrolu (3) 14.40 Sousedské noční 
můry IV (3) 15.45 Divoké příběhy (6) 16.50 
Skagerrak: Svět dvou moří 18.00 Největší 
hory světa (4) 19.00 Norské domy snů II (6) 
20.00 Tatra kolem světa 2 (9) 21.00 Atlantik: 
Rok v divočině (3). Léto. Br. dok. 22.00 Mon-
stra a mýty. Něm. dok. 23.15 Papežský palác: 
Gotická pevnost 0.20 Kolosální vzdušná pře-
prava (6) 1.25 Záhadný svět matematiky (2)

 6.05  Krajkářka Mária Hnidková
 6.20  Kmochův Kolín: Gloria
 7.20  Můj chrám: Kateřina Koubová, 

šéfredaktorka Katolického 
týdeníku, kostel Povýšení 
sv. Kříže v Karviné

 7.40  Příroda kolem nás: 
ježek a buvol pralesní

 8.05  Cirkus Noeland
 8.30  Hermie a Stanley na táboře
 9.05  Ovečky v karanténě: 

1. neděle adventní (B)
 9.35  GOODwillBOY IV. (9. díl)
 10.20  V posteli POD NEBESY IV. (10. díl). 

Oblíbený pořad pro dívky
 11.15  V pohorách po horách: Hostýn 

a Skalný – Hostýnské vrchy
 11.25  Zpravodajské 

Noeviny: 26. 11. 2020
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Angelus Domini
 12.05  Pod lampou
 14.10  Buon giorno s Františkem
 14.55  Štětcem a píšťalou
 15.15  Hlubinami vesmíru s dr. Jiřím 

Grygarem, Žeň objevů 2019, 3. díl
 16.00  Bratia – Bratři: MFF Myjava 2018
 18.00  Nešpory s odhalením ostatků 

sv. Norberta: bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie, Strahov [L]

 19.00  Příběhy odvahy a víry: 
Oleg Senin – Kázání ve tmě

 19.30  V souvislostech [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Outdoor Films s Šárkou 

Kašparovou: Pět holek v tuk-tuku 
[P]. Tentokrát s fotografkou, 
kameramankou a cestovatelkou 

 21.40  Kdo chce být milován? 
Fr. hraný film o znovuobjevení 
křesťanské víry 

 23.10  Made in Ružomberok
 23.55  Za obzorem
 0.25  Mwebare kwija – Klinika v buši
 0.40  Za obzorem
 1.10  Varhany pro svatou Zdislavu

6.20 Pirátova rodinka (14). Zlaté časy 6.50 
Ninjago X (3). Pád. Dán. anim. miniseriál 
7.20 M*A*S*H (125–127) 8.55 Autosalon.
tv 10.05 Hudson a Rex (5). Smrt v parku. 
Kan. krimi 11.00 Máme rádi Česko. Záb. po-
řad 12.50 Odvrácená tvář Paříže (2). Záha-
da v Elysejském paláci. Fr. krimi 14.55 Hra 
na lásku. Kan. kom. 16.55 Kopretiny pro zá-
meckou paní. Čes. kom. 18.52 Počasí 18.55 
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 
19.55 SHOWTIME 20.15 Ženská na vrcho-
lu. Čes./sl. kom. 22.40 Osm hrozných. Am. 
western 2.05 Odznak cti 
 4.05 (Ne)úspěšný Bill 

 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 21,34-36
 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 (R)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

Z díla D. Cimarosy, J. Haydna, 
F. V. Kramáře a P. Vranického

 13.30  Knihovnička: 
Rob Bell: Láska vítězí (R)

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Písničky pro hezké odpoledne
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.15  Jak se vám líbí: Tom Fairnie (R)
 16.00  Čteme z křesťanských periodik
 16.15  Hudební listování
 16.55  Na dřeň: Slavíme první rok! 

Debata s autory podcastu (R)
 18.00  Zprávy a Zrcadlo týdne
 18.20  Komentář týdne
 18.30  Folklorní sedmička
 19.00  Víly mají starosti 7/9: 

Jabloňová víla
 19.15  Slyšte, lidé! 

Někdo to rád elektronické 5
 20.15  Dotýkání světla: 

Modleme se 1/6: S Jákobem
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Tóny ze scény: A. Honegger: 

Jana z Arcu na hranici
 22.30  Modlitba živého slavného růžence
 23.50  Duchovní slovo

 6.00  Herbář
 6.25  Polopatě
 7.20  Pohádka pro pamětníky. Pasáček
 7.30  Pohádka pro pamětníky... 

Jana Drbohlavová – 80 let. 
Jak se stal Janek-voják 
králem anglickým 

 8.00  Pohádka pro pamětníky... Hana 
Maciuchová – 75 let. Dvě Cecilky

 8.45  Hana Maciuchová – 75 let. 
Neobyčejné životy. 
Hana Maciuchová

 9.40  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 
experimenty a vyprávění 

 10.10  Otec Brown VII. 
Dům Boží. Br. det. 

 11.00  Ivanka Devátá – 85 let. 
Všechnopárty

 12.00  Z metropole, Týden v regionech 
 12.25  Hobby naší doby
 12.50  Postřehy odjinud. Kolumbie 

očima Vladimíra Kroce. 
Otrocké esperanto

 13.00  Zprávy
 13.05  Jan Drda – 50 let od úmrtí. 

O hloupé havířce. Poh. 
 14.00  Karel Jaromír Erben – 150 let od 

úmrtí. Jabloňová panna. Poh. 
 14.50  Pro pamětníky... Zdeněk Dítě 

– 100 let. Polibek ze stadionu. Kom. 
 16.15  Hercule Poirot. 

Zlo pod sluncem. Br. film
 17.55  Milovníci vína (13/16). Čechy
 18.25  Kluci v akci
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.52  Branky, body, vteřiny
 20.10  Zázraky přírody. Záb. show
 21.25  Sissi – Mladá císařovna. 

Rak./něm. trilogie
 23.09  Výsledky losování 

Šťastných 10 a Euromiliony
 23.10  Smrt přichází do 

Pemberley (2/2). Br. minisérie
 0.40  Bolkoviny
 1.30  Ignis Brunensis 2008. Dok.

SO
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Máme za sebou 
nelehkou dobu – 
a ještě není u konce. 
Pandemie nás uvrhla do 
improvizace, nepohodlí, 
izolace a nejistoty.

Zvláště ta poslední zasáhla také ty, 
kdo u nás po desetiletí budovali trh 
s kvalitním čtením pro křesťany. Pa-
matuji si ještě předlistopadové roky, 
kdy jsme si dobré křesťanské knížky 
půjčovali pod rukou anebo je poslou-
chali amatérsky namluvené z magne-
tofonové pásky. Od těch časů vyšlo 
křesťanské literatury – té dobré i té 
skvělé – nespočetné množství, až jsme 
si zvykli, že je kdykoli na dosah ruky. 
Po rozšíření koronaviru a razantních 
opatřeních na ochranu zdraví najed-
nou hrozí, že se ne všichni vydavatelé 
a ne všechny obchody udrží a nabídka 
se povážlivě ztenčí.

Bůh je v karanténě s námi
Na otázky, které pandemie postavi-
la nejen před křesťany, zareagova-
la už řada teologů, myslitelů i pub-
licistů. Snaží se nám – otřeseným ve 
svých jistotách a v naučeném pohle-
du na svět – nabídnout vodítko, jak 
se neztratit, kudy vyjít z krize. Kupří-
kladu emeritní anglikánský biskup 
a novozákoník Nicholas Thomas Wri-
ght přišel s titulem Bůh v karanténě

(Biblion 2020), kde „čte“ současné 
události ve světle Starého i Nového 
zákona, Ježíšových slov a skutků, při-
pomíná křesťanský pohled na nemoc, 
bolest a smrt a nabízí i cestu útěchy 
pro truchlící. Bůh je dobrý a miluje 
nás – je jádrem sdělení tohoto autora, 
jemuž je zřejmé, že nás koronavirová 

krize bude nakonec umět přivést blíže
k Ježíši. 

Připravili jsme pro vás tuto přílo-
hu jako už tradičního předvánoční-
ho průvodce křesťanským knižním tr-
hem a snažili se ukázat, že dobré věci 
lze dělat nepřízni doby navzdory. Dali 
jsme hlas i těm, kdo dobré knížky ve 

ztížených podmínkách letos připra-
vovali. Věříme, že si vyberete – a že 
vás v soukromí vašich domovů in-
spiruje třeba i podnět našeho jedna-
tele P. Stanislava Přibyla oživit pra-
xi společného čtení, které posiluje
a sbližuje.

ALENA SCHEINOSTOVÁ

Čas prázdných kostelů je právě tak 
popis, který sedí na poslední měsí-
ce pod epidemiologickými opatření-
mi, jako název nejnovější knihy rek-
tora pražské Akademické farnosti
Mons. Tomáše Halíka. Přináší úvod-
ní zamyšlení a osmnáct kázání na li-
turgické texty letošního postu a Ve-
likonoc. Ta Halík původně přednesl 
na kameru v prázdném salvátorském 
kostele a vystavil na webu farnosti pro 
farníky izolované v jejich domovech. 
Touto cestou ostatně jde Mons. Halík 
i nyní, během druhé vlny koronaviro-

vé pandemie, s nedávnou pauzou, kdy 
toto onemocnění sám prodělal.

Zkušenost nové nebezpečné cho-
roby, razantních opatření, oddělení 
jedněch od druhých i nutnosti zno-
vu promyslet a uzemnit své prožívá-
ní víry i sám vztah k Bohu – to vše 
souborem prolíná a aktualizuje vý-
klady biblických čtení. K pandemii 
Halík přistupuje s vědomím, že svět, 
jak jsme jej znali (včetně naší na-
vyklé náboženské praxe) se natrva-
lo změnil. S vynalézavostí víry a vel-
korysostí blíženské lásky je na místě 

nenechat se tím zaskočit a hledat no-
vé formy: nikoli lacině „modernizo-
vané“, nýbrž promodlené a tryskající
od kořenů.

Halík se zamýšlí i nad „dějinnou ro-
lí“ pandemie na cestě lidstva k jeho 
konečnému cíli u Boha. „Je tu nějaká 
legitimní odpověď víry?“ ptá se a jed-
ním dechem odpovídá: „Naší přední 
povinností je varovat před panikou 
a zmatkem: zdravá víra zahání strach 
a vytváří prostor pro racionální, klidné 
a zodpovědné jednání. Nejdůležitější 
odpovědí na katastrofy je služba soli-

dární lásky, pomoc všem postiženým 
a ohroženým. Až na tomto poli udě-
láme vše, co bude v našich silách, mů-
žeme meditovat 
o tom, co nám 
Bůh chce říci ta-
kovými ‚zname-
ními doby‘.“

(sch)

Tomáš Halík:
Čas prázdných

kostelů
(NLN 2020)

Příloha Katolického týdeníku 47/2020 17. – 23. listopadu 2020

Společníci nejen pro sváteční chvíle

Kniha pod stromeček

Když se vše mění, víra zůstává

Pojďme si číst spolu. Snímek Pixabay
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Četli vám doma jako malému? 
Co vám předčítání dalo? 
Doporučil byste tuto praxi 
i dnešním mladým rodičům?
Ano, doma mi četli. Ale záhy mi to ne-
stačilo. Chtěl jsem si číst sám. Moje 
první kniha byla italská pohádka o Pi-
nocchiovi. Kromě toho, že si některé 
pasáže knih, které mi byly čteny, pa-
matuji dodnes, mi to především dalo 
lásku ke slovu a knize.

Epidemiologická opatření nás 
zavřela do našich domovů.
Co všechno knížka v takovouto 
chvíli může znamenat?
Kniha je přítel člověka. Alespoň pro 
mě není jen nosičem informací, ale ně-
čím, co zušlechťuje, pomáhá „postavit 

se na nohy“. Knížka také činí dlouhé 
chvíle krátkými a je uměleckým dílem 
– a tak je v této době víc než důleži-
tá. Zvláště v situaci, kdy nemůžeme za 
kulturou – třeba do divadla nebo za ji-
nou formou zábavy či poučení. 

Knihy vždy bývaly jedním 
z nejběžnějších vánočních dárků. 
Udělají radost ještě dnes? A jaké 
žánry či druhy knížek se podle 
vás pro tento účel hodí?
Knížka udělá radost i dnes a pod stro-
mečkem jí to určitě sluší. Hodí se k to-
mu nejen beletrie, životopisy, rozho-
vory nebo knížky příběhů, ale i takové 
tituly, které obdarovanému pomáha-
jí k rozšíření obzorů. Pro nás křesťa-
ny to bude vždycky Písmo svaté, lite-

ratura o duchovním životě, svědectví 
nebo křesťanská beletrie, která kro-
mě jiného často pojednává o životech 
svatých. Existují i dárkové knihy, kte-
rými můžeme udělat druhým radost, 
pozvat je k pokoji, trpělivosti, pohodě.

Co byste z bohaté nabídky 
křesťanských vydavatelství 
vybral pro naše nevěřící 
či hledající přátele?
Určitě jsou to knižní rozhovory s vě-
řícími osobnostmi. Je to zpráva o au-
tenticky žitém evangeliu. Dále knihy 
obsahující svědectví o obrácení nebo 
změně životního kurzu. Také základ-
ní modlitby. Lidé se totiž chtějí modlit, 
ale často nevědí jak. A pak bych nabí-
zel i to, čemu říkám křesťanská belet-
rie, tedy knihy, která uměleckým způ-
sobem reflektují víru a náboženství.

Co vás v poslední době 
zvlášť potěšilo z produkce 
Karmelitánského nakladatelství? 
V jaké formě si tyto tituly lze pořídit?
Kromě neskromné radosti z toho, že 
mi v KNA v posledních dvou letech 
vyšly tři knížky stejného druhu, tedy 
něco mezi historií, průvodcem a hle-

dáním stop víry a ducha, mám radost 
z dvou knih rozhovorů – s Josefem Su-
chárem a Alešem Opatrným. A pak ze 
zmiňované křesťanské beletrie, jako 
jsou například tituly Louise de Woh-
la nebo klasika – Plná slávy od Bruce 
Marshalla. Ta poslední se nikdy neo-
mrzí. Většinu produkce má KNA v po-
době klasické knihy. Tu a tam je k dis-
pozici i e-kniha, případně audiokniha. 

Obecně bych byl rád, kdyby bylo 
více knih k dispozici alespoň v elektro-
nické podobě. To je snad víceméně jen 
technický problém. Audiokniha je už 
i trochu problém finanční, ale věřím, 
že i tato cesta je možná. V této oblas-
ti sázím například na spolupráci s Ra-
diem Proglas a jeho novou službou
Slyš.to. JIŘÍ MACHÁNĚ

S knižní tvorbou 
přírodovědce, včelaře 
a teologa Karla Sládka
už se čtenáři mohli 
vícekrát seznámit 
v uplynulých letech. 
Vedle odborných 
teologických pojednání 
se představil trojicí 
knížek o lese, rybaření 
a včelařství. A tentokrát 
se zaměřuje na víno.

Základní myšlenku postihuje sdělný 
název Víno, dar nebe a země. Útlou 
publikaci – stejně jako předchozí titu-
ly ji kresbami doplnila Vítězslava Falty-
sová – autor stylizuje jako „vinařskou 
stezku“. Jejích osm zastavení čili kapi-
tol se věnuje osmi různým oblastem, 
kde je víno středobodem, ale od něj 
se rozbíhají paprsky tu k dějinám, tu 
k místopisu, k mezilidským vztahům, 
vinařským technologiím a samozřej-
mě k teologii. Proč zapalovat k vínu 
svíčky? Co dělá víno nezaměnitelným 

a co pro jeho pěstování znamenají 
změny klimatu? Kdy je víno požehná-
ním a kdy prokletím? A jak se naučit 

správně degustovat? Na tyto a dal-
ší otázky odpovídá autor s biblickou 
erudicí, křesťanskou velkorysostí i se 

znalostmi, které 
získal na cestách 
za vínem po růz-
ných evropských 
krajích.

Čtenář nebude 
ochuzen ani o ne-
násilný rozhled 
po různých dru-
zích vína a dozví 
se, jak které poznat a co k němu nej-
lépe ladí. I pro abstinenta pak budou 
přínosné pasáže, kde Sládek připo-
míná úlohu vína v Bibli, a především 
v evangeliích – od svatby v Káni a zá-
zračného proměnění obyčejné vody 
ve výborný nápoj až po tajemství ví-
na v eucharistii. Potěší vyprávění, kte-
ré činí z dlouze a trpělivě zrajícího ví-
na příměr k zrajícímu a stárnoucímu 
manželství. „Až dočtete tyto řádky, 
kupte si třeba dobrý ročník vína k ar-
chivaci se slibem, že pokud Bůh dá, 
otevřete ho a ochutnáte až na zlaté 
svatbě,“ navrhuje Sládek v závěru ka-
pitolky, jak pečovat o víno a právě tak 
o vztah. Nejedná se v knize o inspiraci 
jedinou – a i to z ní činí přívětivé čte-
ní či případný milý dárek komukoli od 
osmnácti let výše.

 (sch)

Karel Sládek: Víno, dar nebe a země. 
Jak vzniká a k čemu inspiruje 

(Karmelitánské nakladatelství 2020)

Co se skrývá ve víně

Kniha jako poznání i pozvání

Zázračné proměnění vody ve víno v Káni Galilejské patří ke klíčovým bodům 
evangelia i k často zobrazovaným biblickým scénám. Takto je ztvárnil chilský 
malíř Pedro Subercaseaux (†1956) pro kostel Nuestra Señora de los Ángeles 
v Santiagu de Chile. Snímek Wikimedia Commons

Snímek Pixabay

P. STANISLAV PŘIBYL CSsR je gene-
rálním sekretářem ČBK, ale zodpovídá 
také za Karmelitánské nakladatelství, 
které biskupské konferenci patří. Mluvili 
jsme o knížkách, čtení i obdarovávání.
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Jeho vlastní díla zdobí 
nejeden kostel, mnoho 
dalších zachránil před 
zkázou. Obrazová 
monografie Sochař 
a restaurátor Karel 
Stádník je obsáhne na 
pěti stech stranách, 
je však daleko víc 
než jen soupisem.

Autorka Jana Budínová nad knihou 
strávila několik roků. Ty naplnila de-
sítkami hodin rozhovorů s rodinou 
Karla Stádníka (1924–2011), s jeho 
přáteli a dalšími pamětníky, hleda-
la v archivech, katalozích a osobních 
záznamech a cestovala stovky kilo-
metrů, aby s fotoaparátem navštívi-
la místa, kde mají některé ze Stád-
níkových děl. A také hledala zdroje, 
které by vydání tak reprezentativní 
publikace pokryly. To se nakonec po-
dařilo díky sponzorům z řad farností 
i jednotlivců a nakladatelství Barrister
& Principal.

„Karel, to byla taková čistá, otevře-
ná duše, plná zvláštní elegance, něhy, 
lásky k umění, ale i k člověku,“ vzpo-
míná na Stádníka na stránkách knihy 
dlouholetý přítel P. Jiří Kusý, tajně vy-
svěcený kněz, pozdější farář u sv. Vác-
lava v Praze-Nuslích. Osobní vzpo-
mínky na Karla Stádníka – sochaře 
a restaurátora evropského významu, 
prvního trvalého jáhna v ČR a příte-
le P. Jiřího Reinsberga, Mons. Petra 
Piťhy nebo biskupa Jiřího Paďoura, ale 
také manžela a otce – obsáhla Budí-
nová intenzivně, ale poměrně struč-
ně v jedné z úvodních kapitol. Sevře-
ně představila i hlavní data jeho života 
a umělecké kariéry. Hlavní část knihy 
tvoří podrobný pohled na některá je-
ho významná díla.

Lhotecké pašije
trýzněného lidstva

Patrně nejznámějším se pyšní kostel 
Panny Marie Královny míru v Praze-
-Lhotce. Devětačtyřicetiletý umělec – 
tehdy už respektovaný spolupracov-
ník Národního muzea, restaurátor 
Týnského oltáře či autor dnes patr-
ně ztracené busty Josefa Berana k zá-
dušní mši – dostal v roce 1973 za úkol 
vytvořit reliéfní křížové cesty pro ka-
tedrálu v Olomouci a pro baziliku na 
Velehradě. Olomoucká zastavení se 
Stádník rozhodl pojmout klasicky, pro 
Velehrad však chtěl něco zvláštního. 
Nakonec ho napadlo, připomíná Bu-
dínová, vyjádřit jednotlivá zastave-

ní metaforami, 
„jež by zobra-
zovaly utrpení 
ne jednoho člo-
věka, ale celého 
lidstva, které si 
je samo toho-
to utrpení strůj-
cem“.

V sérii, která 
po dokončení 
nebyla nakonec umístěna na Velehra-
dě, nýbrž právě ve lhoteckém koste-
le, tak návštěvník vidí soud s Pannou 
orleánskou, výbuch jaderné bomby, 
oběť sv. Maxmiliána Kolbeho i obrov-
ský zlatavý kříž, sahající až k podlaze, 
z něhož se k lidstvu sklání Ukřižovaný 
v gestu láskyplného objetí.

Hned v 70. letech vznikl k této je-
dinečné křížové cestě soubor diapo-
zitivů s autorovým vlastním textem. 
Na pásku jej namluvil topič v Domo-
vě důchodců v pražských Dejvicích Jiří 
Paďour – vystudovaný herec a polisto-
padový biskup. Řeholnice, které vznik 
pásma iniciovaly, je pak potají půjčo-
valy společenstvím a farnostem. Budí-
nová však seznamuje i s dalšími pub-
likacemi a pořady, které o tomto díle 
vznikly, a rozhodně neodbývá textem 
ani fotografiemi mnohé další Stádní-
kovy původní práce v kostelích v tu-
zemsku i v zahraničí.

Oáza na velízské faře
Důstojný prostor pak dostávají staro-
bylý kostel na Velízi u Zdic a tamní fa-
ra, kterou Karel Stádník v 70. letech 
koupil, měl zde letní ateliér a s rodi-
nou tu v určitém období trávil většinu 
času. Později zde byl ustanoven k já-
henské službě – tajné svěcení přijal 
roku 1984 v Berlíně z rukou kardinála 
Joachima Meisnera. Sloužil zde boho-
služby, vyučoval náboženství a fara se 
stala útočištěm akcí mládeže. V sou-
sedním Kublově Stádník dokonce po 
revoluci plánoval založit hospic.

Zasloužil se též o záchranu velíz-
ského kostela, stejně jako o restau-
rování inventáře chrámu v Hejnicích, 
zámecké kaple v Mnichově Hradišti, 
interiéru kaple na Karlštejně, betléma 
u kapucínů na Loretě a na bezpoč-
tu dalších míst. Úplnou dokumentaci 
děl, která restauroval, Budínová nabí-
zí na CD přiloženém k publikaci.

V knize jsou zahrnuty i vzpomínky 
a snímky, které připomínají Stádníko-
vu roli v podzemní církvi i při obrodě 
křesťanského života po Sametové re-
voluci, včetně umělcova podílu na De-
setiletí duchovní obnovy nebo členství 
v obnovené Liturgické komisi pražské 
arcidiecéze. I ty byly pro Stádníka pří-
ležitostí sloužit, stejně jako jeho tak 
impozantní dílo. (sch)

Jana Budínová: Sochař
a restaurátor Karel Stádník.

Dílo, vzpomínky, dokumentace
(Barrister & Principal 2020)

Triptych ze života Svaté rodiny vytvořil Karel Stádník v roce 1998 pro Domov 
sv. Rodiny v Praze-Liboci. 

Karlu Stádníkovi s obdivem a úctou

Umělec ve svém letním ateliéru na Velízi. Repro KT
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Rok s pandemií nebyl pro nás výrazně 
odlišný od jiných. Triáda vydává kni-
hy navzdory existenčnímu ohrožení 
již dlouho a pandemie tento stav ani 
nezhoršila, ani nezlepšila. Za pozoru-
hodné považujeme, že se v rámci těch 
několika málo diskusí, jak eliminovat 
ztráty vzniklé zavřením knihkupec-
tví, obnažily slabiny zdejšího knižního 
podnikání, aniž došlo k náznaku systé-
mového řešení. 

Přitom snížení DPH na knihy, fix-
ní ceny knih a oddělené podnikání 
v nakladatelské a distribuční sféře, 
aby nebyli znevýhodněni vydavatelé 
bez vlastních prodejních kanálů, ne-
ní ve vyspělých, kulturně sebevědo-
mých zemích nic neslýchaného. Tyto 
neuralgické body přitom nepřišly až 
s pandemií, byly tu už dlouho, jen je
neochota či nevůle něco měnit v zaje-
tém systému o to víc připomněla. 

Mezi tituly, které jsme letos pub-
likovali, jich vyzdvihnu aspoň něko-
lik. Pro náctileté jsme vydali knihu 
Povídky a příhody ze zadního domu 
od Anne Frankové a připravili dotisk 
komiksového zpracování autorčina 

Deníku. Ke křesťanům a současnos-
ti promlouvá kniha Samuela Laurase 
Synové světla v čase zkoušky. O úsilí 
o obrodu svobodného života v Česko-
slovensku v letech 1965–1969 vypoví-
dají Zápisníky II Jiřího Němce. 

Trochu jiný vánoční příběh 
Pro čtenáře světové literatury jsme 
přinesli další dva svazky z edice Lu-
sobrazilské knihovny – román K. od 
B. Kucinského a Prodavače minulostí 
od Josého Eduarda Agualusy. A těší-
me se na knihu Sancta Familia Tomá-
še a Martina Welsových (vnuků Šimo-
na Welse), kterou napsali a nakreslili 
pro své rodiče k Vánocům 1938 a kte-
rou vydáváme jako faksimile, doplně-
né o překlady cizo-
jazyčných pasáží. Je 
to mimořádné svě-
dectví o životě, do-
bě a osudech jed-
né skoro obyčejné 
židovské rodiny. 
 LUCIE BARTOŇOVÁ,
 ředitelka 

Úvahy trapisty 
a svědectví obětí války

Dvanáct let fotografka 
a novinářka Martina 
Řehořová systematicky 
mapovala obnovu 
Mariánského sloupu na 
Staroměstském náměstí 
v Praze. Výsledkem 
je reprezentativní 
fotografická publikace 
s jednoduchým názvem 
Mariánský sloup.

Autorka na 350 barevných snímcích 
jedinečným způsobem zachycuje, jak 
pod rukama sochaře Petra Váni a je-
ho přátel vznikala část po části tato 
replika barokní památky. Řehořová 
opatřila své fotografie krátkým dopro-
vodným textem a úvodem, kde shrnu-
je příběh Mariánského sloupu až po 
současnost. V následných 22 kapito-
lách pak dokumentuje jednotlivé eta-
py jeho obnovy. 

Příběh začíná u italských sester 
v městečku Vitorchiu, kde tři čeští ka-

menosochaři (bratři Váňové a Hynek 
Shejbal) tesají podstavec budoucího 
sloupu. Fotografka dostala jedineč-

nou příležitost z bezprostřední blíz-
kosti sledovat všechny práce v průbě-
hu let 2008–2020. Zachytila postupné 

opracovává-
ní kamene až 
do výsledné-
ho tvaru, trpě-
livou a těžkou 
prác i  v  ka -
menosochař-
ské huti Pet-
ra Váni,  ale 
i  a tmosféru 
a všechny do-
provodné akce, které byly s obnovou 
sloupu spojeny – ať už to byly happe-
ning se symbolickým přesunem velké-
ho kamene na Staroměstské náměstí, 
který táhl dav lidí, plavba 220 kamen-
ných dílů hotového sloupu na lodi po 
Labi a Vltavě až do Prahy, modlitby 
za smíření či rozhodující jednání na 
pražském magistrátu, které nakonec 
dalo vztyčení sloupu „zelenou“.

Fotografka samozřejmě mapuje 
i závěrečné dějství na Staroměstském 
náměstí a emoce, které ho provázely. 
Její poutavá fotoreportáž je zakonče-
na jakýmsi návratem do všedních dnů, 
kdy lidé v letošním zářijovém slunci 
usedají na kamenné schody pod so-
chou Panny Marie. JAN PAULAS

Martina Řehořová:
Mariánský sloup.

Obrazový průvodce obnovou
barokní památky (Virgo Art 2020)

Příběh obnovy Mariánského sloupu obrazem

Pohled z andělské perspektivy. Snímek Martina Řehořová

Jaký byl pro nás letošní 
pandemický rok? 
Prozatím špatný, špatný, 
špatný! A to z pohledu 
jak nakladatele, tak 
distributora a knihkupce. 
Ale nevzdáváme se. 
Věříme, že jednou to 
zase bude dobré. 

I tak ale máme čtenářům co nabíd-
nout. Nejmenším naši novinku Naro-
dil se král – velmi hezky ilustrovanou 
knihu s odklápěcími obrázky a také 
komiksové Evangelium pro děti. 

Své čtenáře jistě najdou Nedělní 
promluvy P. Vojtěcha Kodeta, letos je 
vydaný liturgický cyklus B. V edici Svě-
dectví právě vychází velmi zajímavá 
kniha Zázraky Jana Pavla II. a novin-
ka francouzského kněze, kterého „vy-

choval gangster“, P. René-Luca Pat-
náct podobenství. 

O stárnutí
i evangelizaci

Kniha Komenský by zajásal je příbě-
hem společnosti Siriri a její práce ve 
Středoafrické republice (více viz pří-
lohu Siriri v tomto čísle – pozn. red.). 

V nové edici Spiritualita jsme vydali 
hned dvě knihy – a to Výzvy stárnutí od 
Mons. Aleše Opratrného a Otcovo srd-
ce od Neala a Metthewa Lozanových.

A v neposlední řadě bych chtěl 
upozornit na knihu Otty Neubaue-
ra Mission Possible s podtitulem Pří-
ručka k nové evangelizaci a pastora-
ci. Jde o velmi silné 
svědectví o tom, 
jak lze žít a předá-
vat křesťanskou ví-
ru v dnešním světě. 

 PAVEL NEBOJSA,
 nakladatelství 

Doron

Doron myslí na děti
i dospělé čtenáře
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Letošní rok je pro Vyšehrad dobou 
náhlých změn. Připravili jsme ediční 
plán na jaro a léto s nabídkou více než 
padesáti novinek. Nikdo z nás si ne-
dovedl představit, že za měsíc budou 
všechna knihkupectví uzavřená. Mu-
seli jsme okamžitě změnit plány. Po-
slední kniha vyšla na začátku dubna 
a více než dvacet jarních novinek jsme 
přesunuli na podzim. 

Od srpna jsme pak vydali více než 
třicet novinek a řadu reedic. Podaři-
lo se publikovat všechny naplánované 
novinky kromě té poslední – v těchto 

dnech měl vyjít Historický atlas Bib-
le italských biblistů Enrica Galbiatiho 
a Filippa Serafiniho, ovšem nakonec 
bohužel vyjde až na jaře. 

Tipy nakladatele
V edici Duchovní život jsme letos vy-
dali zajímavou knihu Ježíš – vnitřní 
učitel. Autor Laurence Freeman je be-
nediktin a učitel křesťanské medita-
ce. V edici Teologie přinášíme základ-
ní dílo současné christologie Boží Syn 
z Nazareta. Ježíš v novozákonních 

spisech od Thomase Södinga. V edici 
Světová próza vychází román Kokoro, 
vrcholné dílo klasika moderní japon-
ské literatury Sóseki Nacumeho. Z děl 
českých autorů připomenu Café Groll 
Jana Stiftera. 

Milovníci historie se zase mohou 
těšit na knihu Jana Rychlíka Česko-
slovensko v období socialismu 1945–
1989. V edici Rozhovory vyšla kniha 
Naděje v dějinách – rozhovor s kně-
zem, historikem a teologem Tomášem 
Petráčkem, který vedl Martin Bed-
řich. Následoval Život na špičkách, 

kde Hana Skálová představila světo-
vě proslulou primabalerínu Dariu Kli-
mentovou. 

Velmi chci doporučit také další sva-
zek edice Rozhovory nad Biblí Prame-
ny pro divoké osly, 
které vedl Petr Va-
ďura s biblistou Ji-
řím Benešem. 

PRAVOMIL NOVÁK,
programový ředitel

nakladatelství
Vyšehrad

Audionakladatelství
Slyš.to – dceřiná 
společnost Radia Proglas 
– právě slaví první 
narozeniny. Čtenářům 
už nabídlo přehršel 
románů i naučných 
titulů v širokém 
žánrovém rozpětí.

Titul Mnich v zajetí islamistů, za nímž 
stojí P. Jacques Mourad a Amaury Gui-
llem, se sice neřadí k těm, které Slyš.to
nabízí ke stažení zdarma, těch něko-
lik desetikorun však za poslech sto-
jí. Když syrsko-katolického kněze
P. Jacquese Mourada, faráře v syr-
ském Karajtínu, unesli přímo z klášte-
ra Mar Elian 21. května 2015 mladíci 
z bojůvky tzv. Islámského státu, sle-
doval jeho osud celý křesťanský svět. 
Nemnohé zprávy o něm jsme přiná-
šeli i v KT. P. Mourada drželi islamisté 
v zajetí celých pět měsíců, než se jeho 
muslimským přátelům podařilo ho za 
pomoci malé lsti osvobodit.

Ani iluze, ani předsudky
Amaury Guillem je ředitelem pro-
vensálského vysílání francouzského 
křesťanského rádia RCF a kniha, kde 
ztvárnil svědectví vězněného kněze, 
je jeho už druhým literárním poči-
nem. Ve francouzském originále vy-
šla roku 2018 a v roce 2019 získala 
nejvyšší ocenění na 8. ročníku fran-
couzské Prix littéraire de l’Œuvre 
d’Orient. Českou tištěnou verzi při-
neslo loni vydavatelství Paulínky a pro 
Slyš.to ji letos namluvil brněnský he-
rec Jiří Miroslav Valůšek v režii Hany
Svanovské.

Dramatický přednes i vhodně vy-
braná orientální hudba posluchače 

rychle přenesou do Sýrie a iráckého 
Kurdistánu, kde se příběh otce Mou-
rada odehrává. Sledujeme ho jako 
dorůstajícího chlapce v dosud kvetou-
cím Aleppu, který se teprve rozhodu-
je pro cestu kněžství; jako kněze, ot-
ce své farnosti a přítele muslimských 

sousedů, kte-
rý se odmít-
ne uchýlit do 
bezpečí na-
vzdory houst-
noucímu ne-
bezpeč í  za 
občanské vál-
ky; jako zdán-

livě bezmocného rukojmího v rukou 
chlapců, které dříve potkával na ulici; 
i jako unaveného, avšak nezlomené-
ho muže a svědka Kristovy odpouště-
jící lásky, který se ctí prošel zkouškou. 
P. Mourad patřil ke komunitě z klášte-
ra Mar Musa, kterou v 80. letech zalo-
žil italský jezuitský misionář P. Paolo 
Dall’Oglia, unesený roku 2013 a do-
dnes nezvěstný. Posláním komunity 
bylo žít křesťansky uprostřed mus-
limského okolí a budovat vzájemné 
přátelství. Oba tyto vklady určily je-
ho postoj k islámu i k syrské identitě, 
který nezměnily ani měsíce utrpení
v zajetí.

Kromě svědectví nezdolné víry 
i požitku z napínavého vyprávění má 
kniha ještě jeden přínos: srozumitelně 
přibližuje blízkovýchodní konflikty po-
sledních let, jejich povahu a podstatu 
a vyvrací mnohé zjednodušující před-
stavy, které si Západ učinil nejen o syr-
ské válce, terorismu či muslimech, ale 
i o tváři křesťanství v zemi, kde se ro-
dila Bible, a která by proto žádnému 
křesťanovi neměla zůstat lhostejná.

(sch)

Jacques Mourad a Amaury Guillem:
Mnich v zajetí islamistů

(Slyš.to 2020)

Od čtení o Kristu po tanec na špičkách

S mnichem mezi islamisty nyní i v audioknize

P. Mourad (vpravo) dnes mezi přáteli. Snímek usc.edu
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Mohla z ní být řadová 
fokolarínka. Anebo 
matka početné rodiny. 
Chiara Amirante se ale 
rozhodla vydat Bohu 
do krajnosti a nechat se 
pozvat ke službě „lidem 
noci“ – narkomanům, 
bývalým vězňům, 
dětem ulice. Těm, 
kterým chybí především 
láska: Boží i lidská.

Svůj příběh popisuje v knize Boží prů-
lom v římském podsvětí. Vyprávění je 
mírně chaotické, místy velmi emotiv-
ní, zato naprosto autentické. Autorka 
bez příkras přibližuje své hledání Boží 
vůle, totální spoléhání na jeho prozře-
telnost i svá tápání a temnoty. Je až ne-
uvěřitelné, co všechno dokázala křeh-
ká žena s podlomeným zdravím, která 
ve 21 letech málem oslepla. Začínala 
sama, poté vedla malé společenství
25 bývalých narkomanů. Dnes má 
její komunita Nové horizonty přes
200 center v několika zemích, zapojují 
se tisíce dobrovolníků.

Zaujme především jej í  velká 
odhodlanost a odvaha. Jako mladá dívka 
se nespokojila s tím, že by jako ostatní 
dobrovolníci chodila mezi narkomany 
a lidi bez domova na římské nádraží Ter-

mini, kde se shro-
mažďovali, ale vy-
dala se za nimi 
až do „podsvě-
tí“: do temných 
průchodů pod 
nádražím, kam 
se nikdo kromě 
narkomanů, dro-
gových dealerů 
a prostitutek ne-
odvážil. Několikrát jí šlo o život. Nejen 
pod nádražím, ale i později. Sama tento 
svůj postoj nazývá „svatou lehkovážnos-
tí“. Jde vždy tam, kam cítí, že ji Bůh volá, 
přestože ji od toho okolí zrazuje. Jen díky 
tomu, že sestoupila k těm nejubožejším, 
jich mnoho dokázala vytáhnout z bah-
na závislostí. A šla ještě dál. Komunitu 
Nové horizonty nezakládala proto, aby 

měla svou vlastní organizaci, ale proto-
že nenašla žádnou, která by těmto lidem 
po vyléčení dokázala nabídnout i nový 
smysl života skrze vztah k Bohu. Verti-
kála je pro ni při pomoci lidem na okraji 
zásadní. V knize popisuje řadu fyzických 
uzdravení, ale i spoustu osvobození od 
duchovních svázaností a posedlostí.

Cesta Chiary Amirante je radikální 
a nejednoduchá. Velmi inspirující je 
nicméně její totální spoléhání na Bo-
ha. Mnohokrát se vrhala do projektů, 
které ji přesahovaly, neměla na ně pe-
níze ani potřebné zázemí. S Boží po-
mocí se ale vždy podařily. Příští rok by 
měla být hostem Katolické charisma-
tické konference. TOMÁŠ KUTIL

Chiara Amirante: Boží průlom 
v římském podsvětí (Paulínky 2020)

Odvážná žena v římském podsvětí
Ač podtitulu sborníku statí předních 
současných historiků církve dominuje 
jméno kardinála Josefa Berana, není 
publikace Katolická církev v Českoslo-
vensku pouze o něm. Spíše přibližuje 
kontext jedenaosmdesáti let kardiná-
lova života (1888–1969). Naše země 
v tomto dějinném úseku prošla osudo-
vými zvraty a zažila dva režimy, jejichž 
brutalitu zažil Beran na vlastní kůži. 

Porozumět dění v tehdejší české 
i slovenské církvi a jejím nesnadným 
volbám a lépe chápat její vývoj s dů-
sledky až do současnosti pomohou 
zacílené studie Stanislavy Vodičko-
vé, Martina Jindry, Jiřího Hanuše, edi-
torky sborníku Markéty Doležalové, 
Marka Šmída, Michala Pehra a dal-
ších. Dosud málo známé je kupříkla-
du téma zrodu ekumenismu v kon-
centračním táboře Dachau a dalších 
lágrech, mnoho jsme zatím nečet-
li ani o osudech křesťanských vězeň-
kyň v Ravensbrücku. Poučíme se o in-
tervencích Josefa Berana ve prospěch 
sudetských Němců v poválečných 
letech či o poúnorové proticírkev-
ní propagandě. Předmluvou sborník 
doprovodili kardinál Dominik Duka 
a apoštolský nuncius v ČR Charles
D. Balvo. (sch) 

Markéta
Doležalová 

(ed.):
Katolická

církev v Česko-
slovensku

(KT/ ÚSTR 
2020)

Chiara Amirante v rozhovoru s papežem Františkem. Snímek difesapopolo.it

Církev v lisu 
dvou totalit



Kniha pod stromeček / Inzerce / 15

Martin Bedřich, Tomáš Petráček
NADĚJE V DĚJINÁCH
Kniha rozhovorů se známým historikem, 
teologem a katolickým knězem  Tomášem 
Petráčkem propojuje řadu světů. Petráčkovy 
úvahy o dějinách a  dějinnosti se proplétají 
s jeho reflexí současného křesťanství 
a  katolické  církve, stejně jako celé společ-
nosti.  Čtenář má příležitost seznámit 
se s  kořeny Petráčkových  duchovních i spo-

lečenských 
postojů,  setkat 
se s osob-
nostmi, které 
ho formovaly, 
či nahlédnout 
do procesu 
svatořečení 
kněze Josefa 
Toufara. 
Váz., 192 s., 
269 Kč

Jiří Beneš, Petr Vaďura
PRAMENY PRO DIVOKÉ OSLY
Starozákoník Jiří Beneš probírá spolu s Petrem 
Vaďurou známé i méně známé texty ze Starého 
i Nového zákona. Ať již je to vyprávění o pádu 
prvního lidského páru v knize Genesis, otázky, 
které zkoušený Jób klade Bohu, nebo třeba Je-
žíšovo podobenství o bohatci a chudém Laza-
rovi, rozhovor nechává biblický text rozeznít 
bohatství jeho významů a mnohdy i to, jakým 

způsobem se dva tisí-
ce let staré texty do-
týkají problémů dneš-
ního člověka. Kniha je 
přepisem rozhovorů 
odvysílaných v pořa-
du Ranní slovo 
na stanici Vltava a na-
vazuje na předchozí 
knihu obou autorů 
s názvem Nevystižitel-
ný Bůh? (Vyšehrad 
2010).
Váz., 344 s., 369 Kč w
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Rašínova 5, Brno
tel.: 542 211 621
       739 523 755

NAKLADATELSTVÍ 

www.cestabrno.cz

   Náš e-shop má 
zbrusu novou sekci!
KNIHY Z KNIHKUPECTVÍ

   Zašleme poštou, 

   výdejní okénko.

A KNIHKUPECTVÍ CESTA

za podporu.
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KNIHKUPECTVÍ PAULÍNKY, Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1 
on-line knihkupectví: www.paulinky.cz – objednavky@paulinky.cz

Knihy nejen pod vánoční stromeček
Stormie Omartianová
Síla modlitby  
za vaše vnoučata

Gregory Boyle 
Kérky na srdci

Stormie Omartianová
Vánoční zázrak

Sophie de Mullenheim
Přízrak z Kolosea

váz., 
200 s., 
249 Kč

brož., 
232 s., 
259 Kč

brož., 
216 s., 
235 Kč

brož., 
336 s., 
349 Kč

sleva 15 %

v e-shopu

brož.
120 stran
189 Kč

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

Výzvy stárnutí
A. Opatrný

brož.
276 stran
349 Kč

Otcovo srdce
N. Lozano, M. Lozano

slyš.to slaví první narozeniny
Audionakladatelství slyš.to se zabý-
vá tvorbou vlastních audioknih, ze-
jména z oblasti spirituality. V lis-
topadu slaví své první narozeni-

Katolického týdení-
ku 20 % 

-
kupu na www.slyš.to zadat kód 
WRUCRAE
Nabídka platí do 31. 12. 2020. 

Kompletní nabídka na webu www.slys.to



16 /  Kniha pod stromeček / Inzerce

In
ze

rc
e Knihy nakladatelství Triáda  

  
  

 

Rohr čerpá z Písma, 
historie a duchovní praxe 

a předkládá transformativní 
pohled na Ježíše Krista 

jako na zpodobnění Božího 
trvalého, stále se odvíjejícího 

konání ve světě.

vázaná
256 str.
299 Kč

www.barrister.cz

 

www.knihyzed.cz

KOMIKS

IGNÁC Z LOYOLY
Mezi přáteli 

TOMÁŠ ŠPIDLÍK

MATKA BOŽÍ
Tři mariánské modlitby 
Podnětný text kardinála Tomáše Špidlíka 
o třech mariánských modlitbách: Zdrávas 
Maria, Velebí má duše Hospodina a Zdrávas 
Královno.

MICHAL ALTRICHTER

HLUBINY BOŽÍHO SRDCE
jsou otevřeny dokořán 
Čím se zaobíráme, jsme-li spoutáváni 
koronavirem? Jak tento čas nahlížíme 
duchovně? Text analyzuje aktuální 
podobu naší apatie, úzkosti i naděje.

Vyprávění o životě svatého Ignáce z Loyoly – 
statečného rytíře, který zažil mnohá dobro-
družství a objevil, že to nejdůležitější je být 
přítelem Ježíše. 

DOTEK TVÉHO TICHA
Výběr ze španělské 
mystické poezie 
Výběr mystické poezie třiceti autorů, 
například Terezie z Ávily, Jana od Kříže, 
Lope de Vegy aj. Přebásnil olomoucký 
biskup Josef Hrdlička.

KŘÍŽKOVSKÉHO  2, 779 00 OLOMOUC, TEL.: 603 473 152, REFUGIUMREFUGIUM.CZ, NA WWW.REFUGIUM.CZ SLEVA 15%

MARIÁNSKÝ SLOUP
– OBRAZOVÝ PRŮVODCE

OBNOVOU BAROKNÍ PAMÁTKY

Reprezenta-
tivní obrazo-
vá publikace 
na křídovém 
papíře před-
stavuje roz-
sáhlý výběr 
ze snímků 

fotografky Martiny Řehořové 
(ČaV), která systematicky ma-
povala obnovu Mariánského 
sloupu od roku 2008 do sou-
časnosti. Formou poutavé fo-
toreportáže autorka přibližuje 
průběh i zákulisí neobyčejné 
umělecké práce.
 cena 499 Kč

Objednávky:
Nakladatelství Virgo Art,

www.virgoart.cz,
info@virgoart.cz

Na kole 
z Litomyšle do 
Medžugorje, 

Londýna
a k Hoře křížů

Další ze série 
cestopisných 
vyprávění po 
e v r o p s k ý c h 
poutních mís-
tech litomyšl-
ského varhaní-
ka a  skladatele 
Petra Jiříčka. 

Tentokrát se na kole z Litomyšle 
vydáme  do Medžugorje, Londý-
na a k Hoře křížů.

Cena: 199 Kč,

možné objednat

na internetových stánkách: 

jiricekpetr.cz 
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Nezapomínejme, že v krizi nouze chudých roste

SIRIRI Pomáháme
Středoafričanům 

postavit se
na vlastní nohy

Jaký byl pro nás letošní 
rok? Měli jsme velké 
plány, práce nám rostla 
pod rukama. I přes 
napnutý rozpočet jsme 
se vrhali do další činnosti, 
protože dávala smysl 
nejen nám, ale i našim 
dárcům, partnerům ve 
Středoafrické republice, 
a hlavně příjemcům 
naší pomoci.

Avšak s pohledem upřeným do Číny 
a následně do Itálie a krátce nato za 
uzavřenými dveřmi našich domovů 
brzy začalo být vše jinak. Siriri je malá 
česká organizace, která má již více než 
14 let za cíl pomáhat ve Středoafrické 
republice (SAR), a to v oblasti vzdě-
lávání, zdravotnictví a zemědělství. 
O vzniku a historii naší organizace 
se můžete dočíst v nové knize spolu-
zakladatelky Siriri Ludmily Böhmové 
Komenský by zajásal, která právě při-
chází na trh a o které se dočtete více 
na následujících stranách.

Jaká je ale naše budoucnost? Na 
jaře letošního roku jsme museli velmi 
rychle přijmout taková opatření, aby 
současnou krizi Siriri přestála a při-
tom dokázala dál pomáhat potřeb-
ným. Z důvodů finančních, ale také 
bezpečnostních jsme se rozhodli po-
zastavit vzdělávací program „Škola 
hrou“, který byl posledních pět let na-
ší vlajkovou lodí. Hledáme možnosti, 

jak v programu „Škola hrou“ smyslupl-
ně pokračovat a podpořit učitele, kte-
ré jsme již v jeho rámci vyškolili pro 
úspěšnější práci s dětmi.

Díky tomu, že jsme ušetřili na pro-
vozních nákladech, můžeme beze 
změny pokračovat v podpoře všech 
projektů v SAR, které na místě realizu-
jí naši klíčoví partneři – misionáři řádu 
bosých karmelitánů, jejichž projekty 
Siriri dlouhodobě podporuje: denní 
stacionář pro sirotky, provoz střední 
školy v Bozoum i školu pro autome-
chaniky v Baoru, centrum vzdělávání 
žen, podpora vysokoškolských studen-
tů, podpora očního centra a vytvoření 
fondu pro první pomoc nejchudším. 

Nový delegát bosých karmelitá-
nů v SAR P. Federico Trinchero ve 
svém dopise z místa popisuje návště-
vu rodiny, kde zemřela malá dcera na 
spalničky: „Nemohl jsem si nevzpo-
menout na zbytek světa postižený 
pandemií koronaviru, který zapomí-
ná, že zde v Africe si ‚pouhé‘ spalnič-
ky každoročně vyžádají tisíce dětských 
obětí.“ Současná krize dopadá na 
každého z nás. Na naše duševní i tě-
lesné zdraví, na naše rodinné rozpo-
čty. Přeji nám všem, abychom i v této 
obtížné době byli schopni nadhledu, 
že na světě nejsme sami. Současná 
krize bude trvat ještě nejméně něko-
lik měsíců. Máme příležitost mít blíže 

těm, které pocit nejistoty provází celý
život. 

Věříme, že se Siriri za nějaký čas 
z patové situace dostane, odrazí se, 
a až to finanční situace dovolí, opět 
naváže na aktivity, které musela poza-
stavit. Jménem celé organizace bych 
ráda poděkovala vám všem, kteří nás 
pravidelně nebo jednorázově podpo-
rujete. Díky vašim 
malým i velkým da-
rům můžeme v naší 
činnosti pokračovat.

TEREZIE
IMLAUFOVÁ,

ředitelka
organizace SIRIRI

Nedávno jsem se mohla podílet na 
vzniku knihy Komenský by zajásal. 
Příběh Siriri, která se právě dostává 
k čtenářům. Zpracovat tolik materi-
álu byla práce náročná, ale také vel-
mi oslovující. Mám teď pocit, že jsem 
strávila celý rok ve společnosti vzác-
ných lidí, kteří neváhají „ušpinit si ruce 
evangeliem“, jak říkává papež Franti-
šek. Mezi nejsilnější příběhy knihy pro 

mne patří svědectví žité víry tamních 
křesťanů. Například někdy po roce 
2013, po převratu, který se vyvinul 
v táhlý válečný konflikt, se v městě 
Bozoum ocitla ve velké nouzi skupi-
na muslimských žen a dětí. Původně 
nešlo o náboženský konflikt, ale míst-
ní lidé utrpěli mnoho násilí od žoldá-
ků muslimského vyznání, takže se ty-
to ženy neodvažovaly ani dojít si ke 

studni pro vodu nebo na trh, aby se 
nestaly obětí lynčování. Proto se o ně 
začali starat misionáři, dokonce vy-
hlásili ve farnosti mimořádnou sbírku. 
Bozoumští farníci, ač sami velice chu-
dí a zbídačelí válkou, při ní prokáza-
li neuvěřitelnou štědrost. A na závěr 
jedna žena s úsměvem poznamenala: 
„Směli jsme se podělit s méně šťast-
nými.“ Říkám si, že tihle chudí afričtí 

křesťané jsou možná v něčem daleko 
bohatší než my… Moc bych se nedivi-
la, kdyby nás jednou 
tanečním krokem 
předešli do Božího
království! 

KATEŘINA
LACHMANOVÁ,

psycholožka 
a publicistka

Podělit se s méně šťastnými

Díky vašim darům můžeme pomáhat těm, kteří v nejistotě prožijí celý život. Snímky v příloze archiv Siriri



LUDMILA 
BÖHMOVÁ 
stála v roce 
2006 
u zrodu 

Siriri a v SAR už 
nechala kus života. Ve 
spolupráci s Kateřinou 
Lachmanovou o tom 
nyní v nakladatelství 
Doron vydává knihu 
Komenský by zajásal. 

Pomáhat v SAR jste začali na 
žádost karmelitánů od Pražského 
Jezulátka, kteří znali situaci svých 
tamních spolubratrů-misionářů. 
Co jste tehdy o této zemi věděli?
Něco už ano, a to od našeho syna Da-
vida, který do SAR jel v roce 2003 jako 
dobrovolník. Kontakt na tamní italské 
misionáře mu zprostředkoval P. Ana-
stasio Roggero, bosý karmelitán od 
Pražského Jezulátka. Tehdy se v SAR 
používal internet jen zcela výjimečně. 
Když David odlétal, v Praze na letišti 
jsme se objali a rozloučili a doufali, že 
se za pár měsíců snad v pořádku vrátí. 
Po celou dobu – kromě jednoho tele-
fonátu – žádná zpráva… To pro rodi-
če není moc příjemné. Ale jde to tak 
udělat, když má člověk základní důvě-

ru ve spolehlivý kontakt na místě, což 
misionáři byli. 

Měli jsme tedy obecné povědo-
mí, na jaké úrovni ta rozvojová afric-
ká země je, že patří mezi nejchudší 
na světě, že má velmi zaostalou in-
frastrukturu, politicky je nestabil-
ní: ostatně David tam tehdy odlétal 
krátce poté, co se v SAR uklidnila si-
tuace po jednom z řady státních pře-
vratů, které se tam bohužel cyklicky
opakují.

Podle čeho jste se rozhodli,
s čím pomáhat?
Siriri jsme založili v roce 2006 s mým 
manželem a dalšími čtyřmi přáteli, 
mezi nimi s bosými karmelitány P. Pe-
trem Glogarem a P. Anastasiem, kte-
ří žijí v Česku, ale jejich komunita je 
organizačně začleněna do janovské 
karmelitánské provincie, kam spadá 
i SAR. Logicky jsme tedy vnímali prá-
vě tamní karmelitánské misionáře ja-
ko strategické partnery a i po 14 le-
tech považuji toto rozhodnutí za velmi 
dobré. Diskuse v týmu Siriri, co, koho 
a jaké projekty v SAR podpoříme, se 
pak zcela přirozeně odvíjely od inspi-
rací, které jsme od těchto našich part-
nerů dostávali. Jejich znalost místních 
reálií je unikátní, protože v SAR půso-
bí hned na několika misiích nepřetr-
žitě od roku 1971. Tudíž jako klíčové 
oblasti pro Siriri byly zvoleny projekty 
na podporu vzdělávání, zdravotnictví 
a zemědělství.

Siriri postupně získala podporu 
našich i středoafrických politiků 
nebo církve. Jak se to podařilo?

Znamenalo to několikaleté trpělivé 
úsilí, ale je pravda, že o Siriri dnes 
v SAR vědí i na některých minister-
stvech a ambasádách. Významných 
schůzek zástupců Siriri proběhlo 
opravdu mnoho, ať to byla setkání 
s tamní politickou reprezentací, nebo 
s osobnostmi církve. Víckrát jsme se 
setkali s velkou tamní autoritou, kar-
dinálem Dieudonném Nzapalaingem, 
v roce 2019 nám nabídl představit 
Siriri a projekty, které v SAR realizuje, 
na výročním zasedání Středoafrické 
biskupské konference. Mnohé klíčo-
vé kontakty jsme v SAR navázali díky 
osobním vazbám, které tam misionáři 
měli vytvořené. Velmi si také vážíme 
spolupráce s některými osobnostmi 
v Česku, zejména s panem senáto-
rem Pavlem Fischerem, který se Siriri 
spolupracuje od roku 2009 a od roku 
2016 je členem správní rady.

V SAR jste byla už mnohokrát. 
Jaká byla první cesta? A dnes 
– je to už „jako domů“?
Přes předchozí teoretické znalosti pro 
mě byla první návštěva SAR šok. Jeli 
jsme v podvečer terénním autem z le-
tiště na misii, byla už skoro tma, pro-
jížděli jsme po mizerně osvětlené hlav-
ní třídě. Misijní řidič jel hodně rychle, 
zděšeně jsem sledovala, jak projíždí či 
objíždí výmoly a těsně míjí děti a do-
spělé, kteří postávali či procházeli po-
dél silnice. Občas musel v hustém pro-
vozu přece trochu zpomalit, ale v tu 
chvíli na něj začali všichni v autě volat, 
ať zrychlí. Když viděli mé zděšení, vy-
světlovali mi, že jakmile bychom zpo-
malili, hrozí, že nám z korby někdo 

začne krást zavazadla… Člověk má 
z Evropy vžité jakési bezpečnostní zá-
sady, ale ty v mžiku vzaly za své.

Později jsem cestovala hodiny a ho-
diny po zničených cestách, výjimečně 
i za tmy, v hustém dešti, občas jsme 
byli uvnitř obklopeni zavazadly. Ne-
příjemné bylo projíždění kolem závor, 
kde nás pozorovali zamračení chlapí-
ci se zbraněmi a v podivných unifor-
mách. Nepříjemné bylo vedro a k to-
mu občas rozbitá klimatizace. Ale 
kupodivu se to všechno dá vydržet. 
Na mnohé nepříjemnosti, jako je růz-
ná havěť, všudypřítomný prach, noční 
hluk, cestování, jsem si zvykla, v letech 
2011 až 2019 jsem SAR navštívila tři-
náctkrát.

A ten domov? Ten je tvořen lidmi, 
které má člověk rád a kteří mají rádi 
vás. Takže když jsem se později do 
SAR vracela a potkávala známé tváře, 
ano – to bylo opravdu jako návrat do-
mů. Afričané, ale i Italové umějí pro-
jevit spontánní nadšení, když vás po 
delší době znovu vidí! A na útrapy se 
rychle zapomíná. S velkou úctou se 
ale dívám zejména na evropské ře-
holnice a misionářky, které v SAR žijí 
a pracují už desítky let a mnohé jsou 
o dost starší než já.

Jak byste po tolika letech úzké 
spolupráce s misionáři popsala, 
kým dnešní misionáři jsou?
Moje zkušenost je, že dnešní misio-
nář je především „mužem víry“. Od 
toho se odvíjejí jeho další život a ak-
tivity. V tamních tvrdých podmínkách 
mají nejen muži, ale i ženy většinou už 
moc dobře lidsky i duchovně srovna-
né, proč tam jsou. Do Afriky už nejspíš 
přijíždějí vybaveni fyzickou odolnos-
tí, ale desetiletí života v daných pod-
mínkách je pak určitě formují. Zažila 
jsem mnohé misionáře jako chlapy do 
nepohody, často s úctyhodným jazy-
kovým vybavením, všeobecným kul-
turním a společenským přehledem, 
kterým nechybí osobní odvaha, citli-
vost a smysl pro humor.

V tak nerozvinutých zemích, jako je 
právě SAR, je podpora rozvoje občan-
ské společnosti v podstatě základní 
nutnost, proto jsou civilní a občanská 
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Příběh Siriri: patnáct let spolupráce s misionáři

Vzácné setkání se středoafrickým kardinálem Dieudonném Nzapalaingou (vpravo). Vlevo Ludmila Böhmová,
uprostřed polský misionář otec Mirek. 
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témata úplně přirozeně propojená 
i s životem farnosti. Misionáři v SAR se 
prakticky neustále pohybují mezi míst-
ními lidmi a díky tomu umí objevovat 
univerzálně schopné lídry, ať jsou to 
ženy, nebo muži. Nabídnou jim mož-
nost rozšířit si vzdělání v diecézních 
vzdělávacích centrech, kam přijedou 
s celou svou rodinou. Někteří dospělí 
si tam doplní základní gramotnost, ji-
ní si osvojí řemeslo nebo absolvují uči-
telský, zdravotnický či jiný kurz a ještě 
další zájemci si zvolí studium kateche-
tických dovedností. Pak se vracejí do 
své vesnice a stávají se „tahouny“. Ča-
sem taková rodina přebírá odpověd-
nost a pro misionáře se stává pro-
dlouženou rukou i zdrojem cenných 
informací, třeba co se týká bezpeč-
nostních nebo epidemiologických té-
mat, za něž jsou vděčné i mezinárodní 
zdravotnické organizace.

Tyto kontakty jsou neméně důležité 
v obdobích ozbrojených konfliktů, kdy 
není moc možností, jak ze zapadlých 
oblastí získávat zprávy. Zbývá mobil-
ní spojení právě s těmito lidmi, které 
je dnes i v zaostalé SAR celkem běžné. 
V odlehlých oblastech bez elektřiny si 
lidé mobily dobíjejí díky malým solár-
ním panelům.

A jaká je role bělochů, ať už 
na misiích, či v neziskových 
organizacích?
Nemohu zevšeobecňovat, vycházím 
jen ze své zkušenosti. Vidím, že fungu-
jí-li v SAR někde misie desítky let a mi-

sionáři zde zůstali i v dobách války, 
poskytovali zázemí pro uprchlíky atd., 
požívají obrovský respekt, a stávají se 
někdy dokonce jedinou respektova-
nou místní autoritou. Jsou v podstatě 
součástí místní komunity, i když jsou 
„bílí“. Když to vyvolá nutnost, neváha-
jí vymoci si jednání s ministry, premi-
érem, kontaktovat místní i zahraniční 
média, upozorňovat na zločiny proti 
lidskosti, medializovat barbarské niče-
ní přírody např. zlatokopeckými čín-
skými společnostmi.

Zažila jsem, že důvěra, kterou 
u místních obyvatel misionáři skoro 
samozřejmě požívají, chrání i jejich 
hosty a dobrovolníky. Zrovna v SAR 
jinak bílí – kromě větších měst – ne-
bývají moc vidět, turisté se tu praktic-
ky nevyskytují, takže místní zpravidla 
brzy rozpoznají, ke které organizace 
či projektu se ti bílí hlásí, jestli v SAR 
spíš pomáhá, nebo těží z neutěšené 
situace – jako čínské zlatokopecké 
společnosti. A jistě se v SAR najdou 
i ti, kdo vnímají bílé primárně jako 
„chodící peněženky“ – ale abychom 
byli fér, ani v Evropě nemáme samé
světce.

Název knihy Komenský by 
zajásal je narážkou na váš 
patrně největší projekt Škola 
hrou v SAR. Jak se mu daří?
Komenský je hodně dobrá „značka“, 
to už teď vědí i mnozí středoafrič-
tí učitelé, s nimiž na projektu pracu-
jeme. Míra gramotnosti v SAR je jed-

nou z nejnižších na světě. Misionáři tu 
zřídili ve svých rozlehlých farnostech 
mnoho škol, spravují je a zajišťují uči-
telům platy. Misijní školy mají vyšší 
úroveň než ty státní a přístup do nich 
mají všechny děti bez ohledu na vy-
znání. Ve státních školách jsou učitelé 
často velmi špatně placení, ve třídách 
sedí 200 i 300 žáků, což kvalitní výuku 
prakticky znemožňuje. Proto jsme se 
v první fázi Školy hrou zaměřili právě 
na misijní školy.

V zemi jsou dva úřední jazyky, 
francouzština a sango, ale děti v prv-
ní třídě znají jen mateřský jazyk san-
go. Výuka však běžně v SAR probíhá 
– jako pozůstatek kolonialismu – stá-
le ve francouzštině, což může roztá-
čet spirálu negramotnosti, protože 
děti pak ve škole jen papouškují co-
si, čemu vůbec nerozumí. A tak jsme 
v roce 2015 přišli s tímto programem. 
Cílem je zkvalitnit práci učitelů na 
prvním stupni základní školy. V prv-
ních třídách přešli na výuku v sangu, 
vytvořili jsme dětem historicky první 
moderní slabikář v tomto jazyce a řa-
du moderních didaktických pomůcek. 
Později dostali školáci i čítanku v san-
gu. Během let 2015–2019 dobrovolní-
ci Siriri učili učitele pracovat s těmito 
materiály a vyučovat efektivními me-
todami vycházejícími z pedagogiky
J. A. Komenského.

Koronavirová pandemie bohu-
žel rozvoj programu tvrdě postih-
la, takže nezbývá než počkat, až se 
situace opět uklidní. Od misioná-

řů však dostáváme zprávy, že mno-
zí učitelé, které jsme pět let školi-
li, program i pomůcky dál používají
a pochvalují si je.

Koronavirus v SAR vlastně 
vystřídal opakované ozbrojené 
konflikty. Jak lze v tak nejistých 
podmínkách vůbec pracovat, 
plánovat a rozvíjet projekty?
Není to snadné. Zažili jsme období, 
kdy se práce dařila, všechno běželo 
jako po drátkách, objevovaly se nové 
tváře, nové nápady, to dodávalo elán 
všem v týmu Siriri i našim spolupra-
covníkům v SAR. Ale přicházejí i tem-
nější doby, kdy se dostavuje únava 
a překážky všeho druhu. Během ka-
lendářního roku se například pravi-
delně konají velké společenské akce, 
které pro Siriri znamenají významný 
finanční příjem. Letos se bohužel ne-
mohla konat ani jedna z nich. To na 
nás tvrdě dopadlo, museli jsme udě-
lat nesnadná opatření a zeštíhlit tým. 

Milým překvapením pro mě ale je, 
že ač jsme my v Evropě byli pro Středo-
afričany vždy těmi, kdo jim dlouhodo-
bě pomáháme, sháníme finance a hle-
dáme, jak jim pomoct, s koronavirem 
se situace jakoby obrátila. SAR dosud 
naštěstí pandemií moc postižena ne-
byla. A Středoafričané nyní s napětím 
a obavami v médiích sledují, co se valí 
Evropou, a opakovaně nám starostlivě 
a dojemně píší, jak moc na nás myslí, 
jestli jsme v pořádku a že se za nás, za 
Evropu, za naše zdraví, modlí. (sch)

V knize Komenský by zajásal se dočtete o práci Siriri i o každodenním životě a zápasech Středoafričanů.

ve Středoafrické republice
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Od roku 2009 Siriri 
podporuje řadu 
vysokoškolských 
studentů. Jde o nadané 
mladé lidi, kteří
by jinak kvůli finanční, 
sociální či rodinné 
situaci nemohli ve 
studiu pokračovat.

S těmito studenty jsou v kontaktu mi-
sionáři řádu bosých karmelitánů, kteří 
tyto mladé lidi i jejich zázemí znají. Mi-
sionáři doporučí konkrétní studenty, 
aby je Siriri podpořila, a během studia 
sledují jejich výsledky. Několikrát do 
roka nám pak posílají zprávy o úspěš-
ném pokračování či dokončení studia. 
Jedním z podpořených studentů je 
pětatřicetiletý Sage Koue:

„Pocházím z křesťanské rodiny, stře-
doškolské vzdělání jsem získal ve ško-
le, kterou provozují bratři karmelitáni 
v Yolé ve městě Bouar. Během roku 
2006, kdy jsem školu úspěšně ukončil, 
jsem se poprvé setkal s P. Federicem. 
Po maturitě jsem začal studovat obor 
Podnikové řízení v hlavním městě Ban-

gui. Po prvních dvou letech jsem se ale 
dostal do finančních potíží, takže jsem 
ve studiu nemohl pokračovat. Násle-
dujících osm let jsem tedy nestudoval. 
Až díky pomoci P. Federica a organiza-
ci Siriri jsem se po dlouhé době mohl 
do školy vrátit, abych získal bakalářský 
titul a navázal studiem magisterského 
oboru Řízení lidských zdrojů. Tento 
obor jsem si zvolil proto, že tak jako 
jinde ve světě, i v mé zemi jde o klíčo-
vé téma. Většina firem a institucí je ří-
zena lidmi, kteří v tom nejsou vzdě-
laní, a to má dopad na odborný růst 
zaměstnanců – v soukromé i ve stát-
ní sféře. Doufám, že se brzy dostanu 
na trh práce, abych mohl být ostatním 
užitečný v tom, co jsem se naučil.“

Proč sis jako specializaci 
vybral nefrologii?
Protože se jedná o důležitý obor me-
dicíny, který není v SAR dostatečně 
rozvinutý. V současné době je v celé 
zemi jediný lékař, který se zabývá dia-
gnózou a léčbou ledvin.

Jaký je podle tebe největší problém 
ve zdravotnictví v SAR?
V současné době je to nedostatečný 
počet specialistů a také nedostatek 
technického vybavení, který výrazně 
ovlivňuje kvalitu péče a zvyšuje počet 
lékařů, kteří odejdou do zahrani-

čí, zatímco ti nejchudší umírají tiše
dál.

Jaké jsou tvé plány do budoucna?
Lékař je pečovatelem, učitelem a ba-
datelem, říkal jeden z našich profeso-
rů. Právě těchto tří pilířů se vždy tý-
kaly mé medicínské sny a plány. Až 
dokončím specializaci, vrátím se do 
své země, abych učil studenty medi-
cíny, léčil pacienty a hledal možnosti, 
jak zlepšit kvalitu péče v místních pod-
mínkách. Mým snem je velké lékařské 
a univerzitní centrum, kde se budou 
léčit pacienti a vzdělávat zdravotní se-
stry a lékaři.

Až budeš mít dokončenou 
specializaci, bude mít v SAR využití?
Ano, v SAR je mnoho lidí, kteří mají 
potíže s ledvinami. Nikdy jsem neplá-

noval žít mimo svou rodnou zemi. Tě-
ším se, že jakmile specializaci dokon-
čím, vrátím se s novými znalostmi, 
abych se ve spolupráci s místními lé-
kaři pustil do výzev, které na nás če-
kají.

Po osmi letech se vrátil ke studiu

Našim lidem chci pomáhat i v budoucnosti

O Cédrikovi jsme už 
mnohokrát psali i v KT. Je 
to ten mladý doktor, který 
během občanské války 
pomáhal v uprchlickém 
táboře jako zdravotník, 
a to zdarma – pokládal 
to totiž za příležitost, že 
může nezištně pomoci 
potřebným, stejně jako 
dárci Siriri pomohli jemu.

CÉDRIC OUANEKPONE je jedním z prv-
ních studentů, které Siriri podpořila. Po 
úspěšném dokončení medicíny se rozho-
dl zvýšit si kvalifikaci a specializovat se 
v oboru nefrologie, která se zabývá dia-
gnózou a léčbou ledvin. Studuje dvouletý 

obor v Senegalu a před pár dny odjel na roční stáž do 
Štrasburku. Položili jsme mu několik otázek.

Sage bude expertem na lidské zdroje.

KVŮLI PANDEMII nemoci covid-19 
musela Siriri z finančních i bezpeč-
nostních důvodů pozastavit vzdělá-
vací program „Škola hrou“. Podpora 
všech ostatních projektů, které v SAR 
provozují naši klíčoví partneři, pokra-
čuje beze změny dál. Jedním z pro-
jektů je škola pro automechaniky ve 
městě Baoro. Jde o jednu z pouhých 
dvou takto zaměřených škol v celé ze-
mi. Jednou za dva roky se otevírá kurz 
pro 30 studentů.

V letošním roce byly ve spoluprá-
ci s místní neziskovou organizací vy-
psány mimořádné rekvalifikační kurzy 
pro bývalé rebely. Dva kurzy absol-
vovalo celkem 105 bývalých členů ze 
tří rebelských skupin. Siriri podpoři-
la v letošním roce tuto školu částkou 
78 000 Kč.

OČNÍ CENTRUM SV. MICHALA je 
v provozu od března 2019. V celé pre-
fektuře Nana Mambéré nebylo až do 
té doby k dispozici žádné obdobné 
pracoviště. Pro lidi s očními vadami 
byla jediná možnost ošetření v hlav-
ním městě Bangui. Je třeba si uvědo-
mit, že pro pacienty a jejich rodiny to 
znamenalo velké náklady na ošetření 
a nákup léků, ale také drahou dopravu 
a ubytování. Díky tomuto očnímu cen-
tru je pro mnoho lidí vše jednodušší. 
Konzultace provádí oční lékař v dů-
chodu, který roky pracoval s týmem 
z Německa.

Od ledna do října letošního ro-
ku bylo v centru provedeno celkem
723 zákroků. Siriri provoz oční-
ho centra podpořila letos částkou
26 000 Kč. 

Z bývalých rebelů budou automechanici

Namísto bojů opravovat auta.



Siriri  / 21

A jak koro-
navirovou 
pandemii 
a související 
opatření 

prožívá student
medicíny SKENY 
NGOUMBANA?

Od zavedení epidemiologických 
opatření v SAR uběhlo více než 
pět měsíců. Jak se tvůj každodenní 
život za tu dobu změnil?

Dost. Kvůli omezení pohybu jsem 
nemohl téměř nikam chodit. Ještě 
o něco složitější to bylo pro nás stu-
denty žijící v univerzitním kampusu. 
Lidé všech profesí tu omezili práci, 
a my jsme tedy byli odkázáni sami na 
sebe.

Jak se to odrazilo na 
tvém studiu a práci?
Během doby, kdy platilo omeze-
ní pohybu, byla výuka přeruše-
na. Pro nás studenty medicíny 
ovšem zůstaly povinné stáže v ne-
mocnicích, kde jsme měli za úkol 
posílit personál. Samozřejmě jsme 
v průběhu školního roku 2019/20 
nabrali ve studiu zpoždění. Přesto 
věříme, že do ledna 2021 vše dože-
neme.

Podle oficiálních dat se
v SAR denní přírůstek nakažených 
pohybuje v řádu jednotek.
Čím si relativně nízký počet 
nakažených i obětí vysvětluješ 
v zemi, která má velmi nízkou 
úroveň zdravotnictví?
Myslím si, že je to souběhem více fak-
torů: nízká míra testování, relativně 
nízký průměrný věk středoafrického 
obyvatelstva (85 % obyvatel je mlad-
ších 65 let). U nás je také nižší hus-
tota zalidnění než v Evropě či Ameri-
ce, což snižuje riziko přenosu nemoci. 
Pozitivní vliv může mít i zdejší teplejší
klima.

Jaký dopad má pandemie na 
středoafrickou společnost a už 
tak málo funkční zdravotnictví?

Současné dění nejvíce ovlivnilo pří-
stup k osobní a veřejné hygieně. Její 
dodržování nejen omezuje šíření ko-
ronaviru, ale obecně má velký dopad 
na veřejné zdraví. Hygiena rukou totiž 
snižuje riziko přenosu i u jiných nemo-
cí, jako jsou tyfus nebo různá parazi-
tární onemocnění.

Většina lidí s potvrzeným onemoc-
něním covid-19 jsou bezpříznakoví 
pacienti, kteří mají nařízenou domácí 
karanténu. Těch několik, kteří mají pří-
znaky, je hospitalizováno. Problém je, 
že je v SAR pouze jeden anesteziolog, 
který pracuje na jednotce intenzivní 
péče. Když se musí starat o pacienty 
nakažené nemocí covid-19, nemůže 
současně pracovat v jiných nemocni-
cích, kde je jeho práce také velmi po-
třebná.

P. FEDERICO
TRINCHERO je novým 
delegátem řádu bosých 
karmelitánů v SAR,
v zemi však působí 
dlouhodobě. Společně 
jsme se ohlédli
za uplynulými měsíci
mezi Afričany
a podívali se
i do budoucna. 

Čím dnes žijí lidé ve 
Středoafrické republice?
Návratem bezpečí a vládní autority 
nad celým územím SAR, a zejména 
skutečným rozvojem země, který zde 
má začít. 

Na začátku letošního roku 
celý svět postihla pandemie 
koronaviru. Jak dopadla na SAR 
a jak přímo na hlavní město 
Bangui, kde dlouhodobě žijete?
SAR byla zasažena pandemií jen ve ve-
lice omezeném měřítku. Podle mě je 
důvodem nižší průměrný věk ve srov-
nání s Evropou: v SAR je 75 % popula-
ce pod hranicí 30 let. Převážná většina 
případů byla zjištěna v Bangui, avšak 
život tamějších lidí se nikterak výrazně 
nezměnil, až na uzavřené školy a kos-
tely. Ale i ty jsou nyní, jako vše ostatní, 
znovu otevřeny. 

Takže ani systém zdejší zdravot-
nické péče, přes své slabé stránky, 
nebyl nijak výrazně přetížen. Díky 
pomoci Světové zdravotnické  organi-

zace bylo možné sledovat nakažené 
a včasnou iniciativou zamezit šíření
nemoci.

Přinesla přesto pandemie 
zemi potíže? 
Nejvíce utrpělo školství, vzhledem 
k nucenému přerušení školního ro-
ku. Zde totiž není možné provádět 
online výuku. Takže to přinese spous-
tu následků, zejména u těch nejmlad-
ších a těch, kteří chodí na státní školy. 
A samozřejmě byla pozastavena práce 
neziskových organizací nebo probíha-
ly ve zpomaleném tempu.

V prosinci se v SAR konají 
prezidentské volby. Jak probíhají 
přípravy? Je mezi kandidáty někdo, 

kdo by byl podle vás dobrým 
středoafrickým prezidentem?
První kolo voleb je potvrzené na
27. prosince. Volební kampaň oficiál-
ně odstartuje 12. prosince, ale již ny-
ní je možné vidět plakáty kandidátů. 
Nedokážu říct, jestli je mezi kandidáty 
dobrý potenciální prezident. Doufám 
jen, že ten, kdo se jím stane, se bude 
následně starat o dobro a rozvoj ze-
mě. Přeji si prezidenta, který má svou 
zemi opravdu rád. 

Nedávno jste se stal delegátem 
řádu bosých karmelitánů
v SAR. Co je vaším cílem
v této roli?
Jmenování pro mě bylo velikým pře-
kvapením. Ale zvykám si. A to zejmé-

na díky podpoře, povzbuzení a po-
moci od svých spolubratrů. Nyní se 
připravujeme na oslavu 50. výročí pří-
chodu do SAR. Nemám žádný hlav-
ní cíl, k němuž bych směřoval. Jedině 
ten, abych sloužil svým bratrům a po-
máhal jim žít naše karmelitánské po-
slání s radostí a věrohodností. A to ze-
jména mladým v učení – to bylo a je 
mým hlavním úkolem od doby, co 
jsem v této zemi – a místním lidem. 
Také se zde v Bangui chystá zaháje-
ní velké stavby nového kláštera s kos-
telem. A poté spolu s bratry nosím 
v srdci jeden velký sen a tím je zalo-
žení kláštera v Bangui pro naše sestry 
karmelitánky. 

TEREZIE IMLAUFOVÁ,
překlad RŮŽENA MICHALÍČKOVÁ

Dopředu se díváme s nadějí

Jak Středoafrická republika zvládá pandemii

Italský misionář P. Federico uprostřed středoafrických přátel.



22 /  Siriri 

Výtvarníci DAVID BÖHM 
(DB) a JIŘÍ FRANTA 
(JF) jsou nerozlučná 
umělecká dvojice,
bez které by Siriri
– alespoň na pohled – 
vypadala jinak. Kromě 
loga organizace jsou 
například autory ilustrací 
v učebnicích Školy hrou. 
Co pro ně znamená 
africká zkušenost?

Kdy jste do SAR vyjeli poprvé?
DB: Já jsem tam strávil několik měsí-
ců v roce 2003, ještě než jsem se znal 
s Jirkou a než vůbec vzniklo Siriri. Pra-
coval jsem jako dobrovolník na škole 
misionářů ve městě Bouar. Bylo to asi 
půl roku po jednom z mnoha tamních 
konfliktů a vzpomínám si, že jsem jel 
i na pár dní na misii v Bozoum, kte-
rou předtím vyrabovala nějaká bojův-
ka, pomoci dát dům zase dohromady. 
Vytrhali i kabely ze zdi a v dílně sesy-
pali všechny hřebíky a šroubky na je-
dinou hromadu. Podruhé jsme se do 
SAR dostali v roce 2016 už s Jirkou.

Tehdy začala vaše 
spolupráce se Siriri?
DB: To ne, mě práce Siriri zajíma-
la už dřív právě proto, že jsem tu ze-

mi znal. Nakreslili jsme logo a ta-
ké jsme vytvářeli motivy na trička 
pro benefiční obchod Ruku v ruce 
(viz str. 16 – pozn. red.). Ty v růz-
ných obměnách a sériích děláme
dodnes. 
JF: Také jsme pro ně nakreslili vývěsní 
štít a vyzdobili zdi v jedné z původních 
kanceláří Siriri. Ale největší a nejzají-
mavější spolupráce přišla až s projek-
tem Škola hrou.

Co tato spolupráce obnášela?
JF: Ilustrovali jsme slabikář v sangu, 
potom čítanku, manuál pro učitele, 
vytvářeli poklady pro nástěnné didak-
tické kresby a nakonec jsme do SAR 
jeli a přímo na místě ty kresby reali-
zovali.
DB: Slabikář byla kolektivní práce, 
na vizuální podobě se podílela i na-
še spolužačka z AVU, grafička Adéla 
Svobodová. Byla to rozhodně zajíma-
vá zkušenost. Snažili jsme se vymys-
let, jak by to mělo fungovat – od vol-
by papíru až po formát, v lavicích sedí 
u jednoho slabikáře i pět dětí, tak aby 
všichni viděli. Pak jsme na dálku se 
středoafrickými učiteli vylaďovali ilu-
strace – jakou mají hrát roli, proč se 
střídají stylizace atd.

Chtěli jsme, aby odrážely jejich
reálie a jejich prostředí. Některé kres-
by jsme kombinovali s fotkami, aby 
fungovaly opravdu jako konkrétní 
kotvy. Většina učebnic, co jsem tam 
viděl používat, jsou vyřazené z Fran-
cie, a pak tedy popisují úplně jiný 
svět. Byla to celkem výzva. Ne vše 
od nás se ale Středoafričanům líbilo, 
obávali se, že děti některé ilustrace
nepochopí.

Jak to?
DB: Tamní prostředí je, co se týče 
vizuálních podnětů specifické, ne-
ní tak přeplněno nejrůznějšími dru-
hy obrazové komunikace. Nebylo 
pro mě snadné si představit, nakolik 
budou děti mým ilustracím rozumět. 
A opravdu, když jsme pak byli na mís-
tě a v jedné vesnici kreslili na zeď, na-
kreslili jsme tam zeměkouli. První aso-
ciace dětí byla, že je to basketbalový 
míč, zeměkoule je vůbec nenapadla.

Byla to pro nás úplně nová zkuše-
nost. Kreslili jsme jim pak s Jirkou na 
papír takové malé stylizované kresby 

– skoro až symboly a piktogramy – ale 
ty oni většinou bezpečně poznali. Tak-
že podle mě obavy učitelů z nepocho-
pení nebyly na místě. Stejně to byl ale 
pokus jak přemostit dvě kulturní pro-
středí, která vycházejí ze dvou zcela 
odlišných zkušeností.

K čemu byly ty nástěnné kresby?
DB: Částečně nahrazují neexistují-
cí učebnice a vytvářely i jakýsi odra-
zový můstek pro různé diskuze při
výuce. Tamní učitelé je mohli využít po-
dle svých schopností pedagogické im-
provizace a dál s nimi pracovat. Vlastně 
jde o takové polotovary k další výuce. 
Najdete na nich třeba výjevy ze živo-
ta na středoafrické vesnici se spous-
tou drobných situací, na kterých se dá 
leccos vysvětlovat. Třeba se tam hra-
je fotbal a podle čísel na dresech mo-
hou děti sčítat a odčítat. Nebo se staví 
dům, což dává řadu možností popiso-
vat, co je pod, nad, vedle atd. Na další 
kresbě jsou čtyři živly a jakýsi koloběh 
života a pak jsou tam situace, kde po-
stavy jednají špatně – čůrají třeba blíz-
ko studny. Pedagog pak může s dětmi 
mluvit o tom, co je to hygiena a proč 
je důležitá. Nebo se ptá, s kterou po-
stavou na obrázku se žák umí ztotožnit 
a proč. Škála možností je dost široká.
JF: Na místě se pak dotvářela meto-
dika – několik otázek, aby učitelé, pro 
které bylo něco jako nástěnná kresba 
ve třídě a práce s ní zcela nové, do-
vedli s kresbou pracovat, věděli, na co 
se dětí ptát, jak kresbu využít k mate-
matice, výuce jazyka, hygienické osvě-
tě atd.

Jak tvorba těchto velkoformátových 
pomůcek probíhala v afrických 
podmínkách prakticky?
DB: Několik návrhů jsme vytvořili už 
předem doma a do SAR je poslali, 

Čeští výtvarníci přibližují, jak se kreslí slabikáře 

Jiří Franta na dvoře misijní školy v Bozoum.

Jeden slabikář slouží i pěti dětem zároveň.
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jmístní si je pak překreslili sami na zdi 
tříd.
JF: Byl mezi nimi jeden kluk-vozíčkář. 
Vždycky si postavil ze židlí a školních 
lavic jakousi hromadu jako lešení, po 
té šplhal a celý návrh překreslil na zeď 
– to bylo úplně neuvěřitelné. 
DB: Mysleli jsme si, že by dávalo smy-
sl, aby se místní našimi návrhy jen 
inspirovali a sami si kresby upravi-
li a rozvinuli, jak potřebují, ale za na-
šeho pobytu se to nestalo. Když jsme 
tam letěli, přibalili jsme tedy do kuf-
rů i pár plechovek barev a štětce a na 
místě za těch pár týdnů, které jsme 
tam měli, nakreslili, co se stihlo. Zpo-
čátku panovala k naší práci určitá ne-
důvěra, když jsme potom ale dokonči-
li první kresbu v jedné vesnici a lidé to 
viděli hotové, najednou to chtěli všu-
de. Prostě si to předtím jen neuměli 
představit.

Umí tamní děti kreslit? 
Jsou kreslit zvyklé?
JF: To nevím, narazili jsme ale kousek 
od Bozoum na jakousi starou fabri-
ku, kde byly zdi pokreslené úplně ce-
lé. Byly to perfektní kresby, jako od 
Basquiata – ale samozřejmě netušíme, 
kdo to kreslil. Ale Středoafričané mají 
určitý svůj styl, najdete tam třeba vý-
věsní štíty na obchodech a kadeřnic-
tvích – kde jsem si mimochodem po-
tvrdil, že navzdory některým tvrzením 
vizuálnímu zjednodušení a symbolu 
rozumějí a sami je vytvářejí – nebo ná-
stěnné kresby na domech a v kostelích 
a podobně.

Ve vaší tvorbě by neodborník 
dokázal rozpoznat rovinu, 
kterou by označil za „africkou 
inspiraci“. Je tam doopravdy?
DB: Myslím, že ano. S Jirkou nás tako-
výto syrový původní výtvarný projev 
fascinuje; je to silný zdroj. To zaujetí, 
ale ve výtvarném umění trvá už přes 
sto let, od generace kubistů, přes art 
brut atd. Ta ryzí přímočarost a expre-
se jsou pro nás určitě silným inspirač-
ním zdrojem. Jsme ale školení uměl-
ci a nemůžeme se tvářit, že tomu tak 

není. Takže tu inspiraci vždycky nějak 
přetváříme. Ostatně oba máme i jiné 
výtvarné polohy. 
JF: Já mám vřelý vztah i k českému in-
sitnímu umění. Ale obecně platí, že ta-
to fascinace Afrikou provází evropské 
umění už dlouho. Byl tu Picasso a Je-
an Dubuffet a po nich třeba v 80. le-
tech Jean-Michel Basquiat, který byl 
pro umělecký svět najednou úplné 
zjevení.
DB: Když jsem byl v SAR poprvé, ba-
vilo mě hledat různé původní projevy, 
což nakonec nejčastěji byly právě ty 
malby na domech. Turismus tam té-
měř není, přesto tam vznikají takové 
sošky-suvenýry – to je ale spíš smut-
né. Na jednom trhu jsem tam ale obje-
vil obraz čtyř obličejů, malé plátýnko. 
Nevím proč to kdo maloval, určitě to 
nevzniklo jako umění na prodej. Ne-
měl jsem u sebe zrovna peníze, a tak 
jsem za něj nabídl sluneční brýle. Oka-
mžitě souhlasili: snad to byl pro ně vý-
hodný obchod. Já mám ten obraz po-
řád na zdi a dívám se na něj každý den.

Jste autory několika knížek pro děti, 
kde vysvětlujete, jak umění rozumět. 
Proč jste se do toho pustili?
JF: Kolem roku 2010 byla na straně lek-
torských center velká vlna zájmu právě 
o tento typ knížek, protože centra po-
zorovala na Západě, že lze tak odbou-
rat určitou nedůvěru k umění a přiblížit 
učitelům, co si počít s dětmi v galeriích 
a podobně. V našich knížkách nabízí-
me vodítko formou základních otázek 
a odpovědí, učíme dívat se na umělec-
ká díla v dobovém kontextu, vysvětlu-
jeme, co ve své době znamenala a ja-
ký měla další vliv. Zařadili jsme třeba 
i komiksy s příběhy některých děl.

Vaše knížky sbírají prestižní 
ocenění, například v roce 2014 
to byla Magnesia Litera pro 
netradiční encyklopedii Hlava 
v hlavě, letos tutéž cenu získalo 
Davidovo A jako Antarktida. 
A výčet by mohl pokračovat.
DB: Máme ale i knížky, které nic nevy-
hrály a nikdo je nezná (smích). Napří-

klad Nulla dies sine linea nebo ADHD. 
Ty jsme si udělali pro radost, jen jako 
výběr našich věcí a myšlenek, a skon-
čilo to tím, že jsme si to vydali. Ani ne-
mají pořádnou distribuci.

Jezdíte všude spolu? Byli jste 
spolu i v Antarktidě, která 
inspirovala oceněnou knížku?
DB: Všude ne. Ale Antarktida nám da-
la tak silné podněty, že kdyby tam Jirka 
nejel, bylo by to v naší společné tvor-
bě a přemýšlení znát. Je zásadní rozdíl 
vidět Antarktidu na fotce a skutečně ji 
nezprostředkovaně zažít.
JF: Neznamená to, že bychom teď 
kreslili už jen ledovce nebo moře. Jde 
o zkušenost, která se ve vás uloží a po-
stupně se přetaví v něco ve vaší dal-
ší tvorbě. Umělci tyto cesty podnikali 
vždycky. Může to znamenat třeba prá-
ci s určitým zvukem, s chladem a po-
dobně. Mně bylo například na mo-
ři dlouho hrozně špatně. A David mi 
pak nabídl, abych tu zkušenost zpra-
coval do té knihy o Antarktidě. Vytvo-
řil jsem komiks, ve kterém se nemluví, 
ale velmi expresivně se v něm snažím 
tuhle až halucinační zkušenost vyjád-
řit. A jsem si jistý, že je ten komiks úpl-
ně jiný, než kdybych si o mořské ne-
moci jen něco přečetl.

Mohou v nadcházejícím čase lidé 
vaši tvorbu vidět někde na výstavě?
DB: Probíhá několik výstav, kterých se 
účastníme, je ale otázka, které z nich 
se ještě otevřou. V pražské MeetFacto-
ry je třeba výstava Ubi sunt leones? / 
Kde jsou lvi? o umělcích-objevitelích. 
V atriu motolské nemocnice máme 
jednu instalaci, ale tam ať teď zdraví 
lidé raději nechodí. A pak v Olomouc-
ké XY a v GaP ve Znojmě. Připravu-
je se ještě něco do pražského DOXU 
s nakladatelstvím Meander. U všeho 
je ale otazník.
JF: S architektem Osamuem Okamu-
rou právě dokončujeme knížku o ur-
banismu, na které jsme dělali několik 
měsíců. Obrazový doprovod tvoří fo-
tografie různých našich modelů měst. 
Vydá ji nakladatelství Labyrint. (sch)

pro Afriku a proč nekreslí každý Afričan 

David Böhm pracuje na nástěnné didaktické kresbě.

Kresby Jiřího Franty a Davida Böhma pro manuál pro učitele, znázorňující některé pedagogické principy.
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Pošlete jednorázový dar. 

S velkými se dají dělat divy, ale i malý je důležitou 
pomocí.
�  200 Kč zajistí stravu pro jednoho sirotka

v denním stacionáři po dobu jednoho měsíce;
�  200 Kč jsou náklady na nákup potřeb na šití

pro jednu ženu na rok v centru vzdělávání žen
ve městě Bozoum;

�  200 Kč je cena dopravy pro nemocné z Bozoum 
do nemocnice v Bossemptele a zpět.

Staňte se členem Klubu přátel Siriri. 
Přispívejte 200 Kč každý měsíc. Díky vaší podpo-
ře můžeme lépe plánovat dlouhodobou pomoc ve 
Středoafrické republice.

Nakupte v benefičním obchodě
Ruku v ruce.
www.siriri.org/rukuvruce
Udělejte radost sobě nebo svým blízkým a podpoř-
te činnost Siriri. Vybírat můžete z triček různých 
barev i velikostí, látkových tašek, sešitů, hraček ne-

bo praktických taštiček z afrických 
látek či ze starých reklamních ba-
nnerů. Nejméně polovinou z ceny 
podpoříte projekty Siriri.

Pošlete nám dar na transparentní účet 

666646/5500
prostřednictvím přiložené složenky.
Přihlaste se do Klubu přátel na www.siriri.org/
klub-pratel nebo prostřednictvím přiložené při-
hlášky a přispívejte pravidelně.

Kontakt: SIRIRI, o. p. s., Geologická 575/2, 152 00 Praha 5, tel.: 720 477 271
e-mail: siriri@siriri.org, www.siriri.org, www.facebook.com/siririops. Číslo účtu: 666646/5500

Jak můžete podpořit činnost Siriri?

Kreslí si děti ve 
Středoafrické republice? 
Těžko, odpovídali mi 
přátelé ze Siriri, kteří 
jezdí do Afriky. Jak by 
tam také děti mohly 
kreslit, když nemají 
žádné papíry, tužky, 
o pastelkách nemluvě.

Dobře – ale kdyby kreslily, jaké by ty 
jejich obrázky byly? Byly by odlišné od 
kreseb vytvořených dětmi u nás? Pří-
ležitost to zjistit se naskytla až při del-
ším pobytu koordinátorek programu 
„Škola hrou v SAR“ Veroniky Boháčo-
vé a Julie Marešové. V únoru 2020 za-
daly několika středoafrickým dětem 
úkol nakreslit křídou na tabulku třeba 
dům, strom, auto nebo něco jiného 
z jejich života a napsat příslušné slo-
vo v sangu.

Z fotografií obrázků jsem by-
la nadšená: motivy byly nakresle-
né moc pěkně a s mnoha detaily. 
Možná na děti jako inspirace působí 
i nástěnné kresby od českých uměl-
ců Davida Böhma a Jiřího Franty, 
kterými byly v minulých letech po-
stupně vyzdobeny desítky škol v Bo-
zoum a jeho okolí a které nahrazují
chybějící učebnice.

Tričko jako sango-český 
slovníček

S obrázky jsem ale měla ještě jeden 
záměr. Siriri od počátku financuje část 
své činnosti z prodeje triček s originál-
ním potiskem v benefičním obchodě 
Ruku v ruce, jehož hlavní myšlenkou 
je vzájemnost: dopřej sobě a pomoz 
druhým. Siriri garantuje, že z každého 

nákupu zákazník nejméně polovinou 
ceny podpoří projekty ve Středoafric-
ké republice.

Napadlo mě, že by některá dětská 
trička mohla být něčím jako „sango-
-českým slovníčkem“. Učím výtvarnou 
výchovu na základní škole a vedu tam 
výtvarný kroužek. Na jaře 2020 jsem 
tedy svým žákům z prvního stupně při 
hodině naší dobrovolné distanční vý-
tvarné výchovy zadala za úkol nakreslit 
obrázky týchž věcí, jako kreslily africké 
děti, a také napsat dané slovo česky.

Další spolupráce
Moji žáci se s nadšením pustili do prá-
ce. Ti starší již o SAR hodně vědí, pro-
dávali totiž ve prospěch „Školy hrou 

v SAR“ své výrobky na školních vánoč-
ních trzích, a dokonce vytvářeli sady 
číslovek k výuce matematiky pro ně-
kolik tříd v Bozoum. Vybrané africké 
i české motivy jsem pak převedla do 
jednotné grafické podoby a vytvořila 
sestavy vždy devíti obrázků na jedno 
téma.

Ananasy mají stopku
Snažila jsem se vystihnout dětský ru-
kopis a zachovat všechny detaily. 
Při práci mě bavilo všímat si podob-
ností i různosti zobrazení. Přemýš-
lela jsem, které grafické stereotypy 
používají české děti. Kolik domů má 
ve skutečnosti kulaté okénko ve ští-
tě? A jaké společné znaky mají afric-

ké kresby? Například ananas: z devíti 
obrázků je sice každý trochu jiný a na 
první pohled nepoznáte, kde byl kte-
rý nakreslený – jen ty africké ananasy 
ale mají stopku! Příležitost k podob-
nému zkoumání máte nyní i vy, ANA-
NAS, DA, KUTUKUTU, KEKE i SUSU 
jsou již vytištěné na taškách a dět-
ských tričkách a připravené k prode-
ji v e-shopu Ruku v ruce (www.siriri.
org/rukuvruce), kde kromě nejnovější 
kolekce najdete spoustu originálních
výrobků. 

ALENA ZAVADILOVÁ

Není-li uvedeno jinak, je autorkou
textů Terezie Imlaufová,

přílohu redakčně připravila
Alena Scheinostová

Kup si tričko a pomoz druhým

Originální motiv udělá radost a podpoří činnost Siriri.


