Katolický týdeník 48
24. – 30. listopadu 2020 / 1. neděle adventní

Ročník XXXI / Cena 15 Kč

Začíná advent: Připravte cestu Páně
Do čtyřtýdenní přípravy
na Vánoce vstupujeme
letos s koronavirovou
pandemií, ale také s výzvou
českých a moravských
biskupů k modlitbě,
postu a almužně.

rý k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této
Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, zakusíme Boží
ochranu na sobě i na svých blízkých.“
Stále není jisté, jak bude vypadat liturgické slavení letošního adventu. Zejména menším farním společenstvím se
však s uvolněním vládních nařízení otevírá možnost sejít se při tradičních ranních bohoslužbách – rorátech, na které
nyní může dorazit až dvacet osob. Řada
možností, jak slavit toto období, se nabízí také v prostředí domácí, rodinné církve. K biskupské výzvě připojujeme několik tipů na prožívání adventu, včetně
návodu na požehnání adventního věnce
(str. 14) nebo „procházky“ kolem čtyř
orlojů (Adventní příloha). Své duchovní
průvodce adventem pak vydala brněnské a královéhradecké biskupství (více
v Diecézním zpravodajství).

„Pohled na ty z vás, kteří onemocněli,
kteří obětavě slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i jako dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty,
kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění
modliteb, k nimž je dobré připojit půst
a almužnu,“ uvádějí čeští a moravští
biskupové a vyzývají: „Nabídněme Bohu svůj čas, ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží
vůli a třeba i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví.“

Betlémské světlo

Adventní inspirace
Brněnský biskup Vojtěch Cikrle ve své
diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení
pandemie spojený s modlitbou a almužnou na libovolný dobrý účel. „Přidejme
se v celé naší zemi po první tři středy adventu – 2., 9. a 16. prosince,“ vybízejí
biskupové a dodávají: „Ukažme především svou ochotu přijmout Boha, kte-

Soumrakem poslední listopadové soboty začíná advent a nový liturgický rok. Adventní věnec a symbolické zapálení první svíčky
pro čtenáře KT připravila komunita sester boromejek z Místku.
Snímek Ivana Bužková / Člověk a Víra

Betlémské světlo se bude letos šířit po
Evropě i v Česku. Potvrdili to čeští i rakouští organizátoři. Plamínek zažehla
16. listopadu v betlémské jeskyni rakouská školačka Maria Khouryová.
Tradiční slavnost rozeslání světla se
uskuteční 12. prosince a bude ji možné
sledovat na internetu. Betlémské světlo pak převezmou čeští skauti na hranicích a po republice rozvezou v sobotu
JIŘÍ MACHÁNĚ
19. prosince.
Více na str. 6, 7, 10 a 14

Církev loni hospodařila vyrovnaně
Církevní subjekty – od lesů přes dceřiné společnosti,
kostelní sbírky až po zdravotní zařízení včetně
dvou dalších nemocnic – loni hospodařily se ziskem
29 milionů korun. Prostředky slouží k financování
duchovních a společensky prospěšných služeb.

pacientů, z nichž bylo na osm tisíc hospitalizovaných. Ač se nyní potýkají s náporem jako každé zdravotnické zařízení,
podle loňských výsledků si vedly dobře.

V církevních nemocnicích se snaží starat
nejen o tělo, ale i o duši, což je jejich specifikem. „Právě při pandemii se ukazuje, jak je lidský přístup klíčový a jak psychická pohoda pacientů pomáhá zvládat
nemoci, na které je i současná medicína krátká,“ zdůrazňuje generální vikář
pražské arcidiecéze a pomocný biskup
Zdenek Wasserbauer.

Církev prostřednictvím dceřiných
společností a řeholních řádů provozuje
v Praze tři nemocnice: nejnověji přibyly
zmíněná Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi a Nemocnice sv. Kříže na Žižkově patřící do společného holdingu Curafides,
třetí pak již roky úspěšně provozují pod
Petřínem boromejky. Všechny přitom
navazují na úspěšnou tradici řádových
nemocnic (přerušenou v roce 1948).
Na Moravě fungují dvě další: Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de
Paul v Kroměříži a Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích. „Všechny mají stejnou filozofii, spolupracují na bázi osobních vztahů a sdílení know-how,

Červená
středa potřetí

Bohoslužby
pro 20 lidí

Premonstráti
slaví 900 let

Kostely, školy, divadla, synagogy či vodárenská věž ve středu 25. listopadu
svítí červenou barvou. Barvou krve připomínají ty, kdo trpí pro víru. K mezinárodní akci Červená středa se Česko
připojuje už potřetí. Organizuje ji ČBK
s Ekumenickou radou církví a Federací židovských obcí. Na webu cirkev.cz/
cs/cervena-streda je interaktivní mapa
s místy, která se zapojují. Jsou mezi nimi
Rudolfinum, Petřínská rozhledna či Staronová synagoga v Praze, v Brně Mahenovo divadlo nebo v Olomouci katedrála
sv. Václava. Centrem Prahy pak projde
průvod. „Pamatujeme na všechny věřící, kteří nemohou svobodně projevovat
svou víru jako u nás. Iniciativa nám připomíná, že všichni na této planetě jsou
si rovni,“ říká biskup Václav Malý. Akci předcházela novéna s úmysly za pronásledované a s myšlenkami papeže (na
cirkev.cz) a lze se ji modlit i jindy. (tok)

Díky uvolňování protiepidemických
opatření na 4. stupeň z pětistupňové škály jsou tento týden možné bohoslužby už
pro 20 lidí. Kdyby vláda přistoupila k dalšímu uvolnění na stupeň tři, umožnilo
by to účast 30 lidí. Jak ale vše zorganizovat? Někde přidali mše sv., někde využívají rezervační formuláře na webu, jinde
rezervace pro rodinu, na jejíž úmysl se
mše slouží. „A kdyby vaše rodina tento
počet nezaplnila, oslovte ostatní farníky,“ vzkazuje věřícím v Šumperku farář
P. Sławomir Sulowski. Důkladnou přípravu na omezený provoz mají za sebou
ve farnosti Povýšení sv. Kříže v Prostějově. K rezervaci těch, kdo by se chtěli mše
sv. zúčastnit, totiž připravili telefonní automat. „Běží na počítači, takže si s ním
volající nepovídá, ale když splní pokyny
ze sluchátka, úspěšně se přihlásí k účasti,“ přibližuje tamní farář P. Aleš Vrzala.
Pokračování na str. 2

Prvními nešporami nového liturgického roku zahájí premonstráti oslavy devíti staletí existence řádu. Tuto sobotu
28. listopadu v 18 hodin se tato řeholní
rodina schází v bazilice Nanebevzetí
Panny Marie v Praze na Strahově. Nešpory i mši svatou v neděli od 10 hodin
bude přenášet TV Noe. Vše bude k vidění
také na youtubovém kanálu Strahovského kláštera. Při nešporách se poprvé bazilikou rozezní nové zvony, které až později naleznou své místo ve věžích kostela.
Řád vstupuje do ročních oslav jubilea,
kdy řeholníci chystají pro veřejnost bohoslužby a kulturní akce (více v KT 47).
Řád premonstrátů založil ve Francii
o Vánocích 1121 sv. Norbert, jehož ostatky jsou uloženy právě na Strahově. U nás
působí od roku 1143 a dodnes zde fungují jeho čtyři kanonie i dva ženské kláštery
v Doksanech a na Svatém Kopečku. Dohromady mají více než sto členů. (mach)

Církev hospodaří samostatně od roku
2013 a už několik let každoročně prezentuje souhrnné výsledky. Tisková konference se ovšem minulý týden odehrála
v nezvyklých kulisách – s rouškami a rozestupy na zahradě Nemocnice sv. Alžběty v Praze. Právě tu a ještě jednu na

Žižkově loni církev nově převzala. Katolická církev vstupuje (mnohdy skrze
řády) stále více do zdravotnictví, zejména je aktivní v dlouhodobé, paliativní
a hospicové péči, ale také v péči následné
a rehabilitační. Loni se pětice církevních
nemocnic v ČR starala o téměř 62 tisíc

NOVÝ KOSTEL S KOMUNITNÍM
CENTREM na pražském Barrandově
zasvětil Kristu Spasiteli minulou
neděli kardinál Dominik Duka.
Snímek Tereza Zavadilová
Více na str. 2

Dvě nové církevní nemocnice

plánujeme odborné konference, konzilia
a další,“ poukazuje Božetěch Jurenka,
náměstek léčebně preventivní péče Nemocnice sv. Alžběty, kde nyní pomáhá
na šedesát dobrovolníků. Mezi nimi nechybí studenti lékařských fakult či bohoslovci a řeholníci.
Církev loni vložila do zdravotních
a sociálních zařízení 87 milionů korun,
nově získané nemocnice modernizuje.
Spadá sem například 49 středisek hospicové péče, stacionáře, lékárny nebo
zdravotnické školy. Řadu projektů má
na starosti Charita ČR, kterou církev
zřizuje.
Pokračování na str. 2

Adventní příloha

Více v malém sešitě

Eschatologie
Jaké jsou naše představy Ježíšova druhého příchodu a našeho života po životě? K tématu promluví Miloš Doležal,
biskup Pavel Konzbul, řeholnice Lucie
Cincialová, P. Josef Prokeš, Mons. Aleš
Opatrný či P. Jaroslav Brož.
Téma na str. 4 a 5
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Barrandov s novým kostelem
Na pražském
Barrandově po dvou
letech stavby „vyrostl“
chrám s komunitním
centrem. Kristu Spasiteli
jej zasvětil minulou
neděli o slavnosti Ježíše
Krista Krále kardinál
Dominik Duka.
Je to po třinácti letech další nový
pražský kostel a stejně jako jeho předchůdce, Komunitní centrum Matky
Terezy na Jižním Městě, reaguje na
rostoucí populaci sídlišť. „Barrandov získává svůj duchovní střed,“
vděčně zmínil na úvod obřadu, který přenášela TV Noe, P. Josef Ptáček
– kněz tamní hlubočepské farnosti
a hlavní organizátor stavby. Kostel
s kapacitou 400 míst doplňuje podzemní multifunkční komunitní centrum s klubovnami, kancelářemi, zázemím, ale i kavárnou, které chce být
na třicetitisícovém sídlišti k dispozici pro kulturní a společenské akce.
Architekty minimalistické stavby
jsou Jakub Žiška a Pavel Šmelhaus.
Klíč od ní nejprve předal zástupce
stavitelské firmy Metrostav kardinálu Dukovi a ten jej záhy symbolicky vložil do rukou P. Ptáčka. „Ať je
tento chrám domem milosti a spásy.
A věřící lid ať se zde modlí v Duchu
a v pravdě a zdokonaluje se v lásce,“
vyzval arcibiskup před bezmála tříhodinovým slavnostním obřadem

P. Ptáček, farnost se chystá co nejdříve vysílat živé přenosy nedělních
mší svatých od 10.30 hodin.
Ve spojení s barrandovskými farníky jsou dlouhodobě potomci slavného francouzského paleontologa
Joachima Barranda (1799–1883),
po němž se jmenují tato pražská
čtvrť i geologické nálezy. „Rádi si
připomínáme, že náš praprastrýc
Joachim považoval Čechy za svou
druhou vlast. Miloval vaše lidi, miloval vaši zemi… Přijměte co nejsrdečnější pozdravy od naší rodiny,
zůstáváme spojeni modlitbou,“ napsali ve zdravici Bruno a Thérèse-Marie Barrandovi s dětmi s omluvou, že kvůli pandemii nepřijeli
z jižní Francie osobně, jak zamýšleli.

Jak to začalo
Barrandov získal nejen krásný chrám vyzdobený sochaři Petrem Váňou a Stanislavem Kolíbalem, ale i komunitní centrum.
Na třicetitisícovém sídlišti poslouží kulturním a společenským akcím.
Snímky Jakub Šerých / Člověk a Víra
zasvěcení, který sledovali mnozí
farníci zvenčí na velké obrazovce.

Ostatek sv. Ludmily

Kardinál Duka pomazal nový oltář
křižmem.

Při obřadu přinesl kardinálovi
k uložení do oltáře jeho autor, akademický sochař Petr Váňa, ostatek
sv. Ludmily. Vedle vitráží, ambonu,
křtitelnice, sochy Panny Marie, kropenek či schránky na oleje, na jejichž
tvorbě spolupracoval se sochařem
a malířem Stanislavem Kolíbalem,
chystá nyní Váňa ještě postavu Krista na velký skleněný kříž. Na své dokončení čeká také svatostánek.

Poté, co kardinál Duka pomazal
křižmem oltář a spolu s pomocnými
biskupy Václavem Malým a Zdenkem Wasserbauerem dalších dvanáct míst v kostele, byl oltář na závěr
prostřen bílými plátny a připraven
ke slavení eucharistie. „Skutečné zasvěcení se odehrává ve slavení mše
svaté,“ uzavřel obřad rektor pražského kněžského semináře P. Jan Kotas, který slavnost provázel slovem.
Kostel bude za dodržení protiepidemických opatření otevřen k osobní návštěvě (aktuality na centrumbarrandov.cz nebo facebook.com/
farnostprahahlubocepy). A jak slíbil

Církev loni hospodařila vyrovnaně
Dokončení ze str. 1

Hospodaření českých a moravských
diecézí skončilo loni v čistém zisku
29 milionů korun, přestože se portfolio aktivit rozrostlo a s ním celkové
výdaje. Náklady na hlavní činnost –
tedy duchovní službu – meziročně
vzrostly z 3,1 na 3,4 miliardy korun.
Zároveň se jako každý rok (až do
roku 2030) snížil státní příspěvek.
Další prostředky, 1,5 miliardy korun, věnovala církev na opravy památek. Výsledek dále ovlivnily vysoké loňské výdaje na záchranu lesů.
„Jsme rádi, že se pomalu daří i v nelehkých podmínkách držet rozpočet
vyrovnaný. Zisk z hospodaření je pro
nás klíčový, abychom mohli udržet
zaměstnance a aktivity prospěšné

KRÁTCE
FRANTIŠEK REICHEL, jeden
z hlavních
organizátorů pouti na
svatořečení
Anežky České
do Vatikánu
v roce 1989
a bývalý lidovecký ministr
v porevoluční
vládě, tragicky zemřel v závěru minulého týdne.
Bylo mu 82 let. Do poslední chvíle
se jako národní ministr Sekulárního
františkánského řádu aktivně účastnil života církve. Poslední rozloučení se koná kvůli pandemii jen v rodinném kruhu v kostele sv. Anežky
na pražském Spořilově. Zádušní
mše pro veřejnost je plánována na
jaro 2021. Život Františka Reichela
zachytila Paměť národa, vzpomínku na něj chystáme do příštího vydání KT.

pro společnost,“ komentuje situaci
P. Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference.
Hospodářskou činností církev získala 594 milionů korun. Jde o podnikatelské aktivity, které zahrnují třeba
hospodaření v církevních lesích, pronájmy nemovitostí, fungování dceřiných společností a další projekty.
Ke konci letošního srpna byl ziskový
i Katolický fond (při ČSOB), který
spravuje finanční aktiva (akcie a dluhopisy) ČBK a všech osmi diecézí.
„V Katolickém fondu je přibližně
1,6 miliardy korun. Výnosnost je kolem šesti procent v růstovém podfondu a v konzervativním téměř čtyři procenta ročně,“ říká ekonomický
poradce ČBK a ředitel Nemocnice
sv. Alžběty Karel Matyska.

PROHLÁŠENÍM A STO TISÍCI
KORUNAMI podpořila Synodní
rada Českobratrské církve evangelické organizace, které pomáhají
vzdělávání. „Vzdělaná společnost je
lépe připravena na změny a umí čelit
radikalizaci a nesnášenlivosti. Vzděláváme se nejen ke kritickému myšlení, ale i k pokojnému soužití. Škola
by měla být dílnou lidskosti,“ shodla se rada. I v souvislosti s 350. výročím úmrtí J. A. Komenského finančně podpořila organizace, které
pomáhají s výukou na dálku. Na webu e-cirkev.cz/vzdelavejme zveřejnila seznam těchto organizací. (tok)

KRES
TOPENÍ DO KOSTELA, SEDÁKY,
KOBERCE…

Nezávazně Vás navštívíme.
www.topenisedaky.cz;
tel. 737 776 822.

www.krestabor.com

„Na číslech je velmi dobře vidět,
že se církev pomalu učí vytvářet si
struktury pro hospodaření, což jí
umožňuje rozšiřovat aktivity na poli duchovní a společensky prospěšné činnosti,“ připojuje Matyska.
Příjmovou stránku posilují velmi
důležité kostelní sbírky (480 milionů), které se oproti roku 2018 zvýšily, státní příspěvky a jednorázové
platby náhrad za nerestituovaný
majetek. Letos však podobně dobrý
výsledek kvůli dopadům pandemie
očekávat nelze.

Letošní útlum
„Investice do podnikání v roce 2019
slavily úspěchy, všichni ovšem musíme počítat s ekonomickým útlu-

mem, který přichází letos,“ upozorňuje Matyska. Na církev citelně
dopadne ochladnutí cestovního
ruchu a gastronomie, ale také uzavření obchodů, protože provozuje
třeba Karmelitánské nakladatelství
a knihkupectví, a také nemožnost
pravidelných sbírek při bohoslužbách. Zatímco v minulých letech
neočekávanými výdaji překvapovaly zejména lesy, letos je to zdravotnictví a podobné služby. „Zejména
na poli sociální a zdravotní péče očekáváme obrovské neplánované výdaje. Řada dalších projektů je kvůli
tomu upozaděna, ale nelitujeme toho, protože oblast péče o nemocné
považujeme za jedno z primárních
poslání církve,“ uzavírá P. Přibyl.
KAREL PUČELÍK

Obavy o budoucnost ČT
Poté, co Rada České televize nečekaně a nezdůvodněně odvolala svou
dozorčí komisi, vyjádřila řada politiků i veřejně činných lidí obavy
z ohrožení nezávislosti ČT.
Ekonomka Hana Lipovská, kterou do Rady ČT nominovala Česká
biskupská konference, nečekané
odvolání dozorčí komise navrhla.
Kvůli obavám o nezávislou budoucnost ČT požádali proto expředsedové TOP 09 Miroslav Kalousek
a Karel Schwarzenberg v otevřeném
dopise biskupy, aby ČBK svou kandidátku vyzvala k rezignaci, protože
podle nich je její působení v Radě
ČT „opakem všeho, čemu rozumíme jako křesťanskému učení“. Aby
se biskupové veřejně postavili za nezávislost ČT a distancovali od kroků
členky Rady ČT Lipovské, je vyzývá i petice, kterou podepsalo už více
než 1 700 lidí.

„Biskupové se reakcí na situaci
v Radě České televize zabývají a bude ji toto úterý projednávat Stálá
rada ČBK,“ objasnil generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl. Minulou sobotu pak vydala ČBK tiskové stanovisko, kde upřesnila, že
s radními o výkonu jejich funkce nijak nekomunikuje: „Každý, kdo vykonává veřejnou funkci, ji má vykonávat pouze v souladu se zákonem
a svým svědomím. Hana Lipovská,
která svými veřejně projevovanými
názory pobouřila některé názorové
proudy společnosti i církve, působí
profesně i občansky zcela svobodně
a jedná a hovoří sama za sebe jako
soukromá osoba.“ Kvůli odvolání
dozorčí komise rezignovali na své
funkce předseda a místopředseda
Rady ČT. Senát ČR požádal poslance, aby se odvoláním dozorčí komise
(tok)
co nejdříve zabývali.

Místo pro stavbu kostela vytipovali
před patnácti lety dominikáni a založili tam misijní středisko. Časem
se ukázalo, že nový kostel s komunitním centrem je nezbytný kvůli
nedostačující kapacitě zlíchovského kostela (pojme jen 80 farníků).
Na komplex za 160 milionů korun
se skládali soukromí dárci z řad
místních obyvatel, přátel farnosti
a donátorů. „Sbírku provázela řada dojemných příběhů, lidé kostelu odkazovali svá dědictví či celoživotní úspory, přispívaly malé děti
po jednotlivých korunách. A místní
varhaník se rozhodl darovat varhany,“ vypočítává P. Ptáček. Přispělo
též pražské arcibiskupství. Zhruba
patnáctina nákladů ještě chybí.
TEREZA ZAVADILOVÁ

Bohoslužby
pro 20 lidí
Dokončení ze str. 1

Katedrální farnost u sv. Bartoloměje v Plzni řeší omezený počet návštěvníků bohoslužeb rezervacemi
po telefonu. „Jakmile je počet naplněn, vyhlásíme stop stav, ale snažíme se, aby se lidé na bohoslužbách mohli prostřídat,“ zmiňuje
duchovní správce farnosti P. Pavel
Petrašovský. Podobně situaci řeší
i v Koinonii Jan Křtitel v Plzni-Liticích, kde se lidé hlásí e-mailem. „Už
v jarním období se stalo zvykem, že
přicházejí zejména mladší lidé. Ti
starší a rizikoví raději zůstávají doma,“ říká Marta Kiliánová, členka
Koinonie.
Telefonicky či přes internet se
mohou hlásit také zájemci o hlavní mši svatou v Ostrově nad Ohří.
„Kostel lze rozdělit na dva sektory:
15 lidí je v hlavní lodi a dalších 15 na
kůru, vzájemně se nepotkají,“ konstatuje P. Marek Hric, administrátor
ostrovské farnosti.
V Klatovech zase podle slov faráře P. Jaroslava Hůlleho navýšili počet mší, takže se jich (v celodenním součtu) může zúčastnit
až sto lidí – probíhají paralelně
v kostele a na faře. Těm, kdo sledují dopoledne mši svatou v televizi, podává kněz odpoledne svaté
přijímání.

Mše i pro skupinu
V Chebu se konají bohoslužby zatím
jen po domluvě. „Pokud se mi ozve
skupina, domluvíme si termín a mši
svatou společně slavíme,“ upřesňuje chebský farář P. Petr Hruška.
Zatím neveřejné nedělní mše budou nadále přenášeny přes Youtube
profil farnosti.
V provozu stále zůstávají odkazy na přenosy mší svatých na webu
mseonline.cz.
(alo, gra, tok)

Zpravodajství / 3

Katolický týdeník / 24. – 30. listopadu 2020

Církev Evropě: Solidaritou z krize
Vůbec poprvé v historii Evropské unie se na její instituce
a členské státy obracejí společným prohlášením
předsedové jednotlivých biskupských konferencí.
Buďme solidární a mějme naději – vyzývají.

ní,“ připomínají signatáři. „To nás nutí
přehodnotit a přetvořit současný model
globalizace, abychom zajistili respekt
k životnímu prostředí, otevřenost životu, starost o rodinu, sociální rovnost,
důstojnost všech pracujících i práva budoucích generací,“ vysvětlují.

povědnost za chudé země např. v Africe.
„Pandemie otřásla mnoha předchozími
jistotami a odkryla naši zranitelnost,
i nakolik jsme navzájem propojeni,“ poukazují signatáři s tím, že představa soběstačnosti jednotlivých zemí či národů
se nejpozději ve světle pandemie ukázala
být pouhou iluzí.
Jako názorný příklad dokument vyzdvihuje nutnost vzájemné blízké spolupráce při řešení situace uprchlíků
„žijících v nelidských podmínkách v táborech – právě oni jsou virem vážně
ohroženi,“ zdůrazňují signatáři. Na financování pomoci i otevření hranic se
podle nich musí podílet proporcionálně
každý členský stát EU. Aby byla pomoc
zároveň bezpečná, nabízejí biskupové
fungující projekt humanitárních koridorů, které církev s úspěchem provozuje již několik let.
V neposlední řadě text připomíná
otázku svobodného praktikování víry

Prohlášení vydávají z podnětu Komise
biskupských konferencí Evropské unie
(COMECE), která předsedy episkopátů
zemí EU ke svému 40. výročí svolala na
virtuální setkání 30. září. Současný dokument je jeho plodem. Za Českou biskupskou konferenci svůj podpis připojil
její předseda, arcibiskup Jan Graubner.
Plné znění je na webu cirkev.cz.
Společné prohlášení vyjadřuje dobrou vůli a přání církve podílet se na řešení krize, do níž společnost v Evropě
uvrhla pandemie koronaviru, i závazek
„stát za jejími základními hodnotami:
solidaritou, svobodou, nedotknutelností lidské důstojnosti, demokracií, práv-

ním státem, rovností i obranou a podporou lidských práv“. Pětadvacet biskupů
připomíná, že krize je vždy zároveň příležitostí ke změně a obrácení, a proto
přispívají několika podněty. V duchu
katolického sociálního učení doporučují, aby společné evropské cestě napříště
dominovala vzájemná solidarita. Oceňují v tomto ohledu politické a ekonomické kroky, které úřady Evropské unie
v tomto směru již učinily, včetně návrhu
na posílení unijního rozpočtu pro nadcházející roky.
„Budoucnost EU ovšem nestojí jen
na hospodářství a financích, ale také
na společném duchu a novém smýšle-

Přeměna
Hagie Sofie
zpět u soudu

Francie vyhlíží veřejné mše

Jsme navzájem
propojeni
V návaznosti na encykliky papeže Františka Laudato si’ (o péči o společný domov) a Fratelli tutti (o všeobecném bratrství) vyzdvihují biskupové myšlenku
solidarity v jejích konkrétních projevech: od ohledu na chudé a staré lidi,
které pandemie koronaviru zasahuje
nejvíce, přes všeobecnou dostupnost
vakcíny proti covidu-19 až po vědomí
zodpovědnosti jedněch za druhé – což
v případě Evropy znamená též spoluzod-

Právní kroky proti přeměně
ikonického istanbulského
chrámu Hagia Sofia na
mešitu učinila skupina
řeckopravoslavných
věřících v Turecku.
K Nejvyššímu soudu podali rozklad,
který upozorňuje, že změnou statutu
památky, zapsané na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, mohla být porušena úmluva s touto mezinárodní organizací o ochraně zapsaných
pamětihodností. Informoval o tom
portál Ekumenického patriarchátu
Orthodoxtimes.com.
Byzantský chrám Hagia Sophia z let
532–537 byl po staletí jednou z nejdůležitějších svatyní křesťanství. Roku
1453 po dobytí Konstantinopole osmanskými Turky byl změněn na mešitu, od roku 1934 pak rozhodnutím průkopníka turecké sekularizace Mustafy
Kemala Atatürka sloužil jako muzeum.
Památka patřila k nejnavštěvovanějším v oblasti, jen v roce 2019 přivítala
3,8 milionu turistů. Letos 10. července turecký Nejvyšší soud Atatürkovo
rozhodnutí zrušil a prezident Recep
Tayyip Erdoğan vydal dekret o přetvoření muzea zpět na mešitu. Poprvé se
zde muslimské modlitby konaly za Erdoğanovy účasti 24. července. Křesťanský svět reagoval vlnou nesouhlasu
a kritiky.
UNESCO v létě s nelibostí zmínila,
že turecká vláda změnu učinila „bez dialogu a bez předchozí dohody“ – cituje
deník La Croix – a zvedla otázku „důsledků pro univerzální bohatství této
památky“. Místoředitel UNESCO pro
kulturu Ernesto Ottone připomněl, že
podle úmluvy není bez předchozí diskuse s UNESCO na místě „jakékoli využití, které by se dotklo přístupnosti místa,
struktury budov, vnitřního vybavení nebo provozu“. Právě to je bod, k němuž
se vztahují pravoslavní podavatelé rozkladu.
Podle Orthodoxtimes.com nyní
UNESCO potvrdila své červencové stanovisko. Agentura dále uvedla, že počátkem října vyslala do Istanbulu delegaci odborníků, kteří mají „detailně
prohlédnout všechny případné důsledky
této změny statutu a jejich dopad“. Kromě Hagie Sofie delegáti navštíví chrám
svatého Spasitele v Chóře, též nedávno
přeměněný na mešitu, a další křesťanské památky. Zpráva z mise by měla být
předložena na přelomu června a červen(sch)
ce 2021.

ZNOVUPOVOLENÍ VEŘEJNÝCH MŠÍ SVATÝCH žádaly o minulém víkendu stovky Francouzů před kostely v Paříži, Štrasburku,
Toulouse či Bordeaux. Zástupci náboženských komunit se toto pondělí (v čase uzávěrky aktuálního čísla KT) nad touto otázkou
scházejí s ministrem vnitra Géraldem Darmaninem. Církev připravila opatření, která by v kostelích co nejvíce zamezila riziku nákazy
podle nového státního protokolu. Ve Francii platí zákaz veřejných bohoslužeb od konce října do 1. prosince. V úterý 24. listopadu
vyhlásí prezident Emmanuel Macron vzhledem ke zlepšování epidemiologické situace některá rozvolnění.
Snímek ČTK

Zpovídá na chodníku
Přímo na ulicích Bratislavy zpovídá
od počátku listopadu kapucínský kněz
P. Tadeáš Chrvala. I na Slovensku je totiž kvůli pandemii omezená možnost
účastnit se svátostného života v kostele. „Lidé se v e-mailech a na Facebooku
ptali, kdy a kde se lze vyzpovídat, žádali
o svaté přijímání. Přemýšlel jsem a napadlo mě, že na procházku přeci mohu
a vzít s sebou eucharistii a štolu také,“
objasnil kapucín magazínu Slovo Plus,

Snímek Facebook P. Tadeáše Chrvaly

proč v posledních dnech vyráží vždy alespoň na hodinu v hábitu a s fialovou štolou do centra města. Při procházce se
modlí růženec a čeká na zájemce, kteří
by se chtěli vyzpovídat.
Duchovní nabídku zveřejnil i na svém
Facebooku. „Chci vás povzbudit, abyste
měli odvahu oslovit kněze na ulici, i když
nemá štolu,“ napsal P. Chrvala s tím,
že nemůže sdělit konkrétní čas a místo
vzhledem k vládnímu zákazu shromažďování, ale že rád na potkání svátostí
smíření poslouží. Pro potřebné soukromí
se na ulici stačí stáhnout trochu stranou.
Magazínu Postoj pak kapucín prozradil, že už se kajícníků našlo několik.
„Když mě lidí vidí, někteří se ptají, zda
nevím, kde by se mohli vyzpovídat. Říkám jim, že dělám reklamu na svátost
smíření, a jestli mají odvahu, mohou se
vyzpovídat hned,“ směje se kněz. V netradiční službě chce pokračovat, dokud
bude zdráv a ostatní povinnosti mu to
(sch)
dovolí.

Děkujeme za pomoc při
budování nového klášterního
areálu v Drastech.
Více na:

karmeldrasty.eu
číslo účtu:

115-3844130247/0100

během pandemie. Ta se ukázala v řadě
členských států jako moment nedorozumění a konfliktů. Signatáři ujišťují
o „dobré vůli“ hledat kompromis v jednání s úřady i zachovávat veškeré hygienické požadavky, trvají však na tom, že
svoboda vyznání, zvláště svoboda shromažďování k modlitbě jsou pro církev
„zásadním prvkem“.

Znamení,
která ukazují naději
Biskupové nakonec ocenili práci a oběti mnoha lidí za současné krize, včetně
zdravotnického a pečovatelského personálu a „tvůrčích projevů soucitu“ ve
farnostech a společenstvích, nebo obětavost všech, kdo se vzdali setkávání se
svými blízkými. To vše, uzavírají signatáři, jsou „znamení, která nás otevírají
ALENA SCHEINOSTOVÁ
naději“.

KRÁTCE
TAKŘKA 600 NENÁVISTNÝCH
PROTIKŘESŤANSKÝCH ČINŮ v Evropě eviduje za rok 2019 Organizace
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
(OBSE). Informace zveřejnila k Mezinárodnímu dni tolerance 16. listopadu
a připojila údaje o útocích na Židy, lidi
s odlišnou etnicitou nebo menšinovou
sexuální orientací. 459 protikřesťanských útoků bylo vedeno proti majetku,
80 proti osobám. Nejvíce těchto přečinů (144) evidovala Francie, kde nejčastěji cílily na katolíky. V této zemi se pachatelé dokonce několikrát vlámali do
svatostánku a ukradli nebo znesvětili
proměněné hostie, ve dvou desítkách
případů byly zapáleny kostely nebo jejich vnitřní vybavení. 75 útoků hlásí
Španělsko – vedle žhářství, vandalismu
nebo výhrůžek to byla napadení kněží.
Duchovní byli v roce 2019 napadeni také v Polsku nebo v Itálii.
ZEMŘEL KARDINÁL HENRYK
GULBINOWICZ, emeritní vratislavský arcibiskup. Bylo mu 97 let. Informace o místě a době pohřbu nebyla na
žádost kardinálových příbuzných zveřejněna. Před necelými dvěma týdny
totiž rozhodl Svatý stolec o disciplinárních opatřeních poté, co přezkoumal
obvinění kardinála ze sexuálního zneužívání a ze spolupráce s komunistickou
tajnou policií v dobách totality. Součástí trestu byl zákaz pohřbení v katedrále.
Kardinálu Gulbinowiczovi Vatikán též
zakázal veřejně sloužit nebo koncelebrovat bohoslužby a používat biskupské insignie. Dále dostal za úkol darovat vysokou částku nadaci pro pomoc
obětem zneužívání při Polské biskupské konferenci. 20. listopadu se modlili
za zesnulého při soukromé liturgii vratislavský arcibiskup Józef Kupny a kněží arcidiecéze.
FILOZOFA FABRICE HADJADJE OCENILA Francouzská akademie
Cenou kardinála Lustigera za jeho životní dílo. Na ocenění se váže odměna
3 000 eur a akademie je každé dva roky uděluje za díla, která vnášejí v duchu kardinála Jeana-Marie Lustigera
duchovní rozměr do kultury, historie
a společnosti. Hadjadj (nar. 1971) pochází z francouzské židovsko-arabské
rodiny, v mládí byl přesvědčeným ateistou, později konvertoval ke katolictví.
Ve svém díle objevuje židovské dědictví v křesťanském myšlení a zkoumá
povahu a perspektivy duchovní krize
Západu. Řídí Evropský institut antropologických studií Philantropos. Zapojuje se do veřejné debaty, publikuje
ve francouzských periodicích a napsal
řadu knih, na některých spolupracoval
s emeritním lyonským arcibiskupem
Philippem Barbarinem. Česky vyšly tituly Jak dnes mluvit o Bohu? a Když je
všechno na cestě ke zkáze (CDK 2016
a 2019).
(cna, tkkbs, kai, la croix)

Přijde Kristus, Spasitel náš
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Láska a radost zůstanou
„Co bude po smrti?“ – „Na
to nemysli!“ – „Kam směřuje
svět, ve kterém žijeme, jak
skončí?“ – „Na to nemysli!“
Tak může dnes často vypadat
rozhovor o skutečnosti, která
se týká každého člověka,
nikoho nevyjímaje.
Avšak jsou situace, kdy je smrt našich blízkých, ne-li smrt naše, za dveřmi a někdy přímo již u lůžka. Nebo kdy se nám zdá, že se svět
jen řítí do temné propasti a nic dobrého nás či
příští generace nečeká. Rada nemyslet na smrt
nebo nemyslet na konec světa ale opravdu ničemu nepomůže.
Každodenní zprávy nám však otázku smrti
a otázky naší budoucnosti i budoucnosti světa
stále připomínají. Jenže ne každý chce o konci
života mluvit. A když, pak často jakýmsi odlehčeným způsobem, jako když zemře slavný hokejista nebo muzikant a televizní moderátoři
říkají, že se na nás dívá z hokejového či muzikantského nebe. Za těmito mile naivními slovy
se ale skrývá něco podstatného: obecná naděje
či přesvědčení, že vztahy a poznání důležitých
věcí, které zde máme, se přece nemohou propadnout do naprosté a trvalé nicoty.
Ostatně i v dávných pohanských systémech
existovala vždy představa o životě za hranicí
smrti. A řada Evropanů, kteří ztratili nebo ani
nenašli křesťanskou víru, uvěří v nějakou podobu reinkarnace, protože si absolutní a nevratný konec odmítají připustit.

A co křesťané? Nepředstavují si „nebe pro
katolíky“ podle populárního filmu Anděl Páně? Nebo poctivě přiznají, že žádnou solidní
představu nemají? Ale položme otázku ještě
jinak. Kam svým životem směřujeme? Co je cílem, který nezmizí a na který se můžeme těšit?
Co vlastně očekáváme? Z očekávání světlých
zítřků jsme se už nejspíš vyléčili. Tím spíše bychom měli hledat odpověď u Ježíše. A ta je shrnuta v jednom slově – vzkříšení. Jinak řečeno:
Ježíš se nevrátil do smrtelného života, ale prošel svou smrtí ke svému Otci. Proto v Krédu vyznáváme: „Třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Otce.“ Tam je cíl.

Spása je darem Boží lásky
Ježíš nám ovšem žádnou vizuální představu
nebe nezanechal. A apoštol Pavel naše představy odkazuje do patřičných mezí, když píše:
„Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo
ho milují“ (1 Kor 2,9). Zároveň ale ukazuje na
důležitý spojný bod, jímž je láska. Je tu Bůh,
který miluje člověka, a člověk, který je jako
takový lásky schopen. Nebe tedy můžeme
vyhlížet jako setkání dvou lásek: nekonečně
mocné lásky Boha k člověku a – sice mnohem menší, ale přece jen oblažující – lidské
lásky k Bohu i člověku. Ne nadarmo jsou
všechna přikázání, která mají vést člověka k dobru, v evangeliu svedena do jediného „dvojpřikázání“ lásky k Bohu a k člověku. To je jádro lidského pozemského úkolu
i naděje.
K lásce přistupuje ještě další věc, s níž máme zkušenost, a to je radost. Radost z druhých
lidí, radost z poznání, radost z krásných umě-

Zbaven těchto zátěží se člověk může ponořit do oceánu Boží lásky, Božího života. V něm
všechno, co jsme na zemi poznávali jako dobré a krásné, dosáhne pro nás nepředstavitelné
plnosti. A všechno negativní zmizí, protože
v Boží blízkosti to nemá co dělat. Není to příliš optimistické? Jsme schopni uvěřit takové
radostné zvěsti? To záleží na naší zkušenosti
s Božím milosrdenstvím, s jeho láskou a věrností, na naší ochotě nepřizpůsobovat představy o Bohu našim lidským zkušenostem
s různými autoritami a vládci. Protože spása
a nebe jsou darem Boží lásky, ne vykalkulovanou odměnou za naše výkony a bolesti.
Snímek archiv KT
leckých děl, radost z překonaných těžkostí atd.
A tak si můžeme představit naše životní zkušenosti lásky a radosti jako potůčky, které se mohou slít do obrovského oceánu, v němž bude
dostatečné množství vláhy. Tedy naše malé lásky a radosti mají dojít u Boha nepředstavitelně
velkého a nekončícího naplnění. A naše nectnosti, zloby a provinění? Ty nemají perspektivu, ty Bůh vzkřísit nechce. Ty chce odpustit.
Už ve Starém zákoně prohlašuje ústy proroka:
„Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu“ (Iz 43,25). My
však musíme s Boží pomocí své viny a jejich
následky poznávat a s toutéž pomocí odložit,
což může být bolavé. Jenže to je právě očišťování, o němž katechismus říká: „Ti, kdo umírají
v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale
očištěni, i když jsou si jisti svou věčnou spásou,
jsou po smrti podrobeni očišťování, aby dosáhli svatosti nutné ke vstupu do nebeské radosti“
(KKC 1030).

Smrtí projdeme k životu v Bohu
Zůstává zde však jedna nepominutelná skutečnost, jíž je smrt sama. Je to chvíle krajní bezmoci a chudoby, kdy už nebudeme nad ničím
vládnout, nic ze svých pozemských schopností
užívat a všechno zde na zemi budeme opouštět. To v nás právem vzbuzuje respekt i strach.
A Bůh? Poslal nám svého syna Ježíše, který
tímto bodem bezmocnosti, tedy smrtí, prošel.
Apoštol o Bohu říká: „Když ani vlastního syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak
by nám s ním nedaroval také všechno ostatní?“
(Řím 8,32). Máme proto pádný důvod k důvěře, že s Ježíšem smrtí projdeme k životu v Bohu. Proto je třeba prosit o víru, abychom se
v její síle Ježíše pevně drželi i v našem umírání
a mohli po smrti očekávat podle Božích zaslíbení tu úžasnou skutečnost, kterou nazýváme
vzkříšení. A ta se týká jak nás osobně, tak celého stvoření.
Mons. ALEŠ OPATRNÝ,
pastorální teolog, vyučuje na KTF UK

Mezi uchopitelným a nepochopitelným

Caravaggio: Nevěřící Tomáš (1601–1602, olej na plátně, Postupim).

Bohuslav Reynek: Vzpomínka na babičku (1951, kolorovaná suchá jehla s monotypem).

Stejně jako náboženství,
i umění se vždy snažilo
poodhalit největší tajemství
lidského života – otázku
naší budoucnosti.

ka na babičku. Ze škály šedí a černí zřetelně
vystupuje její obrys s šátkem na hlavě a tlumeně prosvětlená podlouhlá tvář. Rozpoznáváme zahradu v Petrkově a autorovo vroucné
zpřítomnění dávno zemřelé milované bytosti (pocházela z Třeště ze mlýna), k níž měl
důvěrný vztah. Na rozdíl od vztahu k rodičům, z jejichž strany pociťoval určité nepochopení. Babička se v zahradě zjevuje jako
éterický přelud. Když se však na grafiku zadíváme pozorněji, všimneme si, že babička
má v klíně snad několik jablek či jiných dozrálých plodů. A že vedle ní sedí nikoli anděl,
nýbrž zcela konkrétní rezatý kocour. A znovu ono jedinečné napětí mezi uchopitelným
a nepochopitelným.

V Janově evangeliu mě fascinuje místo, které
má v sobě zvláštní tajemství a jistý druh napětí. Odehrává se po Ježíšově pohřbu. Apoštolové jsou zalezlí, v izolaci, řekli bychom
„v ulitě obydlí“. Možná jim jídlo a vodu nosí někdo z příbuzných a staví vše před dveře,
jak to známe z aktuální koronavirové pandemie. Zřetelně se píše, že dveře jsou zavřené,
zabouchnuté, nikoli přivřené. A právě zavřeným vchodem nečekaně přichází Ježíš, zdraví se s učedníky, nahlas k nim mluví a Tomáše vyzývá, aby se dotýkal jeho rány a pohlédl
na probodené ruce. Je to chvíle velice intimní
a důvěrná.
Před okamžikem Mistr prošel kamennou
zdí či dřevěnými dveřmi jako duch, a teď příteli

navrhuje, aby si hmatem ověřil jeho otevřené,
nezhojené rány, doslova aby si sáhl na maso.
Na Caravaggiově známém obraze dokonce
bere Tomášovu pravou, dosti špinavou ruku
a její ukazováček si přímo vsunuje do proražené rány v boku. Tak vehementně, že se Ježíšova kůže odchlipuje a napíná. Scéna se odehrává v přítmí, kužel světla dopadá na Ježíšův
obnažený hrudník a na tváře, účastníci mají svraštělá čela, jsou rozechvělí, překvapení,
možná i vyděšení. Zjevení Vzkříšeného a následný haptický prožitek můžeme chápat jako
zkušenost protikladnou, jejímž synonymem je
paradoxnost.

Ne anděl,
ale rezatý kocour
V daleko křehčím a zastřenějším modu se
odehrává scéna na grafickém listu básníka
a grafika Bohuslava Reynka. V tajemné listopadové zahradě, které vévodí bezlistý strom,
připomínající sedmiramenný svícen, sedí před
ním na kamenné lavici útlá vysoká postava,
tmavě oděná. Grafika se jmenuje Vzpomín-

Intimní sféra domova
V této souvislosti se mi vybavuje ještě jeden
obraz, přesněji básnický obraz. Eschatologická touha geniálně přetavená do zcela intimní sféry domova. Ve sbírce Bolest českého
básníka Vladimíra Holana je báseň nazvaná
Zmrtvýchvstání, kterou věnoval Stanislavu Zedníčkovi, příteli z nejbližších. Upro-

střed básně se objevuje postava matky, která svou přítomností stráží to nejcennější
– domov.
Ze Zedníčkových vzpomínek víme, že Holanův vztah k matce byl neobyčejně vřelý: „Vladimír měl maminku nesmírně rád. Zemřela
mu v roce 1960, to už jí bylo kolem čtyřiaosmdesáti let. Ze začátku byla smrt pro Holana
velkou záhadou. Potom pochopil, že k tomu,
aby byla u člověka dokonána spravedlnost,
je nutný život po životě. Když jeho matka zemřela, často se mu po ní stýskalo a přál si,
aby mu z toho svého nového života po životě
něco řekla.“
Možná je jejím vzkazem právě ona báseň:
„Že po tomto životě zde mělo by nás jednou
vzbudit / úděsné ječení trub a polnic? / Odpusť, Bože, ale utěšuju se, / že počátek a vzkříšení všech nás nebožtíků / bude ohlášen tím,
že prostě zakokrhá kohout… // To potom zůstaneme ještě chvíli ležet. / První, kdo vstane,
/ bude maminka… Uslyšíme ji, / jak tichounce
rozdělává oheň, / jak tichounce staví na plotnu
vodu / a útulně bere z almárky kávový mlýnek.
/ Budeme zase doma.“
MILOŠ DOLEŽAL
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Budeme s Pánem navždycky
Každý, kdo čte Nový zákon,
nebude překvapen, že základním
rozměrem našeho života je vzhlížení
k budoucnosti. Advent jako doba
„očekávání“ nás v něm chce posílit.
Křesťanská víra nestojí na jakémsi neurčitém
pocitu, že „něco přece nad námi musí být“, ale na
Kristu, Synu Otce. Proto výhled do budoucna není nejasným tápáním, nýbrž „čekáním na Ženicha“
(srv. Mt 25,1-13). Bez této naděje by náš přítomný život s Kristem nebyl úplný. Proto vedle přítomné služby živému a pravému Bohu „vyčkáváme
z nebe jeho Syna“ (1 Sol 1,10). Musíme „vytrvat až do konce“, abychom mohli být shledáni
„bez úhony v onen den našeho Pána Ježíše Krista“
(1 Kor 1,8). Do smutku soluňských křesťanů nad ztrátou drahých blízkých osob promlouvá apoštol s jistotou, že „s Ježíšem přivede Bůh k životu i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním“
(1 Sol 4,14). Pro dosud živé i již zemřelé se otevírá
jediná perspektiva: „Pak už budeme s Pánem navždycky“ (1 Sol 4,17).
Toto přesvědčení patří k podstatě křesťanské
identity. Víra v plnou věčnou budoucnost – pomineme-li ideologické manipulace – není člověku
ponechanému sobě samému vlastní. Z dějin řecké filozofie víme, že různé myslitelské školy měly
přes velkou rozdílnost svých východisek a cílů jeden společný praktický účel: odstranit neodbytnou
myšlenku na smrt. Smrt samu nemohly odstranit,
ale snažily se – každá svým způsobem – poněkud
ohladit její bodavé hroty. Řecký svět se vyrovnával s myšlenkou posmrtného života ve třech etapách. V pradávném období se mělo za to, že mrtví
existují v jakémsi neurčitém jakoby kouřovém stínu
buď ve svých hrobech, nebo pod svými domy – a ve
světě živých se projevovali mocí, s níž bylo třeba
počítat.

Vstanou lidské stíny?
Následující doba, ovlivněná Homérovými eposy, se
domnívala, že duše zemřelého opustí tělo (někdy
odejde smrtelnou ránou, ale častěji je vydechnuta
těsně před smrtí ústy) a odebere se do hrozného šerého světa Hádu. Tam existuje jako „obraz“ – řecky
eidólon. V Hádu téměř bez výjimky skončí všichni
lidé a není odtud návratu. Duše se v něm „mihotá
jako stín“, jak se praví v Odyseji. Ve třetím období,

Deskový oltář s vyobrazením Posledního soudu od Hanse Memlinga (olej na dřevě, druhá pol. 15. století, Národní muzeum v Gdaňsku).
silně ovlivněném Platónovým myšlením, nastává
pokrok. Duše prý má původ v nebeských sférách,
odkud je uvězněna v pozemském těle. Po smrti ale,
nedotčena nepřátelským tělem, odchází – sama neviditelná, vznešená a čistá – do říše bohů.
Starozákonní hebrejský Šeól je podobný řeckému Hádu. (Septuaginta ho překládá právě slovem
Hádés.) Do něj odcházejí zemřelí, aby v něm žili
svou věčnou stinnou existenci. Ta nemá podobu plného života. Vždyť jaký je to život bez Boží chvály?
„Děláš snad zázraky pro mrtvé, či vstanou lidské
stíny a budou tě chválit?“ (Ž 88,11). Přesto starozákonní vírou tu a tam prozařuje naděje na plný život, který může dát člověku jen Bůh: „Hos-

podin usmrcuje i obživuje, do podsvětí přivádí
a vyvádí též odtud“ (1 Sam 2,6). Také „adventní“
Izaiáš vyslovuje zářivou naději: „Ožijí tvoji zemřelí, má mrtvá těla vstanou. Vzbuďte se a zajásejte,
obyvatelé prachu“ (Iz 26,19). Je pravda, že prorocké naděje často mluví o pozemském duchovním vzkříšení národa, jako je tomu v případě vize
suchých kostí v Ezechielově 37. kapitole. Ale čím
víc se blížíme ke Kristu, tím víc se projasňuje vize plného posmrtného života. V tom smyslu o naději nebeské odměny mluví prorok Daniel a knihy
Makabejské.
Někdy se ale poněkud nepřesně klade do protikladu řecká idea nesmrtelnosti duše a semitské

Nemrskat se v Boží ruce

Barbora Šmejdová,
vyučující na KTF UK
O tom, jak bude vypadat
náš život po smrti, můžeme
uvažovat jen v obrazech.
Každý o něčem vypovídá
a něco zároveň zakrývá.
Radost nebe překoná
všechny pozemské radosti,
avšak už v nich můžeme
náznakem okusit příchuť
nebeského štěstí, protože

každá opravdová radost pochází od Boha. Holan
proti sobě klade obraz „trub a polnic“ a obraz domova nabízející naprosto odlišný sluchový vjem – zvuk
přikládání do kamen, jemné položení hrnce na plotnu a tichounké mletí kávy.
Básníkův obraz domova je podstatný. Nicméně
nesouhlasím s ním v tom, že nutně vylučuje ten obraz první: obraz polnic ohlašujících vítězství. Kdyby
tomu tak bylo, prožívali bychom na zemi radost,
kterou by nebe nebylo schopno nabídnout – radost
z vyhraného zápasu či z úspěšně zvládnuté zkoušky. Myslím, že si tyto představy zaslouží stát vedle
sebe: vůně domova i radost z vyhrané bitvy. V nebi
spatříme plnost obojího.
Lucie Cincialová,
řeholnice a proděkanka CMTF UP
Nevíme, jak bude vypadat
konec světa a Ježíšův druhý příchod. Má být „ve slávě“ (Mt 25,31), takže kolem toho bude asi nějak
hlučno. Věřím (spolu
se sv. Terezkou), že ve své
smrti „vstoupím do života“, že skočím Ježíšovi do
náruče, že budu konečně
doma. Apoštol Pavel říká, že Ježíš „nám vykázal
místo v nebi, protože jsme s ním spojeni“
(Ef 2,6), a že „se odebereme do domova k Pánu“
(2 Kor 5,8).
Líbí se mi ta představa Ježíše, obcházejícího kolem stolu, obsluhujícího nás, Ježíše spokojeného, že nás tam má všechny pohromadě
(srv. Lk 12,37). Možná si na to všechno budu muset ještě trochu počkat v očistci? Ten stav si před-

údajně tělesné pojetí vzkříšení. Je ovšem překvapivé, že tzv. židovské apokryfy nebo učenci, jako
byl Filón z Alexandrie, učí o věčném údělu člověka jako o nesmrtelnosti duše. Zdá se tedy, že plný pojem vzkříšení – těla i duše – je naděje, kterou přináší až Kristovo evangelium. Tato naděje
ovšem není omezena pouze na člověka, i když jeho blažený úděl je středem radostné zvěsti. Apoštol učí, že celé tvorstvo „bude vysvobozeno z poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích
dětí“ (Řím 8,21). To je ono nové nebe a nová země, o které mluví poslední novozákonní kniha
(srv. Zj 21,1).
P. JAROSLAV BROŽ, biblista, vyučuje na KTF UK

Věčný život

Souhlasili byste s Vladimírem Holanem, který svou známou báseň Zmrtvýchvstání končí slovy: „Budeme zase doma“?
Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský
Někde jsem četl, že nežijeme jen v tekuté společnosti, jak ji vnímal sociolog
Zygmunt Bauman, ale že
žijeme v době, kdy je i naše
osobní víra tekutá. Ovšem
jsou tu stále okamžiky, které nám dávají šanci z této
tekutosti vystoupit a podívat se na situaci daleko
pevněji a ostřeji. Jedním z těchto okamžiků je setkání s nejlepší kazatelkou na všech pohřbech. Jde o dámu, která nese jméno „Smrt“. Známý německý literární kritik Marcel Reich-Ranicki tvrdil, že literatura
má jen dvě témata – lásku a smrt. Myslím, že se to
netýká jen literatury, ale i našeho života. Bible jasně
říká: „Duše spravedlivých jsou v Boží ruce.“ Papež
František v jedné ze svých promluv hovoří o tom, že
„místem křesťana jsou Boží ruce“. A dodává: „V rukou Božích jsme bezpeční, ať se děje, co se děje…“
Myslím, že být v Boží ruce a přestat se v ní „všelijak
mrskat“ znamená být konečně doma.

Snímek archiv KT

stavuju, jako když mám před sebou na stole horkou polévku, po které hladově toužím, ale musím
počkat, až ji budu moct sníst. A taky jsem zvědavá, jak bude vypadat naplnění oné věty, že se ho
pak už nebudeme na nic ptát (Jan 16,23). Mám tolik otázek! Nebe bude nejspíš jedno velké, užaslé:
„Aha…!“
Josef Prokeš,
kněz a administrátor farnosti Vodňany
Náš pozemský život se má
k životu za smrtí v nebi jako semínko a vzrostlý
strom. V semeni už je
všechno nějak připraveno,
ale teprve až padne do země a odumře, přinese hojný užitek. Už tady na této
zemi zažíváme zárodky
věčného života v nebi.
A to právě v okamžicích, kdy jsme v hloubce
svého srdce, kdy více jsme, než že bychom něco
dělali. Jsou to okamžiky, kdy je nám, jak říká Holan, útulno, kdy je nám jako doma. A je zajímavé,
že často to může být i uprostřed situací, které jsou
nelehké, kdy prožíváme něco bolestivého. Navzdory tomu v hloubce srdce probleskuje zvláštní světlo
pokoje a naděje, světlo domova.
Na této zemi zatím jen v zárodku. Ale už teď nás
učí, co můžeme čekat po smrti. Pak už to bude napořád. A máme velkou možnost do tohoto domova
sestupovat už i na této zemi. V tichu své modlitby,
v podání ruky blízkému člověku nebo s Holanem ve
vůni šálku dobré kávy. Navzdory všemu těžkému,
co ještě prožíváme.
( jš)

Víra nám jednoznačně říká, co přijde po smrti. Stačí jen vyvodit závěry z toho, co už víme.
Přijmeme věčný život, to znamená nejen život,
který nikdy nekončí, nýbrž dokonalý život, který je jen životem a ničím jiným, který v sobě
neobsahuje stárnutí a v němž není po smrti ani
stopy. Stručně řečeno: život podobný životu
Božímu, pokud jej lidská bytost vůbec může
sdílet. Tento život povedeme jako lidé, tedy
nikoli jako duchové, nýbrž jako bytosti z masa
a krve, v nichž se všechno duchovní vyjadřuje
tělesně a všechno tělesné je ovládáno a prodchnuto duchem. Nikdo nebude žít sám pro
sebe, nýbrž ve společenství s ostatními lidmi,
zvláště s těmi, které jsme v tomto životě milovali – bude to život, jaký k člověku patří. Protože jsme zemřeli jako lidé, dostane se nám věčného života jen tím, že nás Bůh ve své tvůrčí
všemohoucnosti vzkřísí tak, jako vzkřísil Ježíše.
Věčný život nám bude nekonečnou radostí. A okolní svět bude přitom tak přetvořen,
aby se stal základem i předmětem této radosti.
Bude to blažený, vykoupený svět, jaký Bůh člověku určil, o který se však člověk svým hříchem
připravil, a tím jej porušil. Nekonečná radost
bude možná proto, že člověk bude přebývat
bezprostředně a bez nejmenšího stínu pýchy
ve společenství s Bohem. Kdo žije v naprostém souladu s Bohem, zažívá svět úplně jinak, ne snad jako nepřítele nebo jako výzvu
ke zpupnému panování, které se samo zatratí
svou neomaleností, nýbrž jako Boží svět, stvořený lidem k požitku a radosti.
Život věčný je konečným vítězstvím Božího
milosrdenství nad hříchem. Musíme však konečně přiznat své hříchy a odříci se jich. Pochopíme-li svou hříšnost, nic už nás nemůže
po smrti svést a postavit nás proti Bohu. Tváří
v tvář Bohu může člověk svůj vzdor vůči Bohu
bolestně chápat už jen jako bezmeznou bláhovost.
OTTO HERMANN PESCH
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Adventní výzva biskupů
Už tuto neděli rozsvítíme na
adventním věnci první svíčku.
Na prahu adventní doby vydali
čeští a moravští biskupové výzvu
k modlitbě, postu a almužně.
Drazí bratři a sestry, všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život.
Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro
uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali
mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení
bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji
senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.
Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě
slouží nemocným nejen jako profesionálové,
ale i jako dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali do ekonomických těžkostí, či vzpomínka

na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění
modliteb, k nimž je dobré připojit půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale
i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí
a zdraví.
Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil
na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný

půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat almužnu na libovolný dobrý účel. To
vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme
se k nim v celé naší zemi po první tři středy
v prosinci – 2., 9. a 16. 12.
Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem

ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ
Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme
v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako svému
Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby
malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto
uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako
našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu
vládne a všechno tvoří nové.
Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes
začít nový život. Prosíme tě, smiluj se nad
námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám
srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš, že nejsme
schopni bez tvé pomoci vykonat žádný dob-

rý skutek. Dej nám své požehnání, abychom
byli schopni konat alespoň malé skutky lásky.
Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima,
usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj našima rukama. A kdybychom
na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám
způsobem tobě vlastním – milosrdenstvím
a něžnou láskou. Přijmi nás, malý Králi, do
svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry a obejmi nás svou láskou. Amen.
(pro modlitbu u jesliček v rodině)

nás. Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme především svou ochotu přijmout
Boha, který k nám o Vánocích přichází jako
Zachránce v betlémském dítěti. Když k této
Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat,
když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme
betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na
svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme
úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří
vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně
a věřme, že Bůh ukáže své slitování. Nebude
se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní nejsme.
Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky
jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní
nejen náš život, ale taky přemůže nenávist
v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět ke své první Lásce,
k Bohu.
Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele i jeho darů.
Vaši biskupové

Děkuji rodinám za jejich námahu a úsilí
Všem rodinám a jejich členům,
kteří v současné situaci potřebují
povzbuzení, píše předseda Rady
České biskupské konference
pro rodinu, olomoucký
pomocný biskup Josef Nuzík.
Milé rodiny, děti a rodiče, v posledních měsících a týdnech zalétají často mé myšlenky
a prosby při bohoslužbě a v modlitbě nejen
k lékařům a všem, kteří se starají o naše nemocné, k těm, kteří musí při řízení naší společnosti činit nelehká rozhodnutí, nebo ke
kněžím, jejichž služba doznala s ohledem na
současnou situaci změn, ale zcela zvláštním
způsobem také k vám, kteří žijete v rodinách.
Myslím na rodiny, které jsem měl příležitost poznat jako člověk, kněz i biskup, ale také
na vás, které osobně neznám. Tyto myšlenky
se ve mně rodí, když jdu ulicemi nebo parky
našeho města a potkávám maminky a tatínky,
jak kráčejí společně se svými dětmi, když cestuji a míjím auta, v nichž se veze rodina, nebo
když večer pozoruji rozsvícená okna v rodinných či panelových domech. Všem, s nimiž se
takto skutečně či obrazně střetávám, zasáhla do všedního běhu života pandemie koronaviru a ocitají se v situacích, které až dosud
nemuseli řešit. Z hloubi mysli řady rodičů se
vynořují neodbytné otázky: Kdy to asi skončí?
Vrátí se vše k normálu, nebo to bude úplně jiné? Nepodepíše se to negativně na vzdělání
našich dětí? Budeme moci i nadále pokračovat v zaměstnání nebo podnikání? A co pří-

Z letošní pouti rodin na Svatém Hostýně.
jmy, utáhneme chod naší domácnosti? Možná
jste si je kladli i dříve, ale zřejmě ne tak často
a v takové míře. Vypořádávat se s nimi není
snadné a vyžaduje to od vás značnou dávku
sebeovládání, zejména když se snažíte nedávat najevo obavy z dalšího vývoje před svými
dětmi. Sami nejlépe víte, jak je pro vás rodiče
obtížné nenechat se ovládnout strachem a nepoddat se skeptickým úvahám, neboť ruku
v ruce s tím se z domova vytrácí pohoda, chuť
do života, a hlavně naděje, že i toto období

Snímek Milena Machálková / Člověk a Víra
jednou skončí a že má (třeba zatím skrytý)
smysl.
Také v tomto nezvyklém čase musí doma všechno fungovat, přestože přibylo práce a starostí s dětmi, které se kvůli zavřeným
školám učí samy, což ty malé moc neumí a ty
větší by zase raději věnovaly čas něčemu jinému. „Je to fuška, je to dřina,“ slýchám někdy
od rodičů. Chtěl bych vám za tuto vaši námahu a úsilí moc poděkovat a ubezpečit vás, že si
této vaší „domácí“ práce nesmírně váží i sám

Bůh. Jsem přesvědčen, že po letech tuto vaši
snahu a s ní spojené oběti docení i vaše děti
a také že vy sami budete tuto dobu vnímat jako
tu, která vám mnohé dala, i když nebyla jednoduchá. Jde o paradoxy života, které potvrzuje
řada příkladů z minulosti.
Prozatím nám nezbývá, než společně pokračovat v prožívání této doby a ve svém životě. Pokládám za užitečné dělit se o dobré
zkušenosti a rady, které mohou pomoci věci
ulehčit nebo zlepšit, a proto si dovolím jednu
takovou malou radu vám nabídnout. Denní
modlitba církve nazývaná breviář, kterou se
modlí všechny zasvěcené osoby – kněží, řeholní sestry a bratři – a také mnoho laiků, začíná
vždy stejnými slovy: „Bože, pospěš mi na pomoc.“ Toto zvolání je výrazem touhy po Boží
pomoci a narazíme na ně v žalmech na několika místech, a to v okamžiku, kdy se člověk cítil
slabý, nejistý či osamocený; kdy měl pocit, že
vše zůstává pouze na něm; kdy potřeboval slyšet odpověď; kdy toužil po vysvobození z těžké situace. Všude tam se starozákonní člověk
obracel na Hospodina a volal: „Bože, na pomoc mi pospěš!“ (Žalm 70,2). Milé rodiny,
kéž užíváme této střelné modlitby pokaždé,
když se cítíme podobně jako muži a ženy v době starozákonní, tedy slabí, nejistí či nedostatečně způsobilí zvládat situace, které jsou před
nás kladeny, a kéž můžeme po prodělané životní zkoušce prohlásit: „On (Hospodin) se
ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem
volal“ (Žalm 40,2). Věřím, že po odeznění
pandemické krize si budeme moci říci: byla to
zvláštní doba, ale hodně jsem se díky ní naučil,
a i v této době stál Bůh při mně.
Se vzpomínkou v modlitbě a s požehnáním.
JOSEF NUZÍK, předseda Rady ČBK pro rodinu

Poznejte příběhy pražských vinic
Objevte kouzlo pražských vinic.
Jejich vína, rok od roku
kvalitnější, si lidé zvykli chutnat
přímo na osluněných
svazích vihohradů
s nádhernými výhledy
na metropoli.
Vydejte se Prahou za vínem,
do vinic starších,
nových i těch
obnovených.

Pojďme ho co nejvíce
věnovat vylepšování
a prohlubování vztahů
s lidmi i s Bohem.
ZADAVATEL:
KDU-ČSL
ZPRACOVATEL:
JINDŘICH LIEBICH

kupujte na www.grada.cz

Nastává
čas adventu.

Křes ťa ns t v í
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Z hvězdy vyšlo Slunce
V něm byl život a život byl světlo lidí… (Jan 1,4)
Pavlína Marie
Kašparová OP

„profesionalizace života“. Místo zpěvu si pustíme rádio, místo ručně psaného dopisu posíláme předtištěná přání (nebo na sociálních
sítích tzv. gify) a místo kreslení si s dětmi se
radši společně podíváme na animovanou pohádku. Nicméně když se letos na jaře pracovní život skoro zastavil, mnohé z nás to hnalo
k oprášení hudebních nástrojů, pečení chleba,
zahradničení a umění, protože jsme najednou
měli čas vnímat, jakou radost nám to všechno
přináší.
Důvodem je naše povolání podílet se na Božím tvořivém aktu vlastními dary a životem
samotným. Tuto schopnost kreativity se nám
většinově podařilo převést jen do sféry vlastního profesního života, zatímco jinde využíváme dovedností ostatních. Na tom jistě není nic
špatného, protože to přispívá ke kvalitě života
nás všech. Nebezpečné by ovšem bylo nechat
ostatní žít náš život. A víra není nic jiného než
život. Je proto třeba ji žít z plných sil!
Nedostupnost „profesionálních bohoslužeb“ nás mohla povzbudit vzít do ruky Písmo
svaté nebo růženec, přečíst si duchovní literaturu a najít si čas na sdílení s ostatními. Ale stalo se to? Pokud ne, zkusme zjistit proč.

Už je jasné, že letošní advent bude kvůli
pandemii jiný, přesto může oživit náš
vztah k Bohu. Vždyť Kristův symbol –
světlo máme na dosah ruky kdykoli.

N

astává adventní čas a letos nás pravděpodobně nečekají žádné roráty,
nebo jen v omezeném počtu, ani adventní koncerty a další milé tradice
jako společné rozsvěcování vánočního stromu (často doprovázené svařákem) či adventní
trhy, které nám zpříjemňují čekání na Vánoce.
I takto by mohl začít letošní první adventní
příspěvek Perspektiv. Oproti autorům z předchozích let mám tu výhodu, a vlastně i nevýhodu, že můžu napsat o něčem, co by nám ještě nedávno znělo jako bláznovství. Nemusím
se trápit ani tím, jak nezabřednout do klišé
něžných rozjímání o adventním věnci, které
jste již pravděpodobně četli mnohokrát. A to
všechno proto, že ve chvíli, kdy píšu tento článek, celý svět se zadrženým dechem sleduje
znovu vzrůstající čísla lidí nakažených nemocí
covid-19 doma i ve světě.

Symbol světla máme
po ruce vždy

Když
se hroutí jistoty
Jenomže se zdá, že ten dech zadržujeme už
moc dlouho, a některým z nás pomalu dochází. Jiní už tu tíhu neunesli a začali křičet: na
představitele vlády, na své spoluobčany a příbuzné, i k Bohu. Většina z nás prožívá velké
období nejistoty a s příchodem adventu, který je pro nás za běžných okolností příjemnou
změnou po poněkud fádním období mezi letní
dovolenou a super krátkými dny, si uvědomujeme, že všechno může být jinak. Že jistoty, ke
kterým se běžně utíkáme, se hroutí a my nemáme prostředky, jak tomu zabránit. Ani koňské
dávky vitaminu D, ani respirátory nejvyšší kvality nás totiž neochrání před rostoucím pocitem beznaděje plynoucím z této bezmocnosti.
V této chvíli mnozí vyhlížejí světlo na konci
tunelu, které by nebylo jen poblikávající žárovkou, nýbrž pořádným ohnivým kotoučem,
pravým Světlem, Spasitelem.
Silent (Tichá, 2018).

Celá
pointa evangelia
Na začátku Janova evangelia čteme o přicházejícím Kristu, že „v něm byl život a život byl
světlo lidí“. Jakkoli se nám může zdát Janova
teologie komplikovaná, první kapitola, známá jako Prolog, představuje souhrn jejích nejdůležitějších bodů. Akademickým jazykem
bychom mohli říct, že se jedná o „abstrakt“
k následujícímu textu, tedy něco, co ve zkratce shrne celou pointu (nic pro ty, kdo se rádi
nechají překvapit). Napsat dobrý abstrakt se
považuje za jistý druh umění. Jan si v tomto
případě pomohl symbolickým jazykem, přičemž nejsilněji působí spojení Krista se světlem a životem. A v tom spočívá genialita nadčasovosti tohoto textu.
Všimli jste si někdy, jak mnoho jevů spojujeme i dnes s tematikou světla? Říkáme třeba
„jiskřička naděje“, „svíce života“, „osvícení“, „zápal pro věc“ nebo „rozbřesknout se“.
Symbol světla a s ním spojený symbol ohně
představuje základní předpoklad života. Proto
je světlo častým pojmenováním samotného
Krista. Každou neděli například vyznáváme,
že Kristus je Světlo, vycházející ze Světla –
z Otce. Při velikonoční liturgii zase slyšíme
kněze třikrát zpívat při pozvedání paškálu:
„Světlo Kristovo“. A pro příznivce hudby je
zde Michnova adventně-vánoční píseň Z hvězdy vyšlo Slunce, která slovy kosmologického příměru popisuje narození Krista z Panny Marie.

Zde se dotýkáme něčeho velmi důležitého.
Přiznejme si, jak často je pro nás víra něčím
přidaným, nezasahujícím nás osobně, a někdy
dokonce čímsi obtěžujícím. Že při čtení Písma
nevěříme, že čteme svůj vlastní příběh, nebo
že události, které se staly skoro před dvěma
tisíci lety, nám znějí poněkud neskutečně
a s ledasčím třeba i nesouhlasíme. Ač to může
znít buřičsky, nebraňme se těmto myšlenkám.
Jimi totiž přiznáváme, že je zde vztah (třebaže
potřebuje obnovu) a že si uvědomujeme, že
něco nefunguje, jak má. Nehledejme problémy
ve strukturách a vedení, ale ptejme se, jak je to
se mnou ve vztahu ke Kristu a zda je on tím
světlem, které mi dává život.
V devátém verši Prologu čteme, že Kristus,
pravé světlo, osvěcuje každého člověka. Každý

Snímky Pavlína Marie Kašparová
tedy máme schopnost tohle Světlo rozpoznat
a vést s ním osobní dialog. Nemusíme k tomu
umět latinsky ani používat vysoce soﬁstikovaná slova. Stačí jen začít.

Nenechat ostatní
žít náš život
Až donedávna jsme měli pocit, že tuto „práci“
za nás mají dělat „profesionální věřící“, kněží,
kteří k tomu mají vzdělání. Posledních pár měsíců nám však pomohlo pochopit, že se v takovémto postoji poněkud vytratil náš osobní
vztah k Bohu. Životní styl nabídky a poptávky dal vyrůst fenoménu, který můžeme nazvat

Světlo každého z nás
Nejdůležitější část citovaného textu Janova
evangelia nám ovšem mohla uniknout – totiž
že tohle živoucí světlo je světlem lidí, tedy světlem každého z nás.

Omitted (Opomenuto, 2018). Sekvence ze stejnojmenné videokoláže na téma opomíjených částí biblických
veršů, například Iz 51,6 nebo Mt 6,28.

Možná nevíme, jak tento osobní dialog s Bohem začít, anebo máme strach, že neovládáme ten správný teologický jazyk. Zkusme to
tedy jako evangelista Jan se symboly. Konkrétně symbol světla totiž máme k dispozici
vždy. Vzpomeňme si na Krista, zdroj našeho
života, pokaždé když ráno doma rozsvítíme,
abychom se vypravili do práce, nebo když zapínáme lampičku pro dítko, které trápí noční
děsy. Anebo když nás potěší vykukující paprsek slunce skrze zamračenou oblohu nebo
když hodiny mžouráme do oslepujícího světla
obrazovky při online výuce. A pro ty, jimž zní
všechny tyto nápady příliš obyčejně, jsou zde
stále k dispozici již zmíněný adventní věnec
nebo Betlémské světlo, které nám skauti snad
přinesou i letos.
Víra totiž není něco přidaného, ale je to živý
vztah a záleží jen na nás, jak kreativním ho
uděláme. Dnes už víme, že nadcházející Vánoce nebudou jako jindy. A je to snad i dobře.
Ono „jindy“ totiž nemuselo být úplně ideální.
Když jsme totiž okouzleni sváteční atmosférou
nazdobených kostelů, světly reﬂektorů a odleskem pozlátka, může nám uniknout, že to
pravé světlo, které je naším životem, je Kristus. Nezapomeňme, že kouř kadidla a hudba
varhan slaví tu tichou chvíli, kdy se samo
Božské Světlo dotklo naší lidské existence tím
nejtajemnějším způsobem – vtělením, a že odteď spolu můžeme mluvit společným jazykem
lidské zkušenosti.

Dokud se nám
nerozbřeskne
Až nás v následujících dnech bude opět tížit strach z budoucnosti, až budeme bojovat
s pocitem zoufalství při sčítání ztrát anebo
se nám nebude dostávat dechu k povzbuzení ostatních, vzpomeňme si na verše z Janova Prologu. Můžeme si je třeba napsat na
kousek papíru, který si připevníme na lednici
společně se seznamem na nákup nebo s účtem
za telefon. Opakujme si verše o tom, že Kristus
je zdrojem života a pravé Světlo, dokud se nám
„nerozbřeskne“ a nepochopíme, že je to život
každého z nás, o kterém se zde mluví. A hlavně
– nezapomeňme číst dál, až tam, kde se píše,
že „to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila“.
Kéž nás tato slova ujišťují o tom, že na nic
nejsme sami, a že i když není v našich silách zastavit ani ty nejmenší pohromy, máme někoho,
kdo přemohl celý svět (Jan 16,33).
Autorka je řeholnice české kongregace sester
dominikánek, v současnosti žije a studuje
v Cambridgi ve Velké Británii. Profesně se
věnuje výzkumu a tvorbě umění, které slouží
k pochopení a prohlubování víry. Ve své
doktorské práci Art as a Living eology
(Umění jako živá teologie) se zabývá otázkou,
jak může umění přispět k dialogu s Bohem,
se sebou samým a mezi lidmi obecně.
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Středopravá koalice z rozumu

C

o si prosím myslíte o tom, jaké to
bude v očistci? Budou si tam duše
moci pomáhat? Četla jsem knihu
C. S. Lewise Velký rozvod, je to sice
ﬁkce, ale tam si pomáhají, i duše z nebe jim
přišly na pomoc!“
Asi jsem paní zklamal: „Víte, já nevím, jaké
to tam bude, a nebudete mi to věřit, mně je to
fakt úplně jedno.“ Když se to tak vezme, očistec
je křesťanskou verzí zákona karmy. O té si asi
většina křesťanů myslí své, možná stejně jako
leckterý buddhista o katolickém očistci. Protestanti tu, myslím, raději mlčí.
„Je mi to jedno,“ je jen moje reakce na ty
prvoplánové, Boha nedůstojné fantazie o pekle a očistci. Před tajemstvím zla bychom měli
být stejně pokorní jako před tajemstvím Božím. Očistec i peklo poměřujeme svým obrazem Boha: čím bude menším, tím hroznějšími
nám budou.
Procházím se brzy ráno po nábřeží Vltavy, mračí se a pomalu rozednívá. Od řeky jde
hustá mlha, těžko jí proniká světlo pouličních
lamp, tu a tam se vynoří rybář. Jaké je to asi
v nebi, napadá mne. Povídávám-li si s Ježíšem a Donem Boskem, proč bych nemohl s tatínkem a bráchou? Tu jakoby mlha ten prostor mezi nebem a zemí vyplnila a najednou
se stala světlem. Zalily mne láska a vědomí, že
nejsem sám a jsem součástí velikého zástupu,
celku, do něhož patří úplně všechno. Z mlhy
se spíš tušeně než doopravdy vynořuje panoráma hradu a katedrály a osamělý fotograf
se to marně snaží zachytit. Je nebe láska? Jde
to vyfotit?
Chtěl bych tak umět milovat! Láska je jedinou skutečnou spiritualitou, a přitom je
tím, co nám duchovním snad nejvíce schází.
Žalm 44 zpívá o vítězství, jež Izraelcům dobylo
„světlo Boží tváře“. Jsi, Bože, světlo? Jaké to je,
žít ve světle? Je-li tohle skutečným životem, co
je to pak za život, žitý bez tebe?
Láska, to je jiné jméno pro světlo, ta „večernice, plující temnou oblohou“, jak jsem stokrát
zpíval, aniž věděl co.
Oděl se Bůh světlem jako
pláštěm a oděl tak i Evu
s Adamem, než je ze zahrady vyhnal do světa.
Světlo mne zajímá, a ne
tma; nebe, a ne očistec
a peklo.

Adventní čekání
GLOSA

Jiřího Macháně

S

pirálu lákavých nabídek, reklamních sloganů a „dudlajdá“ obvyklou od poloviny listopadu letos (prozatím) ztišil koronavirus.
Cestu k naší pozornosti si tak nyní může
mnohem snáz razit advent a tajemné ticho
očekávání.
Už pár týdnů prožíváme čas rodinné
církve: modliteb i bohoslužeb ve společenství těch nejbližších. Pravděpodobně
bude takový z větší části i letošní advent.
Když jsem se jako kluk vracel ve všední
den večer z ministrantské služby, romanticky jsem si v předvánočním čase snil,
jak už Josef s Marií určitě putují směrem
k Betlému. A strádají podobně jako já tím
mrazivým chladem adventní krajiny Podkrkonoší. Na rozdíl ode mě je každý ten
večer ovšem nečekaly pohoda a klid vytopeného domova, teplého čaje, večeře
a společenství rodiny při modlitbě u adventního věnce.
Josef s Marií psali kus dějin spásy, když
se nuceni světskou mocí vypravili nechat se
sečíst do Betléma. A my jsme povoláni na
ně navázat: převzít od nich štafetu nepohodlí a oběti a psát dějiny spásy tady a teď
v naší rodině, když například nemůžeme
do kostela. A naši biskupové nám k tomu
svou adventní výzvou (viz str. 6) k modlitbě, postu a almužně hezky umetají cestičku. Nebudeme tak s nadějí čekat jen na
otevření kostelů i obchodů. Místo toho
můžeme aktivně a rodinně vyhlížet Vánoce.

ANKETA:
Jaký máte letos adventní věnec?
a) vlastnoruční; b) koupený;
c) darovaný; d) žádný.
Hlasujte na www.katyd.cz
Otázka v minulém KT zněla:
Připomněli jste si letos výročí
17. listopadu?
a) ano (69); b) ne (39).

příjemné dědictví dluhů. Ale to bych předbíhal. Nejprve nastane především boj o místa na
kandidátkách. Tento boj bude jistě nejtvrdší.
Je to jistý paradox, ale politická realita, že právě tyto souboje jsou nejtvrdší. Zasloužilí straníci ucítí příležitost, kterou si nebudou chtít
nechat ujít. I když ani diskuse o politickém
programu a strach jednotlivých stran ze ztráty
vlastní suverenity a identity nebudou příjemné. Myslím, že lidovci tím budou trpět nejvíc.
Vznik této trojkoalice je vysvětlován jako
sňatek z rozumu. Pro manželství je uváděno
vícero důvodů. Tradiční strany chtějí získat
moc, která jim umožní řešit současnou politickou situaci. Navíc je to obrana tří stran
proti ANO 2011 a Andreji Babišovi. A konečně do třetice si strany slibují, že vzhledem
k nastavenému přepočtu hlasů na mandáty
získají více poslaneckých mandátů, než kdyby kandidovaly samostatně. Navíc je pravdou, že kdysi sebevědomá a hrdá TOP 09 se
pohybuje na hranici volitelnosti a ani KDU-ČSL nemůže být se svými preferencemi spokojena.

Přesvědčit tisíce
„nevoličů“
© Jan Hrubý

Politické strany ODS, KDU-ČSL
a TOP 09 patří k tradičnímu spektru
české politiky, ale v minulosti nejednou
stály proti sobě. Dnes jsou ochotny
spolupracovat a vytvořit předvolební
koalici. Co tento postup může
přinést a jaká má naopak úskalí?

KOMENTÁŘ
Michala Pehra

S

taří latiníci (např. Cicero) se v takovýchto situacích ptali: Cui bono? V čí
prospěch celá věc bude? Zeptejme se
tedy tak i my. Jinými slovy – pátrejme,
co je cílem a důvodem těchto plánů a úvah
a co by takové propojení přineslo celé naší
zemi. Není to koneckonců v českých moderních dějinách poprvé, co se děje něco podobného. Na začátku století jsme měli čtyřkoalici a před posledními parlamentními volbami
to byl pokus o vytvoření koalice mezi lidovci
a starosty. A přiznejme si, oba příklady z minulosti nejprve provázely velké nadšení a naděje vystřídané později frustrací z větších či
menších neúspěchů těchto projektů. Nebude
se situace opakovat? Poučili se naši politici
z těchto kauz?
Český volič je náchylný k idealismu a nové
projekty se mu líbí. Autoři trojkoalice v to pev-

ně doufají. Lidé chtějí změnu za předpokladu zachování nebo zlepšení svého blahobytu
a životního standardu. A tak, nedojde-li k politickému zemětřesení, občanští demokraté,
lidovci a „topkaři“ (to slovo se mi moc nelíbí)
budou kandidovat ve volbách 2021 společně.
Co to v praxi bude znamenat?
Především že koaliční kandidátka bude muset získat alespoň 15 procent odevzdaných
hlasů, což v přepočtu představuje 800 tisíc
voličů. S jistou nadsázkou řečeno: spojenci bojují o to, aby získali pověstný milion
přívrženců.

Rizika a výhody
spojenectví
Podaří se této trojkoalici opravdu získat tolik
hlasů? Co na tuto koalici řekne veličenstvo
volič (jak svého času říkával redaktor Hlasu
Amerika Ivo Ducháček), který je v okamžiku demokratických voleb jediným suverénem
a rozhoduje o osudu země? Otázky přibývají
a jsou pochopitelné i obavy. Je toto spojenectví rozumné? Dokáže koalice voliče zaujmout
a přesvědčit?
Osobně bych si to přál. Jenže jistý si tím
nejsem. Cesta ke kýženému výsledku nebude jednoduchá. Čeká nás neklidná zima a ještě obtížnější politické jaro. Politické strany se
v čase koronakrize a jejích následků budou
domlouvat a hledat bolestivé kompromisy. Budoucí vláda totiž bude muset řešit ne zrovna

To nejdůležitější ovšem bude strany v tomto boji teprve čekat. Musí přesvědčit voliče
o své pravdě – a nehraje se tu jen o pravidelné voliče, ale také o občany, kteří běžně
k volbám nechodí. Při těch posledních parlamentních už to bylo 40 procent. To nebude
snadný úkol. Pokud se to však podaří, čeká trojkoalici ještě další koaliční kolo, kdy bude hledat partnera do vlády. To bude další složitý
úkol. Koho oslovit? Budou to Starostové, Piráti, ČSSD nebo někdo další? A je zde možná
spolupráce s ANO 2011? Například TOP 09
ukázala, že i přes svou tradiční kritiku Babišova hnutí, vůči němuž se tvrdě vymezovala, je
schopna spolupracovat na komunální a krajské úrovni v zájmu získání podílu na moci.
Je to dobré, či špatné? Někdy mám pocit, že
to závisí jen na tom, jak schopné má strana
mediální poradce, kteří veřejnosti celou věc
vysvětlí.
V případě povolebního vyjednávání už půjde opravdu do tuhého. Přijmout odpovědnost
za vývoj země není nikdy jednoduché. Navíc
vyhlídky budoucnosti nejsou růžové. Nevíme, jak vysoký bude účet za celou koronakrizi
a k jakým nepříjemným opatřením bude muset
budoucí vláda přikročit. Nikdo z nás přece nepodpoří zhoršení svého životního standardu.
A tak prosme Pána Boha,
aby dal politikům (ale i voličům) moudrost a rozum,
kterého se jim ne vždy dostává.
Autor je historik
a politolog, vysokoškolský
pedagog a zastupitel města
Louny za KDU-ČSL

Jak se má chovat slušný katolík?
Situace v Polsku se v poslední době
vyhrocuje, a proto přinášíme komentář
našeho dlouholetého spolupracovníka,
polského dominikánského kněze.

KOMENTÁŘ
P. Tomasze Dostatniho OP

J

ak se může slušný a otevřený katolík chovat v situaci, jaká nastala nyní,
kdy se katolická církev v Polsku ocitla
v těžké krizi? To je otázka, kterou mi
lidé kladou. V situaci, kdy výrok Ústavního
soudu přivedl lidi do ulic, kdy se kardinál
Gulbinowicz ukázal jako příčina pohoršení
a kdy si kardinál Dziwisz, jemně řečeno, nic
nepamatuje. A kdy další pastýři čekají na výrok vatikánského nebo polského soudu. Pandemie běsní a nejvyšší předseda (strany Právo
a spravedlnost) vyzývá členy strany a sympatizanty, aby všemi možnými prostředky bránili
církev. Co mohu navrhnout já? Jak se mám
zachovat?
Zaprvé, jsem-li věřící člověk, měl bych se
ptát: Co mi Bůh těmito situacemi chce říci?
Nevyhýbat se zpytování svědomí tím, že budu
poukazovat na to, že za tuhle situaci mohou
jiní. Pátrat ve vlastních řadách, v chování

křesťanů, zda právě my nejsme příčinou hněvu ostatních.
Zadruhé, nepřistupovat k lidem opačného
názoru, mnohdy i ostře vyjadřovaného, jako
k nepřátelům. Snažit se unést rozmanitost. Vidět ve druhém člověku bratra a sestru. Člověka, jako jsem já sám.
Zatřetí, mírnit špatné emoce. Mluvit s oponenty tam, kde je to možné. Zapojit se do dialogu chápaného jako schopnost nahlédnout
věci i očima druhého.
Začtvrté, prosit o odpuštění. Za své hříchy,
pokud je u sebe vidím, a za hříchy svých spoluvěřících. Je třeba je pojmenovat, a jsou-li veřejné, veřejně se omluvit. S žádnou veřejnou
omluvou se to ještě nikdy nepřehnalo. A je-li
to nutné, veřejně projevit pokání. Jan
Pavel II. se omluvil za hříchy církve, lidí církve. Je potřeba evangelijní vize hledící dopředu a do budoucnosti. Stavět na odpuštění
a smíření. To je uzdravující. Protože znovu
může být vše jinak.
Je zapotřebí slušných lidí. Slušných křesťanů a slušných Poláků. První československý
prezident T. G. Masaryk promlouval ke svým
krajanům pomocí tří hesel, na nichž by se měla
budovat budoucnost nového státu či společnosti: nebát se, nekrást, nelhat. Bylo by dobré, kdybychom i my v Polsku viděli, co znamená být odvážný, upřímný a mluvit pravdu.
Evangelijní hodnoty jsou velmi podobné. Stojí za to číst evangelium a postavit se

na stranu lásky, nikoli nenávisti; na stranu
pravdy, a ne lži; na stranu svobody a odpovědnosti za to, co je společné. Církev, lidé
církve zklamali, proto ta vzpoura v ulicích.
A to i s protináboženskými hesly. Dokud neuvidím v této vzpouře očistnou vlnu, nejsem schopen ani důkladně zkoumat své svědomí, tedy být křesťanem živé víry. A jiný
způsob křesťanské existence přece nedává
smysl.
A zapáté – přečtěme si pozorně evangelium. Nastavme si zrcadlo. Podívejme se do
něj. Zahlédneme zlo ve svém vlastním oku.
Ale všimněme si i dobra, i toho nejmenšího,
a zkusme ho obdělat, zabezpečit a rozmnožit.
Pravda a láska, jak říkal Václav Havel, musí
zvítězit nad lží a nenávistí. To je stále aktuální – jak v polském, tak v katolickém kontextu,
ve kterém se nyní nacházíme.
Autor je dlouholetý spolupracovník redakce
Perspektiv KT, zakladatel Polské duchovní
správy v České republice, Střediska křesťanské
kultury při klášteře
sv. Jiljí v Praze a Dnů
polské a české křesťanské
kultury. Působil v Praze
v prvních letech svobody.
Text převzat se svolením
deníku Gazeta Wyborzca,
kde vyšel 11. listopadu 2020
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Hudební pozdrav paní Zdislavě
K 800. výročí narození
sv. Zdislavy vychází
CD s kantátou k její
poctě Já vládnu
pouze láskou, kterou
složil Jan Zástěra
na libreto JANA
MATOUŠKA. Ten
skladbu přiblížil v rozhovoru.
Čím jste se nechali inspirovat a které momenty
ze života sv. Zdislavy jste zvláště chtěli připomenout?
životě sv. Zdislavy z Lemberka
a Křižanova toho bohužel není příliš známo. Přesto její kult je i po
staletích neobyčejně silný a živý.
Nechtěli jsme vysochat portrét Zdislavy jako
světice, ale ztvárnit ji také jako živou dívku,
manželku, matku, léčitelku, křesťanku. Symboly v textech písní odkazují na romantické
okolí Lemberka a města Jablonného – například malebnou lipovou alej či „Zdislavinu“
studánku s léčivou vodou.
Souběh výročí a pandemie sice znemožnil
větší oslavy, máme však za to, že právě díky
této náhlé hrozbě k nám může ještě více promlouvat Zdislavina obětavost a péče o nemocné, a budeme rádi, když se skrze naši hudbu
dostane k lidem vlna naděje. A snad také trocha lásky, o které je dílo především.

O

Kteří další umělci se na nahrávce podílejí?
Na albu uslyšíte komorní sbor – dvacet nadšených zpěváků z celé republiky, kteří kantátu
zvládli nazkoušet a nahrát v rekordním čase mezi
oběma letošními covidovými vlnami, doprovází smyčcový kvintet. Hudební čísla prokládá
recitací a závěrečným sólem herečka libereckého divadla Karolína Baranová, která přednáší jednotlivé momenty ze Zdislavina života.
Co obnášelo natáčet v těchto ztížených
podmínkách?
Hlavně pot, který se z nás v parném létě řinul
v dusném prostředí studia Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Jsme rádi, že přímo v roce

Sv. Zdislava z Lemberka inspiruje další umělce. Dominikán z kláštera v Jablonném v Podještědí Karel Šimon, umělecký fotograf, snímá i život zdejšího poutního
místa (jako tento moment z letošní pouti nemocných ke sv. Zdislavě). Na str. 4 v malém sešitě se dočtete o tematické výtvarné soutěži.
Snímek archiv farnosti Jablonné v Podještědí
výročí jsme mohli dokončit a vydat alespoň audionahrávku. Odložit na příští rok jsme ovšem
museli plánované natáčení hudebního pořadu v okolí Lemberka ve spolupráci s TV Noe.
Je možné slyšet kantátu naživo?
A kde lze pořídit CD?
Velice se těšíme, až budeme moci dílo předvést
posluchačům na jaře příštího roku při posunutém termínu oslav v Jablonném a v Liberci. Bez účasti publika zazní kantáta v přímém
přenosu z chrámu sv. Mikuláše v Lounech, a to
28. listopadu od 17 hodin v rámci Adventního koncertu. Půjde o ještě komornější podání
čtyř sólistů. Přímý přenos je dostupný na naší
webové adrese www.ceskenebezari.cz. Tam je

také možné najít více informací, poslechnout
si ukázku a samozřejmě si CD objednat.
Loni jste uctili výročí svatořečení Anežky
Přemyslovny cyklem Jana Zástěry a Marie Dolistové o národních patronech České nebe září,
hudebně jste doprovodili Národní pouť do
Říma a vydali svatoanežskou kantátu. Letos
jste uctili sv. Zdislavu. Co je v plánu na příště?
Příští rok si do třetice připomeneme další váženou dámu našeho „českého nebe“ sv. Ludmilu. I na tomto díle, připomínajícím výročí
1 100 let od jejího umučení na Tetíně, pracujeme ve stejném autorském tandemu. Právě nyní
ﬁnišují práce na libretu, které by brzy měla
doprovodit hudba. Pevně věříme, že příští rok

v srpnu už bude
možné předvést
skladbu naživo
při plánované
pouti v předvečer slavnostní bohoslužby
nebo na televizních obrazovkách. Samozřejmě ji přineseme
i na CD.
Alena Scheinostová
Jan Matoušek – Jan Zástěra:
Já vládnu pouze láskou (2020)

Básně ponoru až na dno lidství
KNIŽNÍ TIP
Zdeňka A. Emingera
Výbor z básnického díla polské autorky
Anny Kamieńské (1920–1986) Z jiskry
a prachu patří mezi ty knihy, o nichž
bez přehánění řeknete, že je to zjevení.

D

vě stě třicet stran potřeboval básník Xaver Halaš, aby ve vlastním
citlivém překladu představil průřez básnířčinými verši, které jsme
dosud vídali jen v krátkých citacích či v samizdatu. I díky ilustracím Evy Prokopcové
a graﬁcké úpravě Anny Doubravové je pak
tato publikace vydaná českobudějovickou
Literární kavárnou Měsíc ve dne krásnou
knihou.

Kamieńska – vystudovaná ﬁloložka, autorka
knih pro děti, editorka, překladatelka a literární kritička, jejíž verše vycházely časopisecky i knižně – byla silně ovlivněna přátelstvím
s katolickým knězem a básníkem Janem Twardowským (1915–2006). Témata, kterých se ve
svých básních dotýká, jsou veskrze biblická
a existenciální. Zkušenost druhé světové války,
utrpení polského národa, holokaust, poválečný vývoj, lidské vztahy i mnohé osobní ztráty
– to vše zbystřilo její zrak, který uměl pojmout
opravdovou tragiku života a těšit se radostí,
která do žití prosvítá z mlh samoty, nemoci
a mnoha mravních zkoušek.
Také proto se některé její básně zdají být
tak trýznivé, neboť Kamieńska se nebojí dívat
na člověka v jeho duchovní i fyzické nahotě
a osamocení, na jeho vlastním kříži a v okamžicích umírání. „Stařenka v nemocnici zešílela / vyplazuje na smrt jazyk / dcery si šeptají

na chodbě / takovou ostudu jim matka dělá /
ani umřít neumí důstojně / kněz jde s Pánem
Bohem / a kdosi se tiše směje.“ (Báseň „V nemocnici“) Kruté, nemyslíte? Ale nepravdivé?
Vůbec ne. Vždyť právě takhle končí řada lidských životů.
Mýlil by se však ten, kdo by poezii Kamieńské označil za pesimistickou. Srdce jejích
veršů tvoří křesťanský náboženský prožitek,
autorka v každém slově ukazuje, že ví, co to je
Kristův vykupitelský příběh. To podstatné na
jejím básnění je pak odvaha nenechat nikdy
a nikde rozhodovat chladnou logiku rozumu.
S důvěrou se vkládá do rukou Prozřetelnosti
a nechává věci, které nás rozebírají na atomy,
plynout. Hodnota jejích básní tkví v jejím ženství, v síle její něhy, laskavosti a naděje, ochotě
vzít na sebe bolest a utrpení a skrze ně přivést
k životu a na světlo něco, co by bez bolesti
a utrpení nikdy nevzniklo.

Básnířka spolu s velkými autory minulosti
dosvědčila, že Pán sestupuje do největší lidské bídy a je přítomen
i tam, kam chodí pouze
samota a smrt. Sama se
odvážila jít ve své poezii
do míst, kde byste čekali již jen útěchu Boží
a ty největší prosťáčky
a blázny pro Krista.
Básnický výbor Z jiskry a prachu by si měl najít
cestu mezi křesťansky orientované čtenáře, lze
si nad ním totiž klást velké náboženské otázky.
Anna Kamieńska: Z jiskry a prachu
(Měsíc ve dne 2020)
Autor je teolog
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Přijde, ať chceme, nebo nechceme
P. Zdeněk Jančařík SDB
Jednou z typických nemocí dneška
je nespavost, insomnie. Dokonce
existuje „spánková prokrastinace“,
tedy patologické odsouvání spánku,
s nímž souvisí jako důsledek chronická
nespavost. Ježíš nás v evangeliu
první adventní neděle nepovzbuzuje
k nespavosti, nýbrž k bdělosti,
k připravenosti na jeho druhý příchod.

V

e třinácté kapitole evangelia podle
Marka vystupuje vrátný, který nesmí
usnout, protože neví, kdy se vrátí
pán domu – a kdyby v té chvíli spal,
bylo by zle. Připomíná to tak trochu všechny
ty intelektuály a disidenty, kteří byli za minulého režimu vyhazováni kvůli svému vyznání nebo přesvědčení ze zaměstnání a museli
mnohdy pracovat jako noční vrátní nebo topiči. Úkolem, „prací“ takových vrátných bylo
nespat – co kdyby se náhodou objevil šéf.
V evangeliu má takový vrátný navíc za úkol
probudit všechny spící obyvatele domu, protože měl přijít Pán pánů. Je to úkol zdánlivě
snadný, který předpokládá jediné: nespat.
„Celý advent se všemi liturgickými úkony a zvyky nás vybízí k bdělosti,“ píše P. Zdeněk Jančařík.

Do tří minut v plné polní
Když jsem byl v osmdesátých letech na vojně
v Táboře, očekávali jsme v přijímači několik
nocí za sebou vyhlášení bojového poplachu,
což byla vážná věc.
Dlouho jsme se na to připravovali, velitelé útvaru nás mnohokrát upozorňovali, že je
třeba v okamžiku zaznění poplachového hesla být v pohotovosti a objevit se do tří minut
na nástupišti v plné polní. Svléci pyžamo, obléct maskáče, nasadit čepici, nazout uprostřed
noci kanady, uchopit svůj samopal a běžet na
příslušné místo. Signál zněl BOUŘE. Službu
hlásného měl Slovák Jožo.
Když přišel poplach, lilo zrovna jako z konve a zvenku bylo slyšet hromobití. Jožo začal
obíhat ložnice a křičel: „Búrka! Chlapi, búrka!“ Někteří se probudili a ložnicemi zněly

otrávené hlasy: „Neřvi, Jožo, dyť slyšíme, že
je venku bouřka!“ Za chvíli se Jožo vzpamatoval a začal obíhat se správným poselstvím:
„Bouře! Chlapi, bouře!“ Na nástup jsme tehdy
přiběhli pozdě a měli jsme pořádný průšvih.
Moderní literatura (Beckettovo Čekání na
Godota, Ka ovo Před Zákonem) je plná odkazů na Boží mlčení a otálení. Úžasně tuto
umanutou bdělost v jednom fragmentu popsal velký nespavec Franz Ka a: „Carův kurýr
přenocoval v malé vesnici ve stepi. Skoro nespal, během svých cest obvykle nespal vůbec,
jen když se situace zdála naprosto bezpečná,
zavřel oči, okamžitě usnul, měl se však nadále natolik v moci, že ho nemusely budit zvuky, on je ve spánku sluchem doslova vyslídil,
a v žádném případě nestrpěl spánek, který by
trval přes čtvrt hodiny, a pak se z něho sám
vyburcoval.“

Snímek Pixabay

Evangelijní vrátný musí věřit, že jeho Pán
jednou přijde. Tu víru musí udržovat při životě
modlitbou, ustavičným vnitřním rozhovorem
s Pánem. Ten nás nechá čekat, i když to někdy
vypadá, že nás chce v tom stavu marného čekání pořádně vykoupat.
Celý advent se všemi liturgickými úkony
a zvyky nás vybízí k bdělosti. K rannímu vstávání na roráty (budou-li letos nějaké), k večerní modlitbě v rodinném kruhu u adventních
věnců, k odpočítávání každého dne do Vánoc
u adventních kalendářů. Myslíme na dárky, na
druhé, na své nejbližší. Dny se zkracují, noci
zvou k přemýšlení, ke kontemplaci. Všechny
biblické texty této doby nám hovoří o připravenosti, o postoji vědomého čekání. Bděme
tedy, protože Pán přijde brzy!
Autor je šéfredaktorem Salesiánského magazínu

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
MODLITBY
PROSINEC
Všeobecný úmysl:
Modleme se, aby náš osobní vztah s Ježíšem Kristem byl živen slovem Božím a životem modlitby.
Evangelizační úmysl:
Tento úmysl papež František zveřejní aktuálně při modlitbě Anděl Páně první neděli
v měsíci.
Národní úmysl:
Za nenarozené, nechtěné a zneužívané děti
– ať na přímluvu sv. Ludmily každého přijímáme s vděčností a úctou k Bohu za dar
života.

Požehnání z Baťovy Electry nad českou zemí

P. Pavel Pola před startem.

Snímek David Sís

Bože,
ty jsi Slunce našeho života a tvá přítomnost zahání
každou temnotu.
Prosíme o tvé požehnání v této těžké době,
o požehnání a světlo pro naše město, naši zem i celý
náš svět.
Prosíme za přírodu a všechny lidi, kteří na této zemi
žijí. Prosíme za uzdravení a pokoj.
Myslíme zvlášť na ty, kdo zažívají osamělost a které
trápí nejistota, na ty, kdo mají starost o své blízké,
na ty, na které doléhá nemoc a vyčerpání, na ty, kdo
přišli o práci a živobytí, na ty, kdo ztrácejí naději
a radost ze života.
Ať tvé světlo rozptýlí temnotu v našich srdcích,
ať se nedáme vést strachem a obavami, ale nacházíme důvody ke skutečné naději, ať si v životě uchováme nadhled i v náročných situacích, ať se můžeme

DARUJTE Katolický týdeník
Už začínáte přemýšlet nad dárky pod stromeček?
Tím naším můžete povznášet, inspirovat a (in)formovat po celý rok!
Líbí se vám Katolický týdeník
a chcete, aby ho mohli číst i vaši
blízcí? Zařiďte jim vánoční
dárkové předplatné.
JAK NA TO?
Vyplňte elektronický kupon na www.katyd.cz nebo
kontaktujte Janu Podhorskou, která má předplatné
v KT na starosti: e-mailem podhorska@katyd.cz či
telefonicky 224 250 395. Také můžete vyplnit kupon
ze str. 12 a zaslat jej do redakce poštou na adresu:
Katolický týdeník, Antala Staška 40, 140 00 Praha 4.

DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT
Obratem vám pošleme dárkový certifikát se jménem obdarované osoby. Můžete jej zabalit a dát
pod stromeček. Teprve pak obdržíte od distributora KT pokyn k úhradě. Všechny objednávky, na nichž
se bude odlišovat odběratel od plátce, zohledníme
jako dárkové.
STIHNU TO?
S nabídkou přicházíme už nyní, abychom stačili vše
včas vyřídit. Neváhejte. Ozvěte se co nejdříve, nejpozději do 17. prosince. Cena předplatného na jeden rok
činí 780 Kč.

narovnat a znovu svobodně nadechnout, ať zažijeme to, že patříme k sobě, jako jednotlivci, rodiny,
národ i celé lidstvo, že jsme na jedné lodi, že jsme
součástí velkého lidského společenství, že nikdy nejsme úplně sami a zapomenuti, že existuje odpuštění a smíření, že náš život má svoji krásu a smysl.
Ať nás, Bože, provází tvá přítomnost.
Amen.

PERSPEKTIVY
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
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Katolický týdeník
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M

odlitba z nebes za lidskou sounáležitost a konec pandemie zazněla
v předvečer 17. listopadu nad Prahou z historického letounu Lockheed L-10 Electra, v němž jeho majitel Jan Antonín
Baťa ve 30. letech obletěl svět. Modlitbu pronesl karmelitán P. Pavel Pola. „Je to gesto, které
může lidi povzbudit. Cílem mé modlitby je předat lidem zprávu o naději, že věci, které prožíváme, mají smysl,“ uvedl Pola pro ČTK. Letoun
se podařilo před nacistickou okupací dostat ze
země. V roce 2009 jej získal Ivo Lukačovič, majitel serveru Seznam.cz a stroj se vrátil do vlasti.
„Propojení letu nad zemí a modlitby dává smysl,
protože modlitba by měla být podobně povznášející,“ připojil po návratu na zem P. Pola pro
Seznam TV. Přinášíme znění modlitby.

Liturgie / 11

1. ČTENÍ
Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7
Po babylonském zajetí se mohli Izraelité vrátit domů (po roce 539 př.
Kr.). Ale lidé přišli do zničené země
a byli zklamaní. Prorok Izaiáš je přesvědčuje, že Bůh je neopustil. Ba naopak! Ale sám také burcuje Pána,
aby nenechal svůj lid v jeho neradostné situaci.

2. ČTENÍ
1 Kor 1,3-9
List Korinťanům je odpovědí na dopis, v němž křesťané položili Pavlovi
řadu nesnadných otázek především
z praktického života jejich společenství. Čteme úvodní slova tohoto Pavlova dopisu. Řadu z témat již nyní
zmiňuje! Mezi nimi příchod Pána na
konci věků.

pamatují na tebe. Hle, ty ses rozhněval, protože jsme zhřešili, byli jsme
v hříších stále. Byli jsme všichni jak
poskvrnění, jak špinavý šat byl každý
náš dobrý skutek. Zvadli jsme všichni jak listí, nepravost nás unášela jak
vítr. Nikdo nevzýval tvé jméno, nikdo
se nevzchopil, aby se k tobě přivinul,
neboť jsi před námi skryl svoji tvář,
nepravosti jsi nás vydal napospas.
A přece, Hospodine, ty jsi náš otec!
My hlína jsme – ty jsi nás hnětl, dílo
tvé ruky jsme všichni!

Čtení z knihy proroka Izaiáše
Ty, Hospodine, jsi náš otec, „náš vykupitel“ je tvoje dávné jméno. Proč jsi
dopustil, Hospodine, že jsme zbloudili z tvých cest, že nám ztvrdlo srdce,
abychom před tebou neměli bázeň?
Usmiř se kvůli svým služebníkům, pro
kmeny, které jsou ti vlastní! Kéž bys
protrhl nebe a sestoupil! Před tvou
tváří by se rozplynuly hory. Sestoupil jsi a před tvou tváří se rozplynuly
hory. Od věků (nikdo) neslyšel, k sluchu (nikomu) neproniklo, oko nespatřilo, že by bůh, mimo tebe, (tak)
jednal s těmi, kdo v něho doufají. Jdeš
vstříc tomu, kdo s radostí jedná spravedlivě, těm, kdo na tvých cestách

MEZIZPĚV
Žl 80,2ac+3b.15-16.18-19
Nejedna modlitba prosí Boha, aby
jednal. Tak je tomu také v Žalmu 80.
Člověk Bohu nabízí svou oddanost
jako projev důvěry v jeho moc. Lze to
říci také o nás?

Evangelista sv. Marek.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

4. 12. – pátek po 1. neděli adventní
Barva ﬁalová, mše feriální.
1. čtení Iz 29,17-24
Žl 27,1.4.13-14, odp.:
Hospodin je mé světlo
a má spása.
Evangelium Mt 9,27-31
Nebo:
sv. Jana Damašského,
kněze a učitele církve
Barva bílá, mše z této památky.
První pátek v měsíci: Votivní mše je
dovolena jen s účastí lidu, uzná-li rektor kostela nebo sám celebrující kněz,
že je to s ohledem na účastníky bohoslužby skutečně žádoucí.
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středa 2. 12.
Iz 25,6-10a
Bůh, který zve k hostině, otírá slzy a povzbuzuje. Je však možné po něm toužit, když jsem obklopený nadbytkem?

sobota 5. 12.
Iz 30,19-21.23-26
Hospodin provází, léčí, učí. Není však
v představách mnohých jako utiskovatel, mravokárce a omezující síla?
Nepotřebuji i já změnit falešné představy o Bohu?

Kolik podob a odstínů má čekání!
Může být jako toužebná netrpělivost
nevěsty, která se nemůže dočkat návratu svého ženicha. Jako neklid ženy
před porodem, v němž se mísí radost
s únavou. Jako drásavá bolest duše
otce, který na prahu domu vyhlíží příchod ztraceného syna.
Čekání nepodléhá zákonům časomíry. Prostor a čas se v něm jakoby
slévají v jedno: někdy se příští vteřina zdá být daleko za obzorem, a týdny zas uplynou, jako bychom ušli jen
pár kroků. Když muž se zatajeným
dechem čeká na „ano“ své milované,
ticho mezi nimi se klene přes světelné
roky.
Je čekání neplodné a ubíjející, jako
u zločince, nad nímž se v kobce vznáší neúprosný trest. Připomíná člověka, který přestal vidět ve svém životě smysl. Hodiny strojově ukrajují čas
jako temnou hmotu bez chuti. Každý den je jen monotónním hlášením,
že smrt je zas o čtyřiadvacet hodin
blíže.

Je však i čekání tvořivé, proměňující. Prohlubuje touhu a rozmnožuje radost ze setkání. Taková je situace hříšníka, který se plný lítosti
uchyluje do svého nitra a s důvěrou
volá k nebi. Je to očekávání vyvoleného národa, jenž v hodině temnoty slovy proroků a žalmů připomíná
Hospodinu nezrušitelnou smlouvu.
„Kéž bys protrhl nebe a sestoupil!
Bože, obnov nás, probuď svou sílu
a přijď nás zachránit!“ Právě k tomu
nás Pán vybízí v dnešním evangeliu. K čekání, které je věrné a trpělivé jako mělký spánek otce u lůžka
nemocného dítěte. Jeho srdce bez
ustání bdí. Tedy: nikdy se nevzdálí od
milovaného.
Církev ve svém čekání na druhý
Pánův příchod je jako žena v požehnaném stavu. Těší se, až poprvé spatří
toho, koho důvěrně zná. Putující Boží
lid je nevěsta z Písně písní. Nedopřeje svým očím spánku a vydává se do
noci hledat milého. Je totiž zraněná
láskou. Ten, jehož hlas jí stále ještě zní
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Připravilo Pastorační středisko
Arcibiskupství pražského

48
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v uších a jehož polibky cítí na rtech,
se jí ztratil.
Náš Spasitel odešel k Otci, a přitom nás nikdy neopustil. Vzdálil se,
aby nám připravil místo v domě Otcově, a přesto stále přebývá uprostřed svého lidu. Víra nám už teď
dává okoušet něco z toho, co teprve přijde – odlesk budoucí slávy, vůni
nebe.
Nalezne však Pán, až přijde, na
zemi víru? Najde někoho, jak uprostřed noci věrně bdí a čeká u zapálené
svíce? Zastihne někoho, v jehož očích
se nebude zračit hrůza, ale radostné
překvapení, že Pánův příchod nastal
právě na jeho hlídce? Kdo zapomene na všechna slova, která měl pro
ten moment připravená, protože se
setká s tím, kdo je Slovo? Ženich přijde, až dozraje čas (kairos) a srdce nevěsty bude připravené. „Uchopím ho
a už ho nepustím,“ říká nevěsta (srv.
Pís 3,4). „Už žádné čekání. Nikdy.“
P. KAREL SKOČOVSKÝ,
kaplan v Zábřehu
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Závěrečná
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42

40

843

946

843

946

54

52

54

53

54

53

55

53

43

41

55

53

849 952

55

53

55

53

41

39

853 957 853 957

56

55

56

55

56

55

55

53 1250 1387

St 2. 12.

42

40 783 881

42

40

858

963

858

963

57

56

57

56

57

56

58

57

43

41

58

57

863 968

58

57

58

57

41

39

868 973 868 973

59

58

59

58

59

58

58

57 1254 1391

Čt 3. 12. 1722 1941 783 881 1723 1941 874

979

874

980 1724 1942 1724 1943 1724 1943 1602 1815 43

41

61

60

879 985

61

60

61

60 1727 1946 884 990 884 990 1730 1949 1731 1950 1731 1950 1602 1815 1257 1395

Pá 4. 12.

42

40 783 881

42

40

890

997

890

997

63

63

64

63

64

63

64

64

43

41

64

64

895 1003 64

64

64

64

41

39

900 1008 901 1008 65

65

65

66

66

66

64

64 1260 1398

So 5. 12.

42

40 783 881

42

40

906 1014 906 1014

66

67

66

67

67

67

67

68

43

41

67

68

911 1019 67

68

67

68

41

39

68

70

69

70

69

71

71

73 1238 1374

916 1025 69

47

Antifona
ke kantiku
Panny Marie

43

70

823 924

Krátké čtení
a zpěv

Žalmy

Hymnus

Antifony

Nešpory

Závěrečná
modlitba

Krátké čtení
a zpěv

Žalmy

Hymnus

Závěrečná
modlitba

Modlitba uprostřed dne

Prosby

Krátké čtení
a zpěv

Žalmy

Antifony

Žalm

Hymnus
46

pátek 4. 12.
Iz 29,17-24
Bloudící dostanou rozum… Kdy?
Proč k tomu ještě nedošlo? I tímto
směrem se může ubírat mé adventní
těšení a touha.

Ať vaše srdce věrně bdí

Ranní chvály

40

Slova svatého evangelia podle Marka
Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si
pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako
s člověkem, který se vydal na cesty.
Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci
a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte
tedy, protože nevíte, kdy přijde pán
domu, zdali navečer, nebo o půlnoci,
nebo za kuropění, nebo ráno, aby vás,
až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!“

HOMILIE

(hfr)

Antifona
k Zachar.
kantiku

1. neděle adventní

3. 12. – památka sv. Františka Xaverského,
kněze
Barva bílá, mše vlastní.
1. čtení Iz 26,1-6

42

EVANGELIUM
Mk 13,33-37
Náš text zaznívá v Markově evangeliu jako poslední veřejné Ježíšovo slovo před zatčením a smrtí. Vrcholným
bodem tohoto textu je svěření moci
jednotlivým služebníkům, a tedy
i nám. „Bděte,“ zaznívá v atmosféře
strachu z Kristova zatčení, ale i velkého odhodlání neztratit Ježíšův odkaz.

no je oproti našemu očekávání jinak.
Mírumilovné, pokojné, přitažlivé tak,
že i „pohané“ ho budou hledat. Taková je evangelizace – možná na rozdíl
od našeho hlásání.

čtvrtek 3. 12.
Iz 26,1-6
Právě ti chudí a ubozí dle Izaiáše jednou pokoří nepřístupné město. A takovým má patřit církev, nechce-li být
sama pokořena!

úterý 1. 12.
Iz 11,1-10
Duch Hospodinův způsobí, že všech-

6. 12. – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Barva ﬁalová, mše vlastní.
1. čtení Iz 40,1-5.9-11
Žl 85,9ab+10.11-12.13-14, odp.:
Pane, ukaž nám své milosrdenství!
2. čtení 2 Petr 3,8-14
Zpěv před evangeliem:
Aleluja.
Připravte cestu Pánu,
vyrovnejte mu stezky!
Každý člověk uzří Boží spásu.
Aleluja.
Evangelium Mk 1,1-8
Krédo, preface 1. adventní.
Dnes není dovolena pohřební mše.
Žaltář 2. týdne.

2. 12. – středa po 1. neděli adventní
Barva ﬁalová, mše feriální.
1. čtení Iz 25,6-10a
Žl 23,1-3a.3b-4.5.6, odp.:
Přebývat smím v domě Hospodinově,
na dlouhé, předlouhé časy.
Evangelium Mt 15,29-37

40 783 881

pondělí 30. 11.
– svátek sv. Ondřeje
Mt 4,18-22
Ondřej se svým rodným bratrem Petrem nás učí týmové práci, kolegialitě.
Ať nemá v našem působení prostor
závist a žárlivost na úspěchy druhých.

5. 12. – sobota po 1. neděli adventní
Barva ﬁalová, ranní mše feriální.
1. čtení Iz 30,19-21.23-26
Žl 147,1-2.3-4.5-6,
odp.: Šťastní jsou všichni,
kdo doufají v Hospodina.
Nebo: Aleluja.
Evangelium Mt 9,35-10,1.5-8
Nešpory 1. a večerní mše
z následující neděle.

1. 12. – úterý po 1. neděli adventní
Barva ﬁalová, mše feriální.
1. čtení Iz 11,1-10
Žl 72,1-2.7-8.12-13.17, odp.:
V jeho dnech rozkvete spravedlnost
a hojnost pokoje navěky.
Evangelium Lk 10,21-24
Nebo:
sv. Edmunda Kampiána,
kněze a mučedníka
Barva červená, mše z této památky.

Antifona
Ne 29. 11. 42

neděle 29. 11. Iz 63,16b-17,19b; 64,2b-7
Náš Bůh vychází vstříc i těm, kdo mají
„špinavý šat“. Nezakládám si na sobě
tak, že už nejsem schopen jej očekávat? Vždyť právě čekání je na vztahu
to nejkrásnější…

Žl 118,1+8-9.19-21.25-27a,
odp.: Požehnaný, kdo přichází
v Hospodinově jménu.
Nebo: Aleluja.
Evangelium Mt 7,21.24-27

30. 11. – svátek sv. Ondřeje, apoštola
Modlitba uprostřed dne má pondělní
žalmy z 1. týdne.
Barva červená, mše vlastní, Gloria.
1. čtení Řím 10,9-18
Žl 19(18),2-3.4-5, odp.:
Všude na zemi pronikl jejich hlas.
Evangelium Mt 4,18-22
Preface o apoštolech.
Nelze použít čtvrté anafory.

Uvedení
do první
modlitby dne

Repro KT

vás povolal k tomu, abyste měli společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem!

DENNÍ TICHÁ CHVÍLE

29. 11. – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Barva ﬁalová, 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.

Cyklus
B

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla
Korinťanům
(Bratři!) Milost vám a pokoj od Boha,
našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
Neustále za vás děkuji svému Bohu
pro Boží milost, která vám byla dána
v Kristu Ježíši. Neboť v něm jste v každém ohledu získali bohatství všeho
druhu, jak v nauce, tak v poznání.
Vždyť přece svědectví o Kristu bylo
u vás jako pravé dokázáno, takže nejste pozadu v žádném Božím daru;
jen ještě musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. On vám také
dá, že vytrváte až do konce, takže budete bez úhony v onen den našeho
Pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh, a on

dívej se, pečuj o tuto révu! Ochraňuj,
co tvá pravice zasadila, výhonek, který sis vypěstoval! * Ať je tvá ruka nad
mužem po tvé pravici, nad člověkem,
kterého sis vychoval. Už od tebe neustoupíme, zachovej nás naživu, a budeme velebit tvé jméno. *

* Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář,
a budeme spaseni.
Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září,
který trůníš nad cheruby, probuď
svou sílu a přijď nás zachránit! * Bože
zástupů, vrať se, shlédni z nebe a po-

Antifony

Liturgie
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48

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.

48

46 1242 1379

12 / Inzerce

Katolický týdeník / 24. – 30. listopadu 2020

 Koupím vyřazené ornáty,

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
 29. 11. oslaví 80. narozeniny náš milovaný tatínek a dědeček Alois Soukup
z Černíče u Hradešic. Děkujeme Tobě
i mamince za lásku a domov a přejeme
vám oběma hodně zdraví a Božího požehnání. Děti a vnoučata. ŽV 48–2250

ÚMRTÍ
 Dne 18. 11.
2020 zemřel náhle
ve svých 77 letech
P. Pavel Táborský
v Domově pro seniory sv. Jiří v Plzni. Děkujeme za vše, Pavle.

VZPOMÍNÁME
 Osud nám Tě

 Dne 24. 11. uplyne 1 rok, kdy si Pán
povolal naši milovanou maminku Annu
Voříškovou. Kdo
jste ji znali, vzpomínejte v modlitbě.
Děti s rodinami.
V 48–2228

 Staré odznaky, noty, gramodesky
a pohledy koupím. Mob.: 602 336 945.
K 48–2114

 Prodám vlašské ořechy louskané chutné 220 Kč/kg, sušené švestky
140 Kč/kg, suš. meruňky 160 Kč/
kg, suš. jablka 270 Kč/kg, suš. višně
405 Kč/kg. Min. odběr 5 kg dohromady. Pošlu. Mob.: 774 180 070.
K 48–2198

 Koupím chatu, chalupu, RD. Nejlépe samotu, okraj obce. S pozemkem.
Vysočina. Mob.: 725 462 129.
K 48–2208
 Prodám křížovou cestu, Desatero aj.
www.biblickedrevorezby.cz K 48–2211

 „ZÁZRAČNÁ
MEDAILKA“ 14kar.
zlato. Velikost 14 mm
– 2 600 Kč, 16 mm –
4 600 Kč, 19 mm – 7 900 Kč. ŠKAPULÍŘ – zlatá medaile P. M. Karmelské
15 mm – 4 600 Kč. Zasíláme na dobírku do 3 týdnů + poštovné. L. Novotná
Červená, Zikova 13, Olomouc, mob.:
721 428 521, novotna.lucia@seznam.
cz
K 48–2236

 Dne 27. listopadu
2020 uplyne 10 let,
kdy si Pán života
a smrti povolal pana Oldřicha Heyla z Litomyšle, hudebního pedagoga
a sbormistra. S vděčností na náš společný život a s díky a úctou ke všemu,
co za svého života vykonal, vzpomíná
manželka Marie, rodina a přátelé.
V 48–2230

 Pronajmu byt 2+1 55 m2 v centru

Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 818 757, objednavky@paulinky.cz,
on-line knihkupectví: www.paulinky.cz

Lipenská 1979/1 370 01 České Budějovice

Gregory Boyle
Kérky na srdci
Síla milosrdenství
milosrdenství bez hranic

Otec Greg působí léta
mezi mladistvými členy
gangů v Los Angeles.
Vypráví silné příběhy,
na nichž ukazuje, že Boží bezpodmínečná láska je silnější než smrt,
proměňuje lidské životy.
brož., 336 s., 349 Kč

Anna Mátiková FSP
Expedice Bible
Základní výbava

Nepřipadá vám Bible
jako džungle? Nepřehledná a plná nástrah?
Nabízíme stručný úvod
do Bible pro katechumeny, biřmovance, ale i pro všechny, jejichž
biblická průprava byla dosud spíše
chatrná.
brož., 184 s., 229 Kč

Frýdku-Místku. Mob.: 605 484 947.
PP 48–2245

Společnost
PARAMENTA
s. r. o.
zhotovuje na zakázku
veškeré paramentní
výrobky:
 ornáty  pluviály  dalmatiky
 štoly  alby  oblečení pro ministranty
 kostelní prádlo  křestní roušky
 kněžské kleriky a řeholní hábity.
Šijeme a vyšíváme také
baldachýny, antipendia a vela.
Vyrábíme i obecní, hasičské
a spolkové prapory a korouhve.
V případě zájmu nás můžete
kontaktovat telefonicky, e-mailem
nebo nás osobně navštívit v pracovní
dny od 7 do 15 hodin.
NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY:
www.eucharistie-paramenta.cz
e-mail: klastercb@seznam.cz
telefon: 387 427 963

 Koupím housle, violu, violoncello,
kontrabas v jakémkoli stavu. Mob.: 775
480 777.
K 48–2237
 Koupím vánoč. ozdoby, řetězy, osvětlení, betlém aj. Mob.: 603 410 736.
K 48–2253
 Prodám vše na opravu bot – brousící
stroj, ramenový šicí stroj, nářadí a regály, kůži, roli koženky bílé, horskou gumu, mechovku, roztahováky a napínáky,
přezky, karabinky, zipy.
K 48–2254

 Dne 24. 11. uplyne 10 let, kdy pan
Bohumil Hoferek
odešel do Otcova
domu. Vzpomínejte s námi v modlitbách. Děkujeme.
Manželka, dcery Jarka a Věrka.
V 48–2233

PODNÁJEM – PRONÁJEM

NAKLADATELSTVÍ
KNIHKUPECTVÍ

%
15 pu
va ho
sle e-s
v

vzal, ale v našich
srdcích žiješ dál.
Dne 18. listopadu
2020 uplyne 10 let
od úmrtí Ing. Jana
Tenglera z Březové
u Prahy. Stále vzpomíná manželka,
dcery a vnoučata.
V 48–2226

pluviál, manipul aj., i pošk. Mob.: 603
410 736.
K 48–2109

kraji, s handicapem – těžkou nedoslýchavostí s kompenzací sluchadly. Tento
handicap byl způsoben úrazem – po narození krvácení do mozku. Ovládá český znakový jazyk, hledá hodnou, praktickou dívku/ženu, prostou, pracovitou
a trpělivou, s kladným vztahem k manželství a vlastní rodině, dětem.
S 48–2235
 Kluk z JM, 27/182, hledá hodnou
dívku-ženu, katoličku, do 30, nejraději
z vesnice, které nevadí zvířata a vše kolem nich a má ráda výlety autem. Zn.:
Společný život.
S 48–2243
 Je mi 53 let, jsem štíhlé postavy,
177/70, svobodná, věřící, praktikující
katolička. Hledám hodného, upřímného, věřícího a také praktikujícího katolíka, nekuřáka, abstinenta k vážnému seznámení na zbytek života. Co hledám,
také nabízím. Žiji na Vysočině, nedaleko
Brna. Budu mít štěstí najít Tě?
S 48–2244

SLUŽBY –PRÁCE
 Ozvučování kostelů. Nová unikátní technologie za příznivou cenu.
Nabídky a poradenství zdarma: 603
553 650 pecka@otvp.cz, 603 838 632
bolcekv@seznam.cz, 731 023 694
ot.rychlik@gmail.com
B 48–2187

Ruční výrobky
bosých karmelitek

brož.,
160 str.

229 Kč

zdobené svíce,
malované hedvábné šály,
keramika, růžence a přání

brož.,
128 str.

nový e-shop:
galerie.karmeldrasty.eu

219 Kč

V. Kodet: Nedělní promluvy B

RŮZNÉ
cz“. Náboženské knihy můžete věnovat
nebo prodat, a podpořit tak myšlenku
tiskového apoštolátu. Josef Míček, mob.:
732 261 067, www.prectene-knihy.cz
R 48–2126

 30letý, svobodný,

chovní, filozofie, umění, poezie, cestopisy atd.) nejlépe celé pozůstalosti
či knihovny. Platba ihned. Nabídněte.
Mob.: 720 254 225.
K 48–2203

pracující muž, s maturitou, katolík, šikovný a hodný, spolehlivý,
trochu nepraktický, žijící ve svém vlastním
bytě ve Středočeském

Předplaťte si Katolický týdeník
na jeden rok a ZÍSKEJTE DÁREK!
Každý nový roční předplatitel
získá kuchařskou knihu

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

199 Kč

P. René-Luc: Patnáct podobenství

Vážení čtenáři, chcete v tomto období popřát svým
příbuzným či přátelům k významnému životnímu
jubileu, výročí svatby, kněžskému výročí nebo chcete
vzpomenout na úmrtí někoho blízkého?
Svůj inzerát zašlete přes el. kupon na

SEZNÁMENÍ
 Křesťanský antikvariát koupí (du-

brož.,
140 str.

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

 ANTIKVARIÁT „Přečtené-knihy.

KOUPĚ – PRODEJ

NOVINKA

NOVINKA

www.katyd.cz
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Hudbě chceme dát to nejlepší
Před osmnácti lety založil
ŠTĚPÁN POLICER Scholu
brněnské mládeže (SBM),
dnes je navíc sbormistrem,
varhaníkem a ředitelem
kůru v minoritském kostele
sv. Janů v Brně, ředitelem
Cyrilometodějského gymnázia
a střední odborné školy
pedagogické v Brně. Ale
také otcem čtyř dětí – a dvě
z nich si už ve schole zahrály
pod jeho taktovkou.
Pocházíte z České Lípy a studoval jste
Biskupské gymnázium v Brně. Proč jste odešel
na středoškolská studia do Brna?
Když jsem končil základní školu, otvírala se
v České republice první střední církevní škola,
a to právě Biskupské gymnázium v Brně. Studovat na církevní škole, kde jsou věřící spolužáci, byl můj sen. V budově školy na Barvičově
ulici fungoval tehdy internát, kterému se říkalo Konvikt, který úžasným způsobem vedl otec
František Fráňa zvaný Tišek. Ještě před nástupem do prvního ročníku jsme téměř všichni byli v létě na táboře Radost, který má více
než padesátiletou tradici. Tábor vedl rovněž
otec Tišek a v té době zde působil i otec Martin
Holík, nynější ředitel Radia Proglas. Radost,
Konvikt, Proglas a studium na BiGy mi zcela
změnily život a otevřely nové obzory.

„Dar hudby je přímým důkazem Boží existence,“ říká sbormistr Štěpán Policer.
Nechtěl jste už tehdy založit v Brně scholu?
Nejdříve jsem začal zpívat ve sboru na BiGy,
který vedl Oldřich Severa. Od něho jsem dostal základy sborového zpěvu a sbormistrovství. Pokračoval jsem ve sboru při pedagogické
fakultě, kde jsem jej zastupoval i jako sbormistr. Nejvíce sbormistrovského řemesla jsem se
ale naučil v dalších letech u Alexandra Vacka
a mého učitele na JAMU Josefa Pančíka.

Chodil jste jako dítě do základní umělecké školy?
Ano, v první třídě jsem začal hrát na flétnu
a o dva roky později na klarinet. Ve čtvrté třídě
mě velmi oslovovaly hudba a zpěv v kostele.
Začal jsem proto docházet do hodin varhan
k řediteli kůru v České Lípě Emanuelu Šaškovi, u kterého jsem se naučil základům chrámové hudby. V té době už existovala při bohoslužbách pro mládež tzv. nová křesťanská píseň,
takže jsem začal spontánně hrát i na kytaru
a kontrabas. Když jsem pak přešel na BiGy do
Brna, pokračoval jsem ve studiu hry na varhany u Petra Koláře a jeho ženy Dagmar.

A jak vznikla Schola brněnské mládeže?
V roce 2000 jsem byl na Setkání mládeže
v Římě, kde krásně zpívala olomoucká schola Střípky. Už tehdy mě oslovovalo propojení
sborového zpěvu, orchestru a kapely v zajímavých aranžích. A tam jsem zatoužil založit podobné těleso v Brně. O dva roky později začalo
zkoušet u sv. Jakuba v Brně patnáct mladých
lidí. Časem jsme se rozrostli až na dnešních
padesát zpěváků, orchestr s patnácti hráči
a kapelu s šesti muzikanty.
Není dnes problém sehnat kvalitní a nadšené
zpěváky a muzikanty?
Brno a okolí nabízí obrovské možnosti. Občas
hledáme do sboru chlapce, kterých bývá méně
než děvčat. Jinak mám ale dojem, že se sbor
postupně obnovuje a omlazuje. Každý rok přicházejí noví mladí lidé, kteří přivedou další.
Díky SBM vzniklo i několik manželství.
Z našich řad skutečně pochází několik manželských párů, kdy oba partneři zpívali nebo
hráli v SBM – včetně nás dvou s manželkou.
A o loňských Vánocích už s námi hrály i naše
dvě nejstarší děti. Z řad zpěváků SBM pochází
také několik duchovních povolání.

Děkujeme
vám
za výjimečnou podporu
ve výjimečně náročném
roce 2020

Záhy po vzniku nalezla schola azyl v minoritském kostele svatých Janů. Proč právě tam?
Nebylo úplně snadné najít místo, kde bychom
mohli mít stálé zázemí. Moje budoucí žena se
tehdy znala s bratry minority a chodila tam se
společenstvím mladých lidí každý pátek uklízet kostel. Když jsem tam za ní jednou přišel,
přivítal mě u vchodu bratr minorita Robert
Mayer. Vzal mě tehdy na kůr a řekl: „Hraj!“
Já jsem mu něco zahrál a on mi oznámil, že
tam od teď budu hrát. Hned jsem se ho tedy
zeptal, jestli by v jejich klášteře mohla zkoušet
naše schola. On zajásal, protože tam v té době
df 1 3/5/2015
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Štěpán Policer

Katolický týdeník / 24. – 30. listopadu 2020

1991

nízké ceny ÷ stálá kvalita ÷ spolehlivost

zrovna žádný sbor nebyl. Slovo dalo slovo a my
jsme tam od té doby zkoušeli téměř patnáct
let. Dodnes máme u minoritů své zázemí, svůj
domov. K nácviku se nyní ale už třetím rokem
scházíme v Cyrilometodějském gymnáziu, kde
máme pro zkoušení k dispozici větší prostory.
Letos na podzim jste právě v brněnském kostele
u minoritů představili své nové CD s názvem
Sílu dám. Jak dlouho vznikalo?
Dva roky a je na něm celkem patnáct chválových písní v úpravách našich aranžérů Jakuba
Gabaríka a Václava Šablatury.
Jaká byla ta předchozí CD?
Na prvním CD s názvem Kolínské ozvěny je
výběr našich písní, které jsme zpívali při Setkání mládeže v Kolíně nad Rýnem v roce
2005. O dva roky později jsme se rozhodli vydat vlastní studiové CD s názvem Kompliment Bohu. Potom vznikl v roce 2009
vánoční projekt Františkovy jesličky, který
uvedl koledy a vánoční písně zaranžované známými brněnskými autory. Ze záznamu TV Noe
pak vzniklo DVD Františkovy jesličky. Další
DVD vzniklo k desátému výročí SBM v roce
2012. Předposlední studiové CD Deo gratias
bylo vydáno v roce 2016 u příležitosti Setkání
mládeže v Krakově. Samozřejmě na něm nechybí ani česká verze hymny setkání Blahoslavení.
Poslední CD se tedy jmenuje Sílu dám. Proč?
Protože bez síly Ducha Svatého by nebylo nic
z toho, o čem se tu nyní bavíme. Třeba i to, že
naše schola existuje osmnáct let, je nepochybně jeho darem. Jsem přesvědčen, že pouze lidskými silami bychom toho mnoho nezvládli.
Věřím, že všechno je milost a že dar hudby je
přímým důkazem Boží existence.
Při založení SBM jste netušil, že budete hrát
i za hranicemi naší země. Která vystoupení se
vám zapsala do srdce a mysli?
Každé setkání bylo obrovským zážitkem. Možná bych vzpomněl naše první vystoupení v rámci Středoevropských katolických dní v Mariazell v roce 2004. Tam jsme poprvé stanuli před
velkým počtem lidí. Hymny zúčastněných zemí
jsme se tehdy museli naučit v jejich originálním
znění. Bylo to pro nás něco nového a neskutečného, obrovská motivace do další práce.
V roce 2009 jsme zpívali Benediktu XVI.
a v loňském roce při Národní pouti v Římě
i papeži Františkovi. Všechna ta setkání byla
krásná, každý koncert, chvály nebo doprovod
při bohoslužbě. Nikdy jsme to nedělali proto,
abychom se někam podívali a dělali jakousi
kariéru. Všemu se věnujeme ve svém volném
čase a z dobré vůle, s vírou, že je naším úkolem
rozmnožit hřivny, které jsme od Pána dostali. Jednou se nás zeptá, co jsme s nimi udělali
a jaký užitek přinesly.
Scholu jste zakládal coby student. Dnes jste
ředitelem Cyrilometodějského gymnázia
a střední odborné školy pedagogické v Brně.
Jak se vám daří skloubit toto náročné povolání
s funkcí dirigenta a tatínka čtyř dětí?

Snímek Petr Polanský / Člověk a Víra
Teď bych asi měl zavolat manželku, aby odpověděla spíš ona. Zřejmě by vám řekla, že
ideálně vše skloubit nejde a že to většinou odnese rodina. Je fakt, že jsem dříve míval mnohem více aktivit. Dnes mi z koníčků zůstala
jen schola a starost o chrámovou hudbu u minoritů. Nejvíce času samozřejmě věnuji vedení
školy. SBM bych už dávno nemohl dělat sám
jako na začátku. Mám kolem sebe tým lidí, kdy
se někdo stará o finance, faktury a prodej CD.
Jiný má na starosti termíny, web a komunikaci. Svou vedoucí má i orchestr, chlapci z kapely
zajišťují nazvučení koncertů atd. Se sborovým
nácvikem mi už několikátým rokem pomáhá
druhý dirigent SBM Patrik Buchta.
Pomalu se blíží Vánoce.
Od počátku jsme každým rokem koncertovali
i o Vánocích. Pro letošek jsme připravovali nový vánoční program, ale kvůli výjimečnému stavu se nyní nemůžeme scházet k nácviku. Když
se to letos nepodaří, zůstane to na příští rok.
Jak prožívá Vánoce vaše rodina?
O Vánocích se u nás koleduje. Začíná to dětskou půlnoční v Židenicích. Před rozbalováním dárků u stromečku si zazpíváme koledy
a pomodlíme se. Následuje půlnoční Rybovka u minoritů. Potom probíhají různé vánoční
návštěvy, kdy se rozdají zpěvníčky a nástroje,
a zpíváme a hrajeme. Na sv. Štěpána nás navštěvují bratři minorité. Je to krásná tradice,
kdy posedíme, zazpíváme a užíváme si společný čas. Jinak Vánoce jako varhaník a ředitel
kůru prožívám hodně v kostele.
S nadsázkou lze říct, že vaše prvorozené dítě
je Schola brněnské mládeže, která letos slaví
pomyslnou plnoletost. Co byste jí popřál?
Aby nikdy nezestárla a neztratila nadšení a radost, kterou dokáže dávat druhým. Aby nezapomněla na své poslání, totiž že skrze společenství a dar krásné hudby může Hospodin
otvírat mnohá lidská srdce. A všechno, co bude dělat, ať je ve shodě s jeho vůlí.
LENKA FOJTÍKOVÁ

ŠTĚPÁN POLICER (nar. 1976
v České Lípě) vystudoval český jazyk
a hudební výchovu pro střední školy
na Pedagogické fakultě Masarykovy
univerzity v Brně, na JAMU absolvoval
sbormistrovství u Josefa Pančíka
a orchestrální dirigování u Rostislava
Hališky. V roce 2002 založil Scholu
brněnské mládeže, od roku 2003 je
ředitelem kůru v minoritském kostele
sv. Janů v Brně. V roce 2014 byl
jmenován ředitelem Cyrilometodějského
gymnázia a střední odborné školy
pedagogické v Brně, kde také
několik let dirigoval pěvecký sbor
Cantate. Při Světových dnech
mládeže v Krakově v roce 2016, který
Schola brněnské mládeže hudebně
doprovázela, mu brněnský biskup
Vojtěch Cikrle udělil medaili sv. Petra
a Pavla za jeho práci pro církev.

Příprava na Vánoce
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Advent, jaký tu ještě nebyl
Letošní advent bude jiný:
v kulisách pandemie.
Čeká nás liturgické období,
které bude podobně jako
Velikonoce ještě více rodinné
než jiné roky. Udělejme
si z toho přednost.
„Obávám se, že budeme nervóznější, vysílenější a uzavřenější. Koronavirové časy u každého zvýrazní, co mu chybí nebo čeho už má
nad hlavu,“ upozorňuje Eva Muroňová, katechetka a redaktorka dětského časopisu Duha.
Jak říká, měli bychom s tím počítat a být k sobě
v rodině ohleduplní. Což může vypadat i tak,
že se nebudeme pouštět do velkých projektů
a předsevzetí, ale na první místo si postavíme
své nejbližší – a jako největší ctnost a dobrý
skutek si vytyčíme trpělivost. Nebudeme opakovat manželkám a maminkám, že to nemají v domácnosti přehánět s úklidem, ale spíše
pomůžeme, nabídneme své síly a oceníme jejich snahu „udělat to doma hezké“. Pro rodiče
to také znamená nebýt příliš nároční na děti.
Zkrátka budeme hledat, co můžeme udělat pro
druhé, aniž vyjdeme za dveře domova.

Zkrášlit
duchovní život
Zintenzivnit a zkrášlit můžeme také svůj duchovní život a zároveň si dopřát, aby to nikoho z rodiny nenudilo. Adventní věnec se může na čtyři týdny stát nejen dekorací, ale lze
jej povýšit na střed domácnosti. „Rodina se
u něj sejde k jídlu, hovoru, zábavě i modlitbě
a z jeho rozsvěcování se může stát zvyk spojený s alespoň krátkou společnou modlitbou.
Potřebujete motivovat? Losujte, čí to bude starost. S menšími dětmi spojme takovou chvíli s hrou,“ nabízí zpestření společných chvil
Eva Muroňová.
Každovečerní setkání u adventního věnce nemusí být nic složitého. Na začátek si jej
(nebude-li to možné v kostele) můžeme doma
i požehnat, jak vysvětluje v rámečku liturgik

Podle šablony, která je ke stažení na www.
katyd.cz, si obkreslete na čtvrtku papíru stromeček, který budete zdobit od začátku adventu. Stejně tak překreslete krabičku, na které
bude stromeček stát. Vystřihněte.

P. Radek Tichý. Dále nabízíme fotografický
návod na výrobu adventního kalendáře, který
může sloužit celé rodině například k ukládání drobných sladkostí, vzájemných přáníček
či přímluv a modlitebních úmyslů na lístečcích k večernímu rodinnému setkání. Ta mohou mít i méně obvyklou podobu: „Chcete
si zahrát hru? Hrejte si. Vytáhněte zaprášené hudební nástroje a zpívejte. Povídejte si –
třeba co nového ses dneska ve škole, i online
naučil, co nového objevil. Můžete si společně číst, zacvičit nebo oloupat ořechy na cukroví. Tyto činnosti u adventního věnce mohou být klidně ve smyslu ‚dělej si, co chceš‘,
ale mělo by to mít společného jmenovatele:
můžeme dělat, co chceme, ale aby se každý mohl svým způsobem zapojit,“ navrhuje
Eva Muroňová. A to vždy v předem určenou
dobu.
Společně ho vyrobíme a pak požehnáme.

Snímek Dominik Novák / Člověk a Víra

Požehnání adventního věnce v rodině
Když židé začínají slavit den Hospodinův, šabat, zapaluje paní domu svíce a pronáší při
tom předepsané požehnání. Když křesťané
ve starověku rozsvěceli olejovou lampu, protože se zešeřilo, vítali její plamen modlitbou,
v níž vyznávali, že Kristus je světlo, které nepřemohla temnota smrti.
Předvečer první neděle adventní se může
stát dobrou příležitostí, abychom se k tomuto dávnému zvyku vrátili ve svých rodinách.
V případě, že nepůjde odnést si adventní věnec k požehnání do kostela, je možné pomodlit se v domácnosti. Základem požehnání
je dobrořečení, děkování Bohu za jeho dary.
K němu se připojuje prosba o pomoc a o doprovázení v následujících dnech.
Pro požehnání adventního věnce v domácnosti je možné použít tuto modlitbu z liturgické knihy Obřady žehnání:
Věčný Bože, ty znáš touhu lidského srdce, dáváš se nám poznat a voláš nás k sobě. Děkujeme ti za to, že nás nenecháváš bez pomoci,
ale sesíláš nám své světlo a svou spásu. Prosíme tě, požehnej tento věnec, ať je pro nás
znamením toho, že nám, kteří žijeme v čase,
dáváš účast na svém věčném životě bez začátku a konce. A svíčky, které na něm budeme rozsvěcovat, ať nám připomínají, žes

nám poslal svého Syna a chceš, abychom ho
následovali a žili jako děti světla.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky
věků.
Amen.
K požehnání adventního věnce nechť se rodina sejde nejlépe v sobotu večer 28. listopadu, kdy podle křesťanského chápání
začíná nejen neděle, ale také celé adventní období a nový liturgický rok. Zazpívá se
adventní píseň (např. Ejhle, Hospodin přijde) a zapálí první svíčka. Přečteme úryvek
z Písma – třeba z nešpor nebo z nedělní mše
(viz str. 11). O přečteném textu je možné chvíli si povídat či přemýšlet. Když ten,
kdo modlitbu vede, přečte text, v němž
Bohu děkujeme za světlo a prosíme jej, abychom žili jako děti světla, mohou si všichni
od požehnaného věnce rozsvítit své svíčky,
případně další svíce v místnosti. Modlitbu je
možné uzavřít přímluvami za všechny, kdo se
nacházejí v temnotě nemoci, smutku, hněvu
či umírání. Může následovat společná večeře.
Jinou možností je zahájit požehnáním
věnce rodinnou modlitbu nešpor nebo domácí bohoslužbu slova. V tom případě se
po znamení kříže rozsvítí první svíce, přečte
žehnací formule a modlitba pokračuje jako
P. RADEK TICHÝ, liturgik
obvykle.

Vybarvěte stromek zelenou vodovou barvou.
Můžete kombinovat světlejší a tmavší odstíny.
Nechte zaschnout a pak můžete dokreslit
nebo nalepit ozdobné řetězy. Slepte
si krabičku a přilepte k ní stromek.

Vystříhejte si 24 ozdob různých barev i tvarů.
Na každou ozdobu napište číslici jednoho
z nadcházejících prosincových dnů. Až si
nalepíte tu poslední ozdobu na samý vrchol
stromečku, přijde Ježíšek.
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Začátek a konec může být pokaždé stejný –
například uvedení do společných chvil ve
formě modlitby, zakončení. „Jak bude daný večer vypadat, může určit někdo z rodiny.
Dopřejme mu roli režiséra s právem prohlásit i to, že ‚teď všichni budete poslouchat mé
básně‘,“ směje se Eva Muroňová. Neobvyklé okolnosti letošního adventu podle ní přímo vyzývají, abychom připravili cestu Pánu
trochu kreativněji. „A jako každý rok ani letos
nezklame adventní kalendář časopisu Duha
s příběhy na každý den. Jsou o starém šnekovi, kterému jednoho dne začalo cukat v noze a nemohl jinak, než se vydat tam, kam ho
táhla, protože i pomalá cesta je cesta. A určitě uhádnete, kam ho na konci adventu zavede. A možná se vám bude hodit i malý zpěvníček adventních písní – od těch tradičních
až po ty současné.“
Už nyní se střídají předpovědi, co všechno
bude či nebude možné o letošních Vánocích
zažít, jak se budou pravidla postupně uvolňovat. „Možná na nás doléhají obavy, kdy se
otevřou obchody a zda se uvidíme se svými
přáteli. Nedejme se tímhle otrávit. Proto nám
letos přeji: Adventně se snažme! A hlavně to
dělejme společně,“ uzavírá Eva Muroňová.
JIŘÍ MACHÁNĚ

Inzerce
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Nenechme
se otrávit
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Do krabičky ukryjte ozdoby s čísly. Rodiče tam
mohou přidávat sladkosti pro děti, vzkazy,
jimiž si budeme navzájem přát, citáty z Bible
nebo modlitby a přímluvy pro večerní rodinnou
modlitbu.
Snímky Vojtěch Nývlt
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Odpovědna

Památka sv. Edmunda Kampiána (1. prosince)

Jak na
Mikuláše?

Šlechtic renesanční doby

Kvůli koronaviru
budu letos dělat
Mikuláše doma
dětem sám.
Jak na to? Co
podstatného
mám o tomto světci říci?
Tím podstatným je vyprávění některé
z legend o životě sv. Mikuláše – známá
je třeba ta o třech zlatých jablkách, o záchraně města před hladem, o vzácném
koberci nebo o záchraně z vězení.
Legendy nejsou ze své podstaty příběhy „vymyšlené“, nýbrž příběhy, „které
mají být vyprávěny“. Legenda zachycuje příkladné chování, kdy se symbolicky zhušťují životní zkušenosti. Legendy
o sv. Mikuláši jsou neustále opakovaným
sdělením, že Bůh má člověka rád a projevuje mu to prostřednictvím dobroty
druhých lidí. A návod, jak si tuto dobrotu navzájem projevovat, můžeme v legendách o biskupu Mikulášovi snadno
vyčíst. Mikuláš aktivně přichází k lidem.
Taktně a s respektem přistupuje k jejich
těžkostem a trápením, aby nezištně obdaroval a pomohl. A pak jde svou cestou
dál. V legendách dokonce najdeme i návod, jak má jednat ten, komu je pomoženo. Totiž že své díky má obrátit k Bohu,
nikoli k dárci. Mikulášské legendy končí
oslavou Boží dobroty, která je bezpodmínečná a nevypočítavá ve smyslu „něco za
něco“. Prostřednictvím příběhu pak můžeme zaslechnout i pozvání k podobnému
jednání. To samozřejmě platí pro děti i dospělé. Být si navzájem „svatými Milukáši“
je nejen významná hodnota křesťanského
postoje ve vztahu k druhým, ale pomáhalo to lidem přečkat dobu, kdy museli přirozeně trávit více času spolu pod jednou
střechou, což obvykle bývá náročené.
Podstatné je tedy připomenutí si legendy a oživení motivace „k dobrému
jednání“, kterou příběh nese. A to mi
nahrává k připomenutí, čeho bychom
se měli spíše varovat. Je to vzbuzování
strachu před Mikulášem, případně i čerty, aby se děti „polepšily“. Ono známé:
„Počkej, až přijde Mikuláš, ten všechno
ví!“ nebo „Jestli se nepolepšíš, odnesou
P. CYRIL HAVEL CFSsS,
tě večer čerti.“
generální představený petrinů a šéfredaktor
křesťanského časopisu pro děti Duha

V současné oxfordské jezuitské komunitě je vystaven dopis anglického teologa a někdejšího českého provinciála
Tovaryšstva Ježíšova se slovy: „Edmund
Kampián nám v Čechách představil kus
noblesní Anglie s vynikající vzdělaností.“ V liturgii hodin se po celém světě čte
v den světcova svátku zmínka, že pobýval v Čechách. Pro takové členy Mariánské družiny (tu vůbec první založil v Praze Edmund) třeba v Manile to musí být
exotika, když se ptají: „Co jsou to ty Čechy, o nichž světec hovoří?“
V pražském Klementinu za jednou
skříní přežil komunismus světcův klobouk, který nám tu v závěru života, před
odjezdem na misie do rodné země, zanechal. Rovněž Brno nese světcův otisk:
tam, v někdejším noviciátu (s počtem
přes sto mužů) byla komůrka, kde, jak
se traduje v dějinách řádu, Edmund rozmlouval s Pannou Marií. Když se utvá-

řela nová podoba středu města, vzaly
historické budovy rozsáhlého řeholního
komplexu za své.
Vzdělaný Edmund, syn knihkupce,
hovořil několika jazyky (později přednášel i česky na univerzitě v Praze), v řečtině pronesl ještě coby oxfordský student
přivítací řeč Marii Tudorovně. Setkání s ní ovlivnilo jeho vstup do katolické
církve, stejně jako studium církevních otců. O jeho intelektuálních, organizačních
a společenských schopnostech věděla
i královna Alžběta I., protože Edmund
byl přítelem jejích přátel. Před vstupem
do Tovaryšstva byl už jáhnem anglikánské církve a byl považován za jednoho
z nejnadanějších šlechticů renesanční
doby. Po řádových formacích (s nejdelším pobytem v Čechách) měl svou první
mši v pražském Salvátoru. Edmundovým
tajným návratem do vlasti roku 1580 začaly vlastně slavné anglické misie. Jeho

Bůh v mém životě

všestranná pomoc katolíkům v Anglii byla natolik intenzivní, že tam i přes smrtelné riziko zůstal. Když byl záhy vyzrazen,
skončil na slavném popravišti v Toweru.
Tím začala vlna zatýkání dalších téměř
dvaceti tovaryšů. Mučedník Edmund
Kampián (1540–1581), vynikající anglický teolog a pečlivý badatel historických
pramenů, byl milé a noblesní povahy. Ač
sepsal mnoho děl, nekomunikoval pouze
texty. Význačné svědectví z osobního setkání o něm podal Karel Boromejský: měl
velkorysé srdce,
které je šťastné
v tom Pánově.
sr. LUISA
KARCZUBOVÁ,
teoložka působící
na CMTF UP
v Olomouci
a v Centru Aletti

Lidská
duše
Jak je to s lidskou duší? Tak jsem se
často ptával sám sebe, když jsem byl
známým na pohřbu. Viděl jsem truchlící, i mě provázela velká tíseň… Na
smutečním oznámení bývá napsáno, že zemřelý nás navždy opustil. To
znamená, že se s ním už nikdy nesetkáme? A ptal jsem se i Pána Boha:
Pane Bože, jak je to? Celý život člověk
pracuje, stará se o rodinu a pak konec
všemu? A dostalo se mně odpovědi.
Začátkem listopadu, v noci těsně
před svítáním, jsem se probudil a už
nemohl usnout. Vstal jsem tedy a asi
si četl, už nevím, tato příhoda se udála
již před lety. Začalo mi ale být chladno. A tak jsem spěchal do postele. Ale
opět jsem nemohl usnout a stále do
mne šla zima. Jenže čím více jsem na
sebe přitahoval přikrývku, tím větší
mi byla zima. Cítil jsem chladné končetiny, dokonce jsem si položil ruku
na srdce – a necítil ani tlukot! A tu
jsem si říkal: Pane Bože, se mnou se
něco děje! A pak to přišlo. Cítil jsem,
jako by se po celé ploše mého těla začalo ze mne něco zvedat. Nejdříve o kousíček, chvíli se to pozastavovalo, ale
pak už to jen stoupalo vzhůru. Cítil
jsem, že je to má lidská duše. Byl to nesmírně příjemný prožitek, své tělo už
jsem nevnímal, bylo mimo moje bytí.
Vše bylo příjemné, až na jednu věc
– věděl jsem, že na zemi zůstávaly tři
malé děti, manželka, rodina. Jenže
jak moje duše stoupala vzhůru, začal
jsem pociťovat něco, co se nedá popsat ani vyjádřit slovy – byla to láska, Boží síla, Všemohoucnost. Nedá
se to popsat, je to jen chatrné vyjádření. A k této Boží moci jsem se obrátil
s prosbou, abych se ještě mohl vrátit
ke své rodině…
Po této prosbě jsem byl navrácen
do svého těla, které se začalo rozehřívat. Vstal jsem z postele plný úžasu,
fascinován tímto prožitkem, za který Pánu Bohu nesmírně děkuji. Prosím všechny, aby pozvali všemohoucího a laskavého Boha do svých životů.
Vím, že pak už se nemusíme ničeho
bát, ani smrti.
ČTENÁŘ KAREL z Frýdeckomístecka

© Jan Hrubý

Svatý Edmund pobýval v českých zemích zhruba šest let, kromě noviciátu zde vyučoval
rétoriku a filozofii.

O knížku Marie-Aude Murail Rabbi Ježíš mohou soutěžit ti čtenáři,
kteří správně vyluští tajenku naší křížovky a do týdne ji zašlou na
e-mailovou (krizovky@katyd.cz) nebo poštovní adresu redakce.
Knížku do soutěže věnovalo nakladatelství Paulínky.
Ukázka: Kniha je určena hlavně dětem školního věku, avšak s chutí
se do ní začtou i dospělí, kteří Ježíšův příběh dávno znají.(Viz tajenka) které si neklade za cíl doslovnou věrnost textům Bible, ale má tu
přednost, že čtenáře „chytí za srdce“.
Tajenka z KT č. 46 zněla: „dobré plody viděli na vlastní oči“. Knížku
Stormie Omartianové Síla modlitby za vaše vnoučata, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Paulínky, získávají Jan Pospíšil z Prahy,
Marta Rejšková z Krucemburku a Simona Matrasová ze Dvora Králové nad Labem. Blahopřejeme.

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

Papež František
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Františkova
ekonomika
„Františkova ekonomika“
bylo třídenní online
setkání 2 000 mladých
ekonomů a podnikatelů
ze 120 zemí světa,
svolané papežem
a inspirované sv.
Františkem z Assisi.
Ač se kvůli pandemii nakonec neodehrálo naživo, papež jeho začátek symbolicky svolal do rodiště
sv. Františka. Původně se měli ekonomové sejít v květnu, aby promýšleli udržitelnou „novou ekonomii“,
která „nezabíjí, ale je nakloněna
životu, zahrnuje, místo aby vyčleňovala, a pečuje o stvoření, místo
aby ho drancovala“ – shrnuly Vatican News. Na světové setkání, které
spolupořádal vatikánský Úřad pro
integrální rozvoj člověka, pozval papež ekonomy a podnikatele do 35 let
o loňském svátku sv. Josefa dělníka.
Konference „hostila“ i starší světově uznávané odborníky včetně nositele Nobelovy ceny Muhammada
Yunuse (bangladéšského sociálního
podnikatele a „bankéře chudých“),
Jeffreyho Sachse (profesora Kolumbijské univerzity a poradce už
tří papežů) nebo Stefana Zamagniho (italského ekonoma a předsedy
Papežské rady pro sociální vědy).
Dále indickou kvantovou fyzičku
a hinduistickou aktivistku Vandanu
Shivu, ale také vrcholné podnikatele, manažery a vědce. Při dvanácti
online setkáních se probírala témata
práce, peněz, zemědělství, spravedlnosti, energetiky, byznysu, samostatnosti žen či umělé inteligence.
„Světový systém je neudržitelný,
dopadá na naši sdíranou sestru Zemi a na nejchudší, kteří jsou prvními poškozenými a zapomenutými,“

oslovil Svatý otec účastníky na závěr
ve videoposelství s odkazem na Boží
povolání sv. Františka: „Jdi a oprav
můj dům, který, jak vidíš, se rozpadá,“ které se stalo inspirací pro celou tuto iniciativu.
Digitální setkání nebylo cílem,
papež chtěl dát podnět do budoucna. „Nemůžete odejít z míst, kde se
vytváří přítomnost a budoucnost,“
vyzval k odpovědnosti a k návratu
k „mystice společného dobra“ namísto sobeckých zájmů. „Nejde jen
o základní potřeby chudých, je zapotřebí respektovat jejich důstojnost
a nechat je zasedat na našich setkáních. Nepřemýšlejme za ně, přemýšlejme s nimi,“ vybídl papež s tím, že
dnešní svět spíše než vykořisťování
trápí sociální vyloučení, resp. kultura odpisu. „Kéž nebe dá, aby zde
už nebyli ‚ti druzí‘, ale ‚My‘ s velkým M,“ uzavřel papež František.

Aby trhy
nebyly džunglí
Ke změně vyzval i zmíněný ekonom
Stefan Zamagni. „Bez nových zásad se trhy stávají džunglí, v níž nutně vyhrává nejsilnější. Všichni dnes
vědí, že politika slouží ekonomice.
Jak ale v minulosti psali ekonomové Adam Smith, John S. Mill a Antonio Genovesi, hospodářství musí
sloužit politice,“ zdůraznil. Rovněž
profesor politické ekonomie Luigino Bruni z římské univerzity Lumsa varoval: „Jedním z klíčových slov
setkání je ‚růst‘. Jak ale víme, ne
každý růst je dobrý. V posledních
40 letech jsme rostli o 3 – 4 % HDP
ročně, ovšem na úkor planety. A do
růstu musíme započítat i mnoho dimenzí lidského života, které se poměřují kvalitativně.“
Setkání ekonomů v Assisi naživo
je v plánu na příští podzim.
TEREZA ZAVADILOVÁ

Více v příštím KT 49

PAPEŽSKÝ SBOR SIXTINSKÉ
KAPLE, který funguje už téměř
550 let, má nového sbormistra.
O svátku sv. Cecílie, patronky hudby, se jím stal brazilský kněz P. Marcos Pavan, který jej dočasně řídil po
loňské rezignaci italského salesiána
Massima Palombelly. Ten byl obviněn z finančních nesrovnalostí.
Repro KT

SYMBOLY PŘÍŠTÍCH SVĚTOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE V LISABONU – kříž a mariánskou ikonu Salus Populi
Romani (Spása římského lidu) – předali zástupci mladých lidí z Panamy (kde se konalo poslední celosvětové setkání
v lednu 2019) těm z Portugalska minulou neděli při papežské mši svaté o slavnosti Ježíše Krista Krále v bazilice
sv. Petra. Světové dny mládeže, plánované původně na rok 2022, se kvůli pandemii o rok odsouvají. „Drazí mladí,
nezříkejme se velkých snů. Nespokojujme se s povinnostmi. Pán si nepřeje, abychom zužovali své obzory, abychom
‚parkovali‘ na okraji života, ale abychom se ubírali k vysokým cílům s radostí a směle,“ vybídl papež v kázání na téma
této neděle (Mt 25,31-46). „Bůh nás uschopnil snít, abychom pojali nádheru života. A skutky milosrdenství jsou
v životě tím nejkrásnějším dílem – míří totiž do středu našich velkých snů,“ zdůraznil. A na závěr oznámil, že se po
konzultacích rozhodl od příštího roku přesunout každoroční diecézní Světový den mládeže z Květné neděle právě na
slavnost Ježíše Krista Krále.
Snímek Profimedia

KRÁTCE
KDO JE UKŘIŽOVÁN LÁSKOU,
DOVEDE POMÁHAT KŘIŽOVANÝM, zdůraznil papež v dopise členům Společenství utrpení
Ježíše Krista (passionistům), kteří si připomínají 300 let od založení. Kongregace působí v padesáti
zemích, v Česku na poutním místě Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka. „Svou misionářskou činnost
zaměřte především na ty, kdo jsou
křižováni v naší době: na chudé,
slabé a utlačované,“ napsal jim
František.
LIDSKÝ ŽIVOT MÁ NEDOCENITELNOU HODNOTU, napsal
papež italskému Hnutí pro život
u příležitosti jeho 40. národního
kongresu předminulý týden. „Počaté dítě je jedním z nás a přiznat mu
stejnou důstojnost jako každému jinému člověku je klíčem k pokroku
a civilizaci,“ zrůznila předsedkyně
hnutí Marina Casiniová.
„KAŽDÝ Z NÁS JE POVOLÁN
BÝT ŽIVÝM BOŽÍM CHRÁMEM,“ apeloval Svatý otec na konci generální audience minulou středu u příležitosti památky Posvěcení

římských bazilik sv. Petra a sv. Pavla
za hradbami.
NOVÝ SBORNÍK O JANU PAVLU II. PŘIBLIŽUJE PAPEŽŮV
VLIV BĚHEM STUDENÉ VÁLKY. Kolektivní dílo více než padesáti autorů pod hlavičkou Papežské
gregoriánské univerzity má půldruhého tisíce stran a název: „Krev
tvé krve, kost z tvých kostí“ (v anglickém originálu „Blood of your
Blood, Bone of your Bone“) – což byla papežova slova při první apoštolské návštěvě rodného Polska v roce
1979. Kniha má podtitul „Pontifikát
Jana Pavla II. (1978–2005) a církve ve střední a východní Evropě“.
NA DLOUHODOBOU SOCIÁLNÍ
NEROVNOST A DISKRIMINACI
v latinskoamerických státech, které pandemie ještě více prohloubila,
upozornil Svatý otec ve videoposelství k webináři Papežské komise pro
Latinskou Ameriku, Papežské akademie sociálních věd a Rady latinskoamerických biskupských konferencí (CELAM) minulý týden. „Ne
všichni obyvatelé disponují prostředky k ochraně před nemocí covid-19: nemají střechu nad hlavou,
pitnou vodu a dezinfekci, jistou prá-

Modlitba umí „ochočit“ náš neklid
Katecheze
– 18. listopadu 2020
Maria se modlila, ještě když ji svět
neznal a ona byla prostou dívkou
zasnoubenou s mužem z Davidova
rodu. Můžeme si představit mladou
dívku z Nazareta pohrouženou do
mlčení v ustavičném dialogu s Bohem, který jí záhy svěří poslání. Dosud nic neví o svém netušeném a mimořádném poslání a rozbouřeném
moři, na které se má vydat. Maria
patří k velkému zástupu těch, jejichž
srdce je pokorné, a ač se nevyskytují v učebnicích dějepisu, Bůh s nimi
připravil příchod svého Syna.
Maria se modlí, když za ní přichází archanděl Gabriel. Není lepší způsob modlitby, než stanout jako Maria
se srdcem otevřeným Bohu: Pane,

co chceš, kdy chceš a jak. Kolik jen
věřících takto prožívá svou modlitbu
v pokoře jednoduchosti. Nerozčilují se, když jsou dny plné problémů,
ale jdou vstříc skutečnosti a vědí,
že v lásce nabízené za každé situace se stáváme nástroji Boží milosti.
Modlitba umí ochočit neklid, který se nás zmocňuje, protože si vše
nárokujeme dříve, než o to požádáme – chceme to ihned. Tento neklid
nám ubližuje, ale modlitba jej dokáže upokojit a proměnit v ochotu.
Panna Maria v těch několika okamžicích Zvěstování dovedla odmítnout strach, přestože tušila, že si
svým přitakáním přivodí velmi těžké zkoušky. Chápeme-li v modlitbě,
že každý den, který od Boha dostáváme, je povoláním, rozšiřujeme své
srdce a přijímáme všechno. Učme se
říkat: Pane, co chceš ty, slib mi jen, že

se mnou budeš na každém kroku.
Maria provází Ježíše modlitbou po
celý život až do smrti a Zmrtvýchvstání a nakonec provází i první kroky rodící se církve. Modlí se spolu
s učedníky, kteří prošli pohoršením
kříže. Modlí se s Petrem, který podlehl strachu a z lítosti plakal. Maria
je mezi učedníky, muži a ženami,
které povolal její syn. Nedělá mezi
nimi kněze, ale vystupuje jako matka, členka společenství. A její modlitba předchází budoucnost, která se
naplňuje: působením Ducha Svatého se stala Matkou Boží a Matkou
církve.
Mariina modlitba je tichá. Evangelium vypráví o jediné její modlitbě, když v Káně prosí svého syna
za ony nebohé lidi, kterým hrozí,
že při oslavě utrží ostudu, protože došlo víno. V Marii je přirozená

ženská intuice povýšena jejím zcela
jedinečným sjednocením s Bohem
v modlitbě. Proto při četbě evangelia zjišťujeme, že někdy jakoby se vytrácela, aby se v zásadních chvílích
znovu objevila. Maria je otevřena
Božímu hlasu, který vede její srdce a kroky tam, kde je zapotřebí její
přítomnosti. Maria nikdy neprohlašuje: pojďte, vše vyřeším. Ale vybízí: udělejte všechno, co vám řekne
– přičemž neustále ukazuje na Ježíše. To je typický postoj učedníka
a Maria je první učednicí.
Kdosi přirovnal Mariino srdce
k perle nedostižné nádhery, vyhlazené trpělivým přijímáním Boží vůle skrze Ježíšova tajemství, o nichž
rozjímala v modlitbě. Jak by bylo
krásné, kdybychom se mohli alespoň trochu připodobnit naší Matce!
(vaticannews; kráceno)

ci ani zdravotní péči. Na domorodé
národy v oblasti Amazonie a Pantanalu navíc doléhá zkáza ekosystémů
v důsledku ničivých požárů,“ zdůraznil papež s tím, aby tamní vládci
sloužili obecnému dobru a nepodléhali korupci.
K POSÍLENÍ OCHRANY PŘED
HACKERSKÝMI ÚTOKY VYZVAL VATIKÁN londýnský odborník na kyberbezpečnost Andrew
Jenkinson z britské bezpečnostní
skupiny Cybersec Innovation Partners (CIP). Na slabost ochrany
upozorňoval již v létě v souvislosti
s čínskými útoky na vatikánské sítě
(více v KT 39). „Koronavirová krize vytvořila ‚perfektní‘ bouři pro kyberzločince,“ varoval nyní Jenkinson s tím, že času na obranu není
nazbyt.
TŘETÍ VÝROČÍ TRAGICKÉHO
POTOPENÍ ARGENTINSKÉ
PONORKY, kdy zahynulo 44 členů posádky, připomněl na osobní
žádost tamního prezidenta papež
František v dopise rodinám pozůstalých a všem Argentincům. Za věčné odpočinutí obětí sloužil 15. listopadu soukromou mši svatou.
(vaticannews, cna, sir, tez)

Připravujeme

O tichu a naslouchání
Advent je dobou čekání, dobou ztišení, aby člověk nepřeslechl kroky
toho, kdo přichází nebo má přijít.

Františkova ekonomika
Jaká je ekonomika pohledem papeže Františka? Etická, udržitelná
a spojující, aby vytvářela nové a lidštější ekonomické vzorce, kdy je člověk správcem odpovědným Hospodinu. A jak ji vidí ekonomové a lidé
z praxe?

www.katyd.cz
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1. neděle adventní

Učitelky školí dobrovolníky
Více než dvě stě
dobrovolníků pro
nemocnice a domovy
pro seniory už
proškolily učitelky
Církevní střední
zdravotnické školy
Grohova v Brně.
„Bylo mi jasné, že je to pro jednu organizaci příliš náročný
úkol. To byl důvod, proč jsem
paní ředitelce Českého červeného kříže (ČČK) Brno Ivaně
Holáskové nabídl volné kapacity našeho Centra zdravotnického sociálního vzdělávání včetně
lektorek. Ty jsou totiž zároveň
odbornými učitelkami naší školy,“ zdůvodnil iniciativu ředitel
školy David Kasan.
„Jsme za tuto nabídku nesmírně vděční. Panu řediteli a všem, kdo se zapojili, patří

Učitelky církevní střední zdravotnické školy proškolily pro Český červený kříž už více než dvě stě dobrovolníků.
Snímek archiv školy
mimořádné poděkování. Svým
způsobem nás totiž zachránili. V té době jsme totiž měli pět
set zájemců o kurz. K dnešnímu
dni jich je ale už téměř osm set,
což je obrovské číslo. Počítáme
s tím, že budeme dobrovolníky
proškolovat až do konce listopadu,“ informovala ředitelka ČČK
Brno Ivana Holásková.

Podle ředitele Kasana je dobře, že se škola může v náročné
době boje s onemocněním covid-19 podílet na ulehčení práce v nemocnicích a sociálních
zařízeních. „Situace ve zdravotnictví je velmi vážná. Jsem duší
učitelka a mým životním posláním je předávat dál své profesní
zkušenosti, proto jsem se ráda

zapojila,“ svěřila se Michaela
Paterová. Zároveň dodala, že si
velmi váží nasazení všech dobrovolníků, protože je jí jasné,
že jdou všichni pomáhat s vědomím, že se mohou nakazit.
„Kvůli těmto rizikům se je snažíme během přípravy a školení
co nejlépe odborně připravit –
a to hlavně v oblasti ochrany sebe sama,“ upozornila učitelka.
Dále v Brně školí dobrovolníky ve Vyšší odborné škole zdravotnické v Kounicově ulici, ve
Střední zdravotnické škole v Jaselské ulici a v Nemocnici u Milosrdných bratří. „Proškolení dobrovolníci už pomáhali ve
strážnickém domově pro seniory,
kyjovské nemocnici a brněnské
fakultní nemocnici v Bohunicích.
Primárně se s nimi ale počítá,
kdyby bylo zapotřebí otevřít polní
nemocnici na brněnském výstavišti. Tam by jich sloužilo určitě
okolo dvou stovek,“ připomněla
ředitelka ČČK Brno Ivana HolásLENKA FOJTÍKOVÁ
ková.

Nemocniční kaplan službu nepřerušil

www.biskupstvi.cz

Po celou dobu pandemie nepřerušil v Masarykově onkologickém ústavu v Brně svou službu
nemocniční kaplan, kapucínský
kněz P. Cyril Josef Komosný.
„Do ústavu přicházím stále každé úterý a čtvrtek. Pacientům
i zaměstnancům jsem k dispozici vždy od deseti hodin do pozdního odpoledne. Zkrátka tam
jsem podle potřeby a zájmu,“

Kalendář
BRNO
 Bazilika Nanebevzetí Panny
Marie na Mendlově náměstí ve
Starém Brně je ve všední dny
otevřena od 16.30 do 17.30
a v neděli od 8.30 do 11.30.
V tomto čase je možnost přijmout eucharistii. Vstupovat se
bude jednotlivě. Svátost smíře-

uvádí kněz. Za zavřenými dveřmi kaple pak slouží v tyto dny
od 16 hodin mši svatou. V intencích pamatuje na nemocné,
zaměstnance i na ty, kdo v ústavu zemřeli.
Míří ale také na uzavřené oddělení, kde se léčí onkologicky
nemocní lidé, kteří jsou navíc
pozitivní na covid-19. „Rozdíl
je v tom, že se musím obléct do

ochranné kombinézy, mít respirátor, roušku, štít, dvoje rukavice a speciální návleky na botách. Je pravda, že když si tyto
ochranné pomůcky obleču, ani
vlastní maminka by mě zřejmě
nepoznala. Naštěstí přicházím
většinou za lidmi, kteří mne
znají, a tak si mou tvář mohou
alespoň představit,“ usmívá se
kněz.

ní i eucharistii lze přijmout po
telefonické domluvě s kněžími
na tel. 606 282 681 a 543 424
010.

aby jejich děti proseděly za počítačem celé dny nebo usínaly
s mobilem v ruce. Přihlášky do
27. 11. na adrese markovicova
@cprhodonin.cz.

HODONÍN
 30. 11. od 17.00 do 18.30
pořádá Centrum pro rodinu
a sociální péči prostřednictvím online přenosu seminář
s názvem DigiDěti III. Je určený rodičům, kteří nechtějí,

STŘELICE

 Mládež zve na online modlitbu růžence, která probíhá
3x týdně z domovů jednotlivých rodin farnosti. Připojte
se k nám v době karantény kaž-

P. Komosný je vděčný vedení Masarykova onkologického
ústavu, že zde může bez přerušení sloužit potřebným. To podle jeho mínění není teď zdaleka
ve všech nemocnicích možné.
„Přitom právě v této náročné
době, kdy za nemocnými nemohou přicházet návštěvy, je to
velmi důležité,“ upozorňuje ře(lef)
holník.

dé úterý, čtvrtek a sobotu ve
20.00 na FB stránce Farnost
Střelice.
Rozsáhlou nabídku přímých
přenosů bohoslužeb z celé České republiky najdete na webové stránce www.
mseonline.cz.
Kontakt:
fojtikova-l@seznam.cz
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Jak se rozšiřuje virtuální pastorace?
„Podzimní stav nouze
nás značně posunul
v interaktivní virtuální
pastoraci,“ říká ředitel
českobudějovického
pastoračního
střediska P. Tomas
van Zavrel.
Posledního října se například
v počtu 35 účastníků konal Večer mladých online na téma:
Jak být aktivní v dnešním světě.
„Byl to velmi dynamický večer,
kdy se střídaly svědectví, diskuse a sdílení v malých skupinkách a chvály,“ řekl P. Rafael
Kaca, nový ředitel Diecézního
střediska pro mládež. „Nebylo to sice bez chyb, ale ukázali
jsme, že v téhle situaci nehodíme flintu do žita,“ zmínil. Další
večer mladých proběhl 21. 11.
na téma Moc Božího slova.
„Snažíme se mladé lidi aktivně zapojovat do různých virtuálních pořadů, jako je třeba Adventní putování s Pannou Marií
pro děti,“ pokračovala Petra
Pletánková z Diecézního centra
mládeže. „Nechceme jen nabízet jednosměrné pořady, ale dát
mladým lidem příležitost se aktivně zapojit, což velmi kvitují,“
zdůraznila.

P. Tomas van Zavrel při natáčení příspěvku.
Snímky archiv P. Tomase van Zavrela
ci spojili přes Skype ke společnému rozjímání a sdílení. Večer
jsme se rozešli k individuální
modlitbě novény ke sv. Ludmile ukončené opětovně sdílením

přes Skype,“ dodala vedoucí
centra. „Nechceme pominout
osobní kontakt mezi věřícími,
byť je virtuální. V řadě vikariátů
proto probíhá výuka nábožen-

www.bcb.cz

Potěšení
na duši
Vedoucí Diecézního centra pro
katechezi Martina Fürstová připravila na sobotu 14. listopadu
celodenní interaktivní virtuální
duchovní obnovu. „Začali jsme
živým přenosem mše sv. celebrované P. Martinem Weisem
z Dubného, po níž následovala
jeho osobitá online přednáška
o sv. Ludmile. Poté se účastní-

Kalendář
ČESKÉ BUDĚJOVICE
 Pastorační středisko: souhrn online aktivit na webu
prolidi.bcb.cz.

Díky online vysílání měli lidé možnost účastnit se před několika dny
celodenní duchovní obnovy i novény ke sv. Ludmile.

MLADÁ
VOŽICE
 Farnost online na serveru
youtube.com (profil Farnost
Mladá Vožice).

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.com
(Farnost Klokoty).

ství distančně nebo pomoc katechetů rodičům při řádné školní
výuce dětí. Naši katecheti také pomohli rodinám prostřednictvím odlehčovací služby na
farách. Jsem na naše zaměstnance hrdý. Bohužel bojujeme
s pracovní neschopností a karanténou, které nám svazují ruce,“ konstatoval P. Tomas van
Zavrel.
Vedoucí Diecézního centra
po seniory Ludmila Veselá k tomu připojila: „Vstup do našich
domovů důchodců je zakázán.
Pro velký úspěch jsme před stavem nouze rychle natočili několik dílů s názvem Pozdrav lásky
a požehnání nejen důchodcům
a hospicům. Máme už několik
zpětných vazeb, že díky tomu
sestřičky svým klientům mohou
ulehčit náročnou dobu a potěší je na duši. Pásma jsou koncipována velmi autenticky, aby
co nejvíce napodobovala naše
návštěvy domovů.“

Pomoc Charitě
„Kromě virtuální pastorace
probíhá poradenství na Whatsappu, ale i telefonicky v předem
sjednaných termínech. Jsme
zapojeni také v rámci celostátní telefonické intervence Moje
uši pro tebe. Je znát, že v této
době je větší potřeba popovídat
si o svých starostech, obavách,
zkrátka o sobě a o svém životě,“
ilustrovala vedoucí Diecézního
centra pro rodinu Alena Poláčková.
Někteří zaměstnanci pastoračního střediska se zapojili
do dobrovolnictví v charitních
službách v diecézi, jelikož i na
ně dolehla situace, kdy mají vlivem epidemie málo pracovníků
a dobrovolníků. Jedná se o rozvoz a zajištění nákupu, aktivizaci, pomoc při úklidové službě
nebo doučování dětí ze sociálně
slabých rodin.
RADEK GÁLIS

VODŇANY

 Farnost online: na serveru
youtube.com (profil Poutní
místo Lomec).
Kontakt:
ragal@seznam.cz
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Kalendář podpoří broumovské kostely
Vychází nástěnný
kalendář tematicky
zaměřený na
broumovské kostely,
které zachytil fotograf
Daniel Veselský.
Slavnostní představení kalendáře pro rok 2021 proběhlo
na začátku listopadu v Bruselu, a to díky podpoře poslance
Evropského parlamentu Tomáše Zdechovského. „Kalendář je
letos zaměřen výlučně na interiéry. Chceme poděkovat širokému spektru podporovatelů,
jak ze strany odborné, tak laické veřejnosti. A rovněž poukázat na stále ještě obrovský kus
cesty k celkové obnově, kterou
broumovské kostely mají před
sebou. V současnosti je už mož-

lů“ tvoří jedinečný památkový a architektonický soubor.
Nachází se na území klášterního panství a byly postaveny
(s jednou výjimkou) podle plánů nejlepších architektů své doby – Kryštofa Dientzenhofera
a jeho syna Kiliána Ignáce, a to
v poměrně krátkém časovém
rozmezí mezi lety 1690 a 1743.
Stalo se tak díky velkému
rozmachu kulturní výstavby
iniciované zejména opatem
řádu benediktinů Otmarem
Zinkem. Díky své ucelenosti
a rozsahu jsou ty stavby považovány za architektonický skvost,
ale i každý jednotlivý kostel je
možné označit za barokní perlu.
Kalendář, který vznikl i za
podpory Královéhradeckého
kraje, lze získat na děkanství
v Broumově prostřednictvím
e-mailu church.broumov@
PAVEL J. SRŠEŇ
gmail.com.

Březnu vévodí interiér kostela v Heřmánkovicích.
Snímek Daniel Veselský
né říct, že kostely jsou z nejhoršího venku, mají opravené
střechy a krovy, zhotovené odvodnění, polovina už má i opravenou fasádu. V budoucnu je
nutné dát nový plášť zbylé polovině,“ ilustruje děkan P. Martin
Lanži, který se snaží tyto kostely zachránit pro příští generace.

A jak dále zmiňuje, uprostřed
každého listu kalendáře je číslo
veřejné sbírky na opravu chrámů. V letošním roce tak obdrželi díky kalendáři finanční dary kolem 150 tisíc Kč.
Barokní venkovské sakrální stavby uváděné pod názvem
„broumovská skupina koste-

Bůh si vyvolil mne i tebe, píše biskup Jan Vokál
Biskupství královéhradecké připravilo
pro letošní adventní čas brožuru s texty
na každý den tohoto liturgického období.
„Letošním adventem nás bude provázet encyklika papeže
Františka Laudato si’. Jejím
ústředním tématem je chvála
Boha za domov, který nám dal
– za stvořený svět, za naše místo v něm, za veškeré dary, které nám v něm připravil,“ píše
v úvodu královéhradecký biskup Jan Vokál. A jak doplňuje,
je to chvála, kterou stejnými
slovy Bohu vzdával sv. František z Assisi: „Buď Tobě chvála,
Pane, za tvé stvoření!“
„Bůh, Stvořitel všeho, už od
počátku věděl, že nás povolá do
světa. Ano, věděl o mně, věděl
i o tobě. Vyvolil si mne i tebe, dal
nám prostor a místo ve svém velikém plánu. V adventním čase

Kalendář
HRADEC KRÁLOVÉ
 Besedy Centra pro rodinu online. S lektorkou Markétou Juzovou 1. 12. 2020 – 4. 3. 2021.
Bližší informace na www.bihk.

mií, vést příkladem i přímluvou
Panny Marie. Chvalme Boha za
domov, který nám ve světě dal,
za místo, které nám určil, za
veliké věci, které pro nás učinil a které stále z nepochopitelné lásky činí. Chvalme Boha za
dar našeho života a víry, za ty,
které nám denně posílá do cesty, za celý stvořený svět, jenž
nás obklopuje a do něhož nás
postavil, abychom se o něj starali péčí dobrého správce. Vyprošuji Vám všem usebrané duchovní prožití nadcházejících
týdnů, svěřuji Vás pod mocnou
ochranu Panny Marie a ze srdce Vám žehnám,“ uzavírá biskup Jan Vokál.
Adventní brožuru si mohou
zájemci vyzvednout u svých duchovních správců farností nebo
si o ni požádat prostřednictvím
e-mailu safranko@bihk.cz.

poznáváme na příkladu Panny
Marie, jak tato Boží vůle působí. Pán nás povolává, jako povolal ji. Ježíšovu matku vyvolil
k tomu největšímu úkolu v dějinách, zároveň u ní pozorujeme
největší pokoru a nejpevnější
oddanost Pánově vůli,“ zdůrazňuje biskup Vokál a doplňuje, že
její život nebyl z pohledu světských měřítek radostný. Sledovala a plně prožívala utrpení
i bolestnou smrt svého syna.
Přesto se ze svého domova i ze
svého úkolu, který pro ni Pán
vybral, radovala tak jako později sv. František.
„Nechme se v této adventní
době, v jejích velkých těžkostech spojených s letošní epide-

cz, sekce Centrum pro rodinu
nebo na Facebooku Centra pro
rodinu.
 Online formační kurz pro
manžele. Objevujte krásy manželského vztahu a prohlubujte
porozumění na cestě vzájemného darování se. Doprovází

(srp)

P. Stanislav Tomšíček a manželé Blažkovi. Přihlášky a info
na tel. 603 458 843.
 Slova pro potěchu duše. Zasílá na e-mail nebo telefon
Diecézní centrum pro seniory.
Dále odkazy na videa a pořádá
online modlitby a besedy se za-

jímavými hosty. Pro obdržení
výše uvedeného se registrujte
na e-mailu dcs@bihk.cz nebo tel. 737 215 328. Navštivte
i web www.simeon.cz.
Kontakt:
srsen@bihk.cz
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Dobrovolnická centra v době pandemie
Při pandemii
přikládají v litoměřické
diecézi pomocnou
ruku k dílu i charitní
dobrovolnická centra.
Jedno takové funguje v České Lípě. Obvykle dobrovolníci (kterých bylo loni přes sto)
pomáhají v rámci charitních
služeb a aktivit. Jenže jejich
fungování ve velké míře ovlivnila pandemie, a tak charitní
dobrovolníci pomáhají i jinde. „Desítky jich přiložily ruku
k dílu při distribuci informačních tiskovin a letáků. Někteří
se také zapojili do mimořádné
pomoci seniorům s nákupem
základních potravin či pomáhají
klientům s doučováním během distanční výuky,“ uvádí mediální koordinátor Farní
charity Jiří Gottlieber.

Donáška i pomoc
s testováním

Českolipští dobrovolníci pomáhali i při potravinové sbírce.
Snímek archiv farní charity

Dobrovolnické centrum Diecézní charity Litoměřice obvykle
spolupracuje s obecní organizací Zdravé město Litoměřice.
Podobně jako u kolegů v České

Lípě ovšem letošní činnost centra změnila pandemie. Dobrovolníci tak nakupovali seniorům
potraviny, drogerii či léky. Pomáhali též při plošném testo-

vání na covid-19 na litoměřické Zahradě Čech. „Na přípravu
celého testování jsme měli doslova několik hodin. Bez účasti
dobrovolníků z Diecézní chari-

ty Litoměřice by se akci nejspíš
nepodařilo uskutečnit. Všichni
mají mé uznání, jsem jim velmi
vděčná,“ pochvaluje si vztahy
koordinátorka Zdravého města Litoměřice Irena Vodičková.
Ani na podzim zájem dobrovolníků neopadl, naopak se stále hlásí noví zájemci. „Několik
jich pomáhá Krajské hygienické
stanici s trasováním. Své působení našli i v litoměřické nemocnici – jak na zdravotnické, tak
na nezdravotnické pozici. Díky
jejich flexibilitě a ochotě se nám
podařilo zorganizovat snad během dvaceti minut doučování
dětí cizinců, kteří mají problém
s češtinou a distanční výukou.
Dobrovolníků máme v databázi hodně. Ne vždy pro ně ovšem
máme uplatnění. I v současné
době čekáme na podněty, kde
bychom mohli více pomáhat,“
upozorňuje Vodičková.
Neutuchající vlnu zájmu pak
potvrzuje jeden z dobrovolníků
Vojtěch, který s Diecézní charitou Litoměřice začal spolupracovat před sedmi lety při odstraňování škod po povodních.
„Strach z nákazy nemám, a pokud můžu, rád pomůžu. Je to
příjemný pocit, když vidím, jak
jsou lidé milí, pozitivní a vděční
za pomoc,“ svěřuje se Vojtěch.
KAREL PUČELÍK

Nakresli svatou Zdislavu, láskyplnou hostitelku

www.dltm.cz

Také v době, kdy se učitelé a žáci vídali
na dálku při distanční výuce, zve Základní
a umělecká škola Jablonné v Podještědí
k účasti v šestém ročníku dětské výtvarné
soutěže nazvané V srdci paní Zdislavy.
Účastníci soutěže se snaží výtvarně zpracovávat některý
z motivů ze života severočeské
světice a patronky litoměřické

Kalendář
LIBEREC-RUPRECHTICE
 Online přenos nedělní bohoslužby v 9.00 na youtubovém profilu Farnost Ruprechtice. Stejně tak v pátek v 18.00.
V týdnu jsou mše přístupné
do 20 osob.

diecéze. Pro aktuální ročník organizátoři vybrali téma „Svatá
Zdislava – láskyplná hostitelka
cizinců a poutníků“.

LITOMĚŘICE

 V neděli 29. 11. bohosluž-

„Paní Zdislava nikoho neodmítla. Poutníky ráda pohostila
a všichni byli vděční, že mohou vzájemným rozhovorem
obohatit své poznání a společnou modlitbou vzdát chválu
Bohu. V cizincích a poutnících
viděla sv. Zdislava obraz Krista, a proto jim sloužila, jako
by to byl on sám,“ uvedli k výběru tématu organizátoři. Děti budou soutěžit ve třech vě-

hoslužby v 9.00 na facebookovém profilu Římskokatolická
farnost Teplice.

by v 9.00 v kostele Všech
svatých a v kostele sv. Jakuba, v 18.00 v kostele Všech
svatých.

 Online přenos nedělní boho-

TEPLICE
 Online přenos nedělní bo-

služby v 10.30 a v úterý v 18.00
na youtubovém profilu Farnost
Hejnice.

RASPENAVA

kových kategoriích 5 až 8 let,
9 až 12 a 13 až 15 let. Svá díla
mohou v tomto ročníku zasílat až do konce února 2021 na
adresu dominikánského kláštera v Jablonném v Podještědí. V ambitech kláštera pak
budou zaslaná díla od května
vystavena.
Podrobnější informace a pravidla jsou k dispozici na strán(puč)
kách www.zdislava.cz.

RÝNOVICE
 Online přenos nedělní bohoslužby v 29. 11. od 9.30
na stránkách www.jablonec.
online.

Kontakt:
pucelik@katyd.cz
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Místo studia se vydali mezi nemocné
Prázdné kostely
a přeplněné nemocnice podnítily
k dobrovolnické
službě u pacientů také
kněze i bohoslovce.
„Myšlenka, že bych mohl v této
nelehké době pomáhat v nemocnici, mě napadla poté, co jsem
sám covid-19 prodělal. Ve farnosti
nám navíc s vládními opatřeními

ubylo práce, mohli jsme nabízet
jen individuální duchovní péči,“
shrnuje P. Vojtěch Radoch, kaplan ve Valašských Kloboukách,
co ho před časem přivedlo do
uherskohradišťské nemocnice.
Jako dobrovolník zde každý
týden tráví dvě až tři odpoledne,
pracuje ve zdravotně-sociálním
středisku. Pacientům tu nabízí
především čas, který personálu
schází. „Tahle doba je pro tyto
staré lidi nesmírně těžká. Od
března jsou zakázané návštěvy, a tak se lidé setkávají jedině

s personálem a mezi sebou. Jsou
proto velmi vděční, když za nimi
přijdu a povídám si s nimi nebo
jim naslouchám,“ říká kněz.
Vyhovět poptávce po dobrovolnících v jedné z momentálně nejvytíženějších nemocnic
v zemi se rozhodl také bohoslovec Matěj Adámek. „Pracuji jako sanitář a spolu s dalšími
se na oddělení staráme o hygienu a stravu nemocných, připravujeme materiál pro péči
o ně a jsme k ruce zdravotním
sestrám,“ popisuje svou službu

v uherskohradišťské nemocnici. Náročnost práce se podle něj
z velké části odvíjí od množství
pacientů, kteří daný den oddělení opouštějí či tam přicházejí.
„I když je toho někdy až nad hlavu, díky skvělému pracovnímu
kolektivu to nakonec vždycky
zvládneme,“ dodává. Setkávání s pacienty mu prý pomohlo
uvědomit si, že nemoc není jen
nutné zlo, ale že skrze ni Bůh
nemocné i jejich rodiny učí trpělivosti, pokoře a důvěře v jeJIŘÍ GRAČKA
ho milost.

Šternberský kostel se dočká nových věží
V dlouho očekávané opravě kostela Zvěstování
Panně Marii ve Šternberku zdejší farnost
úspěšné pokračuje také díky štědrosti věřících.
„Těší mě, že i když se zatím nemůžeme sejít při bohoslužbě, lidé na výzvu o dary zareagovali
– a dary buď posílají převodem
na účet, anebo je osobně nosí
na faru,“ pochvaluje si zapojení
svých farníků šternberský farář
P. Antonín Pechal. Jen během
druhého listopadového týdne
tak farníci přispěli částkou přes
76 tisíc Kč. Náklady na opravu
jedné věže podle něj byly vyčísleny na téměř čtyři miliony korun. Více než třetinu prostředků přitom poskytlo ministerstvo
kultury a po 700 tisících věnovalo arcibiskupství, Olomoucký

kraj a město. Farnost pak musí zajistit zbývajících téměř půl
milionu korun.
Oprava severní věže byla zahájena v červnu. „S napětím
jsme tehdy sledovali odkrytí
makovice, zda se v ní nenajdou
historické dokumenty. Bohužel
tam žádné nebyly,“ povzdychl si
P. Pechal. Nyní je podle něj hotová konstrukce krovu a tesaři
pracují na bednění. Poslední fází pak bude opláštění věže novým měděným plechem. „Celá
rekonstrukce by měla být dokončena do poloviny prosince,“
(gra)
zakončuje kněz.

Národními barvami se minulé úterý, o státním svátku Dne boje
za svobodu a demokracii a v rámci oslav jednatřicátého výročí
pádu komunismu, rozzářila poutní bazilika na Svatém Kopečku
u Olomouce. Do akce se vedle zdejší duchovní správy a Matice
svatokopecké zapojilo vedení města. „Prostor před bazilikou
patří nejen k nejatraktivnějším místům v Olomouci, ale má vztah
i ke svobodě. Vždyť právě zde se v roce 1995 setkal s mladými
lidmi papež Jan Pavel II., jehož podíl na pádu komunismu je
neoddiskutovatelný,“ uvedla náměstkyně olomouckého primátora
Markéta Záleská.
Snímek Dominik Novák / Člověk a Víra

Oprava věže má být dokončena v polovině prosince.
Snímek Pavel Slováček

Kalendář

řiny v Kašavě pak v neděli od
9.00. Více na www.falukov.cz.

KROMĚŘÍŽ
 Arcibiskupské gymnázium:
den otevřených dveří v sobotu
5. 12. proběhne online. Pro
všechny zájemce budou připravena prezentační videa a ve
virtuálním prostoru se lze setkat s vedením školy, školním
kaplanem a dalšími zaměstnanci. Více na www.agkm.cz.
Na gymnáziu mohou studovat žáci, kteří ukončili 7. nebo
9. třídu ZŠ.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ
 Mše svatá z františkánského kostela Zvěstování Panně
Marii se vysílá každou neděli od 8.30, sledovat ji lze na
facebookovém profilu www.
facebook.com/FrantiskaniUH.

LUKOV

 Mše svaté z kostela sv. Josefa lze sledovat online na adrese
www.falukov.cz/webkamera-1
v neděli od 7.30 a 10.30 i ve
všední dny, z kostela sv. Kate-

VELEHRAD

 Stojanovo gymnázium: ve
dnech 27. a 28. 11. mají žáci
9. tříd v rámci dne otevřených
dveří možnost nahlédnout virtuálně do prostor školy, promluvit si s jejím vedením, učiteli, vychovateli i současnými
studenty. Více na webu www.
sgv.cz.
Kontakt: gracka@katyd.cz
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Nové vitráže na závěr přestavby školy
Střední škola
sv. Anežky v Odrách
prošla poslední
etapou velké
rekonstrukce. Už na
první pohled zaujme
nová oranžovo-šedá
fasáda. Pozorným
očím návštěvníka ale
neuniknou důležité
duchovní odkazy.
S novými okny a fasádou končí
na Střední pedagogické a zdravotnické škole sv. Anežky bezmála třicet let dlouhá cesta
oprav. Kvalitně postavená budova, kde od roku 1861 vyučovaly řádové sestry, za komunismu zchátrala. Pracovníci kraje
při navrácení budovy církvi prohlásili, že stavbu může zachránit
jen zázrak. „A ten zázrak nám
roste pod rukama,“ raduje se
ředitelka školy Pavla Hostašová.
Při závěrečné fázi oprav vedení školy myslelo i na umění.
Do štítu školy vetkli tři kříže –
původní symbol školy. Podařilo se také odkrýt opravdový
nárožní základní kámen z roku

Krajní vitráže patří sv. Anežce a eucharistii. Prostřední svou modrou barvou připomíná plášť Panny
Marie a symbolicky objímá a chrání přítomné.
Snímek Nela Franková / Člověk a Víra
1859 s ručně vytesaným poselstvím, aby život školy pokračoval s Bohem. Novou ozdobou se
staly i tři vitráže pro školní kapli z dílny akademického malíře
Marka Trizuljaka.

Poselství vitráží
Školní kaplan P. Michal Krenželok ve svém poselství studentům a zaměstnancům k svátku
patronky školy sv. Anežky připomněl, že světlo procházející vitráží je v noci ještě působivější než ve dne. Stejně tak
podle něj může nitro každého
člověka prozařovat okolní tmu:
„Anežka přinášela světlo nadě-

je tam, kde obavy a tíseň pohlcovaly lidského ducha. Světlo,
které z ní vyzařovalo, naplňovalo pokojem a odvahou. Možná je tato doba příležitostí, aby
vaše nitro rozlámalo temnoty
kolem nás!“
Letošní Anežčin svátek zastihl studenty školy často při
péči o pacienty v nemocnicích
nebo o klienty domovů pro seniory. Stejně jako na jaře pomáhají studenti církevní školy
tam, kde to zdravotnictví nejvíc
potřebuje, a kráčejí tak ve stopách sv. Anežky. „Je vůbec možná krásnější oslava odkazu této
české světice?“ ptá se ředitelka
Hostašová.

Současná situace školu inspirovala i při hledání tématu
pátého ročníku literární soutěže pro středoškoláky. Týká
se sv. Ludmily a motto: „Čím
víc toho máme, tím jsme více
chudobní,“ má přimět účastníky k přemýšlení nad vlastními hodnotami. „V dnešní době toho mnozí máme možná
až přespříliš a neuvědomujeme si to,“ uvažuje organizátorka soutěže Iva Jurečková-Šťastná. Soutěžní práce
v kategoriích próza a poezie
škola přijímá do 31. prosince.
Více informací na webu www.
cssodry.cz.
ONDŘEJ ELBEL

www.doo.cz

Věřící napříč církvemi podporují zdravotníky
Dva kněží přijíždějí k pokladně supermarketu s vozíky plnými minerálek, džusů, sušenek
a energetických tyčinek. Takový pohled se nedávno mohl naskytnout zákazníkům obchodního centra ve Frýdku-Místku.
O chvíli později oba celý obří nákup skládali do kufru auta
a odvezli jako dar personálu,
který pracuje v sociálních službách. „Kupovali jsme potraviny k doplnění energie, o které

Kalendář
OSTRAVA
 Centrum pro rodinu a sociální péči: Benefiční akce
Světlo mladým s handicapem
září letos už potřinácté. Výtěžek z prodeje mini-svítilen,

si v zařízeních řekli,“ přibližuje
místecký kaplan P. David Tyleček. Na občerstvení za 22 tisíc
Kč se poskládali místečtí farníci, kteří o minulých nedělích
přicházeli ke svátostem do kostela sv. Jana a Pavla.

Peče celá ekumena
Na zdravotníky a pečovatele
myslí také v Českém Těšíně. Akce „Pečeme pro zdravotníky“ by

lamp, baterek a vánočních
světýlek podpoří službu Brána (výlety, pobyty) pro mladé
lidi se zdravotním postižením.
Svítidla si můžete objednat do
14. 12. na webu www.svetlomladymshandicapem.cz.
 Třebovická farnost zve na
rorátní mše svaté vysílané on-

tam podle koordinátorky Alice
Mizie mohla mít podtitul „Peče
celá ekumena“. Dobroty pro nemocnici Třinec-Sosna chystají jednou týdně věřící z různých
církví a účastní se i lidé zvenčí.
11. a 18. listopadu pečení organizovali římští katolíci a starokatolíci. Další dva týdny můžou
lidé nosit sladkosti nebo ovoce
do sboru Českobratrské církve
evangelické Na Rozvoji. Ještě
před Vánoci se chce zapojit Apo-

line každé adventní úterý od
7.00 a středu od 17.00. Přístup k přenosům přes web farnosti www.farnosttrebovice.cz
a přes Facebook.
HUDEBNÍ VÝLETY
 Festival chystá 3. a 5. 12. od
18.00 další dva online koncer-

štolská církev a v plánu je pečení cukroví pro zdravotní sestry.
Cílem je každý týden naplnit sladkostmi šestnáct krabic.
Na covidová oddělení třinecké
nemocnice pak putují vždy dva
balíčky. Počet ochotných dárců
roste, a tak byly 18. listopadu
krabice ještě plnější než v předešlém týdnu. Kromě potravin
vozí křesťané z Těšína do Třince obrázky od dětí z mateřské
(one)
školky.

ty. V prvním večeru zazní program Loutna česká A. V. Michny z Otradovic. Druhý koncert
nabídne Klasicistní skvosty
od Haydna a Rejchy v podání
Bennewitzova kvarteta. Více
na: shf.cz/hudebni-vylety.
Kontakt: jpraisova@doo.cz
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Biskup Holub: Tato doba nás lidsky rozvíjí
Co pro křesťana znamená současná doba plná
omezení a přístup k obětem sexuálního zneužívání – to jsou dvě témata, k nimž se v posledních dnech vyjádřil biskup Tomáš Holub.
Po svatomartinské poutní mši
v kostele sv. Martina v Plzni-Lobzích pronesl biskup Holub online přednášku na téma
Život křesťana v pandemické
a popandemické době. „Základní věc, v kterou věříme, je,
že od okamžiku, kdy Kristus
vstal z mrtvých, věci nemůžou
dopadnout špatně,“ zdůraznil.
„I tato doba nás lidsky rozvíjí,
abychom mohli vstoupit do Božího království jako zralí lidé.“

Dále konstatoval, že tzv. doba covidová vytvořila nové výzvy a přináší tři základní otázky. „Jakou roli hrají svátosti
v našem duchovním životě?
Cílem je potkat se s živým Bohem, svátosti jsou k tomu prostředek. Když prostředek chybí, není to ještě krach celého
cíle.“ Další otázka je podle biskupa Holuba prastará: „Jaký je
vztah mezi Boží mocí a lidskou
přirozeností, která je tím běž-

ným, co žijeme v tomto světě?
Nápověda zní: Bůh stvořil svět
jako místo, se kterým počítá i na
věčnosti.“ Jako třetí uvedl otázku, co je podstatou církevního
společenství a nakolik je schopné přežít situaci, kdy se nemůže scházet. „Spolek zahrádkářů
bez zahrádky nemůže existovat. Ale my nejsme zahrádkáři.
Jsme mystickým tělem Kristovým. O to víc, oč méně se můžeme scházet, se snažme skutečně
naroubovat na Krista,“ vyzval.
Záznam celé přednášky lze najít
na webových stránkách diecéze.
Soukromou mši svatou za
oběti sexuálního násilí v církvi sloužil biskup Tomáš Holub 18. listopadu. „Bohužel
toto téma smutně rezonuje

s novými informacemi kolem
kardinála McCarricka a zesnulého vratislavského arcibiskupa Gulbinowicze. Odpověď hledám v modlitbě za
odpuštění viníkům a za ty, kdo
se stali oběťmi,“ uvedl při této
příležitosti. Vyzvedl příběh
z Lukášova evangelia, kdy Ježíš, když zaslechl prosbu slepce o uzdravení, mu navzdory
ostatním pomůže. „Ježíš, který
má zemřít za celý svět, se zastaví a zachrání jednoho člověka. Musíme se jako on sklánět
k jednotlivým obětem. Nestavět
veliké věci církve do protikladu
k potřebám jednoho člověka,
který trpí. To je základní apel,“
uzavřel biskup Holub.
ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

Pro hospic se běželo online, přesto úspěšně
Tradiční charitativní běh Františkolázeňská 24hodinovka se
letos běžel vzhledem k protiepidemickým opatřením v poněkud jiné podobě. Zaregistrovaní účastníci si během
víkendu 14. a 15. listopadu
zvolili vlastní benefiční trasu pro chebský Hospic sv. Jiří
v libovolném prostředí a délce.
Poté sdíleli své výkony, fotografie a dojmy prostřednictvím
sociálních sítí.
„V době spuštění registrací
jsme zveřejnili naši novou výzvu na portálu Donio.cz. Přestože byla pro některé účastníky online forma neatraktivní,
přihlásil se jich dostatek,“ sděluje Marek Lučin z Hospice

www.bip.cz

Kalendář
ADVENT V DIECÉZI
ONLINE
 Adventní probuzení – podcasty pro všední dny adventu,
které vás naladí do celého dne.
Adventní výzva – videozamyšlení s nasměrováním do každého týdne adventu.
 Rodinná nedělní bohoslužba – návody pro nedělní bohoslužbu v rodině.
 Vstup do adventu a návod na
domácí požehnání adventního
věnce – videonahrávka biskupa
Tomáše Holuba 28. 11.

Tradiční Františkolázeňskou 24hodinovku si letos účastníci zaběhli
po vlastních trasách po celé republice. Samozřejmě se pro Hospic
sv. Jiří běželo nebo šlo i v samotných Františkových lázních, zúčastnili se i senioři a děti.
Snímek Václava Simeonová

 Streamovaná bohoslužba biskupa Holuba pro celou
diecézi 29. 11. od 10.00.
 Umět se těšit – adventní rekolekce s biskupem Holubem
5. 12. od 9.30 do 12.00.
 Adventní půlhodinky: 30. 11.
s manžely Noskovými „Blíží
se k nám doba smilování aneb
půlhodinka adventní hudby“ a 13. 12. s Pavlem Černým
„Co již dávní proroci aneb
půlhodinka varhanní improvizace“.

CHEB
 Bůh v karanténě – videonahrávku nedělní mše
sv. z chrámu sv. Mikuláše
a sv. Alžběty v 10.00 lze sledovat v přímém přenosu nebo
ze záznamu na webu farnosti
www.farnostcheb.cz. Tamtéž
lze najít i audionahrávky promluv P. Petra Hrušky a denně
ve 20.00 se připojit pomocí
videokonference ke společné
modlitbě růžence za ukončení
pandemie.

sv. Jiří. Vyběhlo 283 běžců,
kteří naběhali dohromady téměř 4 000 km a prostřednictvím svých dobrovolných registračních příspěvků podpořili
hospic částkou 82 662 Kč. Další příznivci hospice a dobrých
skutků poslali přes zmíněnou
výzvu na Doniu 29 400 Kč.
„Celkový výtěžek je tedy obdivuhodných 112 062 Kč. Tato částka nám pomůže udržet
stávající kvalitu poskytovaných
služeb a umožní další rozvoj
hospice.
Dobrá vůle, chuť a ochota
pomáhat přetrvávají a nás to
neskutečně těší,“ konstatuje
s radostí Marek Lučin.
(alo)

je možné sledovat online přenosem z kostela Povýšení svatého Kříže od pondělí do soboty v 18.00, v neděli od 9.00
na facebookovém profilu
biskupa.
PLZEŇ-LITICE
 Koinonie Jan Křtitel nabízí
na svých webových stránkách
www.koinonia.cz promluvy
P. Francesca Meneghiniho
k aktuálnímu evangeliu a hudební provedení žalmů.

KARLOVY VARY – RYBÁŘE
Vše na www.bip.cz/
adventavanoce2020

 Mše sv. s emeritním biskupem Františkem Radkovským

Kontakt:
ourednikova@katyd.cz
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Jak vypadal klášter v Louňovicích?
Klášter premonstrátek
v Louňovicích pod
Blaníkem neexistuje
už šest staletí. Jeho
někdejší podobu
však nyní pomáhají
veřejnosti objevit
dva tamní farníci.
Představu, jak klášter v dobách
své největší slávy vypadal, nyní díky poznatkům archeologa
Pavla Radoměřského dávají dohromady Zdeněk a Josef Otradovcovi, louňovičtí pobratimové (jejich dědečkové byli bratři).
„Chodí se okolo místa, kde stál,
a o jeho fungování je jen malá
zmínka u klášterní zdi. Klášter přitom tehdy Podblanicko
probudil – vysazovaly se ovocné stromy a obdělávala pole,“
zdůrazňuje Zdeněk Otradovec,
tamní farník a patriot.
Klášter založil roku 1149 želivský opat Gottschalk. Zpočátku živořící klášter později dosáhl značného vlivu a spravoval
mnohé statky i na Pelhřimovsku
a u Soběslavi. Prosperoval skoro
300 let, než jej roku 1420 vypálili husité. Z areálu se dochoval
jen kostel Nanebevzetí Panny
Marie v barokní přestavbě z poloviny 17. století a pozůstatek
klášterní zdi. Tu už dříve opravil
městys Louňovice pod Blaníkem

www.apha.cz

Kalendář
PRAHA
 Tradiční adventní trhy
u Terezičky 29. 11. – 13. 12.
(po–pá 9.00–13.00, ne 8.30–
10.10 a 15.00–19.00) v Salesiánském středisku mládeže
v Kobylisích.
 Církev a stát v Polsku –
debata Kristiny Koldinské,
P. Tomasze Dostatniho OP
a Rudolfa Vévody 30. 11. Náš
digitální domov – přednáška
Gemmy Serrana 10. 12. Začátky v 19.30, záznamy na Youtube „Dominikánská 8“.
 Mikrokoncert orchestru
Berg ke zkoušce sirén – živě z kostela sv. Benedikta na
Fortně 2. 12. v 11.55 na ČRo
Vltava.

Náčrt kláštera od Josefa Otradovce.

Snímky archiv Otradovcových

a nedávno si v obci připomněli
600 let od zániku kláštera. Tehdy také veřejnost poprvé spatřila
náčrt zaniklého areálu od Josefa
Otradovce (na kresbě). „Obec,
kde máme dobrou spolupráci se
starostou Václavem Fejtkem, se
chystá udělat také velký informační panel s plánkem kláštera a dobovými obrazy,“ zmiňuje Zdeněk Otradovec. K tomu se
již podařilo pro Louňovice získat fotografii obrazu opata Gottschalka z kláštera v Želivě. Spolupracují s louňovickým farářem
P. Františkem Říhou i malířem
Josefem Vránou, který zachytil
husitské plenění. „Sestry premonstrátky tehdy věděly, že ne-

mají na obranu šanci, uschovaly
proto majetek na hradě v Příběnicích a samy se rozutekly,“ popisuje Zdeněk Otradovec. Husité budovy pobořili a později
dobyli Příběnice a zmocnili se

 Adventní zastavení před ob-

Krátce

novou manželského slibu 5. 12.
15.00–18.00 v Pastoračním
středisku, doprovází P. Petr Glogar OCD. Přihlášky na
apha.cz.
 Online Zastavení u Matky
Terezy s šéfem Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřejem
Boháčem 3. 12. v 19.00. Více
na kcmt.cz.
 Adventní zastavení před budovou Domova sv. Karla Boromejského 12. 12. 14.00–
18.00.
 Online tichá meditace každý čtvrtek v 18.00 (odkaz na
pragjesu.cz), online ranní
meditace každé úterý od 8.00
(odkaz na fortna.eu).
Kontakt: zavadilova@katyd.cz

ukrytého klášterního majetku.
Ve druhé polovině 17. století se
klášterní majetek vrátil řádu, obnova kláštera se ovšem již nepodařila.
TEREZA ZAVADILOVÁ

Současná podoba zbytku klášterní zdi.

 Nanoroušky zaslalo pražské arcibiskupství do svých
čtrnácti škol, kam se minulou
středu vrátili žáci prvních a druhých tříd i speciálních škol. Každý dostal balíček pěti kusů spolu s modlitbou pro dobu pandemie od kardinála Dominika
Duky ze začátku listopadu (více
v KT 46).

 Sbírku na vybudování domova pro seniory Niny Hustedové, tedy na splnění velkého
přání 24leté dívky, jejíž tragickou smrt z 6. listopadu vyšetřuje policie, zahájila její rodina
na internetové dárcovské platformě Darujme.cz. Do sbírky už přispělo na pět tisíc lidí

čtrnácti miliony korun. Domov
seniorů by byl po dánském vzoru (jak ho dívka zažila u své
dánské babičky) propojen se
školkou, aby se mohly potkávat
různé generace. Nina Hustedová, členka křesťanského sdružení YMCA a absolventka Arcibiskupského gymnázia, působila
od jara při studiu na UK jako
fyzioterapeutka na odděleních
následné péče v pražské církevní Nemocnici sv. Alžběty. „Nina
byla člověk plný pozitivní energie a životního elánu. Byla v týmu skvělou kamarádkou a úžasnou kolegyní, na kterou jsme se
mohli za jakkoli těžké situace
spolehnout. Odešel člověk, jehož práce jsme si nesmírně vážili,“ uvedl Karel Matyska, jednatel nemocnice, v kondolenční
(tez)
zprávě.

Televize / Rozhlas KT
29. listopadu — 5. prosince 2020

www.proglas.cz

KNIHOVNIČKA
Za ta desetiletí pomohl Richard
Rohr milionům lidí uvědomit si,
o co jde v otázkách víry a spirituality. Dosud nikdy však nepsal na téma, které je v křesťanství nejstálejší a nejčastější:
na téma Ježíše. Kdo byl Ježíš, ví
většina z nás. Ale kdo byl Kristus? Jedná se jen o Ježíšovo příjmení? Titul Univerzální Kristus
představí Knihovnička v neděli
29. 11. od 13.30.

TIPY A PROGRAMY
NA DŘEŇ
Pravidelně o nich mluvíme
a připomínáme si jejich předky ve víře, kteří trpěli při pogromech, utlačování a nakonec mnozí nepřežili hrůzu
holokaustu. Jací jsou ale dnešní mladí židé? Jak se jim žije ve
světě, který jakoby na ně zapomněl? A jak se mladá žena dostane od křesťanství zpět k víře
svých předků? 3. 12. od 16.00
pořad s Annou Štičkovou.

STUDIO PRAHA
25. listopad je Mezinárodním
dnem boje proti násilí na ženách. Fakta o útocích na ženy jsou alarmující a schopnost
žen bránit se útokům je často
minimální. Projekt Nenechte
si ubližovat přináší informace
o násilí na ženách, jaké jsou jeho formy, kde hledat pomoc,
jak se bránit, co v jaké situaci
dělat. Více se dozvíte ve čtvrtek
3. 12. od 22.00.

ADVENT NA PROGLASU
I letošní advent můžete prožít ve společnosti Proglasu. Připraveny jsou tradiční rorátní mše svaté – ve středy 2. a 16. prosince od 6.20. Děti se mohou těšit na Večerní zíváčky o pátrání po
okolnostech Ježíšova narození. Lékař Lukáš uvěří díky apoštolu
Pavlovi v Ježíše Krista, a protože ho baví historie, vypraví se do
míst, kde Ježíš žil a působil. Dostane však dopis od přítele Teofila,
který ho žádá, aby cíl cesty změnil. Lukáš váhá, ale když se rozhodne, že prosbu Teofila vyplní, začne jeho velké dobrodružství.
Poslouchejte od 1. prosince ve všední dny v 18.45 a o víkendu
od 19.00.
O prožívání adventu v současné komplikované době bude
redaktor Antonín Žolnerčík hovořit s P. Zdenkem Vavrem, duchovním správcem farností Rychaltice a Hukvaldy. Ve středu
2. prosince bude řeč také o činnosti organizace Cesta 121 v ostravsko-opavské diecézi.
V pátek 4. prosince v 15.10 se můžete připojit k modlitbě
adventních litanií.
Každou sobotu od 20.15 můžete poslouchat adventní seriál v rámci Dotýkání světla. Tentokrát se budou redaktor Marek
Chvátal a P. Gorazd Krušina věnovat biblickým příběhům.
SABINA HAUSEROVÁ

www.tvnoe.cz

SVATÁ
FRANTIŠKA ŘÍMSKÁ
V režii Fabia Cariniho vám Noe
přináší hraný dokument o světici přelomu 14. a 15. století,
svaté Františce Římské, patronce Říma, která pomáhala
chudým, nemocným a trpícím.
Film nabídne portrét světice
v hraných pasážích i rozhovorech s předními odborníky
a historiky. Ke sledování jste
zváni 29. 11. ve 20.05.

MÁ VLAST:
TÝNSKÝ CHRÁM
V neděli Noe odvysílá záznam
koncertu Václava Hudečka a jeho hostů z chrámu Matky Boží před Týnem v Praze. Na koncertě zazní Franz Xaver Biebl:
Angelus Domini, Claudio Monteverdi: Cantate Domino, Antonio Vivaldi: Koncert pro housle a komorní orchestr a moll
a další. Diriguje Radek Baborák. Sledujte 29. 11. ve 20.45.

ZEMĚ SV. PATRIKA
Televize Noe odvysílá dokumentární film natočený ve
studiu Krátký film Praha a. s.
Poetický cestopisný esej Jana
Špáty byl v Irsku v roce 1968
vyhlášen nejlepším filmem
o Irsku všech dob. Film vyniká nadčasovou vyprávěcí polohou a mistrovským vykreslením zádumčivé atmosféry
země. Těšit se na něj můžete
ve středu 2. 12. v 17.05.

BEZDOMOVCI KOLEM NÁS
První Kulatý stůl letošního adventního období se bude věnovat
lidem bez domova. Příběhům, které člověka na ulici přivedou,
i těm, které naopak znamenají cestu z nejhoršího. Za názvem
„Bezdomovectví kolem nás“ se skrývá i fakt, že si nikdy nemůžeme být zcela jisti, že se nás téma nikdy osobně nedotkne. A možná když dovolíme, aby se nám dostalo do života dobrovolně,
nabídneme-li pomoc, budeme nakonec sami bohatší. K debatě
o bezdomovectví vás TV Noe zve v pátek 4. 12. ve 20.05.

Ke sledování hraného dokumentu o svaté Františce Římské jste
zváni v neděli 29. listopadu ve 20.05.

HLUBINAMI VESMÍRU – ASTROBIOLOGIE
V posledním letošním dílu pořadu Hlubinami vesmíru bude
RNDr. Vladimír Kopecký Jr., PhD., z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy poodhalovat obor, který se stává stále aktuálnějším a přitažlivějším. Astrobiologie – proč lidé tolik
touží poznat, zda je možný život mimo Zemi a zda nejsme ve
vesmíru sami? Kudy se ubírají seriózní snahy o toto poznání?
V prosincovém setkání pod hvězdami se podíváme podrobněji také k některým tělesům Sluneční soustavy – Mars, Titan aj.
Jaké mise se připravují a s jakými úkoly budou vyslány? Moderátor Jindřich Suchánek se na vás bude těšit v sobotu 5. prosince
ve 20.05.
TEREZIE HECZKO

NEDĚLE 29. 11.
17.30 Adventní koncerty
České televize.
Přímý přenos z Břevnovského kláštera je věnován Společnosti Dolmen z Liberce

NEDĚLE 29. 11.
12.30 Sváteční slovo
kazatele Církve bratrské
Jana Asszonyiho.
Světlo Boží lásky a naděje
12.35 Křesťanský magazín.
Advent je dobou naděje
13.00 Boží mládí (2/4)
14.55 Uchem jehly. Setkání Z. Czendlika s uměleckou
šéfkou Divadla Husa na provázku Annou Davidovou

NEDĚLE 29. 11.
8.30 Jak to vidí... Sváteční
setkání sestry Angeliky
13.04 Pohádka. Jak Kuba
parohatou princeznu léčil
18.30 Dokuseriál.
Z korporátu do Kambodže
22.00 Četba na pokračování. Liane Moriarty:
Sedmilhářky (10/14)

NEDĚLE 29. 11.
8.00 Spirituála. Duchovní
Evropa. Kult svaté koruny
8.30 Spirituála.
Ke kořenům. Dcera a otec
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba.
Premonstráti, 900 let s vámi. Pořad k jubileu řeholního řádu připravil Christian
Pšenička OPraem.
11.00 Radioseriál.
Francis Scott Fitzgerald:
Něžná je noc (7/10)
11.40 Ludwig van Beethoven: Irské písně. Čtyři písně
pro soprán a klavírní trio
12.00 Polední zvony.
Ze zvonice poutního areálu
v Horní Polici u České Lípy
12.20 Polední koncert
18.30 Četba na pokračování. Perumál Murugan:
Napůl žena (2/8)

NEDĚLE 29. 11.
8.07 Vertikála
20.05 Příběhy 20. století

NEDĚLE 29. 11.

14.00 Nedělní pohádka

10.00 Mše svatá z baziliky...

17.30 Adventní koncerty

10.00 Adventní bohoslužba

0.05 Kolem se toč! 1.05 Komorní hudba
2.00 Zrcadlo týdne 2.15 Komentář
týdne (R) 3.00 Z archivu hudebních 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:
Mk 13,33-37 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: České
adventní zpěvy z 16. století
9.00 Mše svatá
10.00 Varhanní hudba
10.30 Křížovka krizovky 3/5:
Krize v sobě i mezi sebou
11.00 Proglaso (biblický kvíz)
12.00 Polední modlitba
12.05 Hudební siesta a poezie:
Z díla W. A. Mozarta, L. van
Beethovena a A. Dvořáka
13.30 Knihovnička:
Richard Rohr:
Univerzální Kristus
13.45 Dnešek v kalendáři
14.00 Nedělní pohádka:
Setkáme se u jesliček
14.30 Blahopřání
16.00 Písničky z archivu
16.30 Synkopy na kanapi
16.55 Dotýkání světla: Modleme se
1/6: S Jákobem (R)
18.00 Modlitba za rodiny
19.00 Víly mají starosti 8/9:
Kopretinová víla
19.15 Kolem se toč
20.15 Křesťan a svět:
Misionář milosrdenství
20.45 Radio Vatikán
21.05 Večerní chvály
21.20 Koncert vážné a duchovní hudby:
G. F. Händel: Alexandrova slavnost,
J. S. Bach: Kantáta, A. Vivaldi:
Koncert pro hoboj a orchestr
23.50 Duchovní slovo

6.05 Řeckokatolický magazín
6.20 Výpravy do divočiny:
Život za polárním kruhem
7.20 Dobrá firma
7.45 Letem jazzem (8. díl):
Poznáváme harmonii
9.00 Etiopie: Z každého kmene.
Příběh misionáře br. Goeshe
Abraha a Dassanechského lidu
9.30 Večeře u Slováka:
1. neděle adventní
10.00 Mše svatá z baziliky Nanebevzetí
Panny Marie: Strahov [L]
11.45 Přejeme si… [P]
12.00 Polední modlitba
Sv. otce Františka [L]
12.20 V souvislostech
12.40 Zpravodajský souhrn
uplynulého týdne
13.25 Muzikanti, hrajte
14.00 Outdoor Films s Šárkou
Kašparovou (95. díl):
Tuktukem přes Jižní Ameriku
15.30 Uzdrav naši zem
s MUDr. Marií Svatošovou
16.35 Hermie a přátelé: Dát, nebo brát?
17.05 Cirkus Noeland: Roberto,
Kekulín a dirigent Houslička
17.30 Ovečky v karanténě: 1. neděle
adventní (B). Katechetický pořad
pro kluky a holky 1. stupně ZŠ
v době pandemie covid-19
17.50 Sedmihlásky: Ztratila jsem notu;
Na robotu kážu
18.00 Mše svatá z kaple Telepace [L]
19.00 Po cestách víry (3. díl):
Z Jeruzaléma do Kafarnaum
19.50 Přejeme si…
20.05 Svatá Františka Římská.
Hraný dok. o světici
přelomu 14. a 15. století
20.45 Má vlast: Týnský chrám [P]
22.10 Jak potkávat svět (79. díl):
s Evou Hudečkovou
23.35 Buon giorno s Františkem
0.20 Polední modlitba Sv. otce Františka

6.00 Zajímavosti z regionů
6.25 Pohádka pro pamětníky...
Hana Maciuchová – 75 let.
Alladinova kouzelná lampa
6.50 Pro pamětníky... Zdeněk Dítě –
100 let. Polibek ze stadionu. Kom.
8.10 Vojtěch Jasný – 95 let.
Úsměvy Vojtěcha Jasného
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 (10/12). Varieté
12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Hana Maciuchová – 75 let.
Silák a strašidla. Poh.
14.00 Jan Drda – 50 let od úmrtí.
O hruškách ušatkách
a jablíčku parohátku. Poh.
14.45 Slunečnice. Poh.
15.25 Zamilovaná
16.20 Hana Maciuchová – 75 let.
Čtverec mizení
17.30 Adventní koncerty České
televize. Přímý přenos
z Břevnovského kláštera
18.25 Herbář
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Chata na prodej. Snímek ČT
21.25 168 hodin. Události týdne
s Norou Fridrichovou
21.59 Výsledky losování Šťastných 10
22.00 V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN…
Václav Erben – 90 let.
Čas pracuje pro vraha
23.30 Případy detektiva Murdocha XI.
Královská hra. Br./kan. krimi
0.15 Bolkoviny
1.05 Banánové rybičky

6.00 Oggy a Škodíci VII. Fr./kan. anim. 6.15
Tlapková patrola (9, 10) 7.15 Looney Tunes: Nové příběhy (23). Am. anim. 7.45 Kačeří příběhy (39, 40). Am. anim. 8.35 Krok
za krokem VII (3) 8.55 O zpívajícím stromku. Něm. poh. 10.10 Postrach Dennis. Am.
kom. 12.00 Byl jednou jeden princ. Kan. film
13.40 V podstatě jsme normální. Čes. kom.
15.30 Kameňák 3. Čes. kom. 17.40 Sněženky a machři. Čes. film 19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí 20.20 Kameňák 4.
Čes. kom. 22.00 Střepiny 22.35 Red 2. Fr./
kan./am. akč. 0.45 V podstatě jsme normální 2.10 Castle na zabití III (23)

5.05 Teleshopping
5.35 Křupan. Am. kom.
7.05 Tarzan a Jane. Am. anim.
8.25 V peřině. Čes. muzikál
10.25 Teleshopping
10.55 Herkules. Am. anim.
12.40 Star Wars: Epizoda VIII
– Poslední z Jediů. Am. sci-fi
15.30 Batman a Robin. Am. akč. sci-fi
17.50 Hellboy 2: Zlatá armáda.
Am./něm. akč.
20.00 Osamělý jezdec. Am. film
22.50 Krvavá sklizeň. Am. horor
0.40 Rampage: Ničitelé. Am. akč. sci-fi

15.05 Děsivé dějiny 15.35 Věda je zábava
III 16.05 Dobrodružství Kocoura v botách
16.50 Dobrodružství Kocoura v botách II
17.10 Ovečka Shaun IV 17.20 Star Wars: Příběhy Droidů 17.45 Návštěvníci (15/15). Návrat do budoucnosti 18.15 Šmoulové 18.40
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Mickey
a závodníci II (23/25) 19.15 Phineas a Ferb II
(2/39) 19.40 Kiwi a Strit 19.50 Bob a Bobek
na cestách 20.00 Události v kultuře 20.15
Česká filharmonie živě u vás I 21.30 Zlatá
lýra (2/3) 22.25 Zase spolu 23.10 Johnny
Cash v Praze (2/2) 0.00 Stewart vs. Mitchum
1.05 Bluesman 2.15 Linka (9/10)

9.00 Bližní na tapetě. Kom. 10.15 Abeceda
M plus I 11.10 Chvilky s Miroslavem Horníčkem a jeho přáteli 11.45 Chvíle pro písničku
12.00 Domácí štěstí 12.25 Rajské zahrady.
Vlašim 12.45 Příště u Vás z Chřibské u Rumburka 13.20 Trocha šafránu z televizního archivu 14.35 Co neodnesl čas. Waldemar Matuška zpívá a uvádí své hosty 15.20 Ivanka
Devátá – 85 let. Banánové rybičky. Zábavná
talk show Haliny Pawlowské 15.45 Pohybovky Pavla Kříže 15.55 Přicházejí bosí. Od rána
do večera 16.55 Hádanky s písničkou. Renée
Nachtigallová uvádí pásmo populárních písniček s tajenkou

8.00 Svět ve válce (14). Zítra bude krásný den. Br. dok. 9.15 Prima SVĚT 9.50 Fachmani 10.20 Šéfem za pár minut 11.00
PARTIE Terezie Tománkové 11.55 Receptář
prima nápadů 12.50 Libovky Pepy Libického 13.15 Vychytávky Ládi Hrušky 13.54 Vychytávky Extra 14.20 Copak je to za vojáka...
Čes. kom. 16.20 Pohádky pro Emu. Čes.
kom. 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY
19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 SUPERŠÉF 24 HODIN DO PEKLA A ZPĚT 21.40 Neslušný návrh. Am. film
0.10 Proroctví z temnot. Am. myst. thriller
2.40 Odvrácená tvář Paříže (2)

6.10 Údolí vlků 8.05 Neobjasněná akta
Egypta (3) 9.05 UFO: Ztracené důkazy (2)
10.15 Neuvěřitelné příběhy (5, 6) 11.20 Ledový svět Antarktidy 12.30 Lovec rybích obrů II (1) 13.30 Druhá světová: Totální válka (3) 14.45 Vzdušní válečníci VII (2) 15.50
Frank a obchod se zvířaty (4) 16.50 Africké
šelmy II (1) 17.50 Anthony Bourdain: Neznámé končiny VII (7) 18.45 Arábie s Levisonem Woodem (3). Br. dok. 20.00 Se smrtí v očích (5). Am. dok. 20.55 Norské domy
snů III (9) 21.55 Megatovárny
22.55 Tajemný svět kvantové fyziky (2)
0.10 Vesmír: Místo pro život (2)

8.25 Klbko – Svätá omša (7) (P) 8.45 GU100
(P) 9.05 LUXáreň 9.35 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 Svedectvo
13.30 Zbrane a ruže (P) 15.00 Hodina milosrdenstva 15.15 Boh k tebe hovorí (P) 15.30
Ruženec z Lúrd 16.00 Zakázaný Boh 18.30
Svätá omša (P) 19.20 Klbko – Svätá omša
(7) 19.40 GU100 20.00 Modlitba za odvrátenie epidémie zo Šaštína (P) 20.45 Spojení
vierou (P) 21.15 Medzi nebom a zemou (P)
21.55 Peši bez hraníc

6.15 Krasobruslení: Grand Prix Japonsko
2020 8.00 Panorama 8.15 Svět motorů:
Plochá dráha 2020 8.30 M ČR v závodech
na okruzích 2020 8.45 Svět motorů: Aktuálně 9.05 České ragby 2020 9.25 Severská
kombinace: SP Finsko 10.20 Biatlon: SP Finsko 12.00 Akrobatické lyžování: FIS Magazín SP 12.25 Na skialpech přes hory 12.45
Cyklokros: SP Česko 15.30 Basketbal: Dánsko – Česko 17.40 Hokej: HC Oceláři Třinec
– Mountfield HK 21.15 Sportovní zprávy
21.35 Studio fotbal – Dohráno 22.20 Boby:
SP Lotyšsko 23.25 Klasické lyžování: SP Finsko 1.25 Skoky na lyžích: SP Finsko

6.00
6.05
6.30
6.45
7.05
7.20
7.30
9.00
9.10
9.30
10.00
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11.35
12.00
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12.35
13.00
13.30
14.55
15.25
15.55
16.00
16.55
17.50
18.45
18.55
19.20
19.50
20.00
21.30
22.35
0.20
1.15

Raníček. O krtkovi
Včelka Mája
Prasátko Peppa VII
Star Wars: Příběhy Droidů. Am.
Zou
Ovečka Shaun IV. Br. anim.
Studio Kamarád
Československý filmový
týdeník 1970 (1332/2379)
Hledání ztraceného času:
Říkali to filmem
Naše tradice: Advent. Dok.
Adventní bohoslužba. Přímý
přenos ze sboru Církve bratrské
v Kounicově ulici v Brně
Nedej se plus
Nedej se: Městská divočina
Chcete mě?
Sváteční slovo kazatele Církve
bratrské Jana Asszonyiho.
Světlo Boží lásky a naděje
Křesťanský magazín.
Advent je dobou naděje
Boží mládí (2/4). Dok.
Biatlon: SP Finsko
Uchem jehly. Setkání Zbigniewa
Czendlika s Annou Davidovou
Mistři medicíny: Hana Roháčová
Krásy evropského pobřeží:
Léto v Algarve. Fr. dok.
Sedm světů – jedna planeta:
Speciál. Dok. BBC
Modelka a Křováci. Rak. dok.
Mosambik, ostrov
mimo čas. Fr. dok.
Večerníček. Pat a Mat nás baví
Folklorika: Ha ty svatej Vavřinečku
Zajímavosti z regionů
Zprávy v českém znakovém jazyce
Kam se poděla sedmá
rota? Fr. kom.
Česká hlava 2020
Dokumentární klub.
Bez jištění na El Capitan. Am. film
Ve jménu vlasti VIII (7/12). Am.
Náš venkov: Ti, kteří sází stromy

PONDĚLÍ 30. 11.

22.00 Advent a Vánoce...

20.05 Filipínské Rugby – hra o život

16.40 Cestománie: Francie

18.55 Uchem jehly s A. Davidovou

0.05 Dopoledne s Proglasem (R) 1.00
Komorní hudba 2.00 Z archivu
vzdělávacích cyklů 3.00 Z archivu
hudebních pořadů 5.00 Písně 5.27
Myšlenka na den (R 11.57, 17.55)
6.00 Evangelium: Mt 4,18-22 6.05
Ranní chvály 6.20 Duchovní slovo
7.00 Radio Vatikán (R) 7.15 Pozvánky 7.45 Třikrát z Proglasu
8.05 Ranní magazín
9.00 Dopoledne s Proglasem
10.15 TWR: Stopy
10.30 Vonička lidových písní
11.00 Zprávy Proglasu
11.05 Katecheze pro školáky:
Pro prvňáky II.
11.30 Louis de Wohl:
Dobývat nebe 30/43
12.00 Polední modlitba
12.05 Hudební siesta:
A. Dvořák: 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 9/9:
Pampelišková víla
19.00 Večerní zprávy Proglasu
19.15 Jak se vám líbí: Poutníci
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 30/43
22.00 Studio Hradec: Advent
a Vánoce mezi lidmi v nouzi
22.30 Noční linka s Annou Mackovou
23.50 Duchovní slovo

6.05 Stretko. Dok. o putování relikvií
Dona Boska po Slovensku
7.00 Buon giorno s Františkem
7.45 V pohorách po horách (28. díl):
Hostýn a Skalný – Hostýnské vrchy
7.55 Klapka s Alenou Krejčovou
9.00 Živě s Noe [L]
9.15 Zambijský Bambo
9.40 Outdoor Films s Jiřím Soukupem
(72. díl): Závodím i v devadesáti
11.15 Neboj se doplout aneb
Umění doprovázet (7. díl)
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 Výpravy do divočiny:
Naše ryby a vody
14.00 Za obzorem [L]
14.35 Příběhy odvahy a víry:
Oleg Senin: Kázání ve tmě
15.05 Otec Pio, tvůrce milosrdenství
16.05 Noční univerzita
17.05 V souvislostech
17.25 Krajkářka Mária Hnidková
17.45 Živě s Noe [P]
18.00 Mše svatá z kaple Telepace [L]
18.45 Hermie a jeho přátelé
18.55 Na křídlech andělů
19.20 Wabi Daněk a Miloš Dvořáček na
Mohelnickém dostavníku 2015
19.50 Přejeme si…
20.05 Filipínské Rugby – hra o život.
Dok. film Papežských misijních
děl z prostředí dětí bez
domova na ulicích Filipín
20.50 Paní Le Murie. O stařence –
poslední duši starého šlechtického
rodu, která živoří v rozvalinách
rodinného zámečku
21.30 Za obzorem
22.05 Noemova pošta: Listopad 2020
23.45 Jak potkávat svět:
s Karlem Dýnkou. Varhaník,
sbormistr a dlouholetý pedagog
1.05 Noční repríza dopoledních pořadů

5.59 Studio 6. Ranní infoservis ČT
9.00 Otec Brown VII. Dům Boží. Br. det.
9.45 168 hodin. Události týdne
s Norou Fridrichovou
10.20 Hana Maciuchová – 75 let.
Čtverec mizení
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 Kluk. Povídka z oblíbeného
cyklu Bakaláři 1986
14.25 V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN…
Václav Erben – 90 let.
Čas pracuje pro vraha
15.55 To je vražda, napsala IX.
Mrtvé očko
16.40 Cestománie. Francie:
Zapomenutá Bretaň
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. (5/7). Krimi seriál
21.10 Reportéři ČT. Kauzy a reportáže
s Markem Wollnerem
21.49 Výsledky losování Šťastných 10
21.50 Já, Mattoni.
Lokomotiva vládního rady
22.45 Na stopě
23.15 Kriminalista.
Ledová smrt. Něm. krimi
0.15 AZ-kvíz
0.45 Banánové rybičky.
Na téma „jak využít roli“
1.20 Z metropole, Týden v regionech
1.45 Kalendárium
2.00 Sváteční slovo kazatele Církve
bratrské Jana Asszonyiho
2.05 Dobré ráno
4.35 V kondici

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
(11/24). Kterak vrchnost
světu vládne. Čes. anim.
12.10 Televizní klub neslyšících
12.35 Československý filmový
týdeník 1970 (1332/2379)
12.50 Kamera na cestách: Tanzanie,
ze Zanzibaru do Kilwy. Fr. dok.
13.45 Paláce 1. republiky na
nábřeží Vltavy
14.00 Boží dar – příběhy českých
potravin (4/6)
14.25 Folklorika: Ha ty svatej Vavřinečku
14.50 Causa Letenský kopec
15.05 Tajemná planeta
15.55 Poslední nomádi moře. Austr. dok.
16.45 Dobrodružství vědy a techniky
17.15 Letecké katastrofy: Únos nad
Indickým oceánem. Kan. dok.
18.10 Křížem krážem Izraelem:
Mrtvé moře (6/9)
18.35 Jan Amos Komenský – 350 let.
Labyrint světa a ráj srdce (12/24).
Ve válečné zóně
18.45 Večerníček. Pat a Mat nás baví
18.55 Uchem jehly. Setkání Z. Czendlika
s uměleckou šéfkou Divadla Husa
na provázku Annou Davidovou
19.25 Mizející místa domova:
Konec pražské periférie
19.40 Postřehy odjinud.
Polsko očima Miroslava Karase.
Za Kašuby na Hel
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20.00 Mýty a fakta historie. Vzestup
civilizace II: Kartaginci. Něm. cyklus
21.00 Vynálezy, které změnily svět:
Raketa. Dok. BBC
22.00 Velikáni filmu: Michael Douglas.
Traffic – Nadvláda gangů. Am. krimi
0.25 Zabít Reagana

11.00 Co na to Češi 11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí 12.30 Krok za krokem VII (6)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (836)
14.05 Castle na zabití III (24) 15.00 Mentalista II (18). Rudá voda 15.55 Mentalista II
(19) 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny 17.30
Co na to Češi 18.25 Ulice (3946) 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20
Specialisté (108) 21.20 Specialisté (1). Útěk
podle jízdního řádu 22.20 Whiskey Cavalier
(2). První mise. Am. det. 23.15 Mentalista II
(18, 19) 1.00 Castle na zabití III (24)

4.30 Teleshopping 5.00 Stůj, nebo maminka
vystřelí. Am. kom. 6.20 O zpívajícím stromku. Něm. poh. 7.30 Jak se pomstít bejvalce.
It. kom. 9.20 Teleshopping
9.50 Star Wars: Epizoda VIII –
Poslední z Jediů. Am. sci-fi
12.40 Teleshopping
13.15 Hellboy 2: Zlatá armáda.
Am./něm. akč.
15.25 Osamělý jezdec. Am. film
18.10 Kokosy na sněhu. Am. kom.
20.00 Seabiscuit. Am. film
22.35 Kult hákového kříže. Am. krimi drama
0.50 Krvavá sklizeň. Am. horor

15.40 S Jakubem v přírodě 16.10 Planeta
YÓ 16.45 Agent v kapse 2 17.00 Rejpavá žížala 17.15 Skobičiny 17.20 Kouzelná školka 17.50 Dobrodružství Kocoura v botách II
18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Mickey a závodníci II (24/25)
19.15 Phineas a Ferb II (3/39) 19.40 Lesnílci
19.45 Čtení do ouška 20.00 Události v kultuře 20.15 Z první řady... 21.10 Z první řady...
Kenneth Branagh – 60 let. Jindřich V. Br. film
23.20 Slovenská vlna. Ameriko, slyším tvůj
zpěv 23.50 Podzim s ARTE. David Hockney!
Fr. dok. 0.45 Opera Národního divadla. Sezona 2018/2019 1.35 ArtZóna

5.59 Dobré ráno. Ranní show České televize 9.00 Pohádka pro pamětníky... Jana Drbohlavová – 80 let 9.30 Pohádka pro pamětníky... Hana Maciuchová – 75 let. Dvě
Cecilky 10.10 Echo 11.10 Písničky pro magnetoskop. Hudební revue 12.00 Zprávy ve
12 12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy 12.30 Rajské zahrady. Vrchotovy Janovice 12.45 Příště u Vás z Výstaviště v Praze
13.20 Trocha šafránu z televizního archivu
14.40 Hitparáda televizní zábavy 15.35 Svět
je báječné místo k narození 16.00 Pohybovky Pavla Kříže 16.10 Nebezpečí smyku (1/3)
16.50 Hádanky s písničkou

10.20 Rosamunde Pilcher: Presumpce lásky. Něm. film 12.20 Walker, Texas Ranger IV
(8). Lynčování 13.20 Jake a tlusťoch IV (19).
To mě ani nenapadlo 14.25 Policie Hamburk VI (29). Nesvobodný 15.25 Námořní vyšetřovací služba IX (7). Ďábelský trojúhelník 16.25 Policie v akci. Čtyři případy, čtyři
lidské osudy 17.25 Krimi zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Sestřičky (28). Dilema doktora
Hofbauera 21.35 Milionář mezi námi 22.55
Hudson a Rex II (6) 23.50 Policie v akci
0.50 Námořní vyšetřovací služba IX (7)

7.30 Legendární lodě (3) 8.30 Tak vznikl Izrael 9.45 Poklady Británie: Odhalená bojiště (2) 11.00 Krásy divokých And (1) 12.05
Podzim: Svět barev 13.20 UFO: Ztracené
důkazy II (7) 14.30 Neuvěřitelné příběhy
(27, 28) 15.25 Tajemství přílivu (3) 16.30
Lovec rybích obrů II (12) 17.40 Městské
džungle (1, 2) 18.50 Poslední ráje (1) 20.00
Na střechách měst II (3). Londýn. Fr. dok.
21.05 Anthony Bourdain: Neznámé končiny IX (1). Los Angeles 22.00 Neobjasněné
případy NASA (2). Am. dok. 23.00 Tajemství
vesmíru III (9) 0.00 Nejslavnější evropská
nádraží (3) 1.05 Nil: Pět tisíc let historie (1)

11.25 Svetoznámi slovenskí vedci 12.00 Anjel Pána 12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Bolestný ruženec 13.15 Z javora 13.50
Katolicizmus (10). O posledných veciach –
O pekle, očistci a nebi) 15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P)
16.05 Vaticano (P) 16.35 Proroctvá encykliky Humanae vitae 17.15 Doma je doma (P)
18.30 Svätá omša (P) 19.00 Ruženec / Ruženec svetla 20.00 Krátke správy (P) 20.15
A teraz čo? (Nenáviď hriech, miluj hriešnika)
(P) 20.30 V Samárii pri studni (P) 22.00 Godzone magazín 22.30 Moja misia – magazín
23.00 Hudobné pódium

6.00 HC Oceláři Třinec – Mountfield HK
7.55 Panorama 8.30 BBV po 25 letech 8.35
Studio fotbal – Dohráno 9.20 Boby: SP Lotyšsko 10.15 Skoky na lyžích: SP Finsko
12.05 Panorama 12.25 Sportovní zprávy
12.55 Biatlon: SP Finsko 15.55 Volejbalový magazín 16.15 Hokej den poté 17.00 Volejbal: VK Šelmy Brno – VK Dukla Liberec
19.25 Studio fotbal – Dohráno 20.10 Fotbal: Liga národů UEFA 21.00 Studio fotbal –
Dohráno Plus 22.00 Sportovní zprávy 22.20
Hokej den poté 23.00 Cyklokros: SP Česko
0.20 Klasické lyžování: SP Finsko 1.20 Branky, body, vteřiny 1.30 Volejbalový magazín

ÚTERÝ 1. 12.

18.45 Lukášovo pátrání 1/25

0.05 Dopoledne s Proglasem (R) 1.00
Komorní hudba 2.00 Kukadlo (R)
3.00 Z archivu hudebních pořadů (R) 5.00 Písně 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 17.55) 5.45
Radio Vatikán (R) 6.00 Evangelium: Lk 10,21-24 6.05 Ranní chvály
6.20 Duchovní slovo 7.15 Pozvánky
7.45 Třikrát z Proglasu
8.05 Ranní magazín
9.00 Dopoledne s Proglasem
10.15 TWR: Nahoru
10.30 Vonička pro milovníky dechovky
11.00 Zprávy Proglasu
11.05 Katecheze pro školáky:
Pro druháky II.
11.30 Louis de Wohl:
Dobývat nebe 31/43
12.00 Polední modlitba
12.05 Hudební siesta: Adventní
písně neznámých autorů,
J. S. Bach: Suita č. 1
13.00 Zprávy Proglasu
13.05 13+
13.45 Dnešek v kalendáři
14.00 Třikrát z Proglasu
15.00 Zprávy Proglasu
16.00 Barvínek: Prosincový magazín
16.55 Slyšte, lidé! Někdo to rád
elektronické 5 (R)
18.00 Mše svatá (za zemřelé
posluchače, ze studia Proglasu)
18.45 Lukášovo pátrání 1/25:
Spoléhám na tebe!
19.00 Večerní zprávy Proglasu
19.15 Jak se vám líbí:
Harrycane Orchestra
20.00 Modlitba živého růžence
20.45 Radio Vatikán
21.05 Večerní chvály
21.30 Louis de Wohl:
Dobývat nebe 31/43
22.00 Studio Olomouc:
Rozvíjíme nadané –
mentoring pro děti s nápadem
23.50 Duchovní slovo

22.05 Slezská Lilie 2020

6.05
7.35
9.00
9.15
9.40
10.00
11.35
11.45
12.00
12.05
12.50
13.20
14.00
14.35
15.20
16.05
16.35

17.10
17.45
18.00
18.45
18.50
18.55
19.30
19.50
20.05
21.10
21.30
22.05
23.20
23.45
0.35
1.00

Kulatý stůl: Kultura slova
Má vlast: Týnský chrám
Živě s Noe [L]
Katedrála. Dok. film
o rekonstrukci kulturní památky
V souvislostech
Klasika folklorně:
Rožnov pod Radhoštěm
Živě s Noe [L]
Přejeme si… [P]
Polední modlitba [L]
Mše svatá z kaple Telepace [L]
Na úsvitu společných dějin.
Dok. o svatých Cyrilu a Metoději
Dívám se kolem sebe
Za obzorem [L]
Mezi pražci (91. díl): Listopad 2020
Hlubinami vesmíru s dr. Jiřím
Grygarem, Žeň objevů 2019, 3. díl
Muzikanti, hrajte
Moravská Hellas. Dok. esej, který
je napůl veselou, napůl útočnou
hříčkou a zároveň parodií na
„investigativní“ filmovou reportáž
Egypt – Ať je požehnán
Tvůj lid v Egyptě
Živě s Noe [P]
Mše svatá z kaple Telepace [L]
Hermie a jeho přátelé:
Buzbyho hláskovací soutěž
Sedmihlásky
Cirkus Noeland (25. díl): Roberto,
Kekulín a dirigent Houslička
Zpravodajské Noeviny:
1. 12. 2020 [P]
Přejeme si…
Výpravy do divočiny [L]
Řeckokatolický magazín [P]
Za obzorem
Slezská Lilie 2020:
Deset let Slezské lilie 2. část
Terra Santa News: 25. 11. 2020
Po cestách víry (3. díl):
Z Jeruzaléma do Kafarnaum
Ťažká muzika
Noční repríza dopoledních pořadů

10.35 Cirkus Humberto

12.00 Labyrint světa a ráj srdce

5.59 Studio 6. Ranní infoservis ČT
9.00 To je vražda, napsala IX.
Mrtvé očko
9.50 Na kus řeči
10.35 František Filip – 90 let. Cirkus
Humberto (10/12). Varieté
11.30 AZ-kvíz
12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda.
Inspirativní magazín plný
nápadů pro domácnost,
tvoření, zahradu i vaření
14.30 Úsměvy Jaroslava Svěceného
15.05 Panství Downton VI
(5/10). Br. seriál
15.55 To je vražda, napsala IX.
Smrt na vlnách rozhlasu
16.45 Cestománie. Kostarika:
Švýcarsko Střední Ameriky
17.15 AZ-kvíz. Soutěž pro každého
17.40 Černé ovce. Reportáže, testy, rady
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj? Zábavná
vědomostní soutěž
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Nevinné lži. Vedlejší příznaky
21.30 Jedna ruka netleská. Kom.
23.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.15 Kolo plné hvězd. Zábavný
večer Aleše Cibulky
0.10 Případy detektiva Murdocha XI.
Královská hra. Br./kan. krimi
0.55 AZ-kvíz
1.25 Zajímavosti z regionů,
Týden v regionech
1.50 Pod pokličkou
2.15 Dobré ráno
4.45 Milovníci vína (13/16). Čechy
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 (12/24).
Ve válečné zóně. Čes. anim.
12.10 Nedej se plus
12.35 Nedej se: Městská divočina
13.00 Mizející místa domova:
Islámská Praha
13.20 Hitlerův plán na zničení
Paříže. Fr. dok.
14.15 Mizející místa domova:
Konec pražské periférie
14.35 Rozluštěné poklady: Záhada dolů
krále Šalomouna. Dok. BBC
15.25 Nestárnoucí Jumbo Jet. Br. dok.
16.25 Nevlídná planeta: Oceány
(5/6). Am. cyklus
17.15 Jeskynní potápění pod
Budapeští. Maď. dok.
18.10 Manu a Matěj na cestě z Říma
na ostrov Capri (7/10)
18.35 Jan Amos Komenský – 350 let.
Labyrint světa a ráj srdce
(13/24). Když pískají novináři
18.45 Večerníček.
Mach a Šebestová na cestách
18.55 Chuchelské závodiště
19.00 Cyklotoulky. Telnické stezky
19.15 Boží mládí (2/4)
19.40 Postřehy odjinud.
Polsko očima Miroslava Karase.
O největším Polákovi
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20.00 Stavba Hitlerova
superkanonu. Br. dok.
20.55 Český žurnál: Vojna Ztohoven. Dok.
22.20 Dynastie Kennedyů:
Odkaz (6/6). Dok. BBC
23.05 Ve jménu vlasti VIII (8/12).
Žalozpěv(y). Am.
23.55 Dicte – kriminální reportérka III
(7,8/10). Dán.
1.20 Bez jištění na El Capitan. Am. film

8.55 Ulice (3946) 9.55 Specialisté (108).
V přímém přenosu 11.00 Co na to Češi
11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.30
Krok za krokem VII (7) 12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (837) 14.05 Castle na zabití
IV (1) 15.00 Mentalista II (20) 15.55 Mentalista II (21) 16.57 Odpolední Počasí 17.00
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice (3947)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20 Utajený šéf II 21.40 Víkend 22.40
Whiskey Cavalier (3) 23.35 Mentalista II
(20, 21) 1.20 Castle na zabití IV (1)

5.15 Teleshopping
5.45 Jak se pomstít bejvalce. It. kom.
7.15 Tarzan a Jane. Am. anim.
8.35 Mentalista II (18, 19)
10.30 Teleshopping
11.00 Byl jednou jeden princ. Kan. film
12.45 Teleshopping
13.15 Šíleně bohatí Asiati. Am. kom.
15.35 Seabiscuit. Am. film
18.10 V podstatě jsme normální. Čes. kom.
20.00 Poseidon. Am. film
21.50 Týpci a zbraně. Am. kom.
0.05 Nevědomí. Am. akč.
2.25 Kult hákového kříže. Am. krimi drama

15.55 Pětka z garáže 16.10 Planeta YÓ
16.45 Ty Brďo! Slunce 17.10 Tance z pohádkového rance 17.20 Kouzelná školka
17.50 Dobrodružství Kocoura v botách II
18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Mickey a závodníci II (25/25)
19.15 Phineas a Ferb II (4/39) 19.40 Lesnílci
19.45 Čtení do ouška. Jak čert sloužil u sedláka 20.00 Události v kultuře 20.15 ArtZóna 21.05 Tohle jsme my IV (13/18). Šílený
týden, část třetí 21.50 Kino Art. Obyčejní lidé. Am. film 23.50 Peep Show III (1/6). Přepadení 0.20 Zase spolu 1.05 Lynyrd Skynyrd: If I Leave Here Tomorrow. Am. hud. dok.

5.59 Dobré ráno 9.00 Slůně. TV film 9.50
Echo 10.50 Šance. Hudebně zábavný pořad
s Josefem Dvořákem a Miroslavem Vladykou
12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy 12.30 Rajské zahrady.
Krásný Dvůr 12.50 Dechovka
13.25 Trocha šafránu z televizního archivu
14.40 Hitparáda televizní zábavy
15.35 Lásky Josefa Beka
16.10 Pohybovky Pavla Kříže
16.20 Nebezpečí smyku (2/3)
17.10 Hádanky s písničkou.
Renée Nachtigallová uvádí pásmo
populárních písniček s tajenkou

10.20 Rosamunde Pilcher: Láska na obzoru. Něm. film 12.20 Walker, Texas Ranger IV
(9). Divoká voda (1/2) 13.20 Jake a tlusťoch
IV (20). A ještě jednou 14.25 Policie Hamburk VI (30). Černá smrt 15.25 Námořní vyšetřovací služba IX (8). Nezvěstná (1/2) 16.25
Policie v akci. Čtyři případy, čtyři lidské osudy
17.25 Krimi zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52
Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport
19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Slunečná (64). Nepřítel na telefonu 21.35 7 pádů Honzy Dědka 22.50 Fachmani 23.25 Policie v akci 0.25 Námořní vyšetřovací služba IX
(8) 1.20 Walker, Texas Ranger IV (9)

8.10 Tajemství vesmíru II (5) 9.05 Kolosální vzdušná přeprava (6) 10.10 Záhadný svět matematiky (2) 11.30 Největší hory světa (4) 12.30 Norské domy snů II (6)
13.30 Monstra a mýty 14.40 Papežský palác:
Gotická pevnost 15.55 Tatra kolem světa 2
(9) 16.55 Atlantik: Rok v divočině (3) 17.55
Divoký Nový Zéland (1) 18.55 Nezkrotné
údolí (1). Kan. dok. 20.00 Starodávné cesty II (1). Dartmoor. Br. dok. 21.00 Tajemství
zámku Chambord. Fr. dok. 22.10 Veterinář
z Yorkshiru VIII (5) 23.15 Poslední ráje (12)
0.05 Zapomenuté megastavby III (8)
1.05 Záhady nacistických vražd (1)

10.55 Doma je doma 12.00 Anjel Pána
12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Ruženec svetla 13.15 Spojení vierou 13.50 Katechéza 14.10 Medzi nebom a zemou 15.00
Hodina milosrdenstva (P) 15.15 Boh k tebe
hovorí (P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.05
Správy zo Svätej zeme (P) 16.30 V škole Ducha (Ján Buc: Túžba po Duchu Svätom) (P)
17.05 Viera do vrecka (Vyhorenie) 17.30
Doma je doma (P) 18.30 Svätá omša (P)
19.30 Krátke správy (P) 20.00 Modlitba za
odvrátenie epidémie zo Šaštína (P) 20.45
vKontexte (P) 21.30 Zbrane a ružence (P)
22.35 Vaticano

8.20 Panorama 8.55 BBV po 25 letech 9.00
Hokej den poté 9.45 Studio fotbal – Dohráno Plus 10.45 Na skialpech přes hory 11.00
Klasické lyžování: SP Finsko 12.05 Panorama 12.25 Sportovní zprávy 12.55 České ragby 2020 13.10 Krasobruslení: Grand
Prix Japonsko 2020 15.00 Hokej: PSG Berani Zlín – HC VÍTKOVICE RIDERA 17.50 Volejbal: ČEZ Karlovarsko – VfB Friedrichshafen 20.15 Boby a skeleton: SP 21.10 Hokej:
Buly 22.10 Sportovní zprávy 22.30 Akrobatické lyžování: FIS Magazín SP 23.00 Fotbal:
Liga mistrů UEFA 0.05 PSG Berani Zlín – HC
VÍTKOVICE RIDERA

STŘEDA 2. 12.

22.00 Advent pod Hukvaldy

22.45 Noční univerzita

14.15 Otec Brown VII. Dům Boží

13.05 Dynastie Kennedyů

0.05 Dopoledne s Proglasem (R) 1.00
Komorní hudba 2.00 Křesťan a svět
(R) 3.00 Folklorní okénko 5.00 Písně 5.27 Myšlenka na den (R 11.57,
17.55) 6.00 Evangelium: Mt 15,2937 6.05 Ranní chvály 6.20 Rorátní
mše svatá 7.00 Radio Vatikán (R)
7.15 Pozvánky 7.45 Třikrát z Proglasu 8.05 Ranní magazín
9.00 Dopoledne s Proglasem
10.15 TWR: Zrcadlo
10.30 Vonička lidových písní
11.00 Zprávy Proglasu
11.05 Katecheze pro školáky:
Pro třeťáky II.
11.30 Louis de Wohl:
Dobývat nebe 32/43
12.00 Polední modlitba
12.05 Hudební siesta:
E. Elgar: Introdukce a Allegro,
G. Fauré: Čtyři skladby pro příčnou
flétnu, J. Sibelius: Symfonie
13.45 Dnešek v kalendáři
14.00 Třikrát z Proglasu
15.00 Zprávy Proglasu
16.00 Než zazvoní zvonec:
Obr
16.55 Folklorní okénko:
Příběh Jana Sladkého Koziny
18.00 Mše svatá (z komunitní kaple
salesiánů v Brně-Žabovřeskách)
18.45 Lukášovo pátrání 2/25: Copak
ovce může být k něčemu dobrá?
19.00 Večerní zprávy Proglasu
19.15 Jak se vám líbí: Tęgie chłopy
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 32/43
22.00 Studio Ostrava:
Advent pod hradem Hukvaldy
22.30 Písně
23.50 Duchovní slovo

6.05 Zpravodajské Noeviny: 1. 12.
6.30 Noční univerzita: P. Marián Kuffa
– Příběhy ze života (1. část)
7.25 Pod ostravským nebem: Zastavení
v ostravských sakrálních stavbách
7.55 Praha – neklidné srdce Evropy.
Vysoce stylizovaná dok. esej,
která se snaží v horečnatém
pohledu postihnout genius loci,
historii i současnost Prahy
9.00 Živě s Noe [L]
9.15 Generální audience
papeže Františka [L]
10.20 Příroda kolem nás:
rozinka a medvědi
10.35 Klapka s Ing. Ĺuborem Patschem
11.35 Živě s Noe [L]
11.45 Přejeme si… [P]
12.00 Polední modlitba [L]
12.05 Mše svatá z kaple Telepace [L]
12.50 Cvrlikání: Z hecu
14.00 Za obzorem [L]
14.35 Bratia – Bratři: MFF Myjava 2018
16.30 Zpravodajské Noeviny: 1. 12.
16.50 ARTBITR – Kulturní
magazín (99. díl)
17.05 Země sv. Patrika
17.45 Živě s Noe [P]
18.00 Mše svatá z kaple Telepace [L]
18.45 Kudrnáč Hermie
18.55 Vezmi a čti: Listopad
19.10 Neboj se doplout aneb Umění
doprovázet: Být nositelem pokoje
19.30 Terra Santa News: 2. 12. 2020 [P]
19.50 Přejeme si…
20.05 Nebojte se... [L] Vírou proti
všem pochybnostem
21.05 Adorace [L]
22.10 Za obzorem
22.45 Noční univerzita: Sociální děloha
a sociální porod (3. díl) [P]
0.00 Generální audience
papeže Františka
0.20 Příběhy odvahy a víry:
Oleg Senin – Kázání ve tmě
0.50 Letem jazzem

5.59 Studio 6. Ranní infoservis ČT
9.00 To je vražda, napsala IX.
Smrt na vlnách rozhlasu
9.45 Panství Downton VI
(5/10). Br. seriál
10.30 Kufr. Povídka z oblíbeného
cyklu Bakaláři 1976
10.45 Ivanka Devátá – 85 let.
Všechnopárty
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.
Soused. Povídka z oblíbeného
cyklu Bakaláři 1977
14.15 Otec Brown VII.
Dům Boží. Br. det.
15.00 Panství Downton VI
(6/10). Br. seriál
15.55 To je vražda, napsala IX.
Mrtvý květinář
16.40 Cestománie. USA – Středozápad:
Pouští a sněhem
17.15 AZ-kvíz. Soutěž pro každého
17.40 Černé ovce. Reportáže, testy, rady
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj? Zábavná
vědomostní soutěž
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Četnické humoresky
(35/39). Skokan
21.35 Hercule Poirot.
Pět malých prasátek. Br. film
23.14 Výsledky losování Šťastných 10
23.15 Jiří Sovák – 100 let.
Komici na jedničku. Jiří Sovák
0.10 AZ-kvíz
0.35 Máte slovo s M. Jílkovou
1.40 Na stopě
2.00 Dobré ráno
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 (13/24).
Když pískají novináři. Čes. anim.
12.10 Náš venkov: Ti, kteří sází stromy
12.35 Putování za muzikou
13.05 Dynastie Kennedyů:
Odkaz (6/6). Dok. BBC
13.50 Modrá zóna dlouhověkosti:
Sardinie (2/4). Fr. cyklus
14.40 Mosambik, ostrov
mimo čas. Fr. dok.
15.35 Deset století architektury:
Chrám a kostnice v Sedlci
15.50 Evropa dnes. Orlosupi bradatí
nad Alpami. Něm. dok.
16.20 Klíč. Magazín nejen pro
zdravotně postižené
16.45 Český žurnál:
Vojna Ztohoven. Dok.
18.10 Mistři medicíny: Hana Roháčová
18.35 Jan Amos Komenský – 350 let.
Labyrint světa a ráj srdce (14/24).
Bohatství královny Fortuny
18.45 Večerníček.
Mach a Šebestová na cestách
18.55 Babylon. Dok.
19.25 Paláce 1. republiky na
nábřeží Vltavy
19.40 Postřehy odjinud. Polsko očima
Miroslava Karase. Voňavé náměstí
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20.00 Kamera na cestách: Malajsie,
perla jihovýchodní Asie. Fr. dok.
21.00 Mistři medicíny: Pavel Dungl
21.30 Po jedné stopě do Afriky.
K pevnostem na Zlatém pobřeží
22.00 Tajná historie – Sexuální
dějiny českých zemí (3/3)
22.55 Letecké katastrofy:
Zápas se smrtí. Kan. dok.
23.45 V pasti II (9/10). Isl. thriller
0.35 Zmizení (6/8). Něm.

11.00 Co na to Češi 11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí 12.25 Krok za krokem VII (8)
12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (838).
Krásné nové začátky 14.05 Castle na zabití
IV (2) 15.00 Mentalista II (22). Rudé písmeno 15.55 Mentalista II (23). Rudá ranní obloha 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny 17.25
Co na to Češi 18.25 Ulice (3948) 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20
Svatba na první pohled 21.35 Výměna manželek X 23.00 Whiskey Cavalier (4). Pravá
láska 23.55 Mentalista II (22, 23)

4.30 Teleshopping
5.00 Batman a Robin. Am. akč. sci-fi
6.55 Postrach Dennis. Am. kom.
8.45 Mentalista II (20, 21)
10.35 Teleshopping
11.10 Seabiscuit. Am. film
13.45 Teleshopping
14.20 Poseidon. Am. film
16.05 Sněženky a machři. Čes. film
17.50 Kameňák 3. Čes. kom.
20.00 Jack Frost. Am. film
21.55 Co by kdyby. Am. kom.
23.55 Osamělý jezdec. Am. film
2.40 Týpci a zbraně. Am. kom.

17.10 Taneční hrátky s Honzou Onderem
17.20 Kouzelná školka 17.50 Dobrodružství
Kocoura v botách II 18.10 Šmoulové 18.40
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Nová
dobrodružství medvídka Pú (1/50) 19.15
Phineas a Ferb II (5/39) 19.40 Lesnílci 19.45
Čtení do ouška. O krejčíkovi, který závodil
s čerty 20.00 Události v kultuře 20.15 Klobouk dolů... Bohuslav Martinů – 130 let. Návrat z exilu 21.15 Na plovárně s Marií Doležalovou a Markem Zelinkou 21.45 Kde se
rodí tanečníci 22.35 Artmix 23.30 Hudební
klub 0.10 Linka (9/10) 0.40 Lynyrd Skynyrd: If I Leave Here Tomorrow

5.59 Dobré ráno 9.00 Kukačky 10.05 Echo
11.05 Jitka Němcová – 70 let. Stovku má
člověk jednou za život 12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy
12.30 Rajské zahrady. Podzámecká zahrada
v Kroměříži 12.50 Za vesnickými muzikanty
13.25 Trocha šafránu z televizního archivu
14.30 Hitparáda televizní zábavy
15.25 Dnes uvádí Lenka Kořínková.
Hudebně zábavný pořad
16.20 Nebezpečí smyku (3/3)
17.00 Hádanky s písničkou.
Václav Štekl uvádí pásmo
populárních písniček s tajenkou

12.20 Walker, Texas Ranger IV (10). Divoká voda (2/2) 13.25 Jake a tlusťoch IV (21).
Udělal bych cokoliv. Am. krimi 14.25 Policie
Hamburk VII (1). Pod hladinou. Něm. krimi
15.25 Námořní vyšetřovací služba IX (9).
Nezvěstná (2/2) 16.25 Policie v akci. Čtyři
případy, čtyři lidské osudy 17.25 Krimi zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Sestřičky (29).
Anonym 21.35 Show Jana Krause 22.40
Cesty k úspěchu 22.55 SUPERŠÉF 24 HODIN DO PEKLA A ZPĚT 0.10 Policie v akci 1.05 Námořní vyšetřovací služba IX (9)

9.25 Vesmír: Místo pro život (2) 10.35 Tajemství vesmíru II (16) 11.30 Anthony Bourdain: Neznámé končiny VII (7) 12.30 Arábie
s Levisonem Woodem (3) 13.35 Megatovárny 14.45 Tajemný svět kvantové fyziky
(2) 16.00 Se smrtí v očích (5) 16.55 Norské
domy snů III (9) 17.55 Poslední Pygmejové
(1/3) 19.00 Neznámé krajiny II (4) 20.00
Divoké hrady (1). Heidelberg. Am./něm.
dok. 21.00 Divoké pobřeží Kolumbie (1).
Kan. dok. 22.00 Mimo kontrolu (4) 23.05
Sousedské noční můry IV (4) 0.05 Hitlerova
kronika (8) 1.15 Den D: Poslední svědectví
(1/2) 2.10 Hon na Hitlera III (1)

12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Radostný ruženec 13.15 Godzone magazín
13.50 Hudobné pódium (Zbor Všetkých svätých z Užhorodu) (P) 15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.05
Klbko – Svätá omša (7) 16.25 GU100 16.55
Kambodža – znovuzrodení na bojovom poli (P) 17.30 Doma je doma (P) 18.30 Svätá
omša (P) 19.00 Ruženec / Bolestný ruženec
20.00 Krátke správy (P) 20.15 Prehľad katolíckych periodík (P) 20.30 Jeden na jedného (P) 20.50 Fundamenty (Pastorálna konštitúcia o cirkvi v súčasnom svete) (P) 21.50
Z javora 22.25 V Samárii pri studni

10.35 Hokej: Buly 11.40 Volejbalový magazín 12.05 Panorama 12.25 Sportovní zprávy 12.50 Fotbal: FK Dukla Praha – FC Hradec
Králové 15.00 Cyklokros: SP Česko 16.35
Olympijský magazín 17.00 Házená: SKKP
Handball Brno – KH ISSM KOpřivnice 18.45
Svět motorů: Speciál 19.05 MM ČR v motokrosu 2020 19.35 Czech Drift Series 2020
19.45 Svět motorů: Aktuálně 20.05 Volejbal:
ČEZ Karlovarsko – Trentino Itas 22.25 Sportovní zprávy 22.45 Zlatý František Havránek
23.00 Fotbal: Liga mistrů UEFA 0.05 Házená: SKKP Handball Brno – KH ISSM KOpřivnice 1.50 Branky, body, vteřiny

ČTVRTEK 3. 12.

22.00 Nenechte si ubližovat

17.20 Večeře u Slováka

20.10 Nevinné lži. Klukovina

12.10 Křesťanský magazín

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: Mt 7,21.
24-27 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 33/43
12.00 Polední modlitba
12.05 Hudební siesta:
435. výročí úmrtí T. Tallise
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:
S Annou Štičkovou
16.55 Hrajte, kapely! Vysočina
v písních Jaroslava Hájka
18.00 Mše svatá (z kostela Panny
Marie Sněžné v Praze)
18.45 Lukášovo pátrání 3/25:
Lukáš a Mia se vydávají na cestu
19.00 Večerní zprávy Proglasu
19.15 Jak se vám líbí:
Rasm Almashan
20.00 Modlitba živého růžence
20.45 Radio Vatikán
21.05 Večerní chvály
21.30 Louis de Wohl:
Dobývat nebe 33/43
22.00 Studio Praha:
Nenechte si ubližovat aneb
Stop násilí na ženách!
23.50 Duchovní slovo

6.05 Putování modrou planetou:
Galapágy peklo, nebo ráj?
6.55 O starých Starých Hamrech.
O životě beskydské obce před
zatopením přehradou Šance
7.45 Terra Santa News: 2. 12. 2020
8.05 Po cestách víry (3. díl):
Z Jeruzaléma do Kafarnaum
9.00 Živě s Noe [L]
9.15 Vezmi a čti: Listopad 2020.
Novinky z křesťanské literatury
9.30 Noemova pošta:
Listopad 2020. Kontaktní
a informační diskusní pořad
11.05 Indonésie: Povolání žít spolu
11.35 Živě s Noe [L]
11.45 Přejeme si… [P]
12.00 Polední modlitba [L]
12.05 Mše svatá z kaple Telepace [L]
13.35 Generální audience
papeže Františka
14.00 Za obzorem [L]
14.35 Má vlast: Přerov – Zámek
16.00 Zpravodajské Noeviny: 1. 12. 2020
16.20 Biblická studna. S farářem
Československé církve husitské
Lukášem Bujnou. Tématem je
10. kap. Lukášova evangelia
17.20 Večeře u Slováka:
2. neděle adventní [P]
17.45 Živě s Noe [P]
18.00 Mše svatá z kostela
sv. Mikuláše: Praha [L]
19.05 Ovečky v karanténě [P]
19.25 Hermieho zpívánky
19.30 Zpravodajské Noeviny:
3. 12. 2020 [P]
19.50 Přejeme si…
20.05 Jak potkávat svět (78. díl):
Ohlédnutí ze střechy
v pořadu Jiřího Pavlici
21.30 Za obzorem
22.05 Pod lampou [P]
0.10 Zpravodajské Noeviny: 3. 12. 2020
0.30 Guatemala – Lidé kukuřičných polí
1.00 Noční repríza dopoledních pořadů

5.59 Studio 6. Ranní infoservis ČT
9.00 To je vražda, napsala IX.
Mrtvý květinář
9.50 Panství Downton VI
(6/10). Br. seriál
10.35 Kluk. Povídka z oblíbeného
cyklu Bakaláři 1986
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 Carmen. Povídka z oblíbeného
cyklu Bakaláři 1981
14.15 Profesionálové.
Víkend na venkově. Br. krimi
15.05 Panství Downton VI
(7/10). Br. seriál
16.00 To je vražda, napsala IX.
Práh strachu
16.45 Všechno, co mám ráda.
Inspirativní magazín plný
nápadů pro domácnost,
tvoření, zahradu i vaření
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. Klukovina
21.20 Máte slovo s M. Jílkovou
22.20 Gejzír. Geniální nápady, odvážné
experimenty a vyprávění
22.54 Výsledky losování Šťastných 10
22.55 Jitka Němcová – 70 let.
Hodina pravdy
0.15 Smrt přichází do Pemberley
(2/2). Br. minisérie
1.45 AZ-kvíz
2.15 Dobré ráno
4.50 Pod pokličkou. Místo
cukrovinek hrst hrozinek

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
(14/24). Bohatství královny
Fortuny. Čes. anim.
12.10 Křesťanský magazín.
Advent je dobou naděje
12.35 Naše tradice: Svatá Barbora
a svatá Lucie. Dok.
13.05 Válečné lodě:
Torpédové čluny. Br. dok.
13.50 Vzestup civilizace II:
Kartaginci. Něm. cyklus
14.45 Neobyčejná planeta:
Mimozemšťané (8/10). Am. cyklus
15.30 Vynálezy, které změnily svět:
Raketa. Dok. BBC
16.25 Maine, východní brána
Ameriky. Fr. dok.
17.20 Medvěd v domě. Br. dok.
18.10 Herbář
18.35 Jan Amos Komenský – 350 let.
Labyrint světa a ráj srdce
(15/24). Mezi rozkošníky
18.45 Večerníček.
Mach a Šebestová na cestách
19.00 Dobrodružství vědy a techniky.
Věřte svému střevu. Něm. dok.
19.30 Utajená řeč peněz (12/13).
Tajemná vesnice v Pyrenejích
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20.00 Výpravy za poznáním.
Podivuhodná Korea (1/2). Br. dok.
21.00 Manu a Matěj na cestě z Říma
na ostrov Capri (8/10)
21.30 Křížem krážem Izraelem:
Z Nazaretu do Bejt Še‘anu (7/9)
22.00 Ženy, které nespí. Čes. film
22.25 3 sezóny v pekle. Film ČT
0.15 Queer: Bez sexu
0.45 Camino na kolečkách
2.15 V pasti II (9/10). Isl. thriller
3.00 Dva proti Hitlerovi. Fr. dok.

11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.30
Krok za krokem VII (9) 12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 (839). Test důvěry 14.05 Castle na zabití IV (3) 15.00 Mentalista III (1).
Rudá noční obloha 15.55 Mentalista III (2).
Trik s krví 16.57 Odpolední Počasí 17.00
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice (3949)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí 20.20 Ordinace v růžové zahradě 2
(997). Jako smyslů zbavená 21.40 Ordinace v růžové zahradě 2 (998) 22.55 Život ve
hvězdách 23.35 Mentalista III (1, 2)

4.30 Teleshopping
5.00 Byl jednou jeden princ. Kan. film
6.20 Boj o patent. Kan./am. drama
8.40 Mentalista II (22, 23)
10.30 Teleshopping
11.05 Sněženky a machři. Čes. film
12.50 Teleshopping
13.20 Kameňák 3. Čes. kom.
15.25 Jack Frost. Am. film
17.20 Válečný kůň. Am. film
20.00 Bastardi. Am. film
22.15 Osudný svah v Aspenu. Am. film
0.35 Poseidon. Am. film
2.20 Co by kdyby. Am. kom.

14.45 AZ kvíz junior 15.10 Přírodní bohatství: Voda 15.15 Pes a jeho blog II (17/24)
15.40 Hrajeme si s haraburdím 15.55 Sám
v muzeu. Věstonická venuše 16.10 Planeta YÓ 16.45 Tryskouni III 17.10 Hýbánky
17.20 Kouzelná školka 17.50 Dobrodružství
Kocoura v botách II 18.15 Šmoulové 18.40
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Nová
dobrodružství medvídka Pú (2/50) 19.15
Phineas a Ferb II (6/39) 19.40 Lesnílci 19.45
Čtení do ouška. Káča a čert 20.00 Události
v kultuře 20.15 Životy slavných. Goyovy přízraky. Am./šp./fr. film 22.05 Efekt Vašulka
23.35 Malířky. Fr. dok. 0.30 ArtZóna

5.59 Dobré ráno 9.00 Příběh středního
útočníka 10.05 Echo. Hudebně zábavný
čvrtletník Orchestru a baletu Československé televize 11.05 Benefice. Velká hudební
revue 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď
počasí, sportovní zprávy 12.30 Rajské zahrady. Veltrusy a Kačina 12.50 Dechovka
13.25 Trocha šafránu z televizního archivu
14.45 Hitparáda televizní zábavy
15.40 Příběhy všedního dne. Příběh muže,
který miloval svou ženu
16.55 Hádanky s písničkou. Oldřich Vlach
uvádí pásmo populárních písniček
s tajenkou

10.20 Rosamunde Pilcher: Cesta za štěstím.
Něm./rak. film 12.20 Walker, Texas Ranger
IV (11). Závazek 13.20 Jake a tlusťoch IV
(22). Ještě se sejdeme 14.25 Policie Hamburk VII (2). Vysoké podpatky 15.25 Námořní vyšetřovací služba IX (10). Otcovy hříchy
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 (65). Mafiánská konkubína 21.35 Prima Partička 22.50 Šéfem za
pár minut 23.25 Policie v akci
0.20 Námořní vyšetřovací služba IX (10)

8.05 Divoký západ s Robertem Redfordem
(6) 9.05 Nejslavnější evropská nádraží (3)
10.20 Nil: Pět tisíc let historie (1) 11.30
Městské džungle (1, 2) 12.35 Poslední ráje (1) 13.50 Neobjasněné případy NASA (2)
14.50 Tajemství vesmíru III (9) 15.45 Na
střechách měst II (3) 16.55 Anthony Bourdain: Neznámé končiny IX (1) 17.50 Po stopách mořských proudů 19.00 Lovec rybích
obrů II (2) 20.00 Druhá světová: Totální válka (4). Austr. dok. 21.05 Vzdušní válečníci
VII (3). Zero 22.10 Malí zabijáci 23.25 Africké šelmy II (2) 0.25 UFO: Ztracené důkazy
(3) 1.35 Neuvěřitelné příběhy (7, 8)

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 (2. adventná nedeľa) (P) 16.45 Eucharistické zázraky 17.00
Bosna a Hercegovina – Mosty s Európou (P)
17.30 Doma je doma (P) 18.30 Svätá omša
(P) 19.00 Starý zákon (Zlaté teľa) 19.30
Krátke správy (P) 20.00 Modlitba za odvrátenie epidémie zo Šaštína (P) 21.05 Kambodža – znovuzrodení na bojovom poli
21.35 Poltónklub (Viki Tarabová) (P)
22.40 Správy zo Svätej zeme
23.15 Proroctvá encykliky Humanae vitae

6.00 Házená: SKKP Handball Brno – KH
ISSM KOpřivnice 7.45 Panorama 8.20 BBV
po 25 letech 8.30 Fotbal: Liga mistrů UEFA
9.35 Volejbal: ČEZ Karlovarsko – Trentino
Itas 12.00 Panorama 12.25 Sportovní zprávy 13.20 Biatlon: SP Finsko 14.55 Svět motorů: Speciál 15.15 MM ČR v motokrosu 2020
15.45 Czech Drift Series 2020 15.55 Svět
motorů: Aktuálně 16.20 Biatlon: SP Finsko
17.50 Volejbal: Lokomotiv Novosibirsk –
ČEZ Karlovarsko 20.15 Studio fotbal – Extra 20.40 Fotbal: Evropská liga UEFA 23.50
Biatlon: SP Finsko 1.20 Branky, body, vteřiny 1.30 Biatlon: SP Finsko

PÁTEK 4. 12.

15.10 Adventní litanie

0.05 Dopoledne s Proglasem (R) 1.00
Komorní hudba 2.00 Z archivu slovesných pořadů (R) 3.00 Z archivu hudebních pořadů (R) 5.00 Písně 5.27 Myšlenka na den (R 11.57,
17.55) 5.45 Radio Vatikán (R) 6.00
Evangelium: Mt 9,27-31 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: 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 34/43
12.00 Polední modlitba
12.05 Hudební siesta:
150. výročí Vítězslava Nováka
13.00 Zprávy Proglasu
13.05 13+
13.45 Dnešek v kalendáři
14.00 Třikrát z Proglasu
15.00 Zprávy Proglasu
15.10 Adventní litanie
16.00 Křesťan a svět:
Misionář milosrdenství (R)
16.55 Oktáva: Anglikánská hudba
v průběhu staletí
18.00 Mše svatá (z komunitní kaple
salesiánů v Brně-Žabovřeskách)
18.45 Lukášovo pátrání 4/25:
Ještě jedna ovečka
19.00 Večerní zprávy Proglasu
19.15 Jak se vám líbí: Miriam Kaiser
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 34/43
22.00 Křížovka krizovky 4/5: Konflikty
a spory, i rozvodové, jsou krizí
23.50 Duchovní slovo

20.05 Bezdomovci kolem nás

6.05
6.30
6.55
7.50
8.20
9.00
10.00
10.30
11.00
11.15
11.45
12.00
12.05
12.50
13.30
14.00
14.35
14.55
16.00
16.25
16.55
18.00
18.50
18.55
19.05

19.50
20.05
21.40
22.15
23.25
0.15
1.10

Zpravodajské Noeviny: 3. 12. 2020
Na křídlech andělů
Naše peníze, jejich osud
Starý židovský hřbitov v Praze
Transport. Mladí po
stopách Etty Hillesum
Ateliér užité modlitby: Marek
Orko Vácha a manželé Kalčíkovi
Smírčí kříž
Uganda, trpící perla Afriky
Víra do kapsy: Žena v církvi
Živě s Noe [L]
Přejeme si… [P]
Polední modlitba [L]
Mše svatá z kaple Telepace [L]
Továrna mezi vodami
Wabi Daněk a Miloš Dvořáček na
Mohelnickém dostavníku 2015
Živě s Noe [L]
Neboj se doplout aneb
Umění doprovázet (8. díl):
Být nositelem pokoje
Cestujeme regionem Záhorie.
Obrazová procházka
Zpravodajské Noeviny: 3. 12. 2020
Angola: katecheta Paulino
Výpravy do divočiny
Mše svatá z kaple Telepace [L]
Sedmihlásky: Ztratila jsem notu;
Na robotu kážu
Mašinky (1. díl):
O neposedné kolejnici
Na pomezí ticha a tmy.
Dok. Terezy Rekové zachycuje
vhled do života lidí trpících
hluchoslepotou
Přejeme si…
Kulatý stůl:
Bezdomovci kolem nás [L]
Živě s Noe [P]
Cvrlikání (70. díl): Petr Linhart:
Milostné vzpomínky na Čp. 8
Poletuchy: na skok na hory
Přešel jsem hranici
Noční repríza
dopoledních pořadů

20.10 Četnické humoresky

20.00 Zázračná planeta

5.59 Studio 6. Ranní infoservis ČT
9.00 To je vražda, napsala IX.
Práh strachu
9.45 Panství Downton VI
(7/10). Br. seriál
10.35 Carmen. Povídka z oblíbeného
cyklu Bakaláři 1981
10.50 Jitka Němcová – 70 let. Na kus řeči
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. Zambie: U krále králů
15.40 Příběhy slavných... Martin Růžek
– 25 let od úmrtí. Sešívaný
16.35 Polopatě. Moderní hobby
magazín Filipa Čapky
17.30 AZ-kvíz. Soutěž pro každého
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj? Zábavná
vědomostní soutěž
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Antonín Moskalyk – 90 let.
Četnické humoresky
(36/39). Pojistka
21.35 Všechnopárty
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Profesionálové. Provize. Br. krimi
23.25 Kriminalista.
Ledová smrt. Něm. krimi
0.25 AZ-kvíz
0.50 Objektiv
1.20 Toulavá kamera
1.50 Banánové rybičky.
Na téma „jak přežít růst“
2.20 Dobré ráno
4.55 Sváteční slovo kazatele Církve
bratrské Jana Asszonyiho
5.00 Hobby naší doby

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 (15/24).
Mezi rozkošníky. Čes. anim.
12.10 Království divočiny
12.35 Chcete mě?
13.00 Postřehy odjinud. Kolumbie očima
Vladimíra Kroce. Otrocké esperanto
13.10 Naše tradice: Mikuláš
13.35 Zasvěcení: Kapucíni
14.05 Mistři medicíny: Pavel Dungl
14.35 Středozemní moře. Fr. dok.
15.30 Hitler a Paříž. Fr. dok.
16.25 Sousedé
16.55 Sedm světů – jedna planeta:
Speciál. Dok. BBC
17.45 Boží dar – příběhy českých
potravin (5/6)
18.10 Po jedné stopě do Afriky.
K pevnostem na Zlatém pobřeží
18.35 Jan Amos Komenský – 350 let.
Labyrint světa a ráj srdce
(16/24). Mezi slavnými
18.45 Večerníček.
Mach a Šebestová na cestách
18.55 Majitelé reality
19.25 Mizející místa domova:
Loreta na Hájku
19.40 Postřehy odjinud. Polsko očima
Miroslava Karase. Svět naruby
19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce
20.00 Zázračná planeta: Geniální
zvířata (2/2). Dok. BBC Earth
21.00 Tajemná planeta: Zapomenutý
prales (5/5). Am. cyklus
21.50 Fargo (7. 8/10) Am. krimi
23.35 Osamělá holubice (3/4).
Pláně
1.05 Válečné lodě:
Torpédové čluny. Br. dok.
1.50 Stesk po zeleném suknu
2.15 V zajetí železné opony:
Zatracen, popraven, nenalezen

11.00 Co na to Češi 11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 12.30 Krok za krokem VII
(10) 12.50 Ordinace v růžové zahradě 2
(840). Už mi nelži 14.05 Castle na zabití IV
(4) 15.00 Mentalista III (3). Krev na jeho rukách 15.55 Mentalista III (4). Léčba rudým
kobercem 16.57 Odpolední Počasí 17.00
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice (3950)
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny,
Počasí 20.20 Harry Potter a Ohnivý pohár.
Br./am. fantasy 23.20 Méďa. Am. kom. 1.20
Mentalista III (3, 4) 3.10 Co na to Češi

4.30 Teleshopping
5.00 Válečný kůň. Am. film
7.25 Mentalista III (1, 2)
9.15 Štěstí je... Rus. film
11.15 Teleshopping
11.45 Jack Frost. Am. film
13.45 Teleshopping
14.15 Stará láska nerezaví. Am. kom.
16.15 Múza. Am. kom.
18.05 Tři muži a nemluvně. Am. kom.
20.00 Letadla. Am. anim. film
21.45 Město. Am. krimi
0.05 Red 2. Fr./kan./am. akč.
2.20 Osudný svah v Aspenu. Am. film

14.45 Už tam budem? 15.15 Pes a jeho
blog II (18/24) 15.35 Wifina 16.05 Operace Jauu! VIII 16.35 DVA3 16.50 Terčin zvířecí svět 17.05 Jogínci 17.20 Kouzelná školka
17.50 Dobrodružství Kocoura v botách II
18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Nová dobrodružství medvídka Pú (3/50) 19.15 Phineas a Ferb II (7/39)
19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do ouška. Rarášek pod hruškou 20.00 Události v kultuře
20.15 Linka (10/10) 20.40 Virtuosos (2/4)
22.45 Harry Styles Live in Manchester 23.45
Miranda III (1/6) 0.15 Zlatá lýra (2/3)
1.10 Tohle jsme my IV (13/18)

5.59 Dobré ráno 9.00 Záhada obrazu sv. Šebestiána. TV film 10.05 Echo 11.05 Jeden
tón je tvůj. Koncert Karla Zicha 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy 12.30 Rajské zahrady. Nové Hrady
12.50 Hezky od podlahy. Hudebně zábavný pořad 13.25 Trocha šafránu z televizního archivu 14.35 Hitparáda televizní zábavy
15.25 Gramohit 67. Nejúspěšnější písničky
roku 1967 16.05 Příběhy všedního dne. Příběh chlapce, který miloval svou práci
17.00 Hádanky s písničkou.
Renée Nachtigallová uvádí pásmo
populárních písniček s tajenkou

10.20 Rosamunde Pilcher: Když srdce pláče. Něm./rak. film 12.20 Walker, Texas Ranger IV (12). Rodeo 13.25 Jake a tlusťoch IV
(23). Lhát je hřích 14.25 Policie Hamburk VII
(3). Mezi bratry 15.25 Námořní vyšetřovací služba IX (11). Dědic 16.25 Policie v akci.
Čtyři případy, čtyři lidské osudy 17.25 Krimi
zprávy 17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55
HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí
19.55 SHOWTIME 20.15 Máme rádi Česko.
Záb. pořad 21.55 Pane, vy jste vdova! Čes.
kom. 0.05 Policie v akci 1.00 Námořní vyšetřovací služba IX (11) 2.00 Walker, Texas
Ranger IV (12) 3.00 Jake a tlusťoch IV (23)

8.35 Záhady druhé světové války (4) 9.35
Zapomenuté megastavby III (8) 10.35 Záhady nacistických vražd (1) 11.35 Divoký Nový
Zéland (1) 12.45 Nezkrotné údolí (1) 13.45
Starodávné cesty II (1) 14.50 Tajemství zámku Chambord 15.55 Veterinář z Yorkshiru
VIII (5) 16.55 Poslední ráje (12) 17.55 Krásy divokých And (2) 19.00 Kanada: Rok v divočině (1) 20.00 Kapří monstra III (1). Thajsko. Br. dok. 21.10 Svět pod hladinou (1, 2).
Šp. dok. 22.10 UFO: Ztracené důkazy II (8)
23.20 Neuvěřitelné příběhy (29, 30) 0.20
Franco a španělská diktatura (1) 1.40 Poklady Británie: Odhalená bojiště (3)

14.35 Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 15.00 Hodina milosrdenstva (P)
15.30 Ruženec z Lúrd 16.05 Godzone magazín (P) 16.40 vKontexte 17.10 Nová kvalita života (Liturgický rok B) (P) 17.30 Moja misia – magazín (Adopcia africkej farnosti
slovenskou) (P) 18.00 Správy zo Svätej zeme 18.30 Svätá omša (P) 19.00 Ruženec /
Slávnostný ruženec 20.00 Krátke správy (P)
20.15 Eucharistické zázraky 20.30 Dôkaz
viery: Svätý Júda Tadeáš (P) 21.30 Viera do
vrecka (Vyhorenie) 21.50 Proroctvá encykliky Humanae vitae 22.20 Spojení vierou
22.45 Večera u Slováka (2. adventná nedeľa)

8.45 Fotbal: Evropská liga UEFA 10.35 Biatlon: SP Finsko 12.05 Panorama 12.25 Sportovní zprávy 12.55 Biatlon: SP Finsko 14.20
Judo: IPPON 14.35 Olympijský magazín
15.00 Studio fotbal – Extra 15.25 Skoky na
lyžích: SP Rusko 16.35 V šachu 17.05 Svět
motorů: Aktuálně 17.25 Zlatý František Havránek 17.40 Fotbal: FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGA 20.20 MM ČR v motokrosu 2020 20.50
Svět motorů: Czech Drift Series 2020 21.00
ELH 22.05 Sportovní zprávy 22.20 Skoky na
lyžích: SP Rusko 23.30 Fotbal: FORTUNA:LIGA 1.15 Branky, body, vteřiny 1.25 Biatlon:
SP Finsko 4.20 ELH

SOBOTA 5. 12.

21.20 G. Donizetti

20.05 Hlubinami vesmíru

14.50 Cesta do hlubin študákovy...

19.20 Zasvěcení: Kapucíni

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: Mt 9,35-10,1.5-8 6.35 Ranní chvály 6.50 Duchovní slovo
7.00 Radio Vatikán (R)
7.30 Komentář týdne
8.00 TWR: Na sobotní frekvenci Proglasu
9.00 Pozvánky a písničky
10.30 Vonička pro milovníky dechovky
11.00 Zprávy Proglasu
11.05 Barvínek:
Prosincový magazín (R)
12.00 Polední modlitba
12.05 Hudební siesta a poezie:
Z díla J. Myslivečka, J. K. Vaňhala,
J. Haydna a J. Ch. Bacha
13.30 Knihovnička: Richard Rohr:
Univerzální Kristus (R)
13.45 Dnešek v kalendáři
14.00 Písničky
pro hezké odpoledne
15.00 Zprávy Proglasu
15.15 Jak se vám líbí:
Gabo Naas
a Marta Töpferová (R)
16.00 Čteme z křesťanských periodik
16.15 Hudební listování
16.55 Na dřeň: S Annou Štičkovou (R)
18.00 Zprávy a Zrcadlo týdne
18.20 Komentář týdne
18.30 Folklorní sedmička
19.00 Lukášovo pátrání 5/25:
Zvláštní probuzení
19.15 Slyšte, lidé!
Novinky z reggae 2
20.15 Dotýkání světla:
Modleme se 2/6:
Se syny Izraele
20.45 Radio Vatikán
21.05 Večerní chvály
21.20 Tóny ze scény:
G. Donizetti: Nápoj lásky 1/2
22.30 Modlitba živého slavného růžence
23.50 Duchovní slovo

6.05 Pastýř na člunu. Misie na
ostrově Papua Nová Guinea
6.25 Bol som mimo: Ján Kolár
7.25 O létajícím faráři
7.35 Muzikál GEDEON
8.35 Cirkus Noeland (25. díl): Roberto,
Kekulín a dirigent Houslička
9.00 Sedmihlásky (130. díl): Ztratila
jsem notu; Na robotu kážu
9.05 Hermie a přátelé: Dát, nebo brát?
9.35 Ovečky v karanténě
10.00 GOODwillBOY IV. (10. díl)
10.40 V posteli POD NEBESY IV. (11. díl)
11.35 ARTBITR – Kulturní
magazín (99. díl)
11.45 Přejeme si… [P]
12.00 Angelus Domini
12.05 Pod lampou
14.10 Slezská Lilie 2020:
Deset let Slezské lilie 1. část
15.40 Služebnice Boží Matka Vojtěcha
16.00 Příběhy odvahy a víry: Babička
Věra (4. díl): Láska a Naděje
16.30 Země sv. Patrika
17.05 Všade dobre, v Terchovej najlepšie!
Jánošíkove dni v Terchovej 2020
18.00 Mše svatá z kaple Telepace [L]
19.05 Janomamové v Brazílii
19.30 V souvislostech [P]
19.50 Přejeme si…
20.05 Hlubinami vesmíru s dr.
Vladimírem Kopeckým Jr.,
astrobiologie 1. díl [P]
20.50 V pohorách po horách (29. díl):
Čertův mlýn
a Kněhyně – Beskydy
21.00 Mezi pražci (92. díl):
Prosinec 2020 [P]
21.50 Benefiční koncert Pavla Helana
pro Mary´s Meals: Praha
23.25 Za obzorem
0.00 Bačkorám navzdory:
Richardis, miluješ mne...?
0.15 Za obzorem
0.45 ARTBITR – Kulturní magazín
(89. díl): s Danielem Šperlem

6.00 Herbář
6.25 Polopatě
7.15 Pohádka pro pamětníky.
O duchu v lahvi
7.30 Pohádka pro pamětníky...
Jan Drda – 50 let od úmrtí.
Dařbuján a Pandrhola
8.50 Příběhy slavných...
Martin Růžek – 25 let
od úmrtí. Sešívaný
9.45 Gejzír. Geniální nápady, odvážné
experimenty a vyprávění
10.15 Otec Brown VII.
Krev anarchistů. Br. det.
11.05 Všechnopárty
12.00 Z metropole, Týden v regionech
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud. Kolumbie očima
Vladimíra Kroce. Země koky
13.00 Zprávy
13.05 Jitka Němcová – 70 let.
Zvon Lukáš. Poh.
14.00 Spící princ. Poh.
14.50 Pro pamětníky...
František Kreuzmann – 125 let.
Cesta do hlubin študákovy duše
16.20 Hercule Poirot.
Pět malých prasátek. Br. film
17.55 Milovníci vína (14/16).
České bublinky
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.10 Zázraky přírody. Zábavná show
21.20 Sissi – Osudová léta císařovny.
Rak./něm. trilogie
23.09 Výsledky losování
Šťastných 10 a Euromiliony
23.10 54 hodin (1/2)
0.40 Banánové rybičky.
Na téma „jak si užít lázně“
1.15 Na forbíně (tm)
2.00 Sama doma
3.30 Kuks, krajina jako park
3.50 Zahrada je hra

6.00
6.05
6.30
6.50
7.05
7.20
7.30
9.00
9.10
9.40
10.05

6.00 Tlapková patrola (11, 12) 7.00 Looney
Tunes: Nové příběhy (24). Am. anim. 7.25
Kačeří příběhy (41, 42). Am. anim. 8.15
Krok za krokem VII (7) 8.35 Americký prezident. Am. film 10.50 Koření 11.45 Volejte Novu 12.25 Rady ptáka Loskutáka 13.20
Tipy ptáka Loskutáka 13.35 Utajený šéf II
15.00 Božský Evan. Am. kom. 16.50 Hrabě
Monte Christo. Br./am./ir. film 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 20.20
Debbie a její parťačky. Am. film 22.30 Agent
bez minulosti. Něm./am. akč. 0.45 Od kolébky do hrobu. Am. akč. 2.35 Whiskey Cavalier (4) 3.15 Život ve hvězdách

4.30 Teleshopping
5.00 Boj o patent. Kan./am. drama
7.00 Mentalista III (3, 4)
8.50 Tři muži a nemluvně. Am. kom.
10.50 Teleshopping
11.25 Múza. Am. kom.
13.15 Letadla. Am. anim.
14.55 Téměř dokonalé Vánoce. Am. kom.
17.05 Harry Potter a Ohnivý pohár.
Br./am. fantasy
20.00 Grinch. Am. film
22.00 Vlkodlak. Am. thriller
23.50 Méďa. Am. kom.
1.50 Město. Am. krimi

15.40 Nadia: Tajemství Modré vody 16.05
Super třída II 16.35 Dobrodružství Kocoura v botách II 17.15 Ovečka Shaun IV 17.25
Kiwi a Strit 17.30 MasterChef Junior VII
(14/16) 18.15 Šmoulové 18.40 Zprávičky
18.45 Večerníček 18.55 Nová dobrodružství
medvídka Pú (4/50) 19.15 Phineas a Ferb II
(8/39) 19.40 Kiwi a Strit 19.50 Bob a Bobek
na cestách 20.00 Události v kultuře 20.15 Je
nám ctí... Bohuslav Martinů – 130 let. Bohuslav Martinů a Amerika. Dok. 21.10 Pocta
Bohuslavu Martinů 22.40 Čím lidé žijí
23.25 Kino Art. Poklad. Rum./fr. kom.
0.55 Miranda III (1/6). Švenk, nic víc

9.40 Echo 10.40 Šance. Hudebně zábavný
pořad s Josefem Dvořákem a Miroslavem
Vladykou 11.40 Pijácká romance pro Waldemara Matušku 12.00 Domácí štěstí. Tentokrát o jídle, kuchařkách a stolování 12.25
Rajské zahrady. Průhonice 12.50 Kapelo, zahraj tu polku od podlahy. Slavné české polky hraje Orchestr Václava Hybše 13.25 Trocha šafránu z televizního archivu 14.35 Tak
neváhej a toč speciál 15.40 Chvíle pro písničku 16.00 Příběhy všedního dne. Příběh
ženy, která milovala lidi 16.55 Hádanky s písničkou. Martina Hudečková uvádí pásmo
populárních písniček s tajenkou

6.20 Psí život (7). Pouliční lampa 6.50 Ninjago VIII (1). Maska klamu 7.10 Meteor Monster Truck (29). Kde jsou hranice. Am. anim.
7.30 M*A*S*H (133–135) 9.15 Autosalon.tv
10.20 Hudson a Rex (6). To je vražda, myslela. Kan. krimi 11.20 Máme rádi Česko 13.10
Odvrácená tvář Paříže (3). Záhada v Moulin
Rouge. Fr. krimi 15.10 Láska se zpožděním.
Am. film 17.00 Třetí skoba pro Kocoura. Čes.
krimifilm 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Když draka bolí hlava. Čes./sl.
poh. 22.35 Muž s cejchem smrti. Am. akč.
thriller 0.35 Vetřelec: Covenant

7.45 Hon na Hitlera III (1) 8.45 Podivuhodná věda (17) 9.45 Hitlerova kronika
(8) 10.50 Den D: Poslední svědectví (1/2)
11.45 Poslední Pygmejové (1/3) 12.50 Neznámé krajiny II (4) 13.50 Mimo kontrolu (4) 14.55 Sousedské noční můry IV (4)
15.55 Divoké hrady (1) 16.55 Divoké pobřeží Kolumbie (1). Kan. dok. 18.00 Majestátní vlaky III (1) 19.00 Norské domy snů II
(7) 20.00 Tatra kolem světa 2 (10). Čes. dok.
21.00 Atlantik: Rok v divočině (4). Br. dok.
22.00 Dynastie: Rodiny, které změnily svět
(1) 23.15 Hitlerův kruh zla (1)
0.20 Kolosální vzdušná přeprava (7)

10.20 Kambodža – znovuzrodení na bojovom poli 10.55 Zbrane a ružence 12.00 Anjel Pána 12.40 Ruženec / Bolestný ruženec
13.15 Večera u Slováka (2. adventná nedeľa)
13.50 Bosna a Hercegovina – Mosty s Európou 14.05 Dôkaz viery: Svätý Júda Tadeáš
15.00 Hodina milosrdenstva 15.30 LUXáreň 16.00 Fatimská sobota (P) 18.00 Nová
kvalita života (Liturgický rok B) 18.30 Svätá omša (P) 19.20 Klbko – Svätá omša (7)
19.40 GU100 20.00 Spravodajský súhrn (P)
20.30 Blahoslavený Duns Scotus – Obhajca Nepoškvrneného počatia (P) 22.05 Katechéza 22.40 vKontexte

6.00 Fotbal: FORTUNA:LIGA 7.45 Panorama 8.20 BBV po 25 letech 8.25 Sokolský zpravodaj 8.35 Judo: IPPON 8.55 ELH
10.00 Na skialpech přes hory 10.20 Alpské
lyžování: SP Francie 11.25 Alpské lyžování:
SP Švýcarsko 13.10 Biatlon: SP Finsko 14.05
Alpské lyžování: SP Francie 15.05 Biatlon:
SP Finsko 16.30 Skoky na lyžích: SP Rusko
18.20 Archiv D: Finále bylo v Praze 18.45
Můj fotbal 19.10 Fotbal: Evropská liga UEFA
21.55 Sportovní zprávy 22.15 Alpské lyžování: SP Švýcarsko. Záznam Super G žen 0.00
Biatlon: SP Finsko 2.20 Branky, body, vteřiny
2.35 Skoky na lyžích: SP Rusko

10.35
10.45
11.40
12.05
12.50
13.20
15.10
15.40
16.25
16.55
17.50
18.45
18.55
19.20
19.50
20.00
21.50
23.50
0.45
1.35
2.30
2.55
3.10

Raníček. O krtkovi
Včelka Mája
Prasátko Peppa VII
Pat a Mat nás baví
Zou
Ovečka Shaun IV. Br. anim.
Studio Kamarád
Běžkotoulky. Hruštín
Náš venkov: Polní cestou
Putování za muzikou
Folklorika:
Oživlá legenda o svaté Dorotě
Počesku. Skalka, Mníšek pod Brdy
Vysoké Tatry:
V srdci divočiny (1/2). Dok.
Manu a Matěj na cestě z Říma
na ostrov Capri (8/10)
Letecké katastrofy:
Zápas se smrtí Kan. dok.
Babylon. Dok.
Setina sekundy. It. drama
Křížem krážem Izraelem:
Z Nazaretu do Bejt Še‘anu (7/9)
Mytická monstra oceánských
hlubin. Br. dok.
Po jedné stopě do Afriky.
K pevnostem na Zlatém pobřeží
Kamera na cestách: Malajsie,
perla jihovýchodní Asie. Fr. dok.
Zázračná planeta: Geniální zvířata
(2/2). Dok. BBC Earth
Večerníček.
Mach a Šebestová na cestách
Sousedé
Zasvěcení: Kapucíni
Zprávy v českém znakovém jazyce
Rozbité zrcadlo. Br. film
Nejhorší obavy
Tajná historie – Sexuální
dějiny českých zemí (3/3)
Tajemná planeta:
Zapomenutý prales (5/5)
Hitler a Paříž. Fr. dok.
Léčitelé stále na indexu
V zajetí železné opony: Otoman
Ztracené adresy: Libkovice

Adventní příloha
Příloha Katolického týdeníku 48/2020

24. – 30. listopadu 2020

Orloje jako symboly adventní doby
V adventu odpočítáváme
čas. A do tmy přinášíme
světlo, postupně
zapalujeme čtyři svíce.
Pomalu se přibližujeme
k příběhu všech dob –
narození Spasitele.

30. září 420 se svým přítelem takto
rozloučil.
Sandro Botticelli si motiv času
a sv. Augustina mohl vybrat i díky
svým vlastním úvahám o průběhu našeho světa. Tento florentský malíř byl
totiž silně ovlivněn učením florentského mnicha Savonaroly, který vyzýval
k pokání, opuštění bohatství a marnivého umění a kultury. Sám Botticelli
pak očekával, že se ještě za svého života dočká přelomu věků a konečného
zapuzení ďábla. Ke konci života proto tento velký mistr v očekávání konce světa již mnoho děl nevytvořil a zemřel v chudobě.

Advent nás učí pomalosti, zvolnění a citlivosti k rozdílu mezi světlem
a tmou. Pojďme se tedy v této Adventní příloze doslova zastavit – a kde jinde než před hodinami. Představíme
čtyři výjimečné orloje, které svým příběhem přináší poselství na každou neděli adventní.
Nejprve se ovšem zeptejme: Co je
to čas? Sv. Augustin odpovídá: „Dokud se mě nikdo neptá, vím; kdybych
to však chtěl vysvětlit tázajícímu, nevím.“ I tento velký učitel církve tedy
při svém uvažování přiznává určitou
nejistotu.
Augustinovo přemýšlení o čase
a s ním souvztažné věčnosti výmluvně
zachycuje jedna z fresek italského malíře Sandra Botticelliho. Toto vyobrazení sv. Augustina bylo objednáno
pro florentský kostel Ognissanti roku
1480. A bylo protějškem k obdobnému dílu zobrazujícímu sv. Jeronýma
od Domenica Ghirlandaia.
Sandro Botticelli zachycuje sv. Augustina v oné chvíli nerozhodnosti
a neuchopitelnosti myšlenky. Do výrazu jeho tváře vložil světcovo rozmýšlení nad časem, jak nám napovídá historický přístroj zvaný armilární sféra.
Sv. Augustin hledí na tento astronomický kulovitý přístroj, který se dříve používal k měření a předpovídání poloh
hvězd a planet na obloze, ale i k určování času. Armilární sféra nám zhmotňuje světcovy myšlenky, tvoří pojítko
mezi jeho uvažováním a připraveným
kalamářem, jehož prostřednictvím
chce Augustin zachytit své myšlenky.
Botticelli tedy čelil výzvě, jak zachytit
nejen čas, ale i přemýšlení o něm.

Advent
jako doba očekávání

Oceán v malé nádobě

Italský renesanční malíř Sandro Botticelli ztvárnil sv. Augustina jako učence
pohrouženého do studia.
Snímek Wikipedie

Sv. Augustin je vyobrazen v zamyšlení nad časem, nad lidským bytím
i nad svou současností, ale možná
trochu nečekaně v naprosto konkrétní
dějinné chvíli. Na to nás upozorňují hodiny za jeho zády. Celý výjev se
totiž odkazuje k legendické události,

která se odehrála 30. září roku 420,
hodinu před západem slunce. Sv. Augustin uslyšel hlas, který mu říkal, že
dříve by dokázal uzavřít oceán v malé
nádobě a dříve by byl schopen sevřít
celý svět ve své dlani, než by pochopil blaženost, v níž přebývají svatí na

věčnosti. Tímto tajemným hlasem byl
Augustinův přítel sv. Jeroným. Jeho
zázračné zjevení zastihlo sv. Augustina ve chvíli, kdy se mu chystal napsat dopis o svých úvahách. Proto má
Augustin připraven kalamář a pero.
Sv. Jeroným se totiž v hodinu své smrti

Sv. Augustin i Sandro Botticelli uvažovali nad časem, který je jim dán,
nad časem světa, který jednou skončí,
a nad Božím plánem se světem i s námi. Sv. Jeroným se podle legendy snažil svému příteli předat zprávu, že ačkoli nad časem uvažuje a snaží se jej
pochopit, je to pouhá cesta k něčemu
dalšímu. Totiž k tomu, co je za ním, tedy k věčnosti. Věčnost pro sv. Augustina nebylo nekonečné ubíhání času,
nýbrž bezčasová přítomnost v blízkosti Boha. Tu však podle příměrů sv. Jeronýma není možné pochopit lidským
rozumem.
I v nás nadcházející doba adventu vzbuzuje pocit potřeby odpočítávat „zbývající“ čas a zaobírat se
jeho rychlostí. Každý z nás své odpočítávání pociťuje podle své aktuální situace. Dětské oči jasně sledují
cestu k 24. prosinci. Pohled dospělých se na blížící vánoční svátky upírá často pragmatičtěji. Tikajícímu času na konci roku mnohdy neutečeme
ani v práci.
Tak jako byl čas ukrytý v obraze sv. Augustina, můžeme čas a jeho umělecké ztvárnění nalézt právě i v orlojích. Do mnohých z nich
je taktéž vloženo hodně uměleckého umu. A přitom ve středu každého z nich je stroj, který stále dál
a dál čas odpočítává. Toto ubíhání času i snaha o jeho zachycení nebo zkrášlení by nás však neměly
svést z cesty, po které nejen během
adventu jdeme – totiž od vyhlížení
oné věčnosti a Mesiáše, který nám ji
zvěstoval.
MARIE VYMAZALOVÁ,
historička umění, proděkanka
a přednášející na KTF UK
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Staroměstský orloj v Praze: Zase je hodina pryč
Zapalujeme první
adventní svíčku, začíná
nový liturgický rok a my
si můžeme pod pražským
orlojem připomenout:
Člověče, vzpamatuj se!
Zase je hodina pryč a co
jsi udělal dobrého?
V samém centru Prahy, na Staroměstském náměstí, se v prvních etážích
radniční věže nachází světoznámý Staroměstský orloj. Za normálních okolností se zde není třeba během dne
dívat na hodinky, nadcházející celá
hodina se dá snadno odvodit od narůstajícího davu se zakloněnými hlavami a s fotoaparáty (či mobily) v rukou. Co tam vidí?
Staroměstský orloj byl sestrojen na
počátku 15. století hodinářem Mikulášem z Kadaně a na konci téhož věku byl zdokonalen mistrem Hanušem,
zvaným Růže. Nato byl opraven v letech 1553–1560 Janem Táborským
z Klokotské Hory, městským písařem,
který se o orloj nejen staral, ale také
o něm napsal knihu. V době baroka,
tedy mezi roky 1692 a 1787, byl orloj
zcela mimo provoz a ani v 19. století
nefungoval dobře. Po další opravě byl
spuštěn roku 1866.
V roce 1945 byl těžce poškozen při
požáru Staroměstské radnice. Za své
vzaly jak barokní plastiky na pilířích,
tak sochy dvanácti apoštolů. Současné figury jsou až z roku 1948 a jsou
dílem Vojtěcha Suchardy. Kalendářní
deska s alegoriemi měsíců je kopií díla
Josefa Mánesa od Bohumíra Číly z roku 1946. V letech 2017–2018 byl orloj
zrestaurován hodinářem Petrem Skálou. Z pohnuté historie orloje vyplývá, že ne vždy se bylo na co dívat a co
obdivovat.

Hodiny s poselstvím
Orloj zdaleka nejsou obyčejné hodiny. Ten staroměstský ukazuje nejen
čas, ale také pohyb Slunce a Měsíce
na obloze, najdeme zde kalendář. Ovšem to, co vzbuzuje pozornost turistů, jsou každou hodinu defilující apoštolové a pohyblivé sochy na sloupech
na okraji orloje, ale především kohout,
který zakokrhá a všechno opět na hodinu utichne.
Je to krásná podívaná, kdy návštěvníci obdivují, co všechno člověk dokáže rozpohybovat s pomocí jednoho, byť složitého hodinového stroje.
Avšak pohled na pražský orloj nám
také přináší důležitá poselství lidské
a křesťanské moudrosti.
V horní řadě soch na sloupech
stojí nejvíce vlevo marnivec, který si

Orloj je umístěn na jižní straně věže Staroměstské radnice v Praze.
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a co jsi udělal dobrého?

Staroměstský orloj v Praze je patrně nejlépe zachovaný středověký orloj vůbec.
při pohybu v zrcadle prohlíží vlastní tvář. Vedle něj stojí lakomec, který kývá holí a potřásá měšcem. Vpravo je to potom kostlivec, který tahá
za umíráček a otáčí v ruce přesýpací hodiny. Umíráček zazní vždy
73krát. Čtvrtou sochou je Turek, který je považován za alegorii neřestné
rozkoše.
V dolní řadě již nejsou sochy pohyblivé, a přesto pro smysl orloje důležité. Vlevo stojí filozof zkoumající
svět a vedle něj archanděl Michael,
který původně žezlem ukazoval na aktuální údaj na kalendářní desce. Vpravo je pak astronom pozorující oblohu
a kronikář zaznamenávající události
a dějiny. Staroměstský orloj nám tak

kromě ukazování času a podívané může být podnětem k přemýšlení o dějinách a jejich smyslu.

Marnivec,
lakomec i smrtka
Dějiny jsou tvořeny malými událostmi, které se dějí vteřinu po vteřině,
minutu po minutě, hodinu po hodině a den po dni. Člověk si má uvědomit, že všechno spěje ke svému konci.
K tomu je vybízen smrtkou s přesýpacími hodinami, umíráčkem a náhlým
koncem pohybu doprovázeným zakokrháním kohouta. Jako by s námi orloj
chtěl zatřást a říct: „Člověče, vzpama-

Snímky archiv Stanislava Přibyla
tuj se! Zase je hodina pryč a co jsi udělal dobrého?“
Marnivec, lakomec a rozkošník Turek jsou mementem pomíjivosti: krása
pomine, peníze ztratí na hodnotě, rozkoš se může snadno proměnit v neštěstí nebo i utrpení. Budeme-li stavět
na těchto pomíjivostech a nepochopíme-li, že život žijeme jen jednou, a to
pro věčnost, jednoho dne zjistíme, že
máme prázdné ruce. Pustí nás potom
archanděl Michael do nebe? Bude jeho ohnivý meč naší ochranou, nebo
nepřekonatelnou překážkou?
Je ovšem dobré také usilovat
o moudrost, kterou lze vyčíst z bohatství lidského myšlení, jak nás upozorňuje filozof, z úchvatného pohledu na

oblohu a řád světa, což nám připomíná astronom. Vzhledem k tomu, že není pod sluncem nic nového (Kaz 1,9),
je moudré podívat se do kronik a starých letopisů, jak nám připomíná kronikář, protože platí, že historie je učitelka života.
Nebe potom každou hodinu připomínají apoštolové, kteří shlížejí na nás
smrtelníky. Jejich pestré životní osudy,
ale i jedno povolání od Krista nám připomínají, že jsme ve svém vlastním životě povoláni ke svatosti.
Využijme adventní dobu a zamysleme se nad smyslem dějin světa i příběhu jedné duše, kterou jsme my sami.
Odkud a kam jdeme?
P. STANISLAV PŘIBYL CSsR

12 /

Adventní příloha

A tohle dělal tvůj děda v Kryštofově Údolí
O druhé neděli adventní
se podíváme k novému
orloji, teprve třetímu
v republice, který
před několika málo
lety vybudovali místní
nadšenci. K většímu
adventnímu světlu nás
v Kryštofově Údolí
na Liberecku přivede
bývalá trafostanice!
Dílo, za kterým stojí místní farník Miroslav Chaloupka – člověk, jenž uměl
dokončit práci, kterou jednou začal –
dokázalo spojit hned několik přátel,
rodin a generací.
Od obce nejprve odkoupil budovu trafostanice, pak hledal podporu u kamarádů – místních řemeslníků. „Třeba zámečník František Budák
mi řekl: ‚Zámečnické práce a materiál
bude záležitost naší firmy.‘ Já jsem se
mu pokoušel vysvětlit, že nějaké peníze na materiál seženu, ale on na to:
‚Mně stačí, když vezmu vnuka za ruku,
ukážu mu orloj a řeknu: Vidíš, to dělal
tvůj děda.‘“
Se stavbou Chaloupka začal v září
2007. Profesí byl stavař, tudíž si sám
zhotovil kompletní stavební projekt.
Při práci na pohybové mechanice orloje mu pomáhal kamarád Jiří Otmar
(dříve spolu opravovali motorky a auta), používali díly a torza ze sběrného dvora. Chybějící kovové součástky
mechaniky vyrobil zmíněný zámečník
Budák, v jeho dílnách také probíhalo
sestavování orloje.
S libereckým výtvarníkem a řezbářem Václavem Plechatým, autorem
22 řezbovaných figur, měl ovšem Chaloupka spor o charakter orloje. Řezbář
navrhoval tzv. venkovský s postavami
řemeslníků. Chaloupka jej ale přesvědčil s návrhem postav světců, včetně sv. Kryštofa a sv. Barbory, patronů
Kryštofova Údolí. Ke spolupráci dále
přizval uměleckého kováře Jana Nikendaye, a protože ten dříve pracoval
ve světě showbyznysu, k finanční podpoře získal i známé tváře z televize.
Chaloupkův orloj je proto mimořádným svědectvím o schopnosti
vnitřního zastavení – právě tam, kde
zrovna jsem, a s tím, s kým zrovna
jsem, mohu tvořit mimořádné věci
právě tady a teď. K takové chvíli vybízí
třetí svíce adventní. Bývalá trafostanice místním už nepřenáší elektriku, nýbrž měří jejich čas.
JANA BLAŽKOVÁ,
místostarostka Kryštofova Údolí,
a KAROLÍNA PEROUTKOVÁ

Orloj v Kryštofově Údolí na Liberecku byl slavnostně spuštěn v září 2008. Plnohodnotným orlojem se pak stal v roce
2011, kdy bylo uvedeno do provozu zařízení znázorňující fáze Měsíce a znamení zvěrokruhu.
Snímek archiv obce
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Naslouchejme těm vedle nás

Kryštofoúdolský orloj je prvním vesnickým orlojem u nás.

Život každého z nás
je protkán bezpočtem
různých setkání, bez
nichž by život nebyl
životem, ale živořením.
Setkání jsou mosty
mezi námi lidmi, kdy
mnohým vděčíme
v životě za mnohé.
Některá setkání hodně darují, jiná
o vše připravují, ale všechna setkání
jsou životem, který člověka posiluje
a utváří jeho velikost i bolest.
Při každém setkání jsou důležité tři
mohutnosti: s kým se setkám, můj postoj k tomuto setkání, a co z nás toto setkání učiní. Jsou setkání, v lidském životě, a není jich málo, která
zapadnou v zapomnění hned po
svém konci a nijak hlouběji nás nezasáhnou. Naproti tomu jsou setkání,
která na náš život hluboce zapůsobí
a mnohdy změní naše lidské smýšlení
i jednání.

Na stránkách Písma čteme o mnoha takovýchto různých setkání –
a o jednom z nich čteme o třetí neděli adventní. Jde o setkání svatého
Jana Křtitele s tazateli po jeho životním poslání. Svatý Jan zcela pravdivě
a upřímně odpovídá na otázku, kdo je,
jaké je jeho životní poslání, a ukazuje na toho, který je pro něj tím nejdůležitějším: „Mezi vámi stojí ten, koho
vy neznáte“ (Jan 1,26). Ostatní lidé to
ovšem nevidí nebo tomu nechtějí rozumět.

Důležité
drobnosti okolo nás
Oni sice vidí, co Jan Křtitel koná, ale
jsou zaslepeni a nevidí, že je tu někdo
jiný, kdo k této službě Janovi dal možnost, odvahu a sílu. Trochu jako momenty dnešní doby, kdy lidé mnohdy
nevidí maličkosti, které se denně dějí kolem každého z nás. Jako bychom
už zapomněli vidět právě ty důležité
drobnosti okolo nás, z nichž se člověk
může opravdově radovat, a nejen to
– skrze ně i darovat druhým chvíle radosti a naděje.
Prožívání přítomnosti jakoby se vypařilo z našeho denního slovníku a bo-

Snímek archiv obce
hužel i z našeho denního prožívání lidského života. Stále někam spěcháme;
stále vyhlížíme nové věci; stále tíhneme k dalším výkonům a nevidíme, jak
nám tyto chvíle ubírají vnitřní radost
a pokoj. A to nejen v profesním životě, ale i v tom duchovním. Stále hledáme nové prožitky v duchovním světě;
necháváme se ovlivňovat „osvědčenými osobnostmi“ křesťanského života
a přestáváme naslouchat jeden druhému. Tím také přestáváme vidět jeho vnitřní bohatství i moudrost, které Hospodin vkládá do každého z nás.

Opravdové oči
Svíce, kterou zapalujeme o třetí neděli adventní, nese název „radost“ a třetí neděle adventní má přídomek „radostná“.
O jakou radost jde? Jak se projevuje v našem životě? Nejde o hlasitý
smích či výskání. Tato radost se projevuje velkým pochopením druhého
člověka; velkým uměním naslouchat
druhému a v danou chvíli nic jiného
nepovažovat za důležité kromě toho,
který ke mně promlouvá. On mi nabízí
i důvěru – ta se projevuje nadějí, kdy
člověk s upřímností očekává prožívání
toho druhého a souznění duší.

Začneme-li takto prožívat své lidství obohacené křesťanstvím, najednou zjistíme, jak moudří a vnitřně bohatí lidé žijí kolem nás a v naší
blízkosti. Najednou uvidíme i velikost
a mohutnost celého stvoření, které je nám svěřeno k naší ochraně
a péči, a jak nezastupitelnou roli má život člověka tam, kde právě
je. Najednou poznává i své životní
poslání. A jako je člověk obdarován
druhým, v němž přebývá Hospodin, může se sám stát darem pro
člověka z blízkého sousedství nebo
své rodiny.
Budeme-li takto vnímat sebe i druhé lidi, Hospodina, který člověka chrání a doprovází, ale i stvoření, jehož
jsme jen součástí, zažijeme neskutečné souznění mezi Bohem a člověkem,
stejně jako mezi lidmi navzájem s díly,
které tvoří.
A pak i díla orlojů, které si KT vybral k putování adventem, nebudou
pro nás spojena jen s Prahou, Olomoucí či Štrasburkem, ale i s Kryštofovým Údolím – i před tímto orlojem
se lidé setkávají, zažívají ztišení i vzájemnost. A připomínají si, co všechno
je Bohem vloženo do nitra člověka.
P. RADEK JURNEČKA,
liberecký arciděkan
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Štrasburský anděl s přesýpacími hodinami

Katedrála Panny Marie ve Štrasburku je jednou z největších gotických katedrál ve Francii. V jejím interiéru najdeme mnoho pozoruhodných památek, mezi jinými
vzácné astronomické hodiny.
Snímek Stanislav Přibyl

Ke dvěma hořícím
svícím přidáme
třetí a do nového
světla nám čas spásy
připomene starobylý
francouzský orloj.
Zatímco kolem pražského orloje se
každou hodinu scházíme, na štrasburský orloj se stojí fronta, protože se
nachází v interiéru – v jižní příčné lodi
katedrály Panny Marie.
Orloj se rozpohybuje jednou
za den, a to v poledne takzvaného
středního času (temps moyen), které nastává 31 minut před polednem
v Greenwichi nebo 29 minut po dvanácté středoevropského času. Čas od
dvanácté hodiny středoevropského
času do slunečního poledne je využit
k prezentaci orloje pomocí krátkého
filmu. Přesto jedna návštěva nestačí,
neboť člověk neví, kam se dívat dřív.
První orloj byl na tomto místě zkonstruován mezi lety 1352 a 1354 a nazýval se orlojem Tří králů. Byl to orloj
vysoký přibližně 12 metrů a obsahoval kalendárium, astroláb. Na vrcholu byla socha Panny Marie s Ježíškem,
kterému se klaněli tři králové, při
čemž hrála zvonkohra a kohout kokrhal a pozvedal křídla. Onen kohout
z poloviny 14. století na orloji kokrhá
dodnes.
Mezi roky 1572 a 1574 byl sestrojen na stejném místě nový orloj podle

projektu Conrada Dasypodia. Jádro
tohoto orloje je v katedrále dodnes.
Byl to stroj, který představoval ve své
době souhrn nejnovějších výsledků
bádání v oblasti astronomie, matematiky a fyziky. Katedrála se v té době
střídavě stávala protestantskou a katolickou, což s sebou neslo požadavky
na různou funkcionalitu orloje a příliš
mu tyto změny neprospívaly. Jednotlivé opravy se prodlužovaly a odkládaly, až kovaná ozubená soukolí zcela
dosloužila pár let před Francouzskou
revolucí.

Dítě, chlapec,
muž a stařec
Orloj byl zrestaurován v letech 1838–
1842 Jeanem-Baptistem Schwilguém.
Schwilgué se svými spolupracovníky
nejen orloj opravil, ale doplnil o stroje, které prezentovaly výsledky tehdejší vědy i celoživotního zájmu restaurátora.
Dnes je štrasburský orloj 18 metrů
vysokým soustrojím uloženým v renesanční architektuře s točitým schodištěm, které umožňuje vystoupat k vyšším partiím orloje. Na ciferníku jsou
stříbrné ručičky, které ukazují místní
čas, a zlaté ukazující čas středoevropský. První čtvrtinu hodiny odbíjí dítě,
druhou mladý chlapec, třetí dospělý muž a čtvrtou stařec. Všechny čtyři postavy přecházejí během hodiny
kolem smrtky, která má v jedné ruce
kosu a v druhé kladívko, kterým tluče čtvrtky, aniž se zastaví, zatímco postavy stále znovu stárnoucího člově-

ka v noci odpočívají. Každou celou
hodinu anděl sedící poblíž otočí přesýpací hodiny, které má v ruce. Ve
12.29 začnou defilovat postavy apoštolů před Kristem, který poté, co
projde poslední apoštol, požehná divákům. Během přecházení apoštolů
třikrát zakokrhá kohout a pozvedne
křídla.
Dny v týdnu představují mytologické postavy. Neděli Apollón a dále
Diana, Mars, Merkur, Jupiter, Venuše
a Saturn. Podle nich se ve francouzštině i mnoha dalších jazycích nazývají dny v týdnu. Apollón rovněž ukazuje šípem, který má v ruce, na kruhové
kalendárium. To znázorňuje měsíce,
dny, svátky svatých, pevné i pohyblivé svátky. Právě přesné ukazování pohyblivých svátků, jako jsou Velikonoce a svátky od jejich data odvozené, je
ve štrasburském orloji podivuhodné
a je hodinářským majstrštykem. Před
kalendáriem stojí globus s nebeskou
oblohou vytvořený podle ptolemaiovské představy vesmíru. Obsahuje více
než 5 000 hvězd a ukazuje jejich pohyb i polohu na nebi.
Orloj je doplněn malbami, z nichž
některé odrážejí luteránský teologický koncept, jako třeba zobrazení pádu
do hříchu a spásy mezi alegoriemi víry
a milosti. Najdeme zde i stvoření člověka, vyhnání z ráje a poslední soud.
Dále jsou zde zobrazeni lidé, kteří
představují vědu a umění. Je tu například Mikuláš Koperník, avšak zobrazený jako lékař, nikoli jako astronom,
protože orloj ještě není konstruován
v heliocentrickém koperníkovském
systému.

Rozjímání
nad tajemstvím času
Celý orloj je syntézou astronomie
16. století, kterou pohání stroje, jež
jsou výtvorem přesné mechaniky a vědy 19. století. Orloj však není jen vědecká a umělecká pozoruhodnost, ale
také rozjímání nad tajemstvím času.
Vše se zde vztahuje ke Kristu a k poslednímu soudu. Čas ubíhá, odměřován smrtí a andělem s přesýpacími
hodinami. Do tohoto času ovšem vstupují dějiny spásy, které začínají stvořením a pádem člověka do hříchu. Bůh
však nechce, aby hříšník zahynul, ale
aby se obrátil a byl spasen. Proto je
zde připomínka spásy, milosti a víry.
Dílo spásy se uskutečňuje v církvi, jejíž hlavou je Kristus a apoštolové jsou
základními kameny. Kristus člověku
žehná a dává mu prostor v čase spásy
(srv. 2 Kor 6,2), který se projevuje v liturgickém roce a v jeho svátcích. Velikonoce jsou každý rok v jiný den, ale
jsou tou nejdůležitější událostí. Skloubení pohyblivého „času spásy“ se stále
ubíhajícím časem, kterému vládne stárnutí a smrt, je největším uměním štrasburského orloje, stejně jako nejdůležitějším úkolem člověka. Podobně jako
v Praze nás kohout upomíná na to, že
je třeba se vzpamatovat a obrátit se.
Ale svým trojím zazpíváním připomíná
také Petrovo zapření, a tedy tajemství
lidské slabosti a Božího milosrdenství.
V Kristu se potom uzavírají dějiny, neboť on „je stejný včera i dnes i navěky“
(Žid 13,8). P. STANISLAV PŘIBYL CSsR
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Olomoucký orloj připomíná pomíjivost doby
Čtvrtá adventní svíce
utvoří kruh – očekáváme
Narození Spasitele.
Poslední zastavení je
u olomouckého orloje,
kde se namísto figur
světců točí chemik,
úředník, volejbalista…
Na tomto orloji v duchu
socialistického realismu
byly původní a tradiční
postavy křesťanských
světců nahrazeny
postavami, které podle
dobové Svolinského
vize z konce 40. let měly
lépe reprezentovat
„novou dobu“.
Středověké orloje patří ve své době
k nejvyspělejším dokladům vědeckého, mechanického a uměleckého vývoje. Olomoucký orloj se řadí vedle
orloje pražského k jedinečným památkám gotického umění u nás. Je z rodiny evropských orlojů, které charakterizovalo třípatrové uspořádání jeho
částí a využití astrolábu jako astronomického číselníku. V odborné literatuře je odkazován k tzv. štrasburskému
typu. Ovšem s nejstarším evropským
orlojem ve Štrasburku jej spojuje nejen jeho třípatrové uspořádání, ale
také existence staré zvonkohry a obdobná historie přestaveb. Ucelená
koncepce tohoto mimořádného díla pozdního středověku byla na orloji dodržována víc než tři staletí – do
19. století. Tento starý orloj dnes již
neexistuje.
I když se jeho současná podoba
z roku 1955 od předchozích verzí naprosto zásadně liší, je třeba si jeho historii stále připomínat a nezapomínat
ani na paměť místa.
Olomoucký orloj vznikl stejně jako ten pražský v 15. století. Mezi jeho vznikem a dneškem stojí víc než
pět set let a toto dílo prodělávalo
v průběhu staletí různé dílčí proměny. Jednou z nejzávažnějších byla velká renesanční úprava v letech 1570
až 1575, jejíž součástí bylo nově dodané astrolabium podle návrhu předního vědce té doby Pavla Fabricia,
astronoma a císařského lékaře. Geocentrický středověký systém na astronomickém číselníku byl vyměněn
za heliocentrický teprve při přestavbě orloje na konci 19. století. Úpra-

a místo astrolábu jiný typ astronomického číselníku ( jednoduché planetárium znázorňující oběh šesti planet kolem Slunce).

Adama a Evu nahradila
vize města a venkova

Olomoucký orloj je zasazen do severní fasády radnice.
Snímek archiv Anežky Šimkové
vy ze 17. a 18. století, z roku 1661
a 1746, koncepci orloje neměnily –
týkaly se kromě nutných oprav a přemalování stoletého kalendáře především vylepšení a doplnění estetického
vzhledu orloje. Na pozdně barokní
úpravě se podílel malíř Jan Kryštof
Handke.

Zásadní změnou se ovšem stala generální přestavba orloje v letech
1895–1898. Tehdy ho zásluhou Spolku pro znovuobnovení orloje přestavěli v duchu novogotiky – byl však
respektován celý charakter výzdoby
a ikonografie s její křesťanskou a antickou výbavou. Orloj dostal nový stroj

Výtvarné a ideové vyznění pohledové části orloje bylo do roku 1945 vždy
neseno křesťanskou myšlenkou, vždyť
pohyblivé figury, které vyjížděly v poledne za zvuku zvonkohry, znázorňovaly například na jedné straně orloje
Adama a Evu pod rajským stromem či
sv. Jiří v boji s drakem, na druhé straně orloje to bylo zase sousoší Útěk do
Egypta a Tříkrálová scéna s Pannou
Marií s Ježíškem na klíně a s klanícími
se mudrci.
Částečné poškození orloje
z 8. května 1945 na konci 2. světové
války podnítilo pak spornou poslední
úpravu podle návrhu Karla Svolinského, dokončenou v roce 1955. V duchu
antiklerikálních a antiněmeckých postojů se ještě před komunistickým převratem 1948 vlastní iniciativou města
podařilo na orloji odstranit všechny
náznaky původních tradic a nahradit
je falešnou dělnicko-rolnickou idylou.
Zachovány zůstaly jen mechanická
část orloje z 19. století a původní rozvržení schématu stěny.
Před očima diváků každý den v poledne defiluje v postavách figur a výjevů na mozaikách vyplňujících výklenek
představa světa rozděleného na představitele venkovských prací a slavností
a na postavy pracovního a průmyslového světa městského. Kalendárium
ve spodní části orloje pak znázorňuje dny významné pro komunistický režim, jako například narozeniny Stalina, Gottwalda a další. Zvonkohra
měla podle původního plánu hrát Internacionálu, ale nakonec byly zvoleny lidové písně Daleká, šeroká cesta
přes Holomóc a Za Náměšťó na kopečko hádajó se o děvečko.
Současný orloj je dnes považován
za památku 50. let, ukázku poválečné
ideologie. Časy se mění. Na orloji se
změnil materiál, ikonografie a smazal
se i středověký odkaz. Orloj je opravdu čas v čase.
Není ale toto olomoucké zastavení
cenné právě o čtvrté neděli adventní?
Nikoli: „hádajó se“, ale „půjdem spolu
do Betléma“? Současná velmi sporná
podoba orloje může kolemjdoucí přivést k zamyšlení nad marnou snahou
vnímat sebe a současnost jako tu jedinou pravou. A také k úvaze nad podivnými figurami v orloji a zírajícími tvářemi pod ním. Navíc za čtyři dny jsou
Vánoce a u betlémského narození byl
vítán zřejmě každý, kdo mohl přijít
a chtěl. Bez rozdílu.
KAROLÍNA PEROUTKOVÁ
a ANEŽKA ŠIMKOVÁ,
emeritní kurátorka Muzea umění Olomouc
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Zázraky otce Pia

Komenský by zajásal

Jerzy Popiełuszko

Paweł Zuchniewicz

Renzo Allegri

Příběh Siriri
L. Böhmová, K. Lachmanová

Pravdou proti totalitě
Bernard Brien

NOVINKA

brož.
224 stran
249 Kč

DOTISK

brož.
336 stran
349 Kč

Objednávky: Pavel Nebojsa – Doron, tel.: 602 789 568

P. René-Luc

NOVINKA

NOVINKA

brož.
304 stran
349 Kč

Patnáct
podobenství

%
15 pu
va ho
sle e-s
v

Zázraky Jana Pavla II.

brož.
108 stran
189 Kč

brož.
140 stran
199 Kč

www.doron.cz | www.mesnivina.cz

Cyrilometodějský
kalendář 2021!

Strach
na vsi

Rytíři
a prejt

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

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

Jan Paulas
Volné pokračování
úspěšné knihy Hospoda. V první
části autor
zachycuje
příběh druhé rodové
větve obchodníků
na vesnici.
Postupně se
ale těžištěm
jeho vyprávění stávají vlastní vzpomínky. V kaleidoskopu úsměvných historek
zachycuje své rané dětství za socialismu
v jeho šedé každodennosti a rituálech.
Nechybí zde ale ani zkušenost dítěte z věřící rodiny. „Paulas má dar barvitého líčení. Dokáže slovem zviditelnit jednotlivé
epizody, takže opravdu působí jako staré fotograﬁe anebo – zejména v popisu
přírody – jako drobný obrázek“ (Jaroslav
Someš).
Brož., 216 str., 189 Kč

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

