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Františkova ekonomika 

Darujte předplatné KT
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„Jdi a oprav můj dům!“ Těmito slovy vy-
zval papež mladé ekonomy, aby se in-
spirovali sv. Františkem. Zeptali jsme se 
těch zkušených na smysl zisku, spole-
čenskou roli podnikatele nebo k čemu 
zavazuje vlastnictví. 

Vůbec poprvé jmenoval papež kardinála 
z asijské Bruneje (Cornelia Sima, první-
ho biskupa země, jež získala nezávislost 
v roce 1984) či africké Rwandy (Antoi-
na Kambandu, jemuž při genocidě v ro-
ce 1994 vyvraždili skoro celou rodinu). 
Historicky poprvé jmenoval také prvního 
Afroameričana, washingtonského arci-
biskupa Wiltona Gregoryho. Se jménem 
Maura Gambettiho OMFConv., strážce 
(kvardiána) františkánského kláštera 
v  italském Assisi, se do kardinálského 
kolegia po více než sto letech vrací řád 
menších bratří konventuálů. Do sboru 
se vrátil i  zástupce z Malty – kardinál 
Mario Grech, generální sekretář biskup-
ské synody. A přibyli Marcello Semera-
ro, italský prefekt Kongregace pro kau-
zy svatých, nebo Celestino Aós Braco 
OFMCap., arcibiskup Santiaga de Chile.

Nyní má kardinálský sbor 229 členů, 
z  nichž se 128 může účastnit konklá-

ve. Z nových kardinálů jsou čtyři starší
80 let, a papeže tedy volit nemohou. Pa-
pežský kazatel a nový kardinál Raniero 
Cantalamessa OFMCap. (86) požádal, 
aby nebyl zároveň jmenován bisku-
pem, což je jinak zvykem. „Ve svém vě-
ku mohu udělat velmi málo jako pastýř 
či rybář, ale mohu pokračovat v hlásá-
ní Božího slova,“ vysvětlil kapucín. Ro-
ku 2003 dostal tento dispens kardinál 
Tomáš Špidlík SJ, kterému bylo tehdy
84 let.

Nestát se z pastýře
„eminencí“

Při obřadu papež kázal na pasáž evan-
gelia (Mk 10,32-45), v níž Ježíš předpo-
vídá své utrpení ustrašeným či po slá-
vě toužícím učedníkům. „Všichni máme 
Ježíše rádi a chceme jej následovat, ale 

musíme stále bdít, abychom nesešli 
z cesty. Pomysleme na množství způso-
bů zkaženosti kněžského života. Purpur 
kardinálského oděvu, který je barvou 
krve, se tak může zesvětštěním změnit 
v poctu. Pak už nebudete pastýři blíz-
cí lidu, nýbrž pouhými eminencemi,“
varoval.

Noví kardinálové s Františkem poslé-
ze navštívili emeritního papeže Benedik-
ta XVI. v kapli kláštera Mater Ecclesiae 
ve Vatikánských zahradách. Ten jim po-
žehnal a modlil se s nimi.

Papež pak s kardinály slavil první ad-
ventní neděli v bazilice sv. Petra. „Svatý 
Augustin říkal: ‚Bojím se, že Pán půjde 
kolem a  já jej nepoznám.‘ Proto dnes 
Pán opakuje všem: bděte,“ zdůraznil pa-
pež v kázání (Mk 13,37). A varoval nové 
kardinály před „spánkem průměrnosti“, 
vlažností a lhostejností. 

Svatý otec svolal konzistoř od roku 
2013 sedmkrát a kardinálskou hodnost 
udělil 101krát (z  toho je 73 kardinálů 
dosud mezi voliteli). V  kardinálském 
sboru je nyní zastoupeno 90 zemí. Nej-
vyšší počet kardinálů má Evropa (106), 
následovaná Afrikou (30), Asií (27), 
Severní (26), Jižní (25) a  Střední (9)
Amerikou. TEREZA ZAVADILOVÁ

Téměř sto budov se 
letos rozsvítilo v rámci 
třetího ročníku Červené 
středy na připomínku 
pronásledovaných pro víru.

Náhodná zadržení, špatné vězeňské 
podmínky, mučení nebo nátlak na vzdá-
ní se víry – to jsou jen některé formy pro-
následování věřících různých nábožen-
ství. Přes 60 % obyvatel světa žije ve více 
než 140 zemích, které znemožňují svo-
bodu vyznání nebo je tam věřícím slovně 
i fyzicky ubližováno. A až 100 tisíc lidí 
přijde každoročně kvůli víře o život. Loni 
jen při teroristických útocích na boho-
služebná místa zahynulo 281 křesťanů, 
93 muslimů a osm židů.

Křesťané jsou nejvíce pronásledovanou 
menšinou na světě a jejich situace je nej-
horší od roku 2007, odkdy ji sleduje ame-
rický výzkumný institut Pew Research 
Center. Podle zprávy „Set Your Captives 
Free“ (Osvoboď své vězně) papežské na-
dace Církev v nouzi (ACN), jejíž britská 
pobočka Červenou středu od roku 2016 
pořádá, je každý měsíc zajato či zadrženo 
více než 300 křesťanů v 50 zemích světa.

Červenou středu u nás od roku 2018 
pořádá ČBK s Ekumenickou radou cír-
kví (ERC) a  Federací židovských ob-
cí (FŽO). Na památku obětí se v Praze
25. listopadu konal průvod kolem červe-
ně nasvícených budov: Karolina, kostela 
sv. Havla, kostela sv. Mikuláše na Staro-
městském náměstí a Staronové synago-
gy. Červeně svítila i Petřínská rozhled-
na, Rudolfinum a  poprvé Poslanecká 
sněmovna. V Brně to bylo např. Mahe-
novo divadlo, v Liberci Nová synagoga 
a v Třebíči bazilika sv. Prokopa. I Plzní 
prošlo modlitební procesí.

Pronásledovaní promluvili

V pražském Karolinu se konala online 
konference „Pronásledování pro ví-
ru ve světě. Fakta a svědectví“, kterou 
spolupořádal Institut pro křesťansko-
-demokratickou politiku. Zúčastnili se 
jí na dálku lidé, kteří zažili činy na hraně 
genocidy na Blízkém i Dálném východě 
a v Africe (např. zástupci jezídů či pákis-
tánských náboženských menšin) a také 
mosulský syrsko-katolický arcibiskup 
Yohanna Petros Mouche či rabín a ředi-
tel European Jewish Community Centre 
v Bruselu Avi-Nehama Tawil. 

Pokračování na str. 2

Světlo pro ty,
kdo trpí za víru

Třináct nových kardinálů

Každý osmý člověk se obává, že v násle-
dujícím roce bude muset své současné 
bydlení opustit, v  případě nájemních 
bytů se toho bojí dokonce každý čtvrtý.  
Navíc třetina lidí se bojí, kde bude byd-
let ve stáří. Ukázal to průzkum agentu-
ry Median na téma dostupnosti bydlení 
připravený pro Charitu Česká republika 
a katolickou církev. 

Průzkum se konal už během září, tedy 
ještě před druhou vlnou pandemie ko-
ronaviru. Charita ČR se proto obává, že 
v těchto dnech obavy lidí ještě vzrůsta-
jí. „Potvrzuje to také zvyšující se zájem 
o naše služby,“ připojuje ředitel Charity 
Česká republika Lukáš Curylo. Podobně 
to vidí generální sekretář ČBK P. Stani-
slav Přibyl: „S obavami ze ztráty bydlení 
se setkávám i při své pastorační činnos-
ti, stejnou zkušenost mají i mnozí další 
kněží.“ (tok)

Více na str. 2

Obavy ze 
ztráty bydlení

Průvod Prahou kolem červeně nasvíceného Karolina, kostelů sv. Havla a sv. Mikuláše 
na Staroměstském náměstí se ukončil u Staronové synagogy, nejstarší ve střední 
Evropě. Snímek Lucie Horníková / Člověk a Víra

Papež minulou sobotu jmenoval třináct nových kardinálů. 
Dva – z Bruneje a Filipín – se konzistoře zúčastnili online. 
Ostatní pak navštívili emeritního papeže Benedikta XVI. 
a druhý den slavili ve Vatikánu první adventní neděli.

Noví kardinálové s Františkem navštívili emeritního papeže Benedikta XVI. Ten jim požehnal a pomodlil se s nimi. Snímek ČTK

Čtvrtstoletí
s Proglasem
Oslavy 25 let od svého vzniku završí 
8. prosince Radio Proglas. Posluchačům 
se ozve touž sérií jako v roce 1995: v 11.57 
zazní Myšlenka na den, pak modlitba An-
děl Páně a naváže slavnostní mše svatá. 
Vysílat se poprvé bude z nových prostor 
v brněnské Olomoucké ulici 7, kam se 
dalšího dne ze staré redakce v Barvičo-
vě přestěhují i pracovníci. Na přestavbu 
a vybavení nového sídla Proglasu přispí-
vají tisíce dárců, mezi nimi čtenáři zvlášt-
ní přílohy KT 34. „K dnešku máme vy-
bráno na šest milionů korun od pěti tisíc 
dárců,“ děkuje ředitel rádia Mons. Mar-
tin Holík. „Pravidelně nás pak podporu-
je přes 50 tisíc lidí a díky tomu můžeme 
vysílat nezávisle a bez reklam,“ připojuje. 
Prostřednictvím internetu nebo televiz-
ního přijímače lze Proglas (ale i TV Noe) 
poslouchat na celém území Česka, další 
možnosti nabízejí FM, moderní digitální 
DAB+ či satelitní přijímače. (sch)

Po nedělním mimořádném jednání vlády 
oznámil ministr zdravotnictví Jan Blat-
ný, že ve čtvrtek 3. února přejde Česká 
republika ze čtvrtého na třetí stupeň 
protiepidemických opatření. Pro boho-
služby to původně mělo znamenat zvý-
šení maximálního počtu účastníků na 
30, nakonec by se však měla účast řídit 
velikostí kostela. „Nejenom kvůli době 
adventní, ale obecně jsou upraveny i bo-
hoslužby. Zejména se to týká velkých 
svatostánků, kde je rovněž počet omezen 
nikoli absolutním počtem osob, ale ka-
pacitou daného kostela nebo jiného mís-
ta,“ uvedl ministr. Zřejmě by tedy mělo 
platit i omezení 15 metrů čtverečních na 
jednoho člověka. 

Finální verzi opatření vydá vláda až 
v pondělí večer, tedy po uzávěrce tohoto 
vydání KT. Upřesnění najdete na webu 
cirkev.cz nebo na koronavirus.mzcr.cz.
 (tok)

Kolik lidí na 
bohoslužbách?

Hospitalizaci v olomoucké Fakultní ne-
mocnici si vyžádal stav olomouckého 
arcibiskupa a předsedy České biskup-
ské konference Jana Graubnera, který 
byl minulou středu pozitivně testován 
na nemoc covid-19. Pozitivní výsledek 
koronavirového testu se potvrdil také 
u  olomouckého pomocného biskupa 
Josefa Nuzíka, který zůstává v domácí 
izolaci. „Prosíme věřící, aby na jejich 
zdraví pamatovali v  modlitbách. Oba 
také všem, kdo se za ně modlí a o jejich 
zdravotní stav projevují zájem, vyjad-
řují upřímný dík a zůstávají ve spojení 
v modlitbě,“ sdělil arcibiskupův sekretář 
P. Petr Gatnar.

Za ukončení pandemie vyhlásili čeští 
a moravští biskupové půst a almužnu po 
první tři středy v prosinci a také novénu 
od 29. listopadu do 7. prosince (text na 
www.cirkev.cz).

(gra)

Arcibiskup je 
v nemocnici
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Nešporami před 
první nedělí adventní, 
žehnáním zvonů, 
vystavením ostatků
sv. Norberta a slavnostní 
nedělní bohoslužbou 
zahájili premonstráti 
na pražském Strahově 
oslavy devíti století 
existence řádu.

Příslušníci čtyř tuzemských muž-
ských klášterů a dvou ženských ko-
munit tak vstoupili spolu s věřícími 
svých farností do oslav jubilejního 
roku. Strahovští řeholníci minu-
lou sobotu nejprve přenesli ostat-
ky zakladatele řádu sv. Norberta 
z Xantenu z kaple do prostoru chó-
ru. K  uctívání je vystavili v  nové 
skleněné schráně. Během slavnost-
ních nešpor v předvečer první nedě-
le adventní pak kardinál Dominik 
Duka požehnal čtyři nové zvony pro 
strahovskou baziliku a v neděli cele-
broval slavnostní bohoslužbu apo-
štolský nuncius Charles D. Balvo. 

V rámci jubilea premonstrátského 
řádu udělil Svatý otec všem, kteří 
připutují do kostelů spravovaných 
premonstráty od letošní 1. nedě-
le adventní do svátku Křtu Páně
(9. ledna 2022), plnomocné od-

pustky pro zemřelé. A  to  jestli-
že jako poutníci navštíví jubilejní 
chrámy nebo oratoře a budou tam 
účastni řádně konaných obřadů 
nebo se alespoň po vhodný čas 
budou věnovat modlitbě za obrácení 

hříšníků, kněžská a řeholní povolá-
ní a ochranu rodiny – a tyto prosby 
zakončí modlitbou Páně, Vyznáním 
víry a vzýváním blahoslavené Panny 
Marie a sv. Norberta.  (mach)

Více v diecézním zpravodajství
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Světlo pro ty, kdo trpí za víru
Dokončení ze str. 1

Po konferenci se v Karolinu kona-
la židovsko-křesťanská modlitba za 
všechny pronásledované pro víru, 
jíž předsedal apoštolský nuncius 
Charles D. Balvo, předseda ERC 
Daniel Ženatý a rabín, lektor Tóry 
a liturgický kantor Michael Dushin-
sky z FŽO. Byla přenášena online. 

Trpící pro víru si připomněli
i studenti a učitelé Svatojánské kole-
je ve sv. Janu pod Skalou, když vyvě-
sili jména obětí loňského roku. „To 
abychom neskloňovali jména aten-
tátníků, ale především a pouze jmé-
na obětí,“ objasňuje správce budovy 
Michal Šedivý.

Na pronásledované křesťany pa-
matovali též věřící v Otrokovicích 
na Olomoucku při celodenní ado-
raci. Tamní farář P. Pavel Šupol se 

před dvěma lety angažoval v  po-
moci čínským křesťanům žádají-
cím azyl. „To, co v Číně dnes pro-

žívají, si pamatujeme z doby ne tak 
dávno minulé,“ vybízí kněz k soli-
daritě. Na oběti mysleli čeští věří-
cí v Kyjově, když u paty kříže před 
kostelem zapálili červené svíčky. 
„I toto symbolické gesto dává naje-
vo naši jednotu se všemi křesťany,“ 
zdůrazňuje tamní kněz P. Vladimír
Mrázek.

Pandemie situaci zhoršila

 Do mezinárodní akce se zapojily ta-
ké Brazílie se sochou Krista Spasite-
le v Riu de Janeiru nebo Slovensko, 
kde se rozsvítil Bratislavský hrad, 
či Maďarsko s Alžbětiným mostem 
v  Budapešti. A  hned několik dní 
svítil rakouský parlament ve Vídni 
a katedrály v kanadském Montrealu 
či Torontu. Zapojily se též Filipíny, 
Irsko nebo Austrálie. 

Mezi zeměmi, kde podle výše 
zmíněných zpráv lidé pro víru trpí, 
figurují zejména Nigérie, Egypt, 
Eritrea, Pákistán, Sýrie, Myanmar 
či Severní Korea, v  jejíchž pracov-
ních táborech strádá na 50 tisíc vě-
řících různých náboženství (zhruba 
polovina všech vězněných pro víru 
na světě). Podle dostupných údajů 
jsou hned po křesťanech nejvíce pro-
následováni muslimové, židé, pří-
slušníci domorodých náboženství 
a  hinduisté. Situaci nespraved-
livě stíhaných značně zhorši-
la pandemie, protože se zavřely 
soudy a  odložila jednání. Zprávy 
v  neposlední řadě upozorňují na 
růst nenávisti k židům a muslimům 
v Evropě – zejména v Dánsku, Ni-
zozemsku, Velké Británii, Německu
či Švýcarsku. 

TEREZA ZAVADILOVÁ, JIŘÍ GRAČKA

Celkově respondenti velmi špatně 
hodnotí dosažitelnost bydlení v Čes-
ku – celkem 71 % z nich si myslí, že 
bydlení je špatně nebo velmi špat-
ně dostupné, nejhůř přitom dopadly 
Praha a střední Čechy. 

Za spíše dostupné ve své obci 
považuje bydlení jen 26 % respon-
dentů a v Česku obecně 33 % z nich. 
„Na naléhavost problému ukazuje, 
že lidé hodnotí hůře situaci ve svém 
místě bydliště, které dobře znají, 
než jinde v republice,“ říká sociolož-
ka Kateřina Pulkrábková z Odboru 
analýzy církevních dat ČBK.

Pomoci by mohla promyšlená 
obecní bytová politika a zákon o do-
stupném a sociálním bydlení. Na ten 
Charita ČR tlačí už řadu let, stále 
však chybí potřebná politická shoda. 

„V tomto volebním období se nejen 
nestihne schválit, ale obávám se, že 
se nepodaří dokončit ani první čtení 
v Poslanecké sněmovně,“ zdůrazňu-
je ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. 
Podle něj vázne i komunikace státu 
s obcemi a nejsou vhodné podmín-
ky pro stavbu obecních bytů. Pení-
ze, které stát vyčlenil před dvěma le-
ty na výstavbu obecních bytů, proto 
obce a města zdaleka nevyužily. Při-
tom právě nedostatek obecních bytů 
hodnotí v průzkumu 77 % lidí jako 
jednu z příčin nynější bytové krize.

Cenu bytů podle generálního se-
kretáře ČBK P. Stanislava Přibyla 
uměle zvyšuje i snaha movitějších li-
dí kupovat si je jako investici. „Vždy 
bychom měli i ve snaze zhodnoco-
vat svůj majetek vidět člověka a jeho 

potřeby,“ apeluje. Udržitelné byd-
lení je podle něj velmi důležité pro 
psychickou pohodu a vyrovnanost 
lidí. „Vztahy potřebují čas. Pokud se 
často stěhujete, jen velmi obtížně 
lze mít dobré vztahy s lidmi v oko-
lí,“ připojuje P. Přibyl.

Obchod s chudobou

Vedle spekulací s  nemovitostmi
(79 %) a  pomalé výstavby bytů
(77 %) vidí respondenti příčiny 
zhoršující se dostupnosti bydlení 
v  „obchodu s  chudobou“ (76 %). 
Celkem 64 % dotázaných považuje 
za problém neexistenci zákona o do-
stupném a sociálním bydlení, třeti-
na lidí v tom dokonce vidí zásadní
problém. 

A co by se podle účastníků prů-
zkumu mělo stát, aby se situace 
zlepšila? Nejvíce lidí (69 %) by pod-
pořilo bytovou výstavbu na území 
celé republiky, 65 % by podpoři-
lo přijetí zákona, který by zaručo-
val dostupné bydlení pro zranitelné 
skupiny obyvatel, stejné procento li-
dí by podpořilo sociální byty pro lidi 
v bytové nouzi a 62 % rozvoj druž-

stevního bydlení. Obavy přitom ne-
mají zdaleka jen lidé v  nájemním 
bydlení, ale i vlastníci domů a bytů, 
kteří jsou zatížení hypotékami. Od-
klad splátek v době pandemie vyu-
žila téměř desetina z těch, kdo mají 
hypotéku. 

„Do obav lidí týkajících se ztráty 
bydlení se promítají výpadky jejich 
příjmů v souvislosti s aktuální situ-
ací. To bude palčivý problém v ná-
sledujících měsících. Do konce říj-
na si 270 tisíc rodin u bank odložilo 
splátky úvěrů, řada lidí se dohodla 
s majiteli bytů na odkladu nájemné-
ho. Od listopadu ale už musejí za-
čít splácet, což bude pro řadu z nich 
problém,“ upozorňuje ředitel Cury-
lo s tím, že zákon o dostupném a so-
ciálním bydlením by velmi pomohl 
nejohroženějším skupinám – neú-
plným rodinám, seniorům, lidem se 
zdravotním postižením nebo mla-
dým rodinám. 

Přímou pomocí jsou nyní cíle-
né charitní sbírky – například sbír-
ka nazvaná Na vlně pomoci proti 
bezmoci. Na podporu bydlení pů-
jde i část výnosu lednové Tříkrálové 
sbírky. TOMÁŠ KUTIL

Kde budeme bydlet?

Začaly premonstrátské oslavy

Téměř třetina lidí má obavy, kde budou bydlet 
ve stáří. Více než polovina dotázaných je 
přesvědčena, že problém sehnat bydlení budou 
mít jejich děti – vyplývá z průzkumu agentury 
Median pro Charitu ČR a katolickou církev. 

KRÁTCE

PNUTÍ KOLEM RADY ČESKÉ 
TELEVIZE sleduje Stálá rada Čes-
ké biskupské konference se znepo-
kojením. „Máme za to, že spole-
čenské neshody je třeba řešit věcně 
a konstruktivně, především otevře-
nou komunikací a  nasloucháním 
názorů druhé strany. Mrzí nás, že 
nominace Hany Lipovské ze strany 
ČBK způsobuje polarizaci. To zce-
la jistě nebylo úmyslem a účelem,“ 
napsali biskupové v prohlášení mi-
nulý týden. „Českou televizi a  ve-
řejnoprávní média vnímáme jako 
důležitou složku demokratické spo-
lečnosti. Destabilizaci veřejnopráv-
ních médií považujeme za nežádou-
cí,“ připojili.

VE VĚKU 92 LET ZEMŘELA
KAMILA MOUČKOVÁ, někdejší 
televizní a  rozhlasová hlasatelka. 
Byla tváří protiokupačního vysílá-
ní v srpnu 1968, kdy informovala 

až do vy-
pnutí vysí-
lačů o  in-
vazi vojsk 
Varšavské 
s m l o u v y 
do Česko-
slovenska, 
i  když na 
ni  míř i ly 

samopaly sovětských vojáků. Pů-
vodně do televize nastoupila v roce 
1956 jako první televizní zprávař-
ka v Evropě. Do té doby tento post 
zastávali jen muži. Po upálení Ja-
na Palacha v lednu 1969 podporo-
vala studentské protesty. Z televize 
musela odejít v roce 1970 a dostala 
zákaz vystupování v médiích. Jako 
jedna z  prvních podepsala Char-
tu 77. K  práci v  médiích se moh-
la vrátit až po roce 1989. V  roce 
2013 obdržela cenu Arnošta Lusti-
ga za udržení a rozvoj hodnot, ja-
kými jsou odvaha a  statečnost, 
lidskost a  spravedlnost. V  tém-
že roce jí prezident udělil medaili 
Za zásluhy. 

SKLADATELSKÁ SOUTĚŽ PRO 
NOVÉ SVATOVÍTSKÉ VARHA-
NY v Praze už zná tři finalisty. Cel-
kem se přihlásilo 47 autorů, a to do-
mácích, ale i z Finska, Jižní Koreje, 
Německa, Polska, Slovenska a Srb-
ska. Každý měl odevzdat samostat-
nou kompozici pro sólové varhany 
v délce do 10 minut s tím, aby sklad-
ba respektovala rejstříkovou dispo-
zici nového nástroje. Porota vybra-
la Karla Martínka s jeho kompozicí 
Svatovítská fantazie, Iva Bartoše se 
skladbou Fantazie na chorál Svatý 
Václave (ten zároveň obdržel cenu 
poroty) a Mikuláše Piňose s dílem 
Invocationes Bohemicae. „Výběr 
byl opravdu obtížný, o to víc se tě-
ším, až uslyšíme vybrané skladby 
přímo na nástroji, pro který jsou 
určeny,“ uvedl předseda odbor-
né poroty, varhaník a pedagog Jan 
Hora. Varhany pro svatovítskou 
katedrálu jsou už hotové, kvůli 
pandemii stále čekají na převoz ze 
Španělska. Jejich instalace vyža-
duje ještě stavební úpravy v kated-
rále.

PŘEDVÁNOČNÍ SBÍRKU NA 
POMOC OPUŠTĚNÝM DĚTEM 
A DĚTEM V TÍŽIVÉ SOCIÁLNÍ 
SITUACI NA UKRAJINĚ pořádá 
Diakonie ČCE. Na jejich podpo-
ru se 25. listopadu v 17 hodin ko-
nala i  ekumenická slavnost, která 
byla kvůli pandemii přenášena on-
line. Sbírka podpoří projekt Otcův 
dům, který se stará o sirotky a děti 
bez domova z kyjevského regionu. 
Za více než dvacet let se organiza-
ci povedlo zajistit lepší a stabilnější 
budoucnost tisícům z nich. Součas-
né vzdělávací centrum Otcova do-
mu nejen slouží dětem žijícím přímo 
v domě, ale nabízí alternativní vzdě-
lání i dětem z okolí, které ve státním 
školství nemají šanci uspět. Podle 
odhadů Dětského fondu OSN ži-
je na Ukrajině až 100 tisíc dětí bez 
domova. (tok)

Ostatky sv. Norberta vystavili premonstráti k uctívání v nové skleněné schráně.  Snímek Jakub Šerých / Člověk a Víra

Nasvícená olomoucká katedrála.
Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra



Katolický týdeník / 1. — 7. prosince 2020  Zpravodajství / 3 

KRÁTCE

NEJVĚTŠÍM RIZIKEM PRO ZDRA-
VÍ KNĚŽÍ je samota. Vyplývá to z roz-
sáhlé zprávy, kterou nechala vůbec po-
prvé v historii vypracovat Francouzská 
biskupská konference. Zahrnula odpo-
vědi 2 656 kněží v aktivní službě, nej-
častěji ve farnostech. Anonymní šetře-
ní prostřednictvím internetu probíhalo 
letos od února do června. 93 % kněží je 
podle studie v dobrém fyzickém stavu, 
trpí však jejich psychika. Takřka 18 % 
respondentů zmínilo depresivní sym-
ptomy, což je třikrát více než v  běžné 
francouzské populaci. Dvě procenta 
prozradila profesní vyhoření a dva z pě-
ti kněží rizikově pijí alkohol. Na dru-
hé straně 88 % duchovních jsou neku-

řáci. 43 % respondentů má nadváhu, 
20 % je přímo obézních, což znamená 
nebezpečí chronických onemocnění. 
Duchovní dále uváděli nedostatek od-
počinku a velkou pracovní vytíženost, 
zvláště ve venkovských farnostech. Po-
dle biskupů bylo smyslem studie proje-
vit péči o kněze, a proto nechali vypra-
covat i návrhy prevence. Kněží by spíše 
než osaměle měli bydlet v komunitách 
a sdílet svou každodennost. Každá diecé-
ze by též měla vyčlenit pracovníky, kteří 
by se starali o dobré pracovní podmín-
ky pro duchovní, či mediátory, kteří by 
pomáhali při případných neshodách
s hierarchií.

VÍTĚZKOU TELEVIZNÍ SOUTĚŽE 
MASTERCHEF v Brazílii se stala tři-
atřicetiletá řeholnice Lorayne Caroline 

Tinti. Porota ocenila její tiramisu a kre-
vetový stroganoff. Své vítězství věnova-
la misionářům a mladým lidem, s nimiž 
pracuje její kongregace sester Panny 
Marie od Zmrtvýchvstání. „Většina li-
dí řeholníky nezná a myslí si, že máme 
jen samé zákazy. V soutěži jsem se sna-
žila ukázat, že i my vaříme, jíme a využí-
váme moderní technologie,“ objasnila
sestra Lorayne. Sama se naučila vařit už 
jako děvče od babičky a v klášteře, kde 
žije patnáct let, vařívá pro dvacet sester. 
Jíst krevety, které patří k tradičnímu jí-
delníčku přímořských oblastí Brazílie, 
se naučila právě až jako řeholnice. „Ve 
svém řeholním působení se snažím uká-
zat dětem a mládeži, že i práce v gast-
ronomii má být vykonávaná s  láskou,“ 
uzavřela sestra.
 (la croix, tkkbs)

Na zesnulého Diega Maradonu (†60), 
světově proslulou argentinskou 
fotbalovou hvězdu (zvláště pro 
legendární góly do anglické branky 
na mistrovství světa v roce 1986), 
vzpomíná s modlitbou papež František. 
Fotbalistově rodině zaslal růženec 
a kondolenční dopis. Osobně se 
několikrát setkali. V roce 2014 (na 
snímku) Svatému otci věnoval dres 
u příležitosti mezináboženského „Závodu 
pro mír“, který papež organizoval jako 
výzvu k ukončení válečných konfliktů 
ve světě. Tehdy se Maradona podle 
svých slov vrátil ke katolické víře – 
inspirován právě papežem Františkem.
 Snímek ČTK

Rozžehnutím první adventní 
svíce od plamene v jeskyni 
Narození Páně zahájili 
františkáni ve Svaté zemi 
letošní advent. Komunita, 
která nad biblickými místy 
bdí právě 800 let, jej 
prožije ve znamení několika 
významných změn.

Slavnostní procesí do Betléma ve-
dl minulou sobotu kustod Svaté země 
P. Francesco Patton OFM. „Je to vždy 
velká slavnost. Pěšky procházíme trasu 
až k bazilice Narození, abychom pozdra-
vili místní autority a obřadně započali 
slavení adventu,“ popsal kustod Va-
tikánskému rozhlasu. Letos vzhledem 
k přísným protiepidemickým opatřením 
chyběli v průvodu poutníci a obřadu se 
účastnili jen místní. Ve stejné podobě 
františkáni očekávají letošní Vánoce. „Je 
to tak trochu zkouška, avšak betlémská 
farnost je sama dost velká, tvoří ji na pět 
tisíc věřících latinského ritu a kromě to-
ho jsou tu křesťané jiných církví. Při ta-
kovýchto příležitostech se často leckdo 
z nich připojuje, protože atmosféra ve 
Svaté zemi je všeobecně dost ekumenic-
ká – cítíme se tu být především křesťa-
ny,“ vysvětlil P. Patton.

Společné slavení tak čeká věřící ve 
Svaté zemi také 4. a  5. prosince, kdy 
v  Jeruzalémě slavnostně nastoupí do 
nového úřadu Mons. Pierbattista Pizza-
balla. Dosavadního administrátora La-
tinského jeruzalémského patriarchátu 
jmenoval papež František na konci říj-
na patriarchou. „Patriarcha bude přijat 
na nejposvátnějším místě celého křes-
ťanstva, den poté bude slavit mši sva-
tou u Božího hrobu a na vigilii Božího 

narození také on slavnostně vstoupí do 
Betléma, kde bude celebrovat půlnoční 
liturgii v kostele sv. Kateřiny,“ přiblížil 
P. Patton.

Obnoví místo křtu Páně 

Úkolem františkánů z  Kustodie Sva-
té země je podporovat místní křesťan-
skou komunitu a také chránit posvátná 
místa a pečovat o ně. V  letošním jubi-
lejním 800. roce si mohou připsat dal-
ší významný krok: v říjnu Kustodie od 
izraelských úřadů oficiálně převzala do 
vlastnictví kostel sv. Jana Křtitele na Zá-
padním břehu Jordánu v lokalitě zvané 
Kasr al-Jahúd (Palác Židů). Sem tradice 
klade dějiště evangelního vyprávění o Je-
žíšově křtu. V roce 1968 izraelská vojska 
celou oblast zaminovala a přeměnila na 
válečnou zónu. Až v 80. letech armáda 
zabezpečila pro poutníky přístup úzkým 
koridorem, v roce 2016 se pak britská 
organizace HALO Trust pustila se sou-
hlasem izraelských i palestinských au-
torit do práce a oblast po půlstoletí od 
několika tisíců min zcela vyčistila.

„Místo bude nyní opět přístupné a vy-
užitelné,“ sdělil pro vysílání Terra Santa 
News ředitel technického odboru Kus-
todie Leonardo di Marco. „V nadcháze-
jících měsících začneme hlouběji pra-
covat na odkrytí a  pozvednutí celého 
dědictví a vytvoříme zde místa modlit-
by, která umožní poutníkům hlubší pro-
žitek,“ přislíbil.

Křesťané jako možné místo křtu Páně 
ctí také lokalitu v Jordánsku zvanou al-
-Maghtas. I ta byla od šestidenní války 
plná munice a znovu je přístupná až od 
90. let. Od roku 2000 ji navštívili všichni 
tři papežové – Jan Pavel II. (2000), Be-
nedikt XVI. (2009) i František (2014). 
Ovšem už z 6. století pocházejí zprávy 
o putování k místu Ježíšova křtu do Kasr 
al-Jahúd a dočteme se o kříži vztyčeném  
zde na připomínku této události upro-

střed Jordánu. Dnes se tu nacházejí sva-
tyně osmi křesťanských církví – vedle 
římských katolíků to jsou např. kopto-
vé, pravoslavní či věřící arménské nebo
etiopské církve.

Františkáni sem začali pořádat poutě 
v roce 1641. „Od 20. let minulého sto-
letí zde bratři začali skupovat pozemky 
pro výstavbu kostela. Roku 1933 posta-
vili kapli, která je dnes prakticky v ře-
ce, a roku 1935 vznikl současný kostel,“ 
představil pro Terra Santa News bratr 
Ibrahim Faltas. „Po zemětřesení, které 
místo zasáhlo 18. prosince 1956, pak 

celý kostel ještě obnovili,“ dodal. No-
vě zve věřící ve Svaté zemi také biblic-
ká Betánie – místo, kde Ježíš navštěvo-
val své přátele Martu, Marii a  Lazara 
a kde Lazara vzkřísil z mrtvých. Chrám 
nad Lazarovým hrobem byl 24. listopa-
du po pěti měsících restaurování znovu 
otevřen. Protože toto místo ctí jako po-
svátné křesťané i muslimové, pomodlila 
se delegace spolu s italským konzulem 
Giuseppem Fedelem nejen v moderním 
františkánském kostele sv. Lazara, ale 
také ve zdejší mešitě al-Uzajr.

ALENA SCHEINOSTOVÁ

Svatá země vstoupila do adventu

Společnou informační 
kampaní reagují němečtí 
katolíci a evangelíci na 
nárůst antisemitismu 
v posledních několika letech.

Pod mottem: Křesťané a židé: bližší, než 
jste si mysleli, budou po celý následující 
rok německé farnosti a sbory provázet 
plakáty upozorňující na společné du-
chovní kořeny obou vyznání či přibližují-
cí významné židovské svátky. QR kód na 
plakátech pak povede na speciální webo-
vé stránky, které se těmto tématům bu-
dou blíže věnovat.

„Je povinností nás křesťanů rozhod-
ně se postavit antisemitismu v jakékoli 
jeho podobě,“ prohlásil na tiskové kon-

ferenci biskup erfurtský Ulrich Ney-
meyr, předseda biskupské subkomise 
pro vztahy s  judaismem. „Nesmíme se 
dívat jinam, když jsou židé uráženi nebo 
napadáni. A nesmíme poslouchat, když 
se lidé smějí protižidovským vtipům, 
když klevetí o údajném světovém spik-
nutí židů nebo když je démonizován stát 
Izrael. Papež František to shrnul takto: 
‚Křesťan nemůže být antisemita!‘“ do-
dal biskup Neymeyr. 

Máme společný původ

Pro předsedu Rady Evangelické církve 
Německa Heinricha Bedforda-Strohma 
je pak antisemitismus „hřích, který pro-
tiřečí ustavujícím hodnotám křesťan-
ství“. Židovská komunita v  Německu 
kampaň ústy předsedy tamní rabínské 
konference Andrease Nachamy ocenila 
jako „dobrý nápad“.

Podle Vatican News trvají protiži-
dovské předsudky až u  čtvrtiny Něm-
ců, v loňském roce bylo v zemi spáchá-
no přes dva tisíce činů s antisemitským 
podtextem. Nedávná zpráva Organi-
zace pro bezpečnost a spolupráci v Ev-
ropě (publikovaná na hatecrime.osce.
org) uvádí židy jako jednu z nejnapada-
nějších skupin v Evropě. 19. listopadu 
uspořádalo velvyslanectví USA při Sva-
tém stolci online konferenci k problé-
mu antisemitismu s poukazem, že ne-
návist vůči židům narůstá celosvětově. 
Vatikánský státní sekretář Pietro Parolin 
zde podle Vatican News zdůraznil, že ja-
kákoli podoba antisemitismu je „odmít-
nutím našeho křesťanského původu“, 
a připomněl nedávno objevený dopis již 
z roku 1916, kde se od antisemitských 
postojů jasně distancuje jeho předchůd-
ce v úřadu, kardinál Pietro Gasparri.

(sch)

Kampaň německých církví:
křesťan nemůže být antisemita

Modlitba za Maradonu

Slavnostní procesí doprovodilo minulou sobotu kustoda Svaté země P. Francesca Pattona do baziliky Narození Páně v Betlémě, aby 
zde nešporami a mší svatou zahájil letošní advent. Snímek Profimedia

JIŘINA ŠIKLOVÁ:
„Motáky nezvěstnému 
se Pecka zařadil do 
světové literatury po bok 
Solženicyna a Dostojevského“ 

Strhující románový příběh (s dobrým 
koncem) dvacetiletého Viléma Svo-
body, politického vězně padesátých 
let, líčí brutální, avšak skutečné po-
měry v československých koncentrač-
ních táborech, zejména v uranových 
dolech na Jáchymovsku. Je zároveň 
podobenstvím o hledání mravní síly 
a vnitřní svobody nevinného člověka 
uprostřed vražedného systému. 

 432 stran, bohatě ilustrováno

PRVNÍ VYDÁNÍ
OD VZNIKU SAMOSTATNÉ ČR

Brilantní doslov od Daniela Kroupy
Speciální vánoční nabídka (kniha+audiokniha CD v podání Igora Bareše)

na www.nemohujinak.cz

KRÁSNÝ

DÁREK

K VÁNOCŮM

Chrám v Kasr al-Jahúd. Repro KT
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Papež František není 
ekonom. Nevyjadřuje se 
k národohospodářským 
otázkám ani k hospodaření 
církve. Nekomentuje 
ekonomické aspekty událostí, 
krizí, aktivit. Je ale hospodářem 
a mnohé aspekty ekonomie 
a podnikání vnímá citlivěji 
než většina ekonomů. 

Když se stal papežem, věděl, že hospodaře-
ní Vatikánu potřebuje reformu. Začal zostra. 
Škrtl odměny, které měly 4 000 vatikánských 
zaměstnanců dostat v souvislosti s papežskou 
volbou. Udělal rychlé kroky k zeštíhlení své-
ho vlastního zázemí. Najal si renomovanou 
auditorskou společnost, aby nezávisle ověřila 
výsledky hospodaření kurie. Zvláštní pozor-
nost zaměřil na hospodaření vatikánské ban-
ky. Poprvé nechal zveřejnit její výroční zprávu. 
K prověření její činnosti zřídil dvě komise a po-
věřil tím i svého osobního sekretáře. Staví na 
transparentnosti, protože ví, že bez ní nebude 
církev nikdy důvěryhodná. 

Papežským dekretem „Věrný a  rozvážný 
správce“ zřídil v roce 2014 tři ekonomické in-
stituce, jimž vymezil silné kompetence, včetně 
práva na informace a práva zasahovat do vý-
znamných rozhodnutí. „Ekonomickou radu“ 
ustanovil jako ekonomický dozor nad úřady 
římské kurie a nad institucemi napojenými na 
Svatý stolec a stát Vatikán. „Ekonomický se-
kretariát“ pověřil úkolem každoročně zpra-
covat vatikánský rozpočet a  finanční plán, 
odpovídat za hospodaření úřadů a  institucí 
a dohlížet na nákupy služeb i mzdové nákla-
dy. Ve funkci „Generálního revizora“ zřídil de 
facto auditora Svatého stolce a státu Vatikán. 
Ekonomické aspekty řízení tak velmi posílily.

Pomalé reformy?

Podle následných zpráv by se zdálo, že se mu 
ekonomická reforma moc nedaří. Samozřej-
mě. Věci nejsou jednoduché. Řada z nás na 
vlastní kůži zažila, že pasivní rezistence existu-
jících struktur je odolnější než tlak na změny. 
Novinář Gianluigi Nuzzi, který se hospodaře-
ním Vatikánu zabývá, to pojmenoval jednodu-
še: „Vinu nesou vysocí hodnostáři, kteří změny 
sabotují.“ A popisuje, s jakými ekonomickými 
problémy se František ve Vatikánu potýká. Je 
mi to povědomé i z našeho prostředí.

Řízení ekonomických změn možná není 
Františkovou nejsilnější stránkou. Tou však 
zcela jistě je cit pro sociální a společenské sou-
vislosti ekonomie. Nikdy nesepsal ucelený text 
zaměřený na ekonomii. Jak ji chápe, lze ale vy-
stopovat v různých textech. 

V encyklice Laudato si´ hovoří o vzájem-
ném propojení různých problémů. Například 
ochranu životního prostředí nebo spravedl-

nost pro chudé nelze oddělovat od hledání od-
povědí na strukturální problémy globální eko-
nomie. Neekonomická témata, která jsou mu 
bližší, nenadřazuje, nýbrž žádá, aby byla řeše-
na v ekonomických souvislostech. 

Povolání ke zlepšování světa

V encyklice Fratelli tutti  podnikání charak-
terizuje jako službu, jako dar sebe ostatním. 
V knize Papež František – umění vést je citován 
výrok: „Autentická moc spočívá ve službě.“ 
Ježíšovo symbolické umývání nohou, které 
po něm máme opakovat, znamená: jsem vám 
k službám. Nejde mu o útrpnou odevzdanou 
službu, nýbrž o službu podle ekonoma Adama 
Smithe, který říká, že se navečeříme jen záslu-
hou toho, že řezník, pivovarník, pekař i kuchař 
dělají, co je jejich osobním zájmem. Jako služ-
bu chápou své podnikání i nejúspěšnější pod-
nikatelé a manažeři moderní doby. 

Obchod a podnikání pokládá František za 
„povolání zaměřené na produkci bohatství 

a zlepšování našeho světa“. Jaký smysl by mě-
lo lidské počínání, kdyby spotřebovávalo a ne-
tvořilo, užívalo si a nesměřovalo k lepšímu? 
K čemu by byly vynálezy, které bychom užívali 
pro sebe a nenabídli je ostatním? 

O vlastnictví papež říká, že je to „správa 
pro dobro všech“. Nenabádá ke změně sou-
kromovlastnického uspořádání společnos-
ti, jen upozorňuje na dočasnost a univerzál-
nost vlastnictví. Jak by vypadal svět, kdyby si 
každý chtěl vzít to „své“ s  sebou „do hro-
bu“? K čemu by byly továrny, které by majitel 
neprodal či neodkázal dětem, ale před svou
smrtí zavřel? 

Podobně – když hovoří o ekonomické svo-
bodě, nechce ji omezovat. Zdůrazňuje, že by 
k ní měl mít přístup každý a že by měla jít ruku 
v ruce se solidaritou. Místo aby požadoval, ať 
se bohatší státy postarají o chudší, žádá, aby 
jim byl usnadněn přístup na mezinárodní trh. 

Papež nenapadá současný ekonomický řád, 
jak je sám někdy mylně napadán. Respektuje 
ho. Jen poukazuje na jeho souvislosti. Ekono-
mii nemá za okrajové téma, které je duchov-
nímu stavu cizí. I proto svolal letošní setkání 
mladých ekonomů a podnikatelů s podtitulem 
„re-animovat ekonomiku“. Jde o slovní hříčku, 
která chce ekonomii nejen uzdravit, ale také jí 
vrátit duši. A papež v názvu setkání „Františ-
kovy ekonomiky“ neodkazuje na sebe, nýbrž 
na ekonomické aspekty působení sv. Františka 
z Assisi. Cílem setkání bylo zamyšlení nad eko-
nomií, „která je nakloněna životu a nezabíjí, 
zahrnuje a nevylučuje, polidšťuje a neodlidšťu-
je, pečuje o stvoření a nedrancuje ho“. 

Pravdou je, že ekonomové nad podobnými 
otázkami často nepřemítají, přestože jsou dů-
ležité – a měl by je mít vypořádané každý sám 
v sobě, aby se mu neztrácelo z obzoru, proč 
vlastně děláme to, co děláme. Těším se na ja-
koukoli reflexi, jak se s nimi vypořádali mladí 
ekonomové vyzvaní papežem k dialogu. 

ROMAN ČEŠKA,
ekonom a podnikatel,

bývalý šéf Fondu národního majetku

Skutečná moc spočívá ve službě

„Jdi a oprav můj dům!“ Papež 
svolal mladé ekonomy, aby 
se inspirovali příkladem 
sv. Františka z Assisi.

Výzvou ke změně perspektivy bylo nedlou-
ho po vydání sociální encykliky Fratelli tutti 
setkání s  názvem „Františkova ekonomi-
ka“, které po jarním odkladu proběhlo 18. –
21. listopadu v Assisi, v místě spojeném se za-
kladatelem františkánů. Papež shromáždil, ač 
pouze virtuálně, na dva tisíce mladých eko-
nomů, manažerů, podnikatelů a vědců, aby 
společně se zkušenými odborníky hledali pro 

ekonomiku udržitelnou cestu, která nezabíjí, 
nevylučuje, neodlidšťuje a nedrancuje, nýbrž 
spouští ozdravné procesy. 

Svatý otec k účastníkům promluvil ve vi-
deoposelství: „Světový systém je neudržitelný 
z různých  hledisek, dopadá na naši trápenou 
a sdíranou sestru zemi a zároveň na všechny 
nejchudší a vyděděné. Obojí jde pospolu: sdí-
raná země a množství vyděděných chudých. 
Oni jsou prvními poškozenými a také prvními 
zapomenutými.“ 

Uprostřed krize

Setkání dostalo zcela jiný náboj tím, že se ko-
nalo uprostřed koronavirové krize. V ní pa-
pež František vidí možnost ke změně. A ne-

ní sám. „Proč bychom se měli chtít vracet?“ 
ptá se i  bangladéšský držitel Nobelovy ce-
ny za mír a  „bankéř chudých“ Muhammad
Yunus. 

Pontifikát papeže Františka je prodchnut 
důrazem na sociální otázky. Jen těžko bychom 
hledali podobného lídra se světovým dosa-
hem, který tak upozorňuje na bolavá místa 
ekonomiky. Neusiluje o vznik vlastní ekono-
mické koncepce, ale snaží se mladé odborníky 
inspirovat k myšlení, které ekonomii, přepo-
čítávající téměř vše na procenta růstu HDP, 
přesahuje. „Uznejme, že se navzájem potřebu-
jeme, abychom uvedli do života ekonomickou 
kulturu, schopnou dát vzklíčit snům, vzbudit 
proroctví, dát rozkvést naději, probudit dů-
věru, obvázat rány, navázat vztahy, dát vzejít 

jitru naděje, učit se od sebe navzájem,“ vyzval 
Svatý otec účastníky. 

Hodnoty a zodpovědnost

Jak by mohla světová ekonomika po korona-
krizi a  podle Františkových zásad vypadat, 
se pro KT zamýšlí zkušený ekonom Lubomír 
Mlčoch. Papežova ekonomie navrací do hry 
hodnoty, které by měl (nejen) křesťanský pod-
nikatel a ekonom ctít. O zodpovědném vlast-
nictví pak píše právník a politik Pavel Svobo-
da. Podnikání jako celospolečenský úkol zase 
rozebírá ekonom a podnikatel Roman Češka – 
a na totéž v anketě odpovídají další lidé z pod-
nikatelské praxe.

KAREL PUČELÍK

Aby finance sloužily životu 

Vojtěcha Zikešová, 
představená 
Kongregace sester 
Neposkvrněného 
početí Panny Marie, 
která provozuje 
penzion a kavárnu 
v Olomouci
Podnikatel je přede-
vším člověk, proto by 

se měl řídit svým svědomím a žít pravdivě jako 
každý druhý. Navíc mu byla naším Stvořitelem 
svěřena účast na jeho hravé tvořivosti, což je 
drahocenná hřivna. A tak většinou ať chce, ne-

bo nechce, vyplouvávají na povrch jeho mysli 
rozličné nápady, a má-li k tomu dobré podmín-
ky, rád je uskutečňuje. Když nehledí jen a jen na 
svůj prospěch, může hýbat světem a svou pod-
nikavostí ho utvářet k lepšímu. Jeho činnost 
by měla být pro nás všechny užitečná, navíc by 
měla poskytovat zaměstnání druhým a z pří-
padného zisku obdarovávat potřebné. Jest-
li i přes svou určitou moc a bohatství zůstane 
pokorným a poctivým, zušlechťuje společnost. 
Vždyť i Bob a Bobek děti učí, že práce šlechtí. 

Radomír Lapčík,
zakladatel 
Trinity Bank
a nadačního fondu 
Credo
Cílem působení pod-
nikatele by vždy mě-
lo být zlepšení spo-
lečnosti a zkvalitnění 
života. Primární musí 

být služba klientům. Pokud někdo chce dělat 
cokoli jen za účelem zisku a vlastního oboha-
cení, nemůže očekávat požehnání. Musíme si 
uvědomit, že Bůh nám dal talenty a charisma-
ta, v Bibli zmiňované hřivny, aby byl svět lep-
ším. Proto s nimi dobře hospodařme. Význam-
nou společenskou rolí podnikatele je současně 
zaměstnávání, tedy zdroj prostředků pro ro-
diny zaměstnanců. Další role je společenská, 
kdy je úspěšný podnikatel vzorem, ale musí 
být i vzorem morálním. Nikdy však role pod-
nikatele nesmí jít na úkor manželství a rodiny. 
Naše svátost tady na zemi je svátost manžel-
ství. 

Jan Školník, podnikatel a filantrop,
zakladatel Agentury pro rozvoj Broumovska
Podnikatelé používají svůj tvořivý potenciál 
a  píli a  nalézají produkt nebo službu, které 
jsou ostatní ochotni kupovat. Vedou své fir-
my k dosažení zisku, bez kterého je podnikání 
neudržitelné. Vytváří u  toho pracovní příle-

žitosti a  hledají nej-
lepší způsoby organi-
zace práce. Už jen to 
považuji za společen-
sky přínosné, proto-
že z daňových výnosů 
je financováno mno-
ho veřejných služeb. 
Dále jsou podnikate-
lé, kteří si uvědomují, 

že jejich úspěch umožňuje společnost, a proto 
zisku dosahují i s ohledem na zájmy zaměst-
nanců, zákazníků i dodavatelů, věřitelů i ko-
munity či státu. Tím naplňují společenskou 
odpovědnost, což vede k vyšší hodnotě v dlou-
hodobější perspektivě. Mnoho jich navíc pro-
středky, které podnikáním získají, zčásti věnu-
jí zpět na společensky prospěšné projekty nebo 
nabídnou své komunitě, městu či regionu, po-
dobně jako své zkušenosti a  čas. Ve zdravé 
společnosti je jejich role nezastupitelná.

(puč)

Společenská odpovědnost patří k podnikání
Osobností s různorodou 
ekonomickou praxí jsme 
se zeptali: Jak vnímáte 
společenskou roli podnikatele?

Papež při podpisu encykliky Fratelli tutti v kryptě baziliky v Assisi. Snímek Profimedia
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Papež František v pandemii od 
počátku viděl průlomovou událost, 
v jejímž důsledku se svět změní – 
a bude buď horší, nebo lepší. Krize 
již odhaluje slabá místa, papež 
apeluje na okamžitou pomoc 
a pokračuje v „cestovním plánu“, 
jak ven z civilizační slepé uličky. 

Pět let po Laudato si’ vydává papež sociální encykli-
ku Fratelli tutti (Všichni jsme bratři). Pedagogika je 
zřejmá: jako děti Boha Otce jsme si všichni navzá-
jem bratry a sestrami a s jeho Synem uprostřed tvo-
říme jednu velkou lidskou rodinu. Duch Svatý nás 
zve na cestu k civilizaci lásky. První kapitoly obou 
encyklik ovšem ukazují na takovou hloubku civili-
začního zbloudění, že tato vize vyhlíží jako utopie. 

František nicméně pozvedá prorocký hlas, ne-
jde jen o snění. Klíč k pochopení této pedagogiky 
je třeba hledat už v  jeho exhortaci Evangelii gau-
dium (Radost evangelia); neutěšená přítomnost 
nesmí vést k  rezignaci na společenskou angažo-
vanost církve. Je třeba začít „spouštět procesy“ 
(čl. 223), které zasejí semínka nového způsobu 
myšlení a jednání, aby „v dlouhém čase“ byla šance 
dojít k civilizačnímu obrácení, zpočátku „objektiv-
ně“ nerealistickému. A takový civilizační „restart“ 
představovalo online setkání v Assisi.

Odvrátit konfl ikty

První hrozbu na civilizačním rozcestí vidí papež 
v další světové válce. Vyspělé vojenské technolo-
gie už mají potenciál zničení lidstva i všeho živého. 
Proto jde František ve své vizi univerzálního bra-
trství dál, než byl koncept spravedlivé války: jen 
mír je spravedlivý. Svět potřebuje ekonomiku mí-
ru: předcházení konfliktům integrálním rozvojem, 
podřízeným spravedlnosti i solidaritě a respektu-
jícím ekologická omezení. Jde o rozvoj, který ne-
vylučuje žádný národ, žádnou zemi, který je glo-
bálním dobrem. Obchodní války, politika práva 
moci v partikulárním zájmu, končily v minulosti 
vždy válkami skutečnými. Pandemie nesmí vyústit
v další zbrojení.

Plán obnovy pro svět tak dává šanci uvolněné 
zdroje směrovat k nápravě poničené ekologie a za-
jištění dostatku zdravých potravin pro všechny. Ze-
mě má dost zdrojů pro všechny, ne však pro hrabi-
vost všech (Gándhí). Ekologická transformace je 
podmíněna kulturním obrácením, životním stylem 
dobrovolné skromnosti a prosperity udržitelné i pro 
další generace. K tomu je zapotřebí výchovy, vzdě-

lání v nové ekonomii, v níž nejde jen o materiální 
statky, ale i o bratrské vztahy při jejich produkci 
a distribuci. Ekonomie nemá být vedena egoismem 
a sobectvím, nýbrž étosem služby a připravenosti 
k obětem. Kalkulace užitku je ekonomii vlastní, po-
třebuje však mít pevnou kotvu v etice ctností. 

Ekonomika stojí na důvěře 

Peníze a  finance ve službě člověku stojí a  pada-
jí s důvěrou – ta je kupodivu ve větší krizi v boha-
té části světa. V  zemích méně vyvinutých někde 
struktury důvěry ještě zahrnují nejen širší rodinu, 
ale i komunitu, schopnou a ochotnou převzít záru-
ky splatnosti mikroúvěrů. Tak se potřebný kapitál 
může dostat i k těm nejchudším. Tuto vizi v Assisi 
reprezentoval Muhammad Yunus, nositel Nobelo-
vy ceny za mír. Právem by mohl dostat tuto cenu 
i za ekonomii, tu Františkovu. Setkání v Assisi bylo 
vedeno v duchu naléhavé výzvy. Poukazuje na sku-
tečnost, že tváří v tvář klimatickým a ekologickým 
katastrofám je celé lidstvo na stejné lodi, všechny 

země jsou dnes „rozvojové“. Právě v obnově důvěry 
je ne-do-vyvinutá i dosud bohatá část světa a po-
učení může hledat u Yunusova projektu pro chudou 
zemi Bangladéš. 

Jednostranný technický pokrok „práci šetřící“ 
má za následek dnes už miliardy lidí nikomu „ne-
potřebných“, překážejících. Nová ekonomie mu-
sí hájit práci, ale ne cestou růstu pracovních míst 
ve zbrojní výrobě. Chemizace zbavila člověka potu 
v tváři při dobývání chleba, ovšem za vysokou cenu 
poškozené přírody a ohroženého zdraví lidí. Nová 
kultura, tak zásadní změna smýšlení, má za pod-
mínku obnovení důvěry i v té nejhlubší rovině an-
tropologie, v samotném pojetí člověka. Jde o dialog 
a spolupráci mezi dosavadní starou vědou (která 
potřebuje jít do sebe) a pokladnicemi moudrosti 
světových náboženství. Yunusova Grameen Bank 
se zrodila v muslimském světě – a symboliku Assisi 
jako místa setkávání světových náboženství tento-
krát v jeho samém závěru dosvědčoval jeden z hlav-
ních moderátorů, sympatický mladý muž, vyznáním
muslim.

Františkova ekonomika je možná jen jako povo-
lání i  v duchovním slova smyslu. Je vedena vnitřní 
motivací, pro niž jsou peníze jen prostředkem a tím, 
co je člověku přidáno, když dělá, co dělat má, jako 
správce odpovědný Hospodinu. Na setkání nakonec 
nebyl jediný nositel Nobelovy ceny za ekonomii jako 
vědy o bohatství a penězích. Profesoři Stefano Za-
magni a Luigino Bruni, spojení s Hnutím fokoláre, 
setkání v Assisi otevírali a uzavírali a nepochybně 
stáli za jeho režií. Nepřítomnosti celebrit ekonomů 
nobelistů lze rozumět i jako nevyslovené, zato nalé-
havé výzvě. I slavné instituce symbolické hodnoty 
a osobnosti s vysokým reputačním kapitálem mají 
v setkání mladých v Assisi příležitost k reflexi nad 
stavem disciplíny. Také zde je přítomno „rozces-
tí“ možných reakcí. Po Františkových encyklikách 
o Božím otcovství a lidském bratrství už nikdo ne-
bude moci říci – „já nevěděl“. Jak se zpívá v jednom 
verši moudré lidové písně z Kopanic: „Keď ty prídeš 
na súd pánů Pána, nepomože ti výmluva žádná.“ 

LUBOMÍR MLČOCH,
profesor ekonomie, emeritní děkan FSV UK 

Právo vlastnit majetek je jedním 
z nejdůležitějších přirozených práv 
člověka, například podle 
sv. Tomáše Akvinského. Nicméně 
nejde o právo absolutní: právo a ještě 
více etika požadují od vlastníka 
odpovědné nakládání s majetkem.

Zejména etické požadavky jsou dnes velmi aktuální, 
neboť právní regulace, převážně omezená na území 
jednotlivých států, značně pokulhává za globalizo-
vaným byznysem. 

Historie zásady „vlastnictví zavazuje“ sahá do 
francouzské právní vědy přelomu 19. a 20. století. 
Šlo o výraz sociální funkce vlastnictví jakožto pro-
tikladu k tehdy zcela převažující individualistické 
koncepci vlastnictví. Legislativně byla tato zása-
da poprvé zakotvena v německé Výmarské ústavě 
1919. 

Článek 11 české Listiny základních práv a svobod 
stanoví ochranu vlastnictví a v odstavci 3 pak upra-
vuje meze této ochrany – a začíná slovy: „vlastnictví 
zavazuje“. Otázkou ovšem je, k čemu všemu vlast-
nictví vlastníka zavazuje. Tady se liší pohled práva 
a etiky: právo má na vlastníka požadavky relativně 
nízké, zatímco etika, i v pojetí papeže Františka, jde 
mnohem dál.

Pokud jde o české právo, onen odstavec 3 čl. 11 
Listiny po slovech, že „vlastnictví zavazuje“, pokra-
čuje: „Nesmí být zneužito na újmu práv druhých 

anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými 
zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdra-
ví, přírodu a životní prostředí nad míru stanove-
nou zákonem.“ Omezení vlastnického práva tedy 
musí mít oporu v zákoně. Ústavní soud ale připus-
til, že čl. 11/3 Listiny dovoluje omezení vlastnictví 
i „tehdy, pokud by jeho výkon byl v rozporu s jinými 
hodnotami, jejichž ochranu čl. 11 Listiny základ-
ních práv a svobod garantuje“ (nález ze 4. 6. 1997; 
I. ÚS 31/97, N 69/8 SbNU). Pozor, Ústavní soud 
zde nemluví jen o zákonem chráněných zájmech, 
nýbrž o hodnotách, čímž vtahuje do hry i etiku. Bez 
možnosti omezit vlastnické právo by mimo jiné chy-
běl právní argument pro vybírání daní, v extrémním 
případě i pro vyvlastnění.

V první řadě Boží království

Vlastnictví je základní lidské právo. Obecná etic-
ká maxima říká, že vykládat základní práva správ-
ně lze jedině tehdy, když na ně pohlížíme jako na 
práva těch druhých, ne jako na práva vlastní. Nás 
však zajímá ne etika obecně, nýbrž etika křesťan-
ská, která má ještě přísnější požadavky. Ty vyplý-
vají zejména z encyklik Gaudium et spes (hlavně 
body 65, 69, 71), Quadragesimo anno (body 49–51) 
a Laudato si’. Odborník na křesťanskou etiku Karl-
-Heinz Peschke z prvních dvou encyklik vyvozuje 
následující: každý člověk má právo na alespoň mi-
nimální podíl na pozemských statcích. Každý ma-
jetek ale musí být podřízen Božímu plánu. Pozem-
ské statky slouží materiálním potřebám, pokroku 
a příjemnějšímu životu, jejich poslední cíl je však 
jiný: hledejte nejprve Boží království a vše ostatní 

vám bude přidáno (Mt 10,39). Člověk má potře-
by sociální, intelektuální, mravní, duchovní, které 
přesahují statky materiálního světa, jež musí těmto 
potřebám a hodnotám sloužit (Karl-Heinz Peschke:
Křesťanská etika). 

Na tomto místě nelze nepřipomenout mezivá-
lečného lidoveckého poslance a ministra Františka 
Noska, který zdůrazňoval, že odpovědný křesťanský 
přístup k zisku znamená dělit jej na tři hromádky: 
pro firmu na rozvoj, pro zaměstnance na prémie 
a „něco našemu milému Pánu Bohu“. 

V podtextu úvah o zásadě „vlastnictví zavazuje“ 
je přirozeně boj s chudobou i ochrana stvoření. Pa-
pež František obžaloval 15. 11. 2019 mezinárodní 
finanční kapitál z genocidy na chudých a upozorňu-
je, že 80 % bohatství je ve vlastnictví 20 % lidí, patří-
cích často do západní postkřesťanské civilizace. To 
platí i přesto, že se během posledních dvaceti let po-
díl světové populace žijící v extrémní chudobě snížil 
na polovinu – dnes jde o cca 9 %, přičemž většina 
světové populace (75 %) žije v zemích se středním 
příjmem (Hans Rosling: Faktomluva). Ponechám 
stranou nepříjemnou otázku: Proč k takovému zlep-
šení nedocházelo v dřívějších dobách, kdy byl vliv 
církve silnější?

Globální problémy
potřebují řešit globálně 

Problémem ovšem je mj. globalizace. Výroba i ob-
chod jsou globalizovány, volnost pohybu kapitá-
lu je téměř absolutní, globalizován je i zločin (ná-
boženství je globalizováno již dávno), jen politika, 

tedy oblast, která by měla přinášet řešení problé-
mů, globalizována není. Zde leží jasná výzva pro 
budoucnost. Mnohé univerzity již učí koncepty
transnacionálního vládnutí.

V encyklice Laudato si’ papež František nabízí ře-
šení v konceptu integrální (celistvé) ekologie, která 
zahrnuje i člověka. Velmi blízký integrální ekologii 
a sociálnímu učení církve je také křesťansko-demo-
kratický koncept ekologicko-sociálně-tržního hos-
podářství. Jeho součástí je mj. spravedlivé rozdě-
lování příjmů a majetku, péče o životní prostředí 
či evropská integrace v rámci světového mírového 
řádu.

Pozor na Marxe

Tato poslední položka (regionální integrace v rámci 
světového mírového řádu) by měla být naší odpo-
vědí na problémy globalizace. Německý kardinál
Reinhard Marx v závěru knihy Kapitál – plaidoy-
er pro člověka (Academia 2013) píše: „V globalizo-
vaném světě, v němž hranice politických a ekono-
mických turbulencí padly a jsou záležitostí celého 
mezinárodního společenství, je požadavek globál-
ní solidarity i příkazem politické rozumnosti. (…) 
Možná je zvláštním úkolem nás Evropanů ukázat 
světu, že takový řád není utopií, nýbrž reálnou mož-
ností. (…) Stojíme před vskutku epochálním úko-
lem, který je výzvou především pro Evropu. Jestliže 
mu nedostojíme, pak nás (…) coby fantom dějin 
znovu potká Karl Marx. A to ať nečiní – už kvůli člo-
věku. Ať odpočívá v pokoji.“

PAVEL SVOBODA, právník,
pedagog PrF UK a politik KDU-ČSL

Proč nás vlastnictví zavazuje

Světová ekonomika podle Františka

V Assisi, kde se měla konat celá konference, se alespoň sešlo malé společenství a spojilo se s ostatními účastníky online. Snímek konference Františkova ekonomika



Mít svůj vlastní katolický
spolek patřilo na přelomu
19. a 20. století ke znakům 
správné farnosti. Jak 
vypadá takový spolek pro 
21. století, ukazuje příklad 
farníků z Jeseníku.

Dřevěný kříž nad Dětřichovem stával u vyhlíd-
ky na údolí s městem Jeseník přinejmenším od 
roku 1840. Město se zbrusu novými lázněmi se 
tehdy jmenovalo Freiwaldau a chodci stoupají-
cí po horské silnici měli od kříže celý kraj jako 
na dlani. Když na konci 30. let minulého století 
rodina Rudolfa Heckela vysoký kříž opravova-
la, málokdo by odhadl, že se v údolí za deset 
let změní obyvatelé i názvy míst. Překotnou 
dobu vytrhávání kořenů vystihuje příběh trak-
toristy, který se snažil vyrvat ze země i kříž nad 
Dětřichovem. Řidiči se povedlo pouze ohnout 
jeho traverzu. V krajině tak navzdory lidem 
kříž zůstal, i když z něj zbyl po letech chátrání 
už jen pahýl.

Péče
o dědictví i pastorace

O jeho obnovu se v letošním roce postaral Ka-
tolický spolek farníků z Jeseníku. Vycházeli 
ze vzpomínek posledního pamětníka Rudolfa 
Heckela (1932–2015), jehož rodina kříži před-
válečnou opravou prodloužila život. Členové 
spolku pojmenovali tiché zákoutí po muži, kte-
rý modlitební místo uchovával v paměti. Hec-
kelův kříž požehnal 18. září jesenický děkan
P. Stanislav Kotlář. Předseda Katolického spol-
ku Vít Slezák vyzdvihuje, že obnovit kříž po-
mohli lidé z širokého okolí. Díky jejich štěd-
rosti nakonec ani nebyly potřeba peníze ze 
spolkového rozpočtu.

Zatím poslední akce tohoto katolického 
spolku dobře vykresluje jeho smysl – shromáž-
dit lidi, kteří mohou uvnitř farnosti pečovat 
o historické a kulturní dědictví nebo se podílet 
na farní pastoraci. Vít Slezák a další zakladate-
lé stanovili cíle svého spolku v roce 2016, když 

sháněli peníze na restaurování mariánského 
obrazu v  jesenickém kostele. Aby se mohli 
ucházet o dotaci, potřebovali vytvořit právnic-
ký subjekt. V návaznosti na bohatou tradici 
katolického spolkového života na Jesenicku 
se pak rozhodli právě pro „katolický spolek“. 
„Dělali tady spoustu věcí, založili nemocnici 
nebo divadlo. Měli dokonce spolkový dům s vi-
nárnou, takže to byla docela velká organiza-
ce,“ vypráví Vít Slezák o německých farnících, 
kteří první spolek založili už za Marie Terezie. 

Oprava kostelního obrazu s přispěním mi-
nisterstva kultury byla hotová v prosinci 2018. 

Tou dobou ale už měl spolek širší záběr. Ve sta-
novách se hlásí třeba k péči o životní prostředí 
jako důležitému aspektu křesťanského života. 
Daří se to při každoročním sekání horských 
luk, které farnost získala díky církevním resti-
tucím. „Jelikož jsme v chráněné oblasti a vy-
skytují se zde chráněné druhy rostlin a zvířat 
(lilie nebo chřástal), lze získat dotace na ruční 
sečení. Sejde se nás dvacet, ručně louky po-
sečeme a získáme dotaci,“ přibližuje Slezák. 
Výtěžek pomáhá potřebným – například le-
tos rodinám s nemocnými dětmi přes Nadaci 
Dobrý anděl.

S  jesenickou přírodou jsou spojeny také 
poutě, které spolek pořádá. Vedle každoroč-
ní pěší pouti na Maria Hilf u Zlatých Hor se 
teď v hlavě Víta Slezáka rodí nápad na obnovu 
poutní cesty z Maria Hilf na Horu Matky Boží 
u Králík. „Němci tam před válkou chodili z Je-
seníku dvakrát ročně. Jde se přes úžasná místa 
– poutní místo Branná nebo zaniklé sudetské 
samoty. Cesta vede přes tři diecéze a tři his-
torické země: Čechy, Moravu a Slezsko. Když 
budu mít přes zimu trochu času, budu se tomu 
věnovat,“ prozrazuje Vít Slezák.

 ONDŘEJ ELBEL
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DOPISY
Ad Odvaha přijmout odpovědnost 
Perspektivy v KT 45
Zaujala mě pasáž z článku Jiřího Zajíce Dů-
sledky pro život církve. Píše se v ní, že si dnes 
naprostá většina našich katolíků myslí, že je-
jich církev je teď bohatá, zatímco většina kněží 
a biskupů nemá odvahu jim jasně říct, že tomu 
tak není a nebude. A že bez výrazného zvýšení 
finanční podpory z jejich strany se naše církev 
už v dohledné době neobejde. 

Domnívám se, že ta doba už tady je, zejmé-
na vlivem pandemie. Důsledkem bohoslužeb 

bez účasti věřících je i výpadek příspěvků. Při-
tom výdaje na provoz zřejmě zůstávají. 

STANISLAV DANĚK, Salaš u Velehradu

Ad Průzkum: 30 % lidí věří v Boha
KT 43
Prý platí, že čím vyšší úroveň vzdělání, tím 
vyšší religiozita. Být vzdělanější ale automa-
ticky neznamená být lepší. Každý člověk má 
druhým sloužit právě svým obdarováním, je-
hož se mu dostalo. Vsaďme proto na přijetí 
člověka člověkem, hledejme dary, kterých se 
nám dostalo. Rozpoznávejme je a berme celý 
svět jako Boží dar, kde naším úkolem (nikoliv 

strohou povinností) je stát se toho daru hod-
nými. Hledejme porozumění mezi lidmi, kte-
ré vyrůstá z lásky k nim. Pak se totiž budeme 
na celém světě „shromažďovat dva nebo tři ve 
jménu Páně“ a druhým se bude snáze nalézat 
Boží přítomnost.  J. VOTOČEK, Praha 

Ad Výchova ke ctnostem
Téma v KT 43
S dětmi jsem hledal pro společnost tak důleži-
té vlastnosti – ctnosti – na začátku devadesá-
tých let na táboře mladoboleslavské automobil-
ky v Jetřichovicích u Děčína. A později, kolem 
roku 2004, při výuce základů křesťanství na 

základní škole. S odstupem několika let vzpo-
mínám, že děti nemohly přijmout myšlenku, 
že mají vrátit nalezenou věc nebo peníze. Jak 
v duchu doby, kdy krást, okrást a vytunelovat 
patřilo téměř ke společenskému bontonu, chtít 
po dětech vrátit třeba nalezené peníze?! Ale da-
řilo se. Při jedné z dalších hodin náboženství 
mi na jejím konci jeden chlapec ukázal potvr-
zení z obecního úřadu, že odevzdal nalezených 
200 Kč. Mnohem později jsem se z vyprávění 
dozvěděl, že jiný kluk zase odnesl nalezenou 
peněženku se slovy: „Kdyby ji někdo hledal.“ 
Takto je možné pomoci nalézat lidské ctnosti. 
 FRANTIŠEK NĚMEČEK, Mladá Boleslav 

Navazují na spolkovou minulost

Spolek každoročně pořádá pěší poutě na Mariahilf u Zlatých Hor. Snímek archiv Katolického spolku Jeseník
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Vánoční 
dárkový certifikát

Katolický týdeník
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DARUJTE Katolický týdeník
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 jmé-
nem obdarované osoby. Můžete jej zabalit a  dát 
pod stromeček. Teprve pak obdržíte od distributo-
ra 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, nejpoz-
ději do 17. prosince. Cena předplatného na jeden rok 
činí 780 Kč.

Už začínáte přemýšlet nad dárky pod stromeček?

Tím naším můžete povznášet, inspirovat a (in)formovat po celý rok! 



Křesťanství
Svět
Kultura P E R S P E K T I V Y 49
O tichu, tmě a naslouchání
Mireia Ryšková

Advent je dobou čekání, dobou ztišení, 
aby člověk nepřeslechl kroky toho, 
kdo přichází nebo má přijít. Člověku 
je třeba se ztišit, aby vnitřně slyšel, 
když Bůh zaklepe na jeho srdce. 

Naslouchat Božímu slovu není až tak 
snadné. Ani covid-19, který nás uza-
vírá doma, tomu příliš nenahrává. 
Jak se na nás hrnou informace ze 

všech stran, jak jsme přehlceni obrazy, barva-
mi a světly různých sdělení a reklam, jak mno-
zí musejí vedle své vlastní práce teď zvládat 
i výuku a obstarávaní dětí, jak máme strach 
nebo námi cloumají jiné emoce, máme pro-
blém zůstat v tichu, ve tmě a naslouchat tomu, 
kdo a jak přichází.

Vybavuje se mi zážitek z dětských let, kdy 
nás naše třídní učitelka z  tehdy poklidných 
pražských Vinohrad vzala jednou k večeru, již 
za tmy, v prosinci na Václavské náměstí a tam 
zářila světla neónových reklam. Pro mne to byl 
zážitek, na který jsem dodnes nezapomněla. 
Když ve tmě zazáří světlo a z ticha se přejde do 
ruchu ulice, člověk se ocitne v jiném světě. To 
okouzlení bylo možné jen proto, že jsme jinak 
žili v tichu a poklidu běžného života. 

Zkušenost
vnitřní paměti
Aby se něco skutečně vyjevilo, abychom něco 
zaslechli, potřebujeme kontrast klidné plo-
chy, klidného prostoru – vnějšího i vnitřního. 
Ačkoli v židovsko-křesťanské tradici byla víra 
založena na slyšení, dnes tuto schopnost sly-
šet a uchovat v paměti ztrácíme. Ztrácíme onu 
zkušenost vnitřní paměti, jak je charakterizo-
vána slovy Lukášova evangelia: „Ale Maria to 
všechno v mysli zachovávala a  rozvažovala 
o tom… a vše uchovávala ve svém srdci.“

Jako bychom se vraceli mnohem více k an-
tickým základům, kdy vnímání skutečnosti 
bylo postaveno především na vidění, na vní-
mání viditelného a hmatatelného světa. Což 
samo o sobě není nic špatného, není-li to vý-
hradní orientací člověka – orientací jen na to, 
co je viditelné, co se hýbe před našima očima, 
co uspokojuje naše smysly. Jenže dnes jsme 
ještě mnohem dál, kdy i tato viditelná a hma-
tatelná realita je nahrazována realitou virtuál-
ní, realitou nereálného. Současná pandemie to 
navíc umocňuje, když se tato virtuální realita 
stává jednou z mála možností mezilidského 
kontaktu. Můžeme sice druhého člověka vidět 
a slyšet třeba z druhého konce světa, ale není 
to živá přítomnost, je to jen její odlesk. Svou 
orientací na povrch, na zdání, na uspokojení 
smyslů ztrácíme kontakt se svým vnitřním svě-
tem, se schopností být v tichu, ve tmě a prázd-
nu, abychom otevřeli prostor realitě smyslově 
neslyšitelné a neviditelné, a přece velmi reálné.

Naslouchat srdcem
Jak to souvisí s adventem, tichem a naslou-
cháním? Podle mého názoru apelem na ná-
vrat k naslouchání „ve tmě“, k aktivaci pamě-
ti, k hodnotě slov a příběhů. Všeho je příliš, 
i slov, dokonce podle mého názoru i v meš-
ní liturgii slova. Málokdo je schopen si za-
pamatovat, co se vlastně při mši četlo – zcela 
jistě ne všechna čtení i žalm. To jsem si více-
krát ověřila nejen na sobě, ale i na druhých. 
A nemusí to být nutně důsledek roztržitosti. 
Člověk to v té rychlosti nestačí vnitřně zpra-
covat. Navíc je v liturgii velmi málo míst sku-
tečného ticha. Jako bychom se ho báli, jako 
bychom měli strach, že se budeme nudit, že to 
bude dlouhé, že nebudeme vědět, co s tichem 
bez zpěvu a slov, jak mi to kdysi jeden kněz
vysvětloval. 

Jenže teprve ticho nám dovolí, co bylo ře-
čeno v evangeliu o Marii: naslouchat srdcem 
a uchovávat v paměti. Nenaučíme-li se naslou-
chat v tichu i tichu, budou slova i nadále ko-
lem nás jen plout. Nejsou k nim obrazy, na 
něž bychom je vázali, a ty vnitřní si neumíme 
„vytvořit“, protože na to není čas ani prostor 
(a navíc jsme příliš nastaveni na ty obrazy vněj-
ší). Nejde mi o výzvu k reformě mešní liturgie, 
nýbrž k aktivaci našich vnitřních smyslů. Ke 
skutečnému naslouchání.

Víra ze slyšení, víra na základě přijatého 
slova, víra a zkušenost Mariina: k takové víře 
jsme voláni. Není proti rozumu, ale zároveň je 
mnohem hlubší, než kam rozum a naše smys-
ly dosáhnou. Slovo se vtělilo a ne nadarmo je 
tato událost kladena do noci, která se vtělením 
stala zkušeností jasu a  jásotu. Slovo se chce 
„vtělit“, chce promluvit i do našeho osobního 
života, ale všimnout si toho je možné jen na 
pozadí ticha a tmy. 

Dotek Božího slova 
Chtěla bych se v tomto ohledu podělit o své 
dvě zkušenosti. První z nich je spojená s psa-
ním komentářů k mešním čtením, druhá vy-
chází z práce s Písmem v rámci bibliodramatu.

K té první: Stejně jako na jaře i teď při druhé 
karanténě píši každý den pro farní web krát-
ké komentáře k mešním textům. Tato krát-
ká zamyšlení jsou možná nejužitečnější pro 
mne samotnou, ale to je doufám jen vedlejší 
efekt. Při nich jsem si uvědomila, jak aktuál-
ní mohou daná slova být, jak výrazně mohou 
mluvit do naší situace, když jsou „izolována“ 
od vnějšího hluku, když jsou ponechána na 
pozadí ticha. Vnitřní obrazy, které v nás mo-
hou vyvolávat, nejsou už zmiňovanou virtu-
ální realitou, nýbrž setkáním našeho nitra, 
našich zkušeností, našich starostí, našeho reál-
ného života s živým slovem. Se slovem něko-
ho, kdo se nám snaží něco důležitého sdělit. 
Nejde tu o napjaté očekávání velkého zážit-
ku, nýbrž o uchovávání v srdci, ve „vnitřní“
paměti. 

Co tím myslím? Nejde o  to, že by se měl 
člověk snažit za každou cenu pamatovat si 
texty, nýbrž o  ono vnitřní oslovení, dotek. 
A dát si čas o něm uvažovat. To je de facto 
i principem duchovních cvičení, jak je kon-
cipoval sv. Ignác. Ten dotek, ono oslovení je 
osobní, zcela osobní. Mé komentáře k tomu 
jsou jen kratičkým úvodem, jakýmsi otevře-
ním dveří, ale často je možné vejít úplně ji-
nými, které s tím komentářem nemají moc co 
do činění. Důležité je samo Boží slovo, které 
přichází do prostoru vyprázdněného od vněj-
ších zvuků a obrazů, aby mohlo zaznít a najít
odezvu, echo v nás. 

Advent má být časem ztišení a naslouchání, 
dejme tedy Božímu slovu šanci. Ono v našem 
nitru stoprocentně promluví, i když budeme 
mít pocit, že se nic neděje, že nás nic nenapa-
dá, že jsme z toho všeho prázdní a unavení. 
Učme sebe i druhé vnímat slovo/Slovo jako 
Maria. Ve scéně nalezení dvanáctiletého Ježí-

še v chrámě říká evangelista na závěr scény: 
„Ale oni (rodiče) jeho slovu (Ježíšovu) nepo-
rozuměli. (…) Jeho matka uchovávala to vše 
ve svém srdci.“ Přijmout i neporozumění, ne-
souhlas, prázdnotu myšlenek – a uchovávat 
v sobě. Slovo uchovávat je důležité, protože 
v sobě nese význam chovat (jako když matka 
chová dítě), pečovat, starat se. Právě z toho se 
rodí skutečná víra. 

Zcela
osobní poselství
A druhá zkušenost? Již déle než dvacet let 
se věnuji s různými lidmi (nejčastěji studen-
ty rozličného věku) výkladu biblických textů 
kreativními metodami v procesu bibliodrama-
tické práce. Někteří lidé to hodnotí jako ne-
závazné hraní si. Ale není tomu tak. Nebu-
du popisovat, co je a  co není bibliodrama, 
ale chci upozornit na možnost aktivace nit-
ra ke speciálnímu druhu naslouchání a vnitř-
ního vidění, jež je navíc rozšiřováno zkuše-
nostmi druhých lidí v dané skupině, neboť jde
o práci skupinovou. 

Protože jsme si již do značné míry odvyk-
li pozorně a vnitřně angažovaně naslouchat 
slovu, je třeba se k  němu vrátit tak trochu 
oklikou. I o nás často platí Izaiášův výrok, 
že „slyšíme, ale neslyšíme, vidíme, ale nevidí-
me“, protože už dopředu víme, protože jsme 
to už mnohokrát slyšeli nebo četli a nic nové-
ho neočekáváme. Bibliodramatická práce pak 
umožňuje, abychom daný biblický text (pří-
běh, modlitbu, popisnou pasáž…) uchopili na 
základě svých vnitřních „obrazů“, zkušenos-
tí, zážitků, otázek či problémů a kreativně ho 
projevili s následnou kolektivní refl exí. Tento 
proces, na nějž je třeba dostatečného časového 
prostoru, klidu a soustředění, napomáhá, aby 
se Boží slovo stalo opět živým, aby člověka 
zasáhlo, aby vstoupilo do jeho života. Nevede 
nutně k novému výkladu textu, nýbrž k setká-
ní s oslovením, ke konfrontaci vnitřního světa 
člověka s poselstvím ukrytým v biblickém tex-
tu, které se stává zcela osobním, jak mi mnozí 
z účastníků dosvědčili. 

I tohle je srovnatelné s metodou ignacián-
ských exercicií, jen se to děje ve skupině. Teď 
sice není možné setkávat se ve společenství, 
ale je možné pracovat s texty kreativním způ-
sobem individuálně: je možné napsat vlastní 
žalm, modlitbu, složit příběh, apokryfní vy-
právění, vytvořit výtvarné dílo (např. koláž) 
na biblické téma a pak se nad tím zastavit, za-

myslet, promeditovat to – a skončit modlitbou 
díků. Chce to „jen“ najít si čas a oprostit se od 
světa kolem. Jistě jsou mnohé další možnosti 
setkávání s Božím slovem, ale všechny nepo-
chybně mají společné jedno: ticho a vnitřní 
prázdno k naslouchání. 

Vnitřní lockdown 
Adventní doba je možností přebývání s Božím 
slovem, tichého naslouchání. Brzy se stmívá, 
na ulicích je mnohem klidněji, ba prázdno, 
ticho je přerušováno jen zvukem kolem je-
doucích aut či jiných dopravních prostředků. 
Mohli bychom zkusit tento lockdown, jak se 
této situaci dnes říká, aplikovat i vnitřně, aby 
nás Boží slovo neminulo bez účinku – třeba 
tím, že místo četby hororových scénářů pan-
demie, konspiračních teorií a jejich vyvracení, 
místo surfování po internetu si v klidu sedne-
me a necháme na sebe působit úryvek z Písma 
(např. nedělní čtení, které lze i dopředu najít 
na portálu www.liturgie.cz).

Na závěr svého přemítání bych ráda citovala 
část základního vyznání Izraele z knihy Deu-
teronomium (6,4-7): „Slyš, Izraeli, Hospodin 
je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat 
Hospodina, svého Boha, celým svým srdce 
a celou svou duší a celou svou silou. A tato 
slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srd-
ci. Budeš je vštěpovat svým dětem a budeš 
o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma 
nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo 
vstávat.“ Tohle „slyš“ – tedy naslouchej, a to 
stále, za všech okolností – je základním po-
voláním k víře, základním oslovením vyvo-
leného lidu, k němuž jsme přidruženi. Ona 
výzva ke slyšení je pozváním k  osobnímu 
vztahu a  zároveň povinností uvádět do to-
hoto vztahu další generace. Je to výzva váž-
ná a zásadní. Avšak jestliže se znovu nena-
učíme naslouchat Božímu slovu, naslouchat 
mu vnitřním sluchem, srdcem jakožto cent-
rem člověka, budou nás slova Písma míjet, 
i když je budeme slyšet nebo číst. Nebudou-li 
součástí našeho života, pokud v něm nebude 
pro ně prostor, žádné dveře dalším generacím
k takovému slyšení neotevřeme. 

Osobní vztah se nedá předat, ten je jedineč-
ný, protože každý z nás je jedinečný – a také 
Bůh má jedinečný vztah ke každému z nás. 
Ale lze se naučit naslouchat v tichu, lze k tomu 
vést druhé, lze jim pootevřít dveře k dobro-
družství víry a lásky k Bohu.

Autorka vyučuje biblistiku na KTF UK

 Snímek Tomáš Vocelka



Před 70 lety komunisté zinscenovali 
další monstrproces „Zela a spol.“ 
namířený proti církvi.

KOMENTÁŘ
Vojtěcha Vlčka

Rok 1950 přinesl řadu monstrprocesů, 
jež byly komunistickým vedením or-
ganizovány na počátku padesátých 
let v rámci likvidace třídních nepřá-

tel. Také proti církvi postupovali komunisté 
plánovitě a systematicky – číhošťský případ, 
vypovězení diplomatického zástupce Vatiká-
nu, monstrproces s  představiteli mužských 
řádů a likvidace mužských klášterů, rozpuštění 
řeckokatolické církve, internace části řeholnic. 

Většina tuzemských biskupů byla již od 
roku 1949 zbavena možnosti vykonávat svůj 
úřad. Komunističtí představitelé se v Česko-
slovensku rozhodli postupovat proti vedení 
církve odlišnou cestou než třeba v Maďarsku či 
Jugoslávii, kdy po veřejných monstrprocesech 
s kardinálem Mindszentym či arcibiskupem 
Stepinacem následovala vlna kritických reakcí 
Vatikánu a západních politiků vůči vládám li-
dových demokracií. Proto se naše komunistic-
ké vedení rozhodlo zúčtovat s biskupy tichou 
cestou – jejich dlouhodobou internací. 

Svůj represivní postup proti církvi však ko-
munisté potřebovali před veřejností patřič-

ně odůvodnit. Osvědčenou sovětskou meto-
dou veřejné dehonestace protivníka bylo užití 
masivní propagandy a politických procesů. 
Právě na základě sovětských zkušeností byl 
konstruován i druhý velký politický proticír-
kevní proces – tzv. proces proti vatikánským 
agentům v  Československu. Vyšetřovatelé 
sice nepřistoupili k  zatčení pražského arci-
biskupa, ovšem neunikl jim olomoucký svě-
tící biskup Stanislav Zela, dále byli pro při-
pravovaný proces vybráni kanovníci chrámu 
sv. Víta Josef Čihák, Otakar Švec či Jaroslav 
Kulač. Proces měl také potvrdit správnost 
likvidace mužských klášterů, a  proto před 
soudem museli stanout i  řeholníci – zatče-
ni byli opat břevnovského kláštera Anastáz 
Opasek a opat kláštera na Strahově Stanislav
Jarolímek.

Průběh byl pečlivě připravován, denně vy-
hodnocován zástupci komunistického ve-
dení, o  soudu vycházely zprávy na prvních 
stranách tisku a nechyběla ani propagační bro-
žura v masovém nákladu. Monstrproces Zela
a spol. byl zahájen 27. listopadu 1950 u Stát-
ního soudu v Praze. Komunističtí prokurá-
toři Feješ a Čížek při něm intenzivně útočili 
na Vatikán; biskupy a jejich spolupracovníky 
vykreslovali jako spojence domácí reakce, na-
cistů a světového imperialismu. Jejich komuni-
kaci či setkání s církevními osobami cizí národ-
nosti představil soud jako špionáž ve prospěch 
Vatikánu a západních zpravodajských služeb. 
Po šestidenním přelíčení vynesl soud dras-

tický rozsudek: celkově bylo devět duchov-
ních odsouzeno k 150 letům odnětí svobo-
dy – nejvíce k 25 letům biskup Zela či kněz 
a teolog Antonín Mandl a k doživotí Anastáz
Opasek. Většina odsouzených si pak odpyká-
vala své tresty v Leopoldově a ve Valdicích. 
O nehumánním přístupu komunistického re-
žimu svědčí postup vůči souzeným – smrtelně 
nemocný Jarolímek byl zatčen v nemocnici ve 
fi nálním stadiu rakoviny a byl odsouzen na 
20 let! A za dva měsíce po vynesení rozsudku 
ve vězeňské nemocnici na Pankráci zemřel. 
Vězeň nacistických koncentračních táborů ka-
novník Švec byl sice díky intervencím spolu-
vězňů z Dachau podmínečně propuštěn, avšak 
už v roce 1958 zemřel na následky věznění. Po 
desetiletém vězení zemřel pak v Leopoldově 
kanovník Čihák. 

Monstrproces Zela a spol. znamenal spolu 
s procesem se slovenskými biskupy Buzalka 
a spol. v  lednu 1951 fi nální účtování s kato-
lickou církví v Československu a  jasně uká-
zal skutečné záměry komunistů s církví a ná-
boženstvím. Další stovky kněží, členů řeholí 
a  tisíce věřících pak byly
v 50. letech ve skrytosti, bez 
veřejných procesů a media-
lizace, odsouzeny a uvěz-
něny z téhož důvodu – pro 
svou příslušnost k  církvi 
a přihlášení se ke Kristu.

Autor je historik a pedagog
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Odešel politik i organizátor poutí

ANKETA:

Budou letos ve vašem kostele roráty?
a) ano; b) ne.
Hlasujte na www.katyd.cz 
Otázka v minulém KT zněla:
Jaký máte letos adventní věnec?
a) vlastnoruční (65); b) koupený (18);
c) darovaný (7); d) žádný (24).

© Jan Hrubý

FEJETON
Kristiny Koldinské

Co je pravda?“ ptá se Pilát Ježíše 
v rámci zkonstruovaného procesu. 
Ano, vím, nejsme před Velikonoce-
mi, ale na začátku adventu, přesto 

mi tato otázka v poslední době velmi rezonuje. 
Jde o to, co je poctivé hledání pravdy. Hle-
dat pravdu je v naší době plné dezinformací 
zřejmě čím dál obtížnější, je to ovšem součást 
křesťanského duchovního snažení. I když má 
člověk mnoho životních zkušeností, i když má 
pocit, že už načerpal dost životní moudrosti, 
není samozřejmé, že se do jeho přesvědčení dez-
informace nedostanou. Ony se totiž šíří stále 
sofi stikovaněji. Někdy se dokonce používá sta-
ré známé Goebbelsovo: „Stokrát opakovaná lež 
se nakonec stane pravdou.“ Stačí dostatečně 
často zopakovat: „volby jsem vyhrál já“, „jsou 
to ukradené volby“ – a do myslí mnoha lidí 
se dostane alespoň červíček, který nahlodává 
skálopevné přesvědčení a našeptává, že „na 
každém šprochu pravdy trochu“. 

A tak si docela ráda sedám se svou dcerou, 
která chodí do druhé třídy, k její čítance, kde 
ke každému čtenému textu jsou otázky, jež 
mají ověřit, zda dítě čtené slovo chápe. Malý 
čtenář je pokaždé tázán, zda jedna z vět textu 
je fakt, či názor. Učíme se spolu rozlišovat, co 
jsou skutečnosti a co naopak názory či pohledy 
na ně, jež mohou být velmi subjektivní. Snad 
si další generace budou 
otázku: „Co je pravda?“ 
klást stále zodpovědně 
a upřímně. Snad nám 
naše společnost bude 
držet pohromadě a do-
kážeme zaznamenat 
i  dobré zprávy. Jedna 
taková přijde nejpozději 
na konci adventu. 

Nefrantiškovská 
ekonomika 
GLOSA
Karla Pučelíka

Papež František při virtuálním se-
tkání, které se alespoň symbolicky 
konalo na františkánském svatém 
místě v Assisi, inspiroval mladé 

ekonomy a manažery, aby na ekonomiku 
nahlíželi z jiné perspektivy. Řečníci často 
zmiňovali příklady ze zemí, kde obrovský 
podíl obyvatelstva žije v extrémní chudo-
bě. Změna národohospodářského přístu-
pu by se ale hodila nejen tam.

O tom, že i v  tuzemské ekonomice je 
něco v nepořádku, svědčí charitní prů-
zkum, podle něhož se každý osmý Čech 
obává, že se bude muset do roka stěho-
vat. Nadto podle vyjádření České ná-
rodní banky z minulého týdne je tuzem-
ský realitní trh nadhodnocený, někde až
o 25 procent! A ceny dále stoupají. Pro 
mladé rodiny se vlastní bydlení stává stá-
le více nedostupným snem. V takové situ-
aci jen těžko může být člověk pánem nad 
ekonomikou a penězi, jak bychom si spo-
lu se Svatým otcem přáli.

Podstatný díl viny na tom má dlouho-
době chybějící (nejen) státní koncepce 
bytové politiky. Nejdříve přišla v 90. le-
tech bezhlavá privatizace, kdy šťastlivci 
získali byt za hubičku, následně uměle 
udržovaný regulovaný nájem, kvůli ně-
muž majitelé domů v metropolích raději 
proměnili byty ve výdělečnější kanceláře. 
Zároveň chybí systém dostupného nájem-
ního, družstevního a obecního bydlení 
či sociálních bytů pro potřebné. Nejví-
ce se situace zkomplikovala v posledních 
letech, kdy nové byty přibývaly jen po-
skrovnu. Nakonec si Češi v průměru musí 
na stejný byt šetřit třikrát déle než třeba 
Belgičané (jak uvádí Deloitte). Logika je 
zde neúprosná: kde poptávka mnohoná-
sobně převyšuje nabídku, vystřelí nevi-
ditelná ruka trhu ceny neúnosně naho-
ru. Uvážlivý hospodář by takovou situaci 
řešil v předstihu, a když se to evidentně 
nepovedlo, aspoň bez odkladu. Aby eko-
nomika sloužila člověku – a ne naopak.

Ve věku 82 let zemřel tragicky 
při procházce v lese bývalý 
lidovecký politik a františkánský 
terciář František Reichel.

VZPOMÍNKA
Jana Kasala

Napsat něco hezkého o Františku Re-
ichlovi není těžký úkol. Těžké je 
jeho aktivní a naplněný život při-
blížit na několika řádcích. František 

byl mnohé – manžel, otec, křesťan, františkán, 
poutník, politik, vědec, manažer, organizátor, 
cestovatel… a to není zdaleka vše. Nejdůležitěj-
ší je, že všechno dělal s plným nasazením a dob-
ře. A vždycky s dobrou náladou a vlídností. 

Členství v  lidové straně za minulého reži-
mu nepřinášelo žádné výhody. František však 
dokázal i v oné obtížné době a navzdory ko-
laborujícímu vedení využít svých schopností 
a pomáhat lidem. Není proto divu, že se stal 
blízkým spolupracovníkem kardinála Tomáš-
ka a pomáhal naplňovat některé jeho vize. Po-
řádání dnes už legendárních poutí z Levého 
Hradce na Velehrad dalo vyniknout jeho or-
ganizačním schopnostem a umožnilo mu vtáh-
nout do tohoto projektu řadu bratří a sester 
z  lidové strany. Tyto zkušenosti mohli mno-
zí uplatnit i při památném velehradském se-
tkání v roce 1985. Kdo se osvědčí nad málem, 
nad mnohým je ustanoven – a tak to platilo 
i o Františkovi. Po pořádání malých poutí se 
stal hlavním organizátorem římské pouti ke 
svatořečení Anežky České v listopadu 1989. 

Mezitím se ovšem děly věci i v samotné li-
dové straně. S komunisty kolaborující vedení 
postupně ztrácelo půdu pod nohama a od po-
loviny 80. let se formoval tzv. Obrodný proud, 
který si vytkl za cíl kromě výměny neudržitel-
ného vedení odstranit z ústavy článek o vedou-
cí úloze KSČ a vytvořit podmínky pro svobod-
né volby. František ani u této aktivity nemohl 
chybět, a  tak se pár dní po návratu z Říma 
stihl spolu s dalšími účastnit parádního obsa-
zení sekretariátu lidové strany a vyobcování 
kolaborujícího vedení. Delegáti přelomového 
ústředního výboru ho poté 27. listopadu 1989 
zvolili místopředsedou obrozené lidové stra-
ny. Nebylo proto velkým překvapením, když 
se vzápětí stal nejprve ministrem a poté místo-
předsedou federální vlády. 

Zde je na místě připomenout určitou ana-
logii. František byl po dlouhá léta spolupořa-
datelem každoročních setkání u hrobu Fran-
tiška Noska v Poříčí nad Sázavou. Stejně jako
dr. Nosek i on byl františkán, místopředseda 
Československé strany lidové a ministr česko-
slovenské vlády. A na všech pozicích se snažil 
prosazovat dobré věci. Na rozdíl od mnoha dal-
ších po odchodu z vrcholové politiky pracoval 
neúnavně dál a zapojil do komunální politiky. 
Řadu let byl v dresu lidové strany i starostou.

Z odchodu Františka Reichla jsme smutní. 
Ale nemusíme být smutní 
příliš. Máme totiž velkou 
naději, že jsme v něm zís-
kali významného přímluv-
ce u  Nejvyššího před-
sedy.

Autor je bývalý předseda 
KDU-ČSL a poslanec

VZPOMÍNKA
P. Jana Maria Vianneye 
Dohnala OFM

Už ani nevím, kdy jsem se s Františ-
kem Reichlem setkal poprvé. Ale 
vím, že už při prvním setkání mě za-
ujal svou duchovní vitalitou. Mno-

hé ovlivňoval tím, jak organizoval, zajišťoval, 
domlouval, jak stále hledal nové možnosti 
a cesty. Jak dokázal při nejrůznějších akcích 
propojovat lidi, aby se nebáli vykročit a jít za 
velkým a náročným cílem. Obdivoval jsem, že 
měl odvahu jít v první linii polistopadových 
událostí a vstoupit do vysoké politiky. A s touž 
odvahou se nebál být jedním z bratří františ-
kánského společenství, kde se zapojoval do 
obyčejných setkání a vnášel do nich přesah 
víry, jímž své přátele povzbuzoval a uměl je 
nadchnout.

Dokázal propojit Prahu, Řím i  Velehrad 
a vytvořit novou tradici putování po marián-
ských poutních místech. Léta žil v neustálém 
kolotoči povinností a úkolů, které s jistou sa-
mozřejmostí přejímal při různých funkcích 
(mj. jako národní ministr sekulárních fran-
tiškánů), a to vše s velkou osobní pečlivostí 
a  zodpovědností. Vzápětí se dokázal všeho 
vzdát, aby se mohl plně postarat o těžce ne-
mocného švagra-kněze, kterého si jako rodina 
vzali domů do péče. V té době jsme se setkáva-
li poměrně často a měl jsem možnost sledovat, 
jak ho starost o nemocného proměňuje. Co 
všechno musel odložit, aby byl plně k dispo-
zici tam, kde pohledem z venku nebylo téměř 
nic vidět. Možná právě v těchto chvílích začalo 
tím více vystupovat v jeho životě ono hluboké 
napojení na sv. Františka z Assisi, jehož jmé-
no dostal při křtu a do jehož rodiny terciářů 
už hluboko v době totality vstoupil, aby měl 
duchovní zázemí a pramen, z něhož by mohl 
čerpat. Jeho začlenění do rodiny sekulárních 
františkánů nabývalo stále nových dimenzí.

Ve věku, kdy většina lidí pokojně užívá dů-
chodu, se František Reichel po letech nezištné 
služby těžce nemocnému (která ho naučila tím 
více se radovat z každého dne a každého setká-
ní) opět zapojil do služby a znovu byl ochoten 
přijmout službu národního ministra sekulár-
ních františkánů. 

František nespočtem nápadů skutečně slou-
žil k oživení víry, naděje a lásky ve františkán-
ské rodině i ve společnosti. Každé ráno se vy-
dával do blízkého lesa, aby se učil pohledem 
sv. Františka obdivovat Stvořitele a žasnout 
nad krásou, kterou byl 
obklopen. Přitom se tiše 
modlil růženec a nechával 
se vtáhnout do hlubin Boží 
lásky, kterou spolu s Marií 
objevoval v tajemstvích rů-
žence.

Autor je františkánský kněz 

Soud s „vatikánskými špiony“



Alena Scheinostová

Neotřelé spojení dětských hlasů, 
moravského folkloru, rockových
tónů a profesionálního hereckého 
přednesu nabízí autorská dvojice
Josef Fojta a Emanuel Míšek na novém 
CD Vánoce: Písničky z Betléma.

Bubeník známého Hradišťanu a umě-
lecký vedoucí souboru Anima Una 
Josef Fojta si spolupráci s písničká-
řem Emanuelem Míškem vyzkoušel 

už v předchozích letech, společně připravili 
dvě zdařilá CD pro děti Bylinky a Nářadí i al-
bum pro dospělé nazvané Všechno má svůj čas 
– to ostatně po premiéře v roce 2011 právě 
vychází v  reedici. K projektu Písničky z Bet-
léma nyní oba tvůrci přizvali například vel-
komeziříčský dětský sbor Harmonie, zlínské 
filharmoniky, čtveřici rockových hudební-
ků, cimbálovku Mladí Burčáci a herce Slo-
váckého divadla navrch s Josefem Poláškem
a Barborou Hrzánovou.

Výsledkem je mimořádně rozmanitá a zvu-
kově barevná třičtvrtěhodinka poslechu, kte-
rá však drží pohromadě. První část „Zpáteční 
do Betléma“ je stylizovaná jako výlet vlakem 
k betlémské jeskyni přes Evropu i Blízký vý-
chod a  kromě řady textových vtípků (jako 
arabský moment „Šejkův dech nás ovane. 

Buďte zdrávi, Slované! Tady máte balík koží, 
pozdravujte Dítě Boží“) je i výletem hudeb-
ním. Každá ze zemí, kterou dětští zpěváci 
„projíždějí“, se ozve hudebním motivem. Iro-
nickým štípancem je pak ozvuk koledy „Naro-
dil se Kristus Pán“ s textem: „Jsou tu opět po 
roce televizní Vánoce, od rána až do noci není 
lidem pomoci.“

Hudební pohádku „Jak Ježíšek přišel na bu-
ben“ doprovází slovem Barbora Hrzánová, ti-
tulní buben se tu ozývá společně s elektrickou 
kytarou a s rozmarnými verši, které ironizují 
konzumní chápání Vánoc. A folklorní inspira-
ci nejsilněji prozrazuje závěrečná část „Vánoce 
na čtyřech strunách“, kde nářeční dětské sbo-
ry i dospělá sóla doprovází cimbálová kapela. 
Nejspíš tady se posluchač rozpomene na Hra-
dišťan a jeho písně, kde pro dokonalé zvládnu-
tí žánru jen stěží rozeznáváme lidovou tvorbu 
od té autorské.

Album Písničky z  Betléma se zčásti nahrá-
valo ve studiích Radia Proglas a zde je také 
na konci listopadu požehnal ředitel Progla-
su Mons. Martin Holík. „Dej, ať nám toto al-
bum stále připomíná, že se tvůj Syn narodil 
jako nejchudší ze všech lidí, a  tak nám dal 
příklad dokonalé pokory a  chudoby,“ po-
přál Mons. Holík cédéčku na cestu k poslu-
chačům. CD je k objednání na webu Slyš.to, 
stejně jako v  křesťanských knihkupectvích
a na e-shopech.

Josef Fojta – Emanuel Míšek: Vánoce: 
Písničky z Betléma (Anima Art 2020)
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Je to srdce, které rozdává.
Ruce už jenom dávají.

KNIŽNÍ TIP
Kateřiny Lachmanové

Kniha Mission Possible z pera 
Otty Neubauera je pro mne „knihou 
roku“, ne-li přímo desetiletí. 

 

Nelze říct, že by evangelizace byla 
neznámé slovo, avšak v katolických 
kruzích převládají kolem tohoto 
pojmu spíše rozpaky. Tato „Pří-

ručka k nové evangelizaci a dialogu“, jak zní 
podtitul, má potenciál změnit naše smýšlení 
i praxi.

Otto Neubauer (nar. 1965) žije se svou po-
četnou rodinou ve Vídni, kde je ředitelem Aka-
demie pro dialog a evangelizaci. Už léta blíz-
ce spolupracuje s kardinálem Christophem 
Schönbornem, který knihu opatřil vřelým 
úvodním slovem. Právě s ním Neubauer před 
lety koncipoval tzv. „Dny víry“ ve Vídni, ale též 
úspěšnou iniciativu „Noc kostelů“, která má 
vzrůstající oblibu i v České republice. Misijní 
rozměr církve autorovi leží na srdci už třicet let 

a  je to znát: Mission 
Possible je zralým dí-
lem zralého člověka, 
který ví, o čem mlu-
ví.

Kniha je vynikající 
hned z několika hle-
disek. Zaprvé autor 
zvolil šťastnou for-
mu osobních svědec-
tví lidí všech mož-
ných společenských 
vrstev a profesí. Pří-
běhy používá ukázněně, jen pro ilustraci da-
ného postoje či principu, který je pro dialog či 
misii zásadní. Zadruhé svěžest a čtivost textu 
nic neubírá na hloubce a solidnosti sdělení. 
Neubauer hojně pracuje s odbornou literatu-
rou, nezdráhá se kriticky nahlédnout místy 
kontroverzní historii křesťanských misií, nabí-
zí i přehled rozmanitých současných misijních 
aktivit, včetně výzkumných středisek při uni-
verzitách, s nimiž je v čilém kontaktu. Do tře-
tice je třeba ocenit kvalitní grafi cké provedení 
knihy: krásnou obálku, vnitřní sazbu, zdařilou 
fotografi ckou přílohu. Jen bych vytkla příliš 

drobné písmo hlavního textu a příloh, s ohle-
dem na nás hůře vidící a seniory. Místy též na-
cházím v překladu výraz, který by šlo trochu 
počeštit (např. místo „výměna“ volit „sdíle-
ní“ atp.). Nicméně jde jen o kosmetické vady
na kráse. 

Říkám si – je to vlastně k zamyšlení, že jde 
o první solidní knihu k tématu v češtině, tře-
baže poslání každého křesťana šířit radostnou 
zvěst vyzdvihují od koncilu snad všichni po-
slední papežové, od Pavla VI. a jeho Evangelii 
nuntiandi (1975) dále. Sv. Jan Pavel II. tuto vý-
zvu ještě zdůraznil ve své nádherné encyklice 
Redemptoris missio (1990). Papež František nás 
tímto směrem pobízí téměř neustále – od své 
první exhortace Evangelii gaudium (2013) až 
po nedávný krátký rozhovor Všichni jsme misio-
náři (česky Paulínky 2020). Bohu díky nyní za 
to, že k neustálému apelu: „co by se mělo,“ za-
znívá konečně i praktické a velice motivující: 
„jak na to“.

Otto Neubauer: Mission Possible. Příručka 
k nové evangelizaci a dialogu (Doron 2020)

Autorka je teoložka a publicistka

O evangelizaci prakticky

Alena Scheinostová

V nadcházejícím roce oslaví dvacet 
let služby domácí hospic Cesta domů. 
Stejný název nese i jeho nakladatelství. 
Na český trh uvádí odbornou literaturu 
o umírání a paliativní péči nebo 
hodnotné autorské knížky pro děti.

Naše nakladatelství je specifické 
v  tom, že svou produkci jednorá-
zově nevydá a nerozprodá, ale čas-
to ji vydává opakovaně, aby byla 

pořád v nabídce, protože stále vzniká nová 
potřeba,“ vysvětlila KT šéfredaktorka Adéla 
Procházková. Ta vedení čerstvě převzala po 
Martině Špinkové – výtvarnici a spoluzakla-
datelce Cesty domů, již čtenáři KT znají mj. 
jako autorku ilustrací k loni vydané Velké dět-
ské Bibli a která bude s nakladatelstvím dále 
spolupracovat.

Významnou součástí produkce jsou infor-
mační letáky a brožurky, které mj. využívají 
zaměstnanci domácího hospice při své práci. 
Stručně a prakticky je v nich shrnuto, co ob-
náší péče o umírajícího, jak projít truchlením 
nebo jak se vyrovnávat se ztrátou dítěte. Vedle 
toho však pod hlavičkou Cesty domů vycháze-
jí knihy, které se z různých úhlů dotýkají témat 
stárnutí, nemoci, loučení, smrti i prostoru po 

ní, ale také lásky mezi generacemi nebo péče 
o vzájemné vztahy.

Dědečku, zůstaneš 
tu se mnou?
„Zvlášť velký zájem je o naše dětské knížky. 
Podle mě je to i tím, že témata jako umírání 
nebo smrt blízkého i dospělý člověk leckdy 
lépe uchopí pomocí příběhu pro děti,“ přiblí-
žila Adéla Procházková. Nadto jsou dětské ti-
tuly z produkce Cesty domů charakteristické 
krásnými obrazovými doprovody i pečlivou 
výpravou. „Významná část jsou autorské kníž-
ky Martiny Špinkové, která si je i sama ilustru-
je, něco jsou překladové věci, které někdy pře-
bíráme i s původními ilustracemi,“ doplnila 
šéfredaktorka. Některé z knih nakladatelství 
vydává kromě české v anglické verzi – jako 
právě nyní titul Špinkové Kocouře, ty se máš, 
který děti nenásilně seznamuje s kompenzač-
ními pomůckami pro nemocné a který získal 
nominaci na prestižní ocenění Zlatá stuha.

Příkladem knížky „vypůjčené“ ze zahraničí 
je zase novinka Můj dědeček třešňový strom. Au-
torkou je Italka Angela Nanneti, půvabné ilu-
strace vytvořila ukrajinská autorka Anastasia 
Stefurak. Příběh pro starší děti, které už samy 
čtou, je zdánlivě prostým vyprávěním malého 
Toníka o prvních loučeních a ztrátách – ať už 
jde o milované prarodiče, nebo jejich domek 

a zahradu s titulní třešní – a o tom, jakou sílu 
má soudržná rodina. „Na této knížce je navíc 
zajímavé, že ji přeložila Lucie Přádová, která 
kromě překládání pracuje v Cestě domů,“ do-
dala šéfredaktorka.

Z USA zase připutoval patrně nejoblíbeněj-
ší titul tohoto nakladatelství Když dinosaurům 
někdo umře autorů Laurie a Marca Browno-
vých. Ten od Cesty domů dokonce hromadně 
nakoupil tým krizové intervence Policie ČR 
pro rodiny s dětmi, kam policisté míří ozná-
mit úmrtí.

Slyším v noci 
tikat hodinky
Dospělým nabízí nakladatelství literatu-
ru, která pojednává o hospicových tématech 
odborně. Zpravidla jde o překladové tituly, 
jako je i  čerstvý Darovaný čas. Zde autorky 
Amy Kuebelbecková a Deborah L. Daviso-
vá shromáždily výpovědi desítek rodičů, kte-
ří v těhotenství vyslechli smrtelnou diagnózu 
nenarozeného dítěte, a přesto se rozhodli je 
donosit a doprovodit k přirozené smrti. „Tato 
knížka je spjatá i  s  naší hospicovou praxí. 
Poměrně nově totiž Cesta domů začala rodi-
čům v této situaci nabízet poradenství a mož-
nost tzv. perinatální hospicové péče o  jejich 
nemocná miminka,“ objasnila šéfredaktorka
Procházková.

Nabídku krásné literatury pro dospělé pak 
nejnověji obohatila knížka čtvercového formá-
tu s názvem Slyším v noci tikat hodinky. Připra-
vila ji redaktorka Cesty domů Štěpánka Ryša-
vá z dopisů Jiřího Wolkera, které psal rodině 
a blízkým z  léčebny v posledních měsících 
života a které mu přicházely od nich. Místo 
proletářského básníka s tuberkulózou, který 
ve čtyřiadvaceti letech „zemřel dřív, než stačil 
srdce k boji vytasit“, zde najednou poznáváme 
obyčejného citlivého chlapce i milující a obě-
tavé rodiče – a zvláště maminku Zdenu – kteří 
s bolestí doprovázejí „milovaného Jurenku“ 
do poslední chvíle, kdy už „jen Všemohoucí 
by mohl pomoci“. Století stará bolest i  láska 
Wolkerových se zde ukazují jako věc zcela sou-
časná a jejich postoj jako příklad pro rodiny, 
které se se svými drahými náročně loučí v ku-
lisách dneška.

Po několika stěhováních našlo loni naklada-
telství Cesta domů trvalé sídlo v pražské Mich-
li, společně s bohatě zásobenou knihovnou, 
kde zájemci najdou výběr tematické literatury, 
s kancelářemi hospice, pokoji pro odlehčovací 
péči i se vzdělávacím centrem. Knížky (a také 
pohlednice, diáře a bločky či dárkové papíry 
z produkce nakladatelství) lze zakoupit též 
v dobročinných kamenných obchodech Cesty 
domů na Bělehradské a v Bubenské ulici v Pra-
ze 2 a 7, případně v e-shopu eshop.cestadomu.
cz. Nakladatelství se bude podílet na knižním 
veletrhu Knihex, který tentokrát proběhne
12. prosince v online podobě na knihex.cz.

Knihy o smrti i o lásce, která trvá
Děti na CD odvedly vrcholný výkon a i díky nim je nahrávka vtipná a svěží. Snímek Josef Fojta

Do Betléma s rockery i cimbálovkou



Anselm Grün OSB,
Petra Reitzová

Slavností Panny Marie, počaté 
bez poskvrny prvotního hříchu, 
vyjadřujeme svou touhu po 
čistém člověku. Musí být přece 
někdo, kdo nebyl nakažen lží, 
kdo je od základu ryzí a čistý. 

Musí být přece někdo, kdo nevzta-
huje veškerou skutečnost k sobě 
a kdo nehledá všude jen pro sebe 
výhody. Slavnost Neposkvrněné-

ho početí Panny Marie nám sděluje: ano, ta-
kový člověk existuje. Existuje člověk, jehož 
dobré jádro nebylo zkaženo hříchem. Tím člo-
věkem je Maria, jedna z nás, stejná jako my. 
Není její zásluhou, že je taková. V ní jedná 
Bůh. Naplnil ji sám sebou do té míry, že v ní 
už nezbývá místo pro zlo. 

Ale v Marii oslavujeme sami sebe, vlastní 
možnosti a vlastní vykoupení. Také v nás bylo 
díky Kristu něco zcela očištěno. I my v sobě 
máme místo, kam hřích nemá přístup, místo, 
na kterém v nás přebývá sám Bůh. Jsou lidé, 
kteří se neustále cítí vinni. Druzí v nich neu-
stále vyvolávají pocit viny. Trápí sami sebe. 
Slavnost Neposkvrněného početí nám chce 
říct: Existuje v nás místo, kam tyto pocity ne-
proniknou, kam se nedostane ani naše vlastní 
selhání, místo nedotknutelné zlem ve světě ani 
vlastní vinou. Tady přebývá Bůh, sám Kristus. 
Právě to oslavujeme. Při této oslavě se může-

me zhluboka nadechnout a začínáme tušit cosi 
ze svobody, kterou nám přinesl Kristus – svo-
body od mučivých pocitů viny, od neustálého 
strachu, že v nás něco nehraje, že selháváme 
a nemůžeme to Bohu vynahradit. Obraz Ne-
poskvrněné Marie nám dodává důvěru, že nás 

Bůh naprosto a bezvýhradně miluje, a odnímá 
nám strach z hříšnosti vlastního bytí, strach 
příznačný především pro ty, kteří trpí depre-
semi.

Tato slavnost nám staví před oči optimis-
tický pohled na člověka. Je to jiný obraz, než 
jaký před námi vykresluje dnešní literatura, 
která vidí člověka ve světě obchodu a  vra-
žedného zápasu, ve světě, v němž se provi-
ňuje hnán tlakem výkonu a  úspěchu, aniž 
by si to uvědomoval. Už samy společenské 
struktury jsou nespravedlivé a zaplétají člo-
věka proti jeho vůli do viny. Z této pasti viny 
už se nedokáže vymanit. Jakkoli je pohled 
současné literatury na situaci člověka správ-
ný, nepředstavuje celou pravdu. Pořád ještě 
existuje člověk, který jako Maria není zatížen 
vinou. I pro nás existuje možnost dostat se
z víru viny ven.

Tajemství Neposkvrněné nestojí v protikla-
du k Lutherovu učení o zkaženosti člověka. 
Člověk sám ze sebe je skutečně zkažený, avšak 
my jsme byli jako Maria nově stvořeni Kris-
tem. „Když se tedy někdo stal křesťanem, je 
to nové stvoření. To staré pominulo, nové na-
stoupilo“ (2 Kor 5,17). Díky Kristu a z něho 
jsme tedy čistí a bez poskvrny. Při této slav-
nosti chválíme Boha za to, že s námi jedná na 
základě své milosti.

Je to slavnost Boží milosti, což odpovídá zá-
měru reformace lépe než neustálé výzvy mno-
ha kázání, že bychom měli ještě to či ono vy-
konat nebo že jsme za to či ono odpovědni. 
Existuje takový druh zvěstování, který se po-
sluchačům snaží pouze naočkovat špatné svě-
domí. Pak člověk odchází z bohoslužby, cítí se 
špatně, nemá sílu něco změnit. Právě naopak: 

přehnané nároky mravních apelů ho jen uvr-
hají do smutku a rezignace. Slavnost Boží mi-
losti, kterou oslavujeme v tomto obrazu čisté 
Panny, nás chce obdarovat nadějí a důvěrou. 
Oslavujeme moc božské milosti, která i nám 
hříšníkům dovoluje, abychom před Boha 
předstoupili čistí a bez poskvrny. Máme-li po 
celý jeden den před očima obraz Neposkvrně-
né, něco v nás se stává čistším a nezištnějším, 
objevujeme v sobě místo, kam nemá naše vina 
přístup, pronikáme v sobě k jádru, které není 
nakaženo hříchem, nýbrž dokonale prosyceno 
Boží milostí. 

Chválíme Boží moc, která je i v nás silněj-
ší než hřích. Maria v nás probouzí touhu po 
vnitřní čistotě a  její obraz vyvolává tušení 
oné čistoty, která už je v nás a  jíž jsme díky 
Kristu schopni. Po této slavnosti už se nebu-
deme cítit přetíženi, nýbrž vykoupeni a mi-
lováni Bohem, zahrnuti milostí Boha a  jeho 
přátelstvím k člověku, které se nám zjevilo 
v Ježíši a které rozvinulo svou něhu a čistotu
v Marii.

Anselm Grün, Petra Reitzová:
Mariánské svátky. Ukazatele cesty k životu 
(Karmelitánské nakladatelství 2006)
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P. Ladislav Heryán SDB

Kolikrát v životě bychom si přáli, aby 
šlo vrátit čas. Třeba když vyslovíme 
špatné slovo na něčí adresu, když 
vlastní hloupostí rozbijeme krásný 
vztah anebo když máme před očima 
desetiletí bezohledně devastovanou 
krajinu. Druhé nedělní čtení (2 Pt 
3,8-14) nás však ujišťuje, že „čekáme 
nová nebesa a novou zemi, kde bude 
mít svůj domov spravedlnost“.

Je jisté, že život na zemi jednoho dne 
skončí, slunce jednou vyhasne a všechno 
bude jinak. Je to zázrak, že žijeme doto-
váni sluncem, z jeho milosti a zadarmo, 

že díky jeho světlu a teplu nemrzneme a neší-
líme tmou. A že ze sluneční energie roste vše, 
čím se živíme, a ona sama se zároveň stále více 
stává zdrojem elektřiny naší každodenní reali-
ty. Je s podivem, že si zázrak pobytu na zemi 
obecně tak málo uvědomujeme, jsme za něj tak 
málo vděčni a že se jako lidstvo i  jednotlivci 
mnohdy k zemi i k sobě navzájem nevděčně 
chováme. 

Vesmír zabydlený Bohem
I naše doba má své apokalyptické vize. Jelikož 
tento text píšu s více než měsíčním předsti-
hem, tedy v čase, kdy denně onemocní třináct 
tisíc lidí koronavirem a sto třicet lidí na něj 
zemře, nemálo z nás žije s podobnými poci-
ty jako moje maminka: „Ta prorokyně Sibyla 
měla pravdu: živí budou závidět mrtvým! To 
se, Ladíčku, fakt blíží konec světa!“ – „Neboj 
se, mami, a hlavně vůbec nechoď ven!“ opa-
kuji jí denně do telefonu, který těch 350 km 
mezi Prahou a Ostravou na rozdíl ode mne 
překoná hravě.

I bibličtí autoři si byli konečnosti dnešní po-
doby světa vědomi, ale vyjadřovali se o ní jako 
děti své kultury, s kosmologií doby, ve které 
žili. Jejich poznání, co do chápání vesmíru, 
se mi i přes naše výkonné teleskopy a družice, 
létající za hranice sluneční soustavy, v mno-
hém jeví dokonalejší a bližší realitě. Jejich ves-
mír je totiž především zabydlen Bohem, jemuž 
se mají zodpovídat ze svého jednání – což je 
myšlenka na dnešní dobu příliš odvážná, a pro 
někoho snad dokonce směšná. 

Také oni žili z energie slunce, ovšem na roz-
díl od mnohých z nás věděli, že i toto slunce 
má svého Pána, který stojí za vším. Slunce, 
podle nich obíhající kolem Země, sice urču-
je délku trvání dne i noci, ale v úryvku z Pe-
trova listu se tvrdí, že „jeden den je u Pána 

jako tisíc roků a  tisíc roků jako jeden den“, 
a činí tak celý náš čas relativním; pisatel se zde 
ovšem moudře inspiroval u autora Žalmu 90, 
který něco podobného tvrdil ještě o několik
století dříve.

Výzva k probuzení
Raná církev musela řešit skutečnost druhé-
ho příchodu Kristova – Mesiáše. Ještě v roce 
padesát, tedy pouhých dvacet let po Ježíšově 
smrti, bude svatý Pavel křesťanům v Soluni 
tvrdit, že se ještě spolu s ním druhého přícho-
du dočkají (srv. 1 Sol 4,15-17). Jistě tím však 
nemyslel vlastní mučednickou smrt, která totiž 
nastala poměrně brzy poté. Naši předkové, ze-
jména díky evangelistu Lukášovi a Pavlovým 
učedníkům, postupně pochopili, že druhý pří-
chod Mesiášův se hned tak rychle konat nebu-
de, a že je proto třeba soustředit se nikoli na 
budoucnost, nýbrž na přítomnost – zkrátka je 
třeba hledat Ježíše dnes, tady a teď, a budouc-
nost ponechat na Pánu Bohu.

Zdálo by se sice, že Pán otálí svá zaslíbení 
splnit (2 Pt 3,9), ale to by nás nemělo vést k ne-
soustředěnému, rozvolněnému životu, nýbrž 
k bdělosti, či ještě lépe – k probuzení. Domní-
vám se, že křesťanství se zrovna v tomto téma-
tu vzácně potkává s buddhismem a jeho ideou 
probuzení, nebo ještě lépe – že zde obě tradice 
vyjadřují obecně lidskou spirituální potřebu, 
která je zároveň návodem k plnějšímu a šťast-
nějšímu životu: žít tady a teď, neboť minulost 
již není a budoucnost ještě nenastala. Fabrice 
Hadjadj v knize Když je všechno na cestě ke zkáze 
(CDK 2019; název knihy je ostatně jeho pře-
kladem první poloviny verše z dnešního textu, 
kdy v našem nedělním liturgickém textu stojí: 
„a tak všechno vezme za své“ – 2 Pt 3,11) roz-
lišuje mezi „budoucností“ (le futur), což pou-
ze označuje budoucí čas našich sloves, a mezi 
„tím, co má přijít, nějakým příštím“ (l’avenir), 
což je realita, nad kterou nemáme žádnou sto-
procentní kontrolu (jak jsme se tomu ostatně 
naučili v době koronaviru) a kterou vždy musí-
me doplnit slovy, jako třeba: „dá-li Bůh“. 

Nenechat se zmást
I  Ježíš často vybízí k  bdělosti, probuzení 
a plně vědomému životu, který je nejlepší pod-
mínkou k přijímání toho, co přichází. Jde to-
tiž o předjímání či zakoušení „nových nebes 
a nové země“ (a nakonec i tu metaforu o zlodě-
ji si náš autor vypůjčil od Ježíše – Mt 24,43). Je 
to čas krásný, a nesmíme se proto nechat zmást 
dobovým apokalyptickým jazykem, jímž je 
jeho podstata líčena, natož apokalyptickými 
vizemi některých našich současníků.

Autor je salesiánský kněz a biblista

V Panně Marii oslavujeme vlastní vykoupení

Obraz Neposkvrněné Panny Marie nám dodává 
důvěru, že nás Bůh bezvýhradně miluje.
 Snímek archiv KT

Čekáme nová nebesa a novou zemi

První křesťané v apoštolu Petrovi viděli a ctili Kristova zástupce. Snímek Pixabay
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Ne 6. 12. 42 40 783 881 42 40 70 71 921 1030 70 71 70 72 70 72 71 73 43 41 71 73 926 1036 71 73 71 73 41 39 72 74 930 1040 72 74 73 75 73 75 71 73 1242 1379

Po 7. 12. 1734 1941 783 881 1734 1941 935 1046 936 1046 1735 1942 1735 1943 74 1943 1604 1817 43 41 75 77 940 1052 75 77 75 77 1604 1818 1605 1818 1649 1866 1605 1819 1605 1819 1606 1819 1609 1823 1238 1374

Út 8. 12. 1606 1820 783 881 1607 1820 1608 1821 813 914 1608 1822 1608 1822 1608 1822 1609 1823 123 133 1609 1823 1264 1403 1609 1823 1609 1823 1610 1824 1611 1825 1661 1878 1611 1825 1612 1826 1612 1826 1609 1823 1242 1379

St 9. 12. 42 40 783 881 42 40 965 1079 965 1079 80 83 80 83 80 83 81 84 43 41 81 84 971 1085 81 84 81 84 41 39 976 1091 976 1091 82 85 82 86 82 86 81 84 1254 1391

Čt 10. 12. 42 40 783 881 42 40 981 1097 981 1097 83 87 83 87 83 87 84 88 43 41 84 88 987 1103 84 88 84 88 41 39 992 1109 992 1109 85 89 86 90 86 90 84 88 1257 1395

Pá 11. 12. 42 40 783 881 42 40 998 1115 998 1115 86 91 87 91 87 91 87 92 43 41 87 92 1004 1121 88 92 87 92 41 39 1009 1126 1009 1126 89 93 89 93 89 93 87 92 1260 1398

So 12. 12. 42 40 783 881 42 40 1014 1132 1014 1132 90 94 90 95 90 95 90 95 43 41 91 95 1019 1138 91 96 90 95 41 39 92 97 1025 1144 92 97 93 97 93 98 95 100 1238 1374

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

1. ČTENÍ Iz 40,1-5.9-11
Čteme začátek tzv. Deuteroizaiá-
še, tedy samostatné knihy vzniklé
v 6. st. př. Kr. Izraelité byli zdecimo-
vaní, v babylonském zajetí, daleko od 
domova, který je v troskách. V této 
atmosféře se Bůh skrze proroka po-
kusí vykreslit skleslému lidu záchranu 
podobně, jak by to dnes učinil reži-
sér ve velkolepém fi lmu: po mnoha 
dramatických událostech přichází 
záchrana!

Čtení z knihy proroka Izaiáše
Těšte, těšte můj národ – praví váš 
Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, vo-
lejte k němu, neboť je skončena jeho 
špatnost, odčiněna jeho nepravost, 
vzal z Hospodinovy ruky dvojnásob 
za všechny své hříchy. Hlas volá: „Na 
poušti připravte Hospodinovi cestu, 
v pustině urovnejte stezky našemu 
Bohu! Každé údolí ať se zvýší a kaž-
dá hora a pahorek ať se sníží! Co je 
křivé, ať se napřímí, co je drsné, ať 
se narovná! Hospodinova velebnost 
se zjeví a každé tělo společně uzří, že 

mluvila Hospodinova ústa.“ Vystup 
na vysokou horu, ty, který hlásáš pro 
Sión radostnou zvěst, pozdvihni moc-
ně svůj hlas, ty, který hlásáš pro Je-
ruzalém radostnou zvěst! Pozdvihni 
(svůj hlas) a neboj se; řekni judským 
městům: „Hle, váš Bůh! Hle, Pán, 
Hospodin, přichází s mocí, jeho rámě 
mu dává vládu. Hle, u sebe má svou 
mzdu a před sebou má svůj zisk. Jako 
pastýř pase své stádo, svým ramenem 
shromažďuje beránky, ve svém klínu 
je nese, březí ovce šetrně vede.“

MEZIZPĚV Žl 85,9ab+10.11-12.13-14
Zaslíbení pokoje zůstává platné 
i dnes. Prosme o něj.

* Pane, ukaž nám své milosrdenství!
Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, 
Bůh: jistě mluví o pokoji pro svůj lid 
a pro své svaté. Jistě je blízko jeho 
spása těm, kteří se ho bojí, aby sídlila 
jeho velebnost v naší zemi.
*
Milosrdenství a věrnost se potkají, 
políbí se spravedlnost a pokoj. Věr-

nost vypučí ze země, spravedlnost 
shlédne z nebe.
*
Hospodin též popřeje dobro a naše 
země vydá plody. Spravedlnost bude 
ho předcházet a spása mu půjde
v patách.
*

2. ČTENÍ 2 Petr 3,8-14
Druhý list Petrův patří k nejmladším 
textům Nového zákona, zřejmě odrá-
ží atmosféru prvních křesťanů. Čeka-
li, že Ježíš přijde jen pár let po zmrt-
výchvstání. Nepřišel, a tak se ptají 
proč. Autor vykresluje konec světa 
pomocí tehdejší představy o vesmíru. 
Přes dobovou představu světa zazní-
vá podstatné: Pán přeci přijde a my 
ho máme přivítat do připraveného 
domu svého „já“.

Čtení z druhého listu svatého apoštola 
Petra 
Jednu věc, milovaní, nesmíte přehléd-
nout: že je u Pána jeden den jako tisíc 
roků a tisíc roků jako jeden den. Ne 

že by Pán otálel splnit to, co slíbil, jak 
ho někteří (lidé) obviňují z otálení, ale 
je k vám shovívavý, protože nechce, 
aby někdo zahynul, naopak chce, aby 
se všichni dali na pokání. Ten den 
Páně však přijde jako zloděj a tehdy 
nebesa náhle s rachotem pominou, 
živly se stráví žárem i země a všech-
no, co se na ní bude nalézat. A tak 
všechno vezme za své. Jak vám proto 
musí ležet na srdci, abyste žili svatě 
a zbožně, a tak očekávali a urychlo-
vali příchod toho Božího dne, kdy se 
nebesa stráví v ohni a živly rozplynou 
v žáru. Ale my čekáme – jak on to slí-
bil – nová nebesa a novou zemi, kde 
bude mít svůj domov spravedlnost. 
Když tedy na to musíte čekat, milo-
vaní, horlivě se snažte, abyste byli 
před ním bez poskvrny a bez úhony
v pokoji.

EVANGELIUM  Mk 1,1-8
Marek otevírá své evangelium vy-
stoupením nového proroka – Jana 
Křtitele kolem roku 30 po Kr., kdy 
je zem ovládána Římany. Jan je vy-

líčen jako nevšední strhující posta-
va. Je to čas nabitý očekáváním pří-
chodu Mesiáše – krále, který Izraele 
vysvobodí. A Jan Křtitel říká: „Právě
přichází!“

Slova svatého evangelia podle Marka
Začátek evangelia o Ježíši Kristu, 
Synu Božím: Je psáno u proroka Iza-
iáše: „Hle, já posílám svého posla 
před tebou, on ti připraví cestu. Hlas 
volajícího na poušti: Připravte cestu 
Pánu, vyrovnejte mu stezky!“ Když 
Jan Křtitel (vystoupil) na poušti, hlá-
sal křest pokání, aby byly odpuštěny 
hříchy. Vycházel k němu celý judský 
kraj a všichni jeruzalémští obyvate-
lé, dávali se od něho křtít v řece Jor-
dánu a (přitom) vyznávali své hříchy. 
Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem 
boků kožený pás. Živil se kobylkami 
a medem divokých včel. Kázal: „Za 
mnou už přichází mocnější, než jsem 
já; nejsem hoden, abych se sehnul 
a rozvázal mu řemínek u opánků. Já 
jsem vás křtil vodou, ale on vás bude 
křtít Duchem svatým.“

neděle 6. 12.  Mk 1,1-8
Jan se dovede umenšit, aby vynikl 
Kristus. Dovedeme obrátit pozor-
nost k Bohu, když nás náhodou ně-
kdo chválí a něco se nám daří? Kon-
krétní námět pro adventní čas!

pondělí 7. 12. Lk 5,17-26
Nechybí nám vynalézavost a ochota 
rozebrat třeba i střechu, která nám 
zakrývá Ježíšovu uzdravující moc?

úterý 8. 12. – slavnost Panny Marie počaté 
bez poskvrny prvotního hříchu
 Gn 3,9-15.20
Maria učinila konec tomuto nepřátel-

ství. Už ve chvíli, kdy byla počata, za-
čalo „svítat“ na lepší časy. Budu o tom 
rozjímat při pohledu na adventní čer-
vánky.

středa 9. 12. Mt 11,28-30
Jho a břemeno mého pastýře netlačí 
a netíží. To my sami si občas „naklá-
dáme“ – i svými hříchy…

čtvrtek 10. 12. Mt 11,11-15
Jan Křtitel uzavírá starý věk a otevírá 
nový. Sám náš Pán jeho dějinnou úlo-
hu oceňuje. Nesnažím se já o „zakon-
zervování“ toho, co vyhovuje mně, ale 
druhé neoslovuje?

pátek 11. 12.  Mt 11,16-19
Syn člověka, dokonalý člověk, doko-
nalý Bůh – ať je naším měřítkem. My 
totiž dokážeme kritizovat a hodnotit 
představitele církve tak, že málokdo 
obstojí…

sobota 12. 12.  Mt 17,10-13
Umlčování nepohodlných hlasate-
lů pravdy pokračuje do našich dnů. 
Vzpomenu na tábory nucených prací, 
na vězněné pro jeho jméno. S vděč-
ností a úctou se zamyslím nad jejich 
nekonečným adventem.

Připravilo Pastorační středisko 
 Arcibiskupství pražského

6. 12. – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Barva fi alová, 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
Evangelium Mk 1,1-8 
Krédo, preface 1. adventní. 
Dnes není dovolena pohřební mše.
Žaltář 2. týdne.

7. 12. – památka sv. Ambrože, 
biskupa a učitele církve
Barva bílá, mše vlastní.
1. čtení Iz 35,1-10 
Žl 85,9ab+10.11-12.13-14, 
odp.: Hle, Bůh náš přijde a spasí nás.
Evangelium Lk 5,17-26
V českobudějovické diecézi:
slavnost sv. Mikuláše, biskupa, 
hlavního patrona diecéze
Modlitba uprostřed dne má žalmy 
z doplňovacího cyklu. 
Barva bílá, Gloria, Krédo, 
preface o duchovních pastýřích. 
Nelze použít čtvrté anafory. 
Modlitba před spaním 2. nedělní.
Ve všech diecézích:
Nešpory 1. z následující slavnosti. 
Modlitba před spaním 1. nedělní.

8. 12. – Slavnost PANNY MARIE, 
POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO 
HŘÍCHU – doporučený svátek
Modlitba uprostřed dne má žalmy 
z doplňovacího cyklu.
Barva bílá, mše vlastní, Gloria.
1. čtení Gn 3,9-15.20
Žl 98 (97),1.2-3ab.3c-4, 
odp.: Zpívejte Hospodinu píseň no-
vou, neboť učinil podivuhodné věci. 
2. čtení Ef 1,3-6.11-12
Zpěv před evangeliem: Aleluja. Zdrá-
vas Maria, milostiplná, Pán s tebou, 
požehnaná tys mezi ženami. Aleluja.
Evangelium Lk 1,26-38
Krédo, preface vlastní. 
Nelze použít čtvrté anafory.

9. 12. – středa po 2. neděli adventní
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Iz 40,25-31 

Žl 103,1-2.3-4.8+10, 
odp.: Veleb, duše má, Hospodina!
Evangelium Mt 11,28-30
Nebo:
sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
Barva bílá, mše z této památky.

10. 12. – čtvrtek po 2. neděli adventní
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Iz 41,13-20 
Žl 145,1+9.10-11.12-13ab, 
odp.: Milosrdný a milostivý 
je Hospodin, shovívavý a plný lásky.
Evangelium Mt 11,11-15
Nebo: Panny Marie Loretánské
Barva bílá, mše z této památky.

11. 12. – pátek po 2. neděli adventní
Barva fi alová, mše feriální.
1. čtení Iz 48,17-19 
Žl 1,1-2.3.4+6, odp.: Kdo tě, Pane, 
následuje, bude mít světlo života.
Evangelium Mt 11,16-19
Nebo: sv. Damasa I., papeže
Barva bílá, mše z této památky.

12. 12. – sobota po 2. neděli adventní
Barva fi alová, ranní mše feriální.
1. čtení Sir 48,1-4.9-11 
Žl 80,2ac+3b.15-16.18-19, 
odp.: Bože náš, obnov nás,
rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
Evangelium Mt 17,10-13
Nebo: Panny Marie Guadalupské
Barva bílá, ranní mše z této památky.
Nešpory 1. a večerní mše 
z následující neděle.
Dnes večer a zítra po celý den se 
může užívat parament růžové barvy.

13. 12. – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Barva fi alová, mše vlastní. 
1. čtení Iz 61,1-2a.10-11
Lk 1,46-48a.48b-50.53-54, 
odp.: Můj duch jásá v mém Bohu! 
2. čtení 1 Sol 5,16-24
Evangelium Jan 1,6-8.19-28 
Krédo, preface 1. nebo 2. adventní. 
Dnes není dovolena pohřební mše.
V těchto dnech je možné žehnat bet-
lémské světlo (Obřady žehnání, s. 557).
Žaltář 3. týdne. (hfr)

Celé dějiny spásy lze vyprávět jako 
příběh o zrazené a znovu obnove-
né lásce ženicha a nevěsty. Ženich 
je Bůh, Hospodin, nevěsta lidstvo, 
zastoupené vyvoleným národem 
a později církví. Úlohou proroků pak 
je přivést nevěstu zpátky k její první 
a jediné opravdové lásce.

Prorok se stává hlasem Ženicha, 
který promlouvá k srdci své milova-
né. Vybízí ji k pokání, očištění, aby 
mohla opět zakusit prvotní svěžest 
něžné lásky toho, který se k ní nyní 
sklání ve svém milosrdenství a nabízí 
jí  nový začátek. „Proto ji přemluvím, 
uvedu ji na poušť, budu jí promlou-
vat k srdci,“ říká kniha proro-
ka Ozeáše (2,16). Podobně pro-
mlouvá Izaiáš v dnešním prvním 
čtení: „Těšte, těšte můj národ… 
Mluvte k srdci Jeruzaléma, volej-
te k němu.“ Totéž radostné posel-
ství bychom mohli vyjádřit i jinak: 
„Raduj se, siónská dcero. Skončil čas 
tvého pokání, Pán ti odpustil tvé hří-

chy. Zvedni hlavu, neboť on přichází.
Už je blízko.“

Najednou všechno, co koná Jan 
Křtitel, poslední a největší z proro-
ků, dává smysl. Jak čteme v evan-
geliu: Jan „vystoupil na poušti“, kde 
„hlásal křest pokání“ a „všichni jeru-
zalémští obyvatelé dávali se od něho 
křtít v řece Jordánu a vyznávali své 
hříchy“. Mojžíš kdysi na poušti po-
světil Boží lid a oni si vyprali šaty 
(srv. Ex 19,14), aby byli připraveni 
na uzavření smlouvy s Hospodinem 
na Sinaji. Jan Křtitel obmytím ve 
vodě na znamení obrácení připravu-
je srdce nevěsty na uzavření smlouvy 
nové a věčné. Takové je poslání Ja-
novo: připravit nevěstu a ukázat na 
Ženicha: „Hle, beránek Boží!“ Jan 
tak přidává svůj hlas ke sboru dáv-
ných proroků: „Hle, váš Bůh! Hle, 
Pán, Hospodin, přichází s mocí“
(Iz 40,9n).

Každá věrná židovská nevěsta 
dodnes zachovává zvyk před svat-

bou navštívit rituální lázeň zvanou 
mikve. Do ní se třikrát celá ponoří, 
aby se duchovně očistila a byla krás-
ná, jakoby znovuzrozená, pro setkání 
s ženichem. To, čeho byl křest Janův 
pouhým předobrazem a co pozoru-
hodným způsobem stále uchovává 
živá židovská tradice, se naplnilo ve 
křtu svátostném, jak působivě vyja-
dřuje Katechismus katolické církve: 
„Celý křesťanský život nese známky 
snubní lásky Krista a církve. Již křest, 
který uvádí do Božího lidu, je svateb-
ním tajemstvím: je jakoby svatební 
lázní před svatební hostinou, eucha-
ristií“ (KKC 1617, upraveno). A na 
jiném místě: „Nově pokřtěný, který 
se stal Božím dítětem a byl oblečen 
do (bílého) svatebního roucha, je (při 
prvním svatém přijímání) připuštěn 
‚k svatební hostině Beránkově‘ a při-
jímá pokrm nového života, tělo a krev 
Kristovu“ (KKC 1244).

P. KAREL SKOČOVSKÝ,
kaplan v Zábřehu

Mluv k srdci Jeruzaléma 
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ŽIVOTNÍ VÝROIČÍ
� Náš pradědeček, dě-
deček, tatínek a man-
žel Josef Bečica se do-
žívá 90 let. Děkovná 
mše svatá bude 6. pro-
since 2020 na sv. Mi-
kuláše, v den jeho na-

rozenin, v 11 hodin v kostele Navštívení 
Panny Marie v Trnavě. Zde poděkuje Pá-
nu Bohu za velkou rodinu, starostlivost 
a  láskyplnou péči manželky i za 33 let 
služby kostelníka. Hojnost Božího po-
žehnání, zdraví, trpělivost v bolestech 
a ochranu Panny Marie mu přejí manžel-
ka Marie, 8 synů s manželkami, 9 vnuků, 
11 vnuček a 9 pravnoučat.  ŽV 49–2256

SLUŽBY – PRÁCE
� Ozvučování kostelů. Nová uni-
kátní technologie za příznivou cenu. 
Nabídky a poradenství zdarma: 603 
553 650 pecka@otvp.cz, 731 023 694 
ot.rychlik@gmail.com, 603 838 632 
bolcekv@seznam.cz B 49–2186

� Přenosné i pevné ozvučení koste-
la, ceny již od 7 500 Kč, pětiletá záruka. 
Bezplatná konzultace ve Vašem kostele 
kdekoli v ČR a SR. www.ozvuk.net, mob.: 
608 433 983. B 49–2252

PODNÁJEM – PRONÁJEM
� Pronajmu byt 2+1 55 m2 v  centru 
Frýdku-Místku. Mob.: 605 484 947.
 PP 49–2245

KOUPĚ – PRODEJ
� Koupím vyřazené ornáty, pluviál,
manipul aj., i  pošk. Mob.: 603 410 
736.  K 49–2109

� Staré odznaky, noty, gramodesky 
a pohledy koupím. Mob.: 602 336 945. 
 K 49–2114

� Prodám vlašské ořechy louska-
né chutné 220 Kč/kg, sušené švestky 
140 Kč/kg, suš. meruňky 160 Kč/
kg, suš. jablka 270 Kč/kg, suš. višně 
405 Kč/kg. Min. odběr 5 kg dohromady. 
Pošlu. Mob.: 774 180 070. K 49–2198

� Křesťanský antikvariát koupí (du-
chovní, filozofie, umění, poezie, ces-
topisy atd.) nejlépe celé pozůstalosti 
či knihovny. Platba ihned. Nabídněte. 
Mob.: 720 254 225.  K 49–2203

� Puzzle betléma 
260–2 028 dílků. Ce-
na 180–500 Kč. Řím.
kat. farnost Třebíč-
-město, Martinské 
nám. 20, 674 01 Tře-

bíč; 728 045 354; www.trebicmartin.cz 
 K 49–2255
� Koupíme „šedý mor“ – galoše
z 50. – 60. let (jen šedé), i na dobové fot-
ce. Mob.: 735 437 163.  K 49–2262
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Každý nový předplatitel 
získá obrazového průvodce 
obnovou barokní památky

MARIÁNSKÝ SLOUP
s podpisem autorky
a dárek s překvapením

� Koupím housle, violu, violoncello, 
kontrabas v jakémkoli stavu. Mob.: 775 
480 777.  K 49–2237
� Koupím vánoč. ozdoby, řetězy, osvět-
lení, betlém aj. Mob.: 603 410 736.
 K 49–2253

SEZNÁMENÍ
� 30letý, svobodný, 
pracující muž, s  ma-
turitou, katolík, šikov-
ný a hodný, spolehlivý, 
trochu nepraktický, ži-
jící ve svém vlastním 
bytě ve Středočeském 

kraji, s handicapem – těžkou nedoslý-
chavostí s kompenzací sluchadly. Ten-
to handicap byl způsoben úrazem – po 
narození krvácení do mozku. verbální 
komunikace i český ZJ, hledá hodnou, 
praktickou dívku/ženu, prostou, pra-
covitou a trpělivou, s kladným vztahem 
k manželství a vlastní rodině, dětem. 
 S 49–2235
� Kluk z JM, 27/182, hledá hodnou 
dívku-ženu, katoličku, do 30, nejraději 
z vesnice, které nevadí zvířata a vše ko-
lem nich a má ráda výlety autem. Zn.: 
Společný život. S 49–2243
� Pro kamarádku hledám přítele, 
64-69letého, se zájmem o kulturu, his-
torii a  pěší turistiku. Jihlava a  okolí. 
Mob.: 603 517 164. S 49–2251

sleva 15 %

v e-shopu

Komenský by zajásal
Příběh Siriri
L. Böhmová, K. Lachmanová

NOVINKA

brož.,
336 str.

349 Kč

Zázraky Jana Pavla II.
Paweł Zuchniewicz

NOVINKA

brož.,
224 str.

249 Kč

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

Martin
T. Zikmund
(Katolický týdeník
2015)

HLEDAT
PÁNOVU
TVÁŘ

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

247 str., 195 kč

Karmelitánské nakladatelství, s.r.o.: 
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

Karmelitánské nakladatelství, s.r.o.: 
Zákaznický servis, Thákurova 3, 160 00, Praha 6 – 

Dejvice, Tel: 230 233 591, zasilky@kna.cz, www.

ikarmel.cz P&A Nebojsa: Uhřice 76, 683 33, tel.: 

602 789 568, 517 367 656, e-mail: pnebojsa@

cmail.cz VELKOOBCHODNÍ OBJEDNÁVKY: 

obchod@kna.cz, tel.: 230 233 591 Hosana: 

Komenského 3, 757 01 Valašské Meziříčí, e-mail: 

hosanavalmez@seznam.cz, tel.: 732 369 080

Kontaktní adresy:

Kontaktní adresy:

Přeskočit horu
Zdeněk Jančařík
Autor původně 
chtěl čtenářům 
předložit čtivou 
praktickou pří-
ručku, jak zdár-
ně absolvovat 
duchovní cvičení. 
Jak se na ně při-

pravit, co si s sebou vzít i nevzít, 
čím se nenechat zaskočit, co se 
bude během těch dnů odehrávat 
v jejich nitru, co je může polekat 
a co rozptylovat, takže celá snaha 
přinese jen poloviční užitek. Jen-
že do duchovních cvičení vstupuje 
každý i se svým osobním životním 
příběhem, i ten se tu hlásí o slo-
vo! Před účastníkem se tu rozba-
lují vzpomínky na dětství, na různá 
zranění, na vlastní konverzi a ces-
tu ke kněžství. Aspoň to se přiho-
dilo autorovi knížky, salesiánské-
mu knězi a známému publicistovi. 
 Brož., 155 str., 179 Kč



Akademická sochařka OTILIE 
DEMELOVÁ ŠUTEROVÁ je 
autorkou výzdoby několika 
kostelů a před její křížovou 
cestou se modlí také vězni 
na Mírově. O její tvorbě 
i o vztahu k víře s ní rozmlouvala 
jedna z jejích dcer a zároveň 
spolupracovnice KT.

Už z dětství si tě vybavuji, jak stojíš se špachtlí 
u stojanu a modeluješ něco z hlíny, zabraná do 
práce. V té koncentraci bylo něco, kvůli čemu 
jsem si nedovolila rušit nebo zlobit, ale zároveň 
jsem si říkala, že tak bych žít nechtěla: zavřená 
v samotě ateliéru. Ty jsi tak prožila desítky let. 
Nechyběl ti kontakt s lidmi?
Je pravda, že tato profese vyžaduje určitou 
osamocenost. Samozřejmě byly návštěvy přá-
tel vždy vítány, ale to je něco jiného. Je fakt, že 
schopnost samoty je pro mě dar, jinak bych 
u této práce nevydržela. Možná je to i tím, že 
jsem neměla sourozence – doma jsem si nemě-
la takříkajíc s kým hrát, obklopovali mě dospě-
lí dvou generací: rodiče i prarodiče. A velice 
ráda jsem si pořád kreslila.

Proč ses jako dívka ne zrovna robustní tělesné 
konstituce rozhodla pro obor tak fyzicky 
i technicky náročný?
Den před přijímačkami na Střední umělecko-
průmyslovou školu v Uherském Hradišti se mi 
poprvé dostala do ruky hlína díky tatínkovi, 
který mi jí trochu přinesl z cihelny ve Váža-
nech u Kroměříže. Zkoušela jsem vymodelo-
vat hlavu, ale nevěděla jsem, jak na to. Další 
adepti na zkouškách už většinou měli za sebou 
možnost připravit se coby učni v keramických 
továrnách i pod odborným dohledem. Neab-
solvovala jsem ani žádnou LŠU či ZUŠ. Přes-
to při zkouškách rozpoznali moji schopnost 
plastického vyjádření, a tak jsem byla přijata 
na keramiku.

A jak ses dostala k samotnému sochařství?
To bylo až na pražské Vysoké škole umělecko-
průmyslové. Na uherskohradišťské „umprum-
ce“ jsme od prvního ročníku měli modelování 
pod vedením profesora Stanislava Mikuláští-
ka a také jsme se věnovali technologii kerami-
ky. V dílnách nás vedl pan Úředníček z Tupes 
a museli jsme si omakat všechno – od točení 
na kruhu až po pálení v peci. Když jsme měli 
za úkol „keramické figurky“, někteří spolužá-
ci je modelovali z válečků, ale já jsem už teh-
dy nakládala plnou hmotu a po modelaci ještě 
vláčnou hliněnou sošku vybírala, aby byla dutá 
a po vyschnutí se mohla pálit.

Ke hlíně máš vztah až emocionální. Čím tě 
tento materiál tak uchvátil?
Především je pro mě velmi přijatelný. Nikdy 
jsem nebyla silák, abych tesala do kamene, 
a dřevo mě také nelákalo. Jednou jsem zkou-
šela pracovat s opukou, která je poměrně měk-
ká a snadno opracovatelná, ale když jsem ji 
pak brousila, dráždilo mě to kvůli citlivým prů-
duškám. Hlína pro mě má úžasné vlastnosti 
i v tom, že s ní můžu pracovat jako vlaštovka. 
Postupně po částech naložit i velkou hmotu 
a dělat i věci rozměrnější. Proto je to pro mě 
fantastický a zvládnutelný materiál.

Bylo úžasné, když jsem v dospělosti v mu-
zeu na Kypru viděla asi metrovou sochu 
z archaického období, ještě před klasickým 
řeckým sochařstvím. Měla uraženou ruku 
a dovnitř bylo vidět, a tak jsem zjistila, že je 
dělaná úplně stejným způsobem, stejnou tech-
nologií. Jen tehdy se pálilo dřevem, zatímco 
teď plynem nebo elektřinou. Jinak stejné re-
spektování materiálu, stejné postupy.

Jednotlivé díly, na něž jsi plastiky rozřezala 
a vybrala, jsi po vysušení vozila k výpalu do 
keramických závodů v Břeclavi-Poštorné. To je 
továrna, kde si člověk připadá jako v 19. století. 
Vím, jak ti přirostla k srdci, a také si vybavuji, 
jak jsi tam pokaždé s obavami volala, jestli 
po všech privatizačních procesech ještě vůbec 
fungují…
Ano, je to dar skoro shůry, že Poštorná stále 
jede, a doufejme, že pojede dál. Pálí se tam 
hlína obsahující ostřivo, kdy se do jílu přidá-
vají další příměsi, aby i objemné výrobky měly 

zpevněnou vnitřní strukturu a vydržely výpal 
při žáru okolo 1 250 stupňů. A nemyslím jen 
sochy. Vždy se tam dělala především užitková 
keramika, ale i výtvarníci měli možnost tam 
díky souhlasu vedení vytvářet svá díla.

Jsou tam obrovské pece, které se nemůžou 
vypnout ani kvůli dovolené nebo svátku, ten 
proces musí pořád běžet. Dříve se tam vyrá-
běly kanalizační roury a jiné produkty pro sta-
vebnictví, které později nahradily plasty, takže 
v minulých letech nastaly problémy s odbytem 
a mnohokrát už to s  fabrikou vypadalo vše-
lijak. Ještě za Rakouska-Uherska se vědělo, 
jak je poštorenský materiál kvalitní, a dodnes 
v Poštorné stojí nádherný keramický kostel, 
fara a škola z tohoto materiálu, zářícího svý-
mi zemitými barvami. Také střecha katedrály
sv. Štěpána ve Vídni byla v 50. letech 20. století 
opravena novými taškami z Poštorné.

Za minulého režimu výtvarníci pracovali pro 
architekturu na společenskou objednávku. 
Dnes se na toto období pohlíží s despektem, 
ale zároveň vidíme snahy díla z této éry 
zdokumentovat, mnohá jsou s pečlivostí 
restaurována. Jak hodnotíš tuto dobu ty?
Je potřeba rozlišovat: Tehdy existoval Svaz 
českých výtvarných umělců, jehož členové by-
li i politicky aktivní na různých postech, a po-
kud se vyskytl ideologicky angažovaný úkol, 
dostávali tyto zakázky oni. Naštěstí to ale ne-
bylo tak, že by v tomto smyslu tvořili všichni 

profesionální výtvarníci. Byla svobodná volba 
každého člověka, jak se podle svého naturelu 
se společenskými úkoly popasuje.

Ať se v tehdejším plánovaném hospodářství 
stavělo cokoli, škola či poliklinika, vždy se po-
čítalo s tím, že tři nebo čtyři procenta rozpočtu 
půjdou na výtvarnou výzdobu (buď sochy, ne-
bo obrazy, art protisy, tapiserie, mozaiky atd. 
včetně drobných grafik) podle toho, jakou vizi 
měl architekt. Tento proces procházel komise-
mi, kde seděli fundovaní odborníci: architekti, 
malíři, sochaři i zástupci investora pro kon-
krétní zakázku. Mám osobní zkušenost pouze 
s tím, jak to fungovalo v tehdejším Gottwaldo-
vě a v Bratislavě. Práci pro architekturu do-
stávali vesměs pouze profesionální výtvarníci.

Mohla jsi tvořit svobodně?
Pojímala jsem témata v souladu se svým za-
ložením. Vždy jsem měla na mysli konkrétní 
místo a lidi, pro které je dílo určeno. V osm-
desátých letech jsem například dělala plastiku 
„Odloučení“ do smuteční síně v Jasenné na 
Valašsku. Když jsem nesla návrh do komise, 
potkala jsem kolegu, který se podivil nad tím, 
co to v této době nesu. Prošlo to. Byl to figu-
rativní reliéf: ženská postava v určitém gestu 
odevzdání se i smíření plus další symbolika.

Vzpomínám si, že to bylo v roce 1982. Viděla 
jsem v tom ženu odlétající z pozemského 
světa někam nahoru a nad její hlavou motiv 

tří ptáků. To zrovna umřela babička, tvoje 
maminka. Tam mi najednou došlo, aniž se 
o tom doma mluvilo, že to souvisí s vírou.
Inklinaci k  víře jsem v  sobě jako pokřtěná 
vždy měla, byť jsem od studentských let neby-
la „praktikující“ katoličkou. Do kostela jsem 
chodila většinou sama, mimo bohoslužby. Na 
začátku devadesátých let, když jsem zrovna 
osazovala reliéfy v břeclavské nemocnici, mě 
přátelé z Mikulčic požádali, jestli bych je svým 
autem mohla zavézt na vernisáž do jedné ves-
nice v Rakousku, protože se jejich vůz pokazil. 
Byla to výstava členů křesťanského sdružení 
Sursum c orda, umělců i  teoretiků, kteří mě 
pak začali zvát mezi sebe. Velmi ráda jsem se 
s nimi scházela na literárně hudebních veče-
rech spojených s vernisážemi, byli to prima, 
přátelští lidé.

Potom začaly přicházet příležitosti k tvorbě 
pro sakrální architekturu. Jak ses dostala 
do věznice na Mírov, kam jsi dělala křížovou 
cestu?
V roce 1996 jsem se zúčastnila duchovního zá-
jezdu do Itálie, kde byl také P. Antonín Pospí-
šil. Hodně jsme spolu mluvili. Říkal mi o zbo-
řené kapličce v Jívové, kterou se rozhodl znovu 
vybudovat. Vyhledal mě potom v novém koste-
le v Otrokovicích, když jsem zrovna na lešení 
osazovala reliéf sv. Vojtěcha. Vylezl za mnou 
na žebřík a vysvětlil mi cestu do Jívové. Tam 
jsem pak dělala lehce glazovaný reliéf Panny 
Marie a ještě plastičtěji pojatý motiv pro ne-
daleká Boží muka.

Následovalo krásné svěcení, kdy pan bis-
kup Josef Hrdlička při řeči zmínil, že by do 
kostelíka sv. Markéty v areálu věznice na Míro-
vě chtěli křížovou cestu a zdali bych se do toho 
nepustila. Vypravila jsem se na Vyšehorky za 
P. Františkem Líznou, který na Mírově vyko-
nával duchovní službu. Přál si, abych zdůraz-
nila motivy blízké odsouzencům: Ježíš před 
Pilátem, lotři ukřižovaní společně s Kristem, 
a hlavně pouta – svázané ruce. A pak přichá-
zely další příležitosti.

Sledovala jsi nedávné dění kolem Mariánského 
sloupu v Praze?
Samozřejmě ano, i když vzdáleně, v televiz-
ním zpravodajství. Ovšem spíš jsem se jen po 
částech dozvídala, kdo byl pro a kdo proti, ale 
celistvé přiblížení samotného díla mi chybělo. 
Je teď pro mě nesnadné dostat se do Prahy, ale 
velmi ráda bych ho viděla na vlastní oči v ce-
lém kontextu. Je to kus poctivé práce.

Občas se stává, že jsou sochy nebo budovy 
odstraněny, protože přijde nový styl, nová 
móda. Není to škoda, neztrácí se tím svědectví 
o určité etapě?
Pořád se toho naštěstí hodně uchovalo a zvláš-
tě v Evropě přetrvávají hodnotné věci díky sa-
králnímu umění a architektuře napříč staletí-
mi. Kostely byly vždy výsostným uměleckým 
prostředím, aby i prostý lid mohl vnímat krá-
su: nádhernou hudbu, výtvarný výklad Písma 
a života světců. A zachovala se i šlechtická síd-
la, kde vždy byla kaple nebo svatyně.

Ač nejsi zrovna příkladně praktikující 
katolička, v pokročilém věku jsi přijala svátost 
biřmování. Proč?
Rozhodující podle mě je, jak hluboko v duši 
je víra. Jednu plastiku jsem nazvala „Prosba 
a dík“. A o to jde. Vždycky když přišel závaž-
ný úkol, jsem si neřekla: „Teď si vyhrnu ruká-
vy a zvládnu to.“ To ne! Byla jsem vděčná, že 
můžu tvořit a že se občas něco podařilo. Dělala 
jsem to z potřeby vnitřní výpovědi a pro vní-
mavé lidi. Vše se potom soustředilo do potře-
by poděkování, vyjádřeného touhou po přijetí 
svátosti biřmování.

Mám radost, když sochy vystoupí ze samo-
ty ateliéru. Smyslem mé práce není, aby byla 
líbivá, ale aby nesla určité poselství, které je 
v ní zašifrováno. Když to tam lidé najdou, jsem 
šťastná, že se to potkalo.

HELENA MRÁČKOVÁ
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OTILIE DEMELOVÁ ŠUTEROVÁ 
(nar. 1940 v Kroměříži) žije a stále 
pracuje ve Zlíně-Lhotce. Vedle komorní 
tvorby vytvořila řadu děl pro civilní 
i sakrální architekturu, mimo jiné 
reliéf sv. Vojtěcha pro nový kostel 
v Otrokovicích, sv. Hedviku pro kostel 
v Darkovicích i několik křížových cest. 
Je autorkou plastiky „Přesvědčení“ 
pro památník PTP v Kroměříži.

„Smyslem mé práce je, aby nesla poselství, a když ho tam lidé najdou, jsem šťastná,“ říká
o své tvorbě Otilie Demelová Šuterová. Snímek autorka
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TEN POCIT, KDYŽ
ZNOVU VIDÍTE SVĚT 
NA VLASTNÍ OČI.

www.radioteka.cz
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Nová sbírka textů oblíbeného spisovatele 
a moderátora Františka Novotného 
s ilustracemi Jiřího Anderleho

Na třiceti šesti stranách v pěti číslech během 
jednoho roku redakce a její spolupracovníci ote-
vírají témata, která „hýbou“ rodinami. Snaží se 
povzbudit v duchovním životě, poradit ve vý-
chově, ale dotknout se i těžkostí, jako jsou napří-
klad závislosti, přílišná pozornost informačním 
technologiím či problematika homosexuality. 

„Časopis založili manželé Tělupilovi z Olo-
mouce, kteří stáli u zrodu našeho Centra pro 

rodinný život. Dávno před rokem 1989 se sna-
žili podporovat setkávání rodin. Byli v kon-
taktu s podobně smýšlejícími lidmi i za hra-
nicemi naší vlasti. Aktivně překládali a snažili 
se dostávat do naší země myšlenky ochrany 
života od samého početí a  metody přiroze-
ného plánování rodičovství,“ přibližuje šéf-
redaktorka časopisu Šárka Chlupová. Br-
zy po revoluci Tělupilovi s přispěním přátel 

v zahraničí přivezli do Olomouce jednu z prv-
ních kopírek. „Na tehdejší dobu to bylo ně-
co nevídaného. Centrum pro rodinný život 
začalo tehdy organizovat semináře a  hned 
v  roce 1990 vydávat pro účastníky bulletin 
Rodinný život, který se lety rozvinul do sou-
časné podoby časopisu,“ vypráví Marcela 
Řezníčková, redaktorka, která stála u zrodu
časopisu. 

Dnes má Rodinný život (www.rodinnyzivot.
eu) náklad jedenácti set kusů. Není určen jen 
pro olomouckou arcidiecézi, ale putuje do celé 
České republiky. Několik čtenářů má i v zahra-
ničí, protože v elektronické podobě jej může 
redakce odeslat kamkoli do světa. 

„Byli bychom rádi, kdyby se náklad zdvoj-
násobil, abychom pronikli k dalším rodinám, 

které nás ještě neznají, a dělali jim radost – 
výběrem zajímavých témat či přínosnými roz-
hovory s různými osobnostmi. Chtěli bychom, 
aby v každém čísle našly povzbuzení,“ vyslo-
vuje své přání k  třicátým narozeninám šéf-
redaktorka Šárka Chlupová a dodává: „Také 
bychom našim přispěvatelům přáli spoustu 
skvělých nápadů a rodinných zážitků, o kte-
rých pak budou čtenáři číst. Díky našim před-
platitelům, kterým nebyla budoucnost časo-
pisu lhostejná, získá časopis novou tvář.“ Od 
příštího roku tak bude Rodinný život vycházet 
barevně, ve větším formátu a rozšířený o čtyři 
strany. „V předvánočním čase je příležitost vě-
novat roční předplatné jako dárek, který bude 
těšit celý rok,“ uzavírá šéfredaktorka.

  JIŘÍ MACHÁNĚ

Na začátku byla kopírka

K čemu a komu má Rodinný život dnes sloužit? 
Má mnohem širší záběr než ve svých počát-
cích. Snažíme se populárně naučnou for-
mou oslovit a  zaujmout všechny generace. 
V každém čísle si svou stránku nebo příspě-
vek najdou děti, mladí lidé, zralé rodiny, ale 
i  senioři. Kromě hlavního tématu nabízí-
me stálé rubriky – například pro děti strán-
ku s  omalovánkami a  hádankami, ukázku 
z dětské knížky s ilustracemi žáků z různých 
škol. Někoho v časopise zaujme komiks, ro-
diče nebo katecheti či kněží v něm najdou tipy 
pro katechezi v rubrice Cherubínek nebo se 
mohou inspirovat pohledem zkušené domi-
nikánské terciářky v Babiččině teologii. Své 
slovo už několikátým rokem mají i kněží, kteří 
vnášejí pohled církve na dané téma nebo se 
pravidelně věnují encyklikám či svátostem. 
Jsme v kontaktu s ostatními diecézními a dě-
kanátními centry pro rodinu, jejichž činnost 
postupně představujeme a nabízíme informa-
ce o aktivitách a programech, které pořáda-
jí. Kdo rád luští, najde v každém čísle křížov-
ku, rodiny si mohou zasoutěžit nebo si uvařit 
oběd podle receptu s příběhem. V oblíbených 
fejetonech nahlížíme do zákulisí velkých ro-
din od mámy na roztrhání až po dědečka
spisovatele.

Každé číslo se věnuje určitému tématu. 
Důležité jsou v  něm postřehy členů rodin, 
které prošly zkušeností, problémem, ale také 
informace odborníků – psychologů, lékařů, 

kněží. Časopis se za dobu své existence 
věnoval už 150 různým oblastem, které se 
dotýkají rodin. Témata se snažíme v každém 
roce poskládat tak, abychom zaujali široké 
spektrum čtenářů. Nechceme se věnovat jen 
problematickým otázkám, i když jsou žádané, 
ale snažíme se prostřídat je s něčím pozitiv-
ním a povzbudivým.

Máte ambici pomáhat ve vedení rodin 
i kněžím? 
Určitě. To je totiž naším hlavním posláním 
v  rámci pastoračního centra. Kromě arci-

diecézního Centra pro rodinný život v  Olo-
mouci máme celou síť děkanátních center pro 
rodinu. Naši kolegové i jejich spolupracovníci 
jsou zváni k přípravám na manželství, na křty 
dětí, na přípravy k prvnímu svatému přijímá-
ní, na setkávání biřmovanců, často organizují 
manželské večery, kurzy o výchově, ale také 
pomáhají nebo přímo vedou společenství ro-
din či seniorů. 

Co považujete za žhavé a potřebné téma? 
Problematiku výchovy. A protože nejsme od-
borný časopis a nezaměřujeme se jen na vý-

chovu, snažíme se alespoň představit různé 
trendy a zkušenosti. 

Neméně důležitá je oblast komunikace – 
především v náročných obdobích života, ne-
boť problémy nechodí po horách, ale po li-
dech. Vážíme si těch, kdo jsou ochotní o svých 
bojích, vítězstvích i prohrách mluvit a často 
svým svědectvím druhým mohou pomoci. 
Víme, že někdy je nutné si přiznat, že mo-
mentální situaci nezvládám, a nebát se hle-
dat odbornou pomoc. I  na to pamatujeme 
v  rámci naší poradny, ať fyzické (přímo na 
centru a v dnešní době i online), nebo v ča-
sopise. Čtenáři mají možnost nejen našim 
odborníkům napsat, ale také se objednat
na konzultaci.

Otevíráte témata, která často bývají 
neuralgickými body, otevřenými ranami, 
o nichž víme, že v nich v rodinách a v životě 
máme defi cit. Setkáváte se i s negativní zpětnou 
vazbou? 
Někdy si už předem říkáme, jaké budou reak-
ce, zda se někoho nedotkneme, neurazíme ho, 
jestli daná problematika nevyvolá vlnu kritiky 
či zda se nám nezačnou odběratelé odhlašovat. 
Ale zatím se to neděje, lidé nám naopak píší 
pozitivní reakce. 

Když jsme přinesli téma homosexuality, na-
psala nám jedna čtenářka poděkování za od-
vahu zařadit kontroverzní téma a ocenila, jak 
jsme je pojednali, naši otevřenost k různým 
názorům, a že jsme vytvořili chápající prostor 
pro rozhovory s  lidmi, kteří s tímto zaměře-
ním žijí. 

Jak se k vám staví církevní autority?
Podporují nás. S biskupy i kněžími spolupra-
cujeme. Nesmírně si vážíme pozornosti k rodi-
nám, které našemu arcibiskupovi Janu Graub-
nerovi opravdu leží na srdci – aby byly zdravé 
a fungující. Náš olomoucký pomocný biskup 
Josef Nuzík je předsedou rady ČBK pro rodinu 
a jeho dopis rodinám KT zveřejnil v minulém 
vydání.  (mach)

Výchova v Rodinném životě hraje prim

Olomoucké Centrum pro rodinný život letos slaví. Už třicet 
let totiž vydává časopis Rodinný život, ceněného průvodce 
a pomocníka života maminek a tatínků, jejich dětí i celé řady 
příbuzných. Ale také kněží, kteří rodiny pastoračně doprovázejí.

Spolupracovnice časopisu Rodinný život Anna Němcová sbírá na výletě s rodinou inspiraci
pro tvorbu rubriky Cherubínek.  Snímek Ondřej Dědič

 O časopisu pro 
celou rodinu
hovoří jeho
redaktorka 
MARKÉTA 
MATLOCHOVÁ. 
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Snad každý zná kláty (staré včelí úly) s po-
dobiznou sv. Ambrože (kolem 340–397), 
který drží v ruce pletenou košnici (slamě-
ný včelí úl – pozn. red.). Hagiografická 
vyprávění popisují, jak včely usedaly ja-
ko roj u jeho dětské tváře a kladly do jeho 
úst med. Hagiografie je svébytný literární 
žánr, který dává čtenáři předporozumě-
ní k tomu, jaký význam měl daný člověk 
pro lidstvo. Chceme-li rozšifrovat, jak se 
sv. Ambrož stal patronem včelařů, je tře-
ba se nejprve seznámit s jeho odkazem. 
Je známo, že byl biskupem v Miláně, pro-
to jde především o  jeho spirituální od-
kaz. Ten nelze pochopit bez základních 
myšlenkových proudů 4. století. 

Ambrožova spiritualita je velkolepou 
syntézou ideálů jeho doby – ideálem je 
člověk moudrý a ctnostný, přičemž stě-
žejní ctností je život prohlubovaný v lásce 
a pokoře. Archetypem lásky pro napodo-
bování je Ježíš Kristus a jeho následová-
ní je založeno především na lásce, která 

proměňuje srdce člověka. V mystickém 
jazyce Ambrožovy doby jde o láskyplné 
sjednocení s vtěleným Slovem (Kristem), 
které sestupuje do duše. Ambrož byl oblí-
beným kazatelem a vytvořil řadu obřadů 
a hymnů, takže se dodnes v Miláně slaví 
takzvaná ambroziánská liturgie.

A jak do toho zapadá příběh s rojem 
u  malého chlapce? Zde nám pomůže 
jedna z teorií umění o tom, jak vzniká 
symbol a jeho obsah. Pisatel či umělec 
má před sebou uvedený příběh (v tomto 
případě sv. Ambrože) a chce ho předat 
v jeho plném významu. Často je při tvor-
bě nutné vyčkat na inspiraci, pročež se 
mnoho umělců na chvíli straní světa, aby 
v nerušené samotě získali inspiraci „shů-
ry“. A pak hledají ve světě formu, která 
se stává symbolem sdělení. Jak ztvárnit 
Ambrožovu moudrost a ideály? Na mysl 
přišly včely, tolik milé starokřesťanům. 
Tato pro ně „rajská stvoření“ bez vlivu 
pádu člověka byla symbolem blízkosti 

Boží přízně. Včely zvěstují, že se narodil 
někdo moudrý, lidu a Bohu milý. Sestu-
pují proto do Ambrožových úst a kladou 
tam med, podobně jako Slovo sestupuje 
do duše.

Kladeným medem je Kristus, které-
ho bude Ambrož lidem zvěstovat, a jeho 
slovo bude pro duši sladké jako med pro 
tělo. Proto má u sebe patron včelařů také 
košnici, aby tím zdůraznil, jaký symbo-
lický význam mají včely v jeho životě. Zá-
roveň – jakožto celibátníka – ho včelí děl-
nice inspirovaly, protože se samy zříkají 
své sexuality, 
aby sloužily cel-
ku. Tak Ambrož 
chápal i význam 
svého slibu celi-
bátu ve smyslu 
služby lidem.

KAREL SLÁDEK, 
přírodovědec, 
včelař a teolog

Není adventní 
věnec jen 
dekorace stolu? 
A proč na něm 
zapalujeme svíčky? 

Adventní věnec patří v  křesťanství 
k  předmětům, které viditelným způ-
sobem vyjadřují skutečnost, jíž si tře-
ba nemusíme všimnout jen na základě 
pozorování. Jde tedy o symbol, který se 
vztahuje k životu člověka (proto mívá ze-
lenou barvu) z pohledu prožívání času 
a potřeby světla. Čas jsme zvyklí vnímat 
jako přímý sled událostí, které by měly 
odněkud někam směřovat. Někteří hledí 
pouze vpřed a svůj život stále zrychlují 
v naději, že prožijí něco, co je uspokojí, 
v čem najdou smysl, co je pobaví či po 
čem touží. Jiní se víceméně ohlížejí zpět, 
vzpomínají, srovnávají, komentují. Kru-
hový tvar adventního věnce však odka-
zuje na nekonečnost lidského života, kte-
rá je darem Stvořitele, a na jeho cyklus. 

Klíčové události z dějin spásy – v nichž 
je Bůh přítomen a jedná v náš prospěch 
– se tak učíme vidět v kontextu našeho 
života. Nejen si je připomínáme, ale mů-
žeme se také účastnit jejich zpřítomňo-
vání při slavení liturgie – abychom je pak 
mohli aktivně prožívat a čerpat z nich. 
Doporučuji nahlédnout do mešních li-
turgických textů pro adventní neděle 
a přečíst si antifony, čtení, úvodní a zá-
věrečnou modlitbu a prefaci. Najdeme 
zde inspiraci, které události a skutečnos-
ti můžeme u adventního věnce rozjímat. 

Světlo na adventním věnci reprezentu-
jí svíčky. Jejich barva by měla odpovídat 
liturgické barvě adventu, která naznaču-
je, že jde o světlo, na které čekáme. V Pís-
mu svatém o něm prohlašuje prorok Iza-
iáš: „Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké 
světlo, obyvatelům temné země vzchází 
světlo“ (Iz 9,1). Oním světlem je Ježíš: „Já 
jsem světlo světa. Kdo mě následuje, ne-
bude chodit v temnotě, ale bude mít světlo 
života“ (Jan 8,12). A tak se s pomocí Pís-
ma svatého můžeme od Ježíše učit – kým 
jsme a jak ho následovat, abychom proži-
li velkou vánoční radost. Právě tu radost 
z Boží přítomnosti mezi námi a ze všech 
příslibů, kterých se nám od něj opakovaně 
dostává. MARIE ZIMMERMANNOVÁ,
 vedoucí Pedagogického centra
 Arcibiskupství pražského

Svatý Ambrož byl oblíbeným biskupem v italském Miláně. Zvolen byl hlasováním lidu ještě 
jako katechumen, který se připravuje na křest. 

Po ukončení střední školy, psal se 
tenkrát rok 1950, jsem začala pra-
covat v jedné pražské kanceláři jako 
korespondentka. Když jsem šla do 
práce, míjela jsem po cestě obchod 
s obuví Baťa, kde jsem jednou neodo-
lala a koupila si tehdejší „hit“ – se-
mišové polobotky. Pochlubila jsem se 
kamarádce, té se moje boty moc líbi-
ly, a tak jsem koupila jedny i pro ni.

A protože jsem si kvůli práci po-
třebovala doplnit znalost těsnopisu 
a psaní na stroji, navštěvovala jsem 
večerní kurz. Po jeho skončení jsem 
pozdě večer jezdila vlakem domů. 
A právě tenkrát – po zakoupení bot 
kamarádce – se mi udála příhoda, na 
kterou vzpomínám dodnes. 

Nastoupila jsem do vlakového ku-
pé, dar pro kamarádku jsem dala do 
úložného prostoru nad lavicí a roz-
hodla se, že si trochu zdřímnu. Ces-
ta přece jen trvala 40 minut a byl už 
pozdní večer. 

Vzbudila jsem se, až když jsme při-
jížděli do stanice, a narychlo jsem vy-
stoupila z vlaku. Kamarádka na mě 
čekala před nádražní budovou – a já 
si najednou vzpomněla na boty. Zů-
staly v  kupé! Otočkou jsem běžela 
zpět, naskočila do pomalu se rozjíž-
dějícího vlaku, popadla boty a – pro-
tože vlak už minul peron – vyskočila 
jsem přímo na sousední kolej. 

Jenže jsem si neuvědomila, že prá-
vě po této koleji přijíždí vlak z opačné 
strany – na Prahu. Vlaky se vždy na 
nádraží míjely – jeden odjížděl, dru-
hý přijížděl. Skočila bych přímo pod 
lokomotivu, jenže Pán Bůh mi tenkrát 
daroval život. Na moji nerozumnost 
a zbrklost, které mohly způsobit tra-
gédii, odpověděl „náhodou“, kdy vlak 
na Prahu měl tehdy 10 minut zpož-
dění. Překročila jsem prázdné koleje 
a utíkala za kamarádkou – a v duchu 
děkovala Bohu. Doma jsem nic neřek-
la. Až druhý den, když se moje ma-
minka vyptávala. Nerozumné mládí! 
Dnes je mi 87 let a nechci ani pomy-
slet na to, jakou bolest bych rodičům 
způsobila. Měli než mě. 

Čtenářka MARIE z Mariánských Lázní

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

© Jan Hrubý

Ten, který měl v ústech včely
Památka sv. Ambrože (7. prosince)

Darovaný 
život

Bůh v mém životě
Adventní 
věnec

Odpovědna

O knížku Thomase Fringse Bůh nefunguje mohou soutěžit ti čtená-
ři, kteří správně vyluští tajenku naší křížovky a do týdne ji zašlou na
e-mailovou (krizovky@katyd.cz) nebo poštovní adresu redakce. 
Knihy do soutěže věnovalo nakladatelství Portál.

Ukázka: Thomas Frings je německý kněz, který před pár lety opustil 
svou farnost  a odešel na čas do kláštera. Pohnutkou byla frustrace 
z toho, jak církev tápe ve svém poslání působit v moderním světě. Ve své 
knize se nyní ptá, jak dnes věřit a svou víru žít, jak se… (viz tajenka).

Tajenka z KT č. 47 zněla: „také přispět k tomu, aby se stala známěj-
ší“. Drobný sešit Petra Bubeníčka a Zdislavy Janouškové Novéna ke 
svaté Ludmile, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Paulínky, 
získávají Ludmila Švomová z Budče, Marie Partyková z Troubska 
a Aleš Mlynář z Poličky. Blahopřejeme! 
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O modlitbě rodící se církve
Připravujeme

AMERICKÉ BASKETBALISTY přijal na osobní audienci minulý týden papež. Sám je velkým sportovním fanouškem, 
který často mluví o tom, jakou je sport příležitostí k překonávání kulturních rozdílů, a který povzbuzuje sportovce, aby 
byli ostatním dobrým příkladem. S pěticí hráčů z National Basketball Players Association hovořil o boji proti sociálním 
a ekonomickým nerovnostem. „Jeho otevřenost a nadšení nás inspirovaly a připomněly nám, že naše práce má celo-
světový dopad, který se musí dále rozvíjet,“ uvedl Kyle Korver. „S papežovou podporou a požehnáním se těšíme, jak do 
další sezony vplujeme s novou vzpruhou, abychom stmelovali naše komunity,“ doplnil ho Anthony Tolliver (na snímku). 
 Snímek Twitter NBA

Katecheze –
25. listopadu 2020 
Modlitba určovala první kroky
církve ve světě. Spisy apoštolů a vel-
ký příběh Skutků apoštolů nám sice 
podávají obraz putující církve, která 
je činorodá, avšak základ své misij-
ní činnosti má v modlitebních shro-
mážděních. 

Tady nacházíme čtyři podstatné 
charakteristiky života církve: na-
slouchání nauce apoštolů, pěstová-
ní vzájemného společenství, lámá-
ní chleba a modlitbu. Připomínají 
nám, že existence církve má smysl, 
zůstává-li pevně sjednocena s Kris-
tem – jeho slovem, ve společen-
ství, v  eucharistii a  modlitbě. Ká-
zání a  katecheze jsou svědectvím 
Mistrových slov a  činů, neustálé 
úsilí o bratrské společenství chrá-

ní před sobectvím, lámání chleba 
uskutečňuje Ježíšovu svátostnou 
přítomnost a modlitba je prostorem 
dialogu s Otcem skrze Krista v Du-
chu Svatém.

Církev není trh ani skupina pod-
nikatelů. Je to dílo Ducha Svatého, 
kterého nám Ježíš seslal, aby nás 
shromáždil. Církev je trvalou prací 
Ducha v křesťanském společenství 
a jeho životě, v eucharistii a modlit-
bě. Vše, co se od těchto „souřadnic“ 
odchyluje, postrádá základy, je jako 
dům stavěný na písku. Církev utváří 
Bůh, nikoli rozruch vyvolaný jejími 
skutky. 

Občas mě hluboce zarmou-
tí, když se církevní společenství – 
v dobré vůli – zmýlí v cestě, proto-
že se domnívá, že církev se „dělá“ 
na schůzích, jako by to byla politic-
ká strana. Většina, menšina, názo-

ry jedněch a druhých… Přítomnost 
Ducha Svatého ale zajišťují jmeno-
vané čtyři „souřadnice“. A  jestli-
že schází Duch, bude z nás pěkné 
humanitární a dobročinné sdruže-
ní, což je výborné, a možná církev-
ní strana, ale církev to není. Neza-
pomínejme nikdy na slova papeže
Benedikta XVI., že církev roste tím, 
co je na ní přitažlivé. 

Četbou Skutků apoštolů objevu-
jeme, že hnací silou evangelizace 
jsou modlitební shromáždění. Kdo 
se jich účastní, živě vnímá Ježíšo-
vu přítomnost a dotýká se ho Duch. 
Členové prvotního společenství – 
což platí vždy a také dnes pro nás 
– vnímají, že událost setkání s Je-
žíšem neskončila Nanebevstoupe-
ním, nýbrž pokračuje v jejich živo-
tě. Modlitba vlévá světlo a žár a dar 
Ducha v  nich probouzí horlivost. 

Dílem Ducha v  církvi je připomí-
nat Ježíše, nikoli však jako při mne-
motechnickém cvičení. Křesťané 
připomínají Ježíše tím, že ho zno-
vu zpřítomňují. Od něho dostávají 
podnět, aby šli, kázali a sloužili. 

Modlitbou se křesťan hrouží do 
tajemství Boha, který má každé-
ho člověka rád a přeje si, aby bylo 
evangelium hlásáno všem. Bůh je 
Bohem pro všechny a každá dělící 
zeď byla v Ježíši definitivně zboře-
na, jak říká svatý Pavel. Ježíš zjed-
nal jednotu. 

Bůh dává i  žádá lásku. A  to je
mystický kořen veškerého živo-
ta věřících. Měli bychom se vrátit 
ke smyslu pro klanění, tiše se kla-
nět Otci, Synu a Duchu. Klanění je 
modlitba, v níž poznáváme Boha ja-
ko počátek a konec všech dějin. 

(vaticannews; kráceno)

Novou knihu „Let Us Dream: The 
Path to a Better Future“ (v překla-
du „Odvažme se snít: cesta k lepší 
budoucnosti“) vydává tento týden 
papežův životopisec, britský publi-
cista Austen Ivereigh. Je to další díl 
biografie po jeho Papeži reformá-
torovi (2016) a Zraněném pastýři 
(2019, zatím nevyšel česky) a  má 
formu rozhovoru.

Papež František se vůbec popr-
vé zmiňuje o pronásledování Ujgu-
rů, tedy muslimské menšiny, která 
je obětí čínských represí na hraně 
genocidy, kdy je jich zhruba milion 
držen a mučen v převýchovných tá-
borech. „Často přemýšlím o proná-
sledovaných národech: Rohinzích, 
ubohých Ujgurech či jezídech,“ uvá-
dí papež v části, kde hovoří též o pro-
následování křesťanů islamisty. 

Svatý otec také vzpomíná na své 
tři mezní životní situace: vážné one-
mocnění plic ve 21 letech, studijní 
pobyt v Německu v roce 1986 a pak 
v Córdobě mezi lety 1990 a 1992. 
„Naučil jsem se při nich, že hodně 

vytrpíš, ale připustíš-li změnu, zlep-
šíš se. Pokud se naopak ‚zabariká-
duješ‘, vyjdeš z nich horší, než jaký 
jsi byl předtím,“ svěřuje se papež.

A s ohledem na pandemii v kni-
ze povzbuzuje: „Odvažme se snít. 
Bůh nás prosí, abychom si troufli 
vytvořit něco nového. Nemůžeme 
se vrátit k  falešným jistotám poli-
tických a  ekonomických systémů 
jako před krizí.“ Papež upozorňu-
je, že by dnešní situace měla přimět 
vládce zvážit zavedení základního 
nepodmíněného příjmu, tedy fixní 
částky vyplácené v této krizi všem 
občanům v rámci sociálního zabez-
pečení. 

Knižní interview se dotýká více 
témat – mj. smrti George Floyda 
i kácení soch ve snaze změnit chá-
pání dějin, sexuálního zneužívání 
v církvi a hnutí Me Too, ale též po-
tratů. „Nemohu mlčet k až 40 mi-
lionům každoročně zničených ne-
narozených životů,“ uvádí papež 
s  tím, že lidský život nikdy není
překážkou.  (tez)

KRÁTCE
127 MUČEDNÍKŮ ŠPANĚLSKÉ 
OBČANSKÉ VÁLKY, tři italské 
řeholnice, italský arcibiskup a  tři 
další italští kněží se posunuli „o krok 
blíže“ k  blahořečení a  svatořečení 
poté, co papež podepsal nutné dekre-
ty. Jeden ze zmíněných italských kně-
ží P. Alfonso Ugolini (1908–1999), 
potomek chudých migrantů z Fran-
cie, dokonce dávno před vznikem 
italské Charity založil organizaci na 
pomoc lidem v nouzi, která rozda-
la v přepočtu na 154 milionů korun. 

KOMORNÍK EMERITNÍHO PA-
PEŽE BENEDIKTA XVI. Paolo 
Gabriele zemřel po dlouhé nemoci 
v 54 letech. V roce 2012 byl usvědčen 
z krádeže a zveřejnění papežových 
osobních dokumentů v rámci dvou 
kauz „Vatileaks“, které spustily stíž-
nosti na masivní korupci v nejvyšších 
patrech církve. Italský novinář Gi-
anluigi Nuzzi tyto informace později 
zveřejnil a Gabriele si odpykal 18mě-
síční trest ve vatikánském vězení. 

NOVÝ ČÍNSKÝ BISKUP JE
V  PLNÉM SPOLEČENSTVÍ 
S PAPEŽEM, potvrdil Vatikán s od-
kazem na biskupa Thomase Chena 

Tianhaoa (58), který byl vysvěcen 
minulý týden ve městě Čching-tao 
v  provincii Šan-tung. Za více než 
dvouleté období Prozatímní doho-
dy Číny s Vatikánem (nedávno pro-
dloužené) je to již třetí jmenovaný 
biskup. Dohoda má zaručit jednotu 
církve, a že biskupská svěcení bu-
dou předem schválena Vatikánem, 
namísto toho, aby výběr ovládala 
čínská komunistická vláda.

50 LET OD ATENTÁTU NA PA-
PEŽE PAVLA VI. uplynulo 27. lis-
topadu. Tehdy na něj krátce po při-
stání na Filipínách zaútočil bolivijský 
malíř Benjamín Mendoza y Amor 
v převleku za kněze dvěma ranami 
dýkou, z nichž jedna byla blízko srd-
ce. Papež po zotavení v apoštolské 
cestě po Asii a Oceánii pokračoval.

KODEX KANONICKÉHO PRÁ-
VA JE NOVĚ I VE SVAHILŠTI-
NĚ, a to po sedmileté překladatelské 
práci, kterou podpořila papežská na-
dace Církev v nouzi (ACN). Poslouží 
zhruba 150 milionům lidí v Tanza-
nii, Ugandě a Keni, kde je svahilština 
úředním jazykem, ale také lidem ze 
Rwandy, Burundi, Jižního Súdánu 
a Demokratické republiky Kongo. 

JSTE NEOSLAVOVANÝMI HR-
DINY PANDEMIE, povzbudil pa-
pež ve videoposelství italské lékaře 
a ošetřovatele u příležitosti tamní-
ho Dne ošetřovatelů (21. listopadu) 
a Dne lékařů (3. prosince). „Kolik 
z  vás jen věnovalo svůj život, aby 
bylo nablízku nemocným! Děkuji 
za tuto blízkost, vlídnost a profesi-
onalitu, s níž pečujete o nemocné,“
řekl jim.

UTUŽIT VZTAHY SENIORŮ 
A  MLADÝCH LIDÍ v  době  pan-
demie chce nová kampaň „#Gift of 
Wisdom“ (Dar moudrosti) vatikán-
ského Úřadu pro integrální lidský 
rozvoj. Mladí lidé z celého světa jsou 
zváni poslat seniorům – i těm nezná-
mým – zprávu a s kontaktem získat 
i něco z jejich životní moudrosti.

NA UKONČENÍ KONFLIKTU 
V SEVERNÍ ETIOPII mezi fede-
rálními oddíly a tzv. lidovou frontou 
osvobození, který stál v posledních 
týdnech život stovky lidí a 40 tisíc 
jich donutil opustit domovy, apeluje 
papež ve zvláštním prohlášení z mi-
nulého pátku. K modlitbám za tu-
to zemi vyzval už po Andělu Páně 
8. listopadu. (vaticannews, ncr, cns, tez)

Doma: Loutky
Jsou to dřevěné postavy, s  nimiž 
si děti rády hrají. A ač nejsou živé, 
umějí přiblížit spoustu věcí, jichž si 
často ani dospělí nevšimnou. Třeba 
na cestě do Betléma… 

Křesťané v médiích
Co by měli křesťané přinášet do 
mediálního prostoru? O  průsečí-
cích křesťanství a žurnalistiky ho-
voří novináři, kteří se veřejně hlásí 
ke své víře. 

Podobně jako během jarního po-
stu a velikonočních svátků se papež 
František chystá přenášet sváteční 
liturgii z  baziliky sv. Petra online 
a slavit ji jen v úzkém kruhu věří-
cích. V reakci na druhou vlnu pan-
demie v Itálii se již zavřela Vatikán-
ská muzea a středeční audience se 
přesunuly do knihovny Apoštolské-
ho paláce, odkud jsou přenášeny 
do světa. Zatím není jisté, kdy tato 
opatření skončí, ale katolická média 
zmiňují termín až kolem únorového 
svátku Uvedení Páně do chrámu.

Na rozdíl od těchto omezení Vati-
kán jako tradičně vystaví na náměstí 
sv. Petra jesličky – tentokrát moder-
ní keramický betlém v  nadživotní 
velikosti z italského Castelli. A vzty-
čení 28 metrů vysokého vánočního 

smrku ze Slovinska se chystá příští 
pátek 11. prosince. 

Každoroční adventní medita-
ce pro římskou kurii zahajuje již 
tento pátek 4. prosince v aule Pav-
la VI. „kazatel tří papežů“ a  no-
vě jmenovaný kardinál Raniero
Cantalamessa OFMCap., tentokrát 
na téma „Nauč nás počítat naše 
dny, ať dojdeme k  moudrosti srd-
ce (Ž 90,12). Pandemie jako příle-
žitost k rozjímání o některých věč-
ných pravdách.“ Italský kapucín 
vybízí k meditaci o trojici „věčných 
pravd“, tj. že jsme všichni smrtel-
ní, že náš život smrtí nekončí a že 
navzdory událostem nezůstáváme 
sami, protože „Slovo se stalo tělem 
a přebývalo mezi námi“.

TEREZA ZAVADILOVÁ

Advent 
a Vánoce
ve Vatikánu

Papež o Ujgurech, covidu 
i nepodmíněném příjmu

Slavení adventní a vánoční liturgie se
ve Vatikánu kvůli pandemickým opatřením 
omezí na nejužší okruh papežových blízkých. 
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Kalendář
BRNO
  Kostel sv. Tomáše je ote-
vřen k  individuální návštěvě 
od 15.00 do 17.00, kdy je mož-
né požádat přítomného kněze 
o svátost smíření. V intervalech 

se podává sv. přijímání. Boho-
služby je možné sledovat on-
line od pondělí do soboty vždy 
v 17.30 a v neděli od 9.00. Den-
ně se od 20.00 přenáší online 
večerní modlitba s růžencem. 
Aktuální informace na strán-
kách farnosti: www.svtomas.
net. 

 V katedrále sv. Petra a Pav-
la se slaví mše svaté, počet 
účastníků omezují aktuální 
vládní nařízení. Zúčastnit se 
může ten, kdo si zajistí online 
rezervaci. Nedělní bohoslužby 
z katedrály jsou přenášeny na 
Youtube kanálu farnosti. Po 
nedělní mši sv. je až do 11.30 

možnost přijmout svaté při-
jímání nebo svátost smíření. 
Katedrála je nadále od po do 
so otevřena k osobní modlit-
bě od 13.00 do 17.00 a v ne-
děli od 10.00 do 17.00.  Ak-
tuální informace na www.
katedrala-petrov.cz.
Kontakt: fojtikova-l@seznam.cz 

Před pěti lety požádala Diecézní 
charitu Brno o pomoc organiza-
ce Shingala Azad s tím, že Iráča-
né potřebují lékařskou péči. „Za 
tři roky jsme společně postavili 
kliniku v Sinjaru a Sherfadeenu. 
V listopadu jsme obě nemocnice 
předali. Větší sinjarskou irácké-
mu ministerstvu zdravotnictví 
a tu menší v Sherfadeenu míst-

nímu lékaři Shamovi. Znovu 
jsem se přesvědčil, že tyto pro-
jekty mají smysl. Je důležité po-
máhat lidem přímo v jejich ze-
mi, aby nemuseli emigrovat,“ 
uvedl ředitel Diecézní charity 
Brno Oldřich Haičman. 

V sinjarské klinice je zubní 
a  gynekologická ambulance, 
lékárna, laboratoř, operační 

sálek, praktická a pediatrická 
péče. V sherfadeenské nemoc-
nici je navíc možnost menších 
operačních zákroků. 

„S místními jsme byli v kon-
taktu téměř denně. Koordinova-
li jsme stavbu a s lékaři i takové 
detaily, jako jsou karty pacientů. 
V obou klinikách je skvělý pro-
fesionální tým. Před příchodem 
tzv. Islámského státu totiž mě-
li místní lidé výborné vzdělání,“ 
upřesnil pracovník Charity Filip 
Habrman. Iráčané se podíleli na 
stavbě klinik, sháněli léky i zdra-

votnický materiál. „Je dobře, že 
se zapojili tamní obyvatelé. Jak-
mile v oblasti fungují nemocnice, 
začnou se lidé vracet zpět domů,“ 
upozornil na další pozitivní fakt.

Stavba vyšla na 13,8 milionu 
korun, přičemž se finance po-
dařilo dát dohromady díky ini-
ciativě brněnské Charity. Skoro
12 milionů poskytlo Minister-
stvo zahraničních věcí a  více 
než 1,5 milionu darovali lidé při 
sbírkách brněnské Charity. Dal-
ší peníze poskytla irácká orga-
nizace Shingala Azad.  (lef)

Brněnská Charita pomohla postavit dvě kliniky v Iráku

Koronavirová 
krize dolehla i na 
ošetřující personál 
Domácího hospice 
sv. Zdislavy v Třebíči.

„Dotek a lidské slovo se najed-
nou stávají překážkou a mož-
ným zdrojem nákazy. Je pro 
nás těžké držet někoho za ruku
v rukavicích, ale na druhé stra-
ně je nám jasné, že to v součas-
né době jinak nejde,“ uvedla 
zdravotní sestra Rut Junová. 
„Při úmrtí zase není možné po-
dat ruku pozůstalým, případ-
ně je obejmout, abyste proje-
vili upřímnou soustrast. To je 
opravdu nesnadné,“ doplnila 
vrchní sestra Jana Fialová. 

„Doba pandemie je obtíž-
ná pro všechny. Plnění každo-
denních povinností, kdy mu-
síme chránit sebe, pacienty 
i jejich pečující rodiny, zname-

ná spoustu času navíc,“ upo-
zornila na další fakt všeobecná 
sestra domácího hospice Alena 
Právcová. Podle jejího mínění je 
velmi náročné i to, že se s kolegy 
nemohou neomezeně setkávat, 
jak byli zvyklí. „Většina komu-
nikace probíhá prostřednictvím 
telefonu a e-mailů. Osobní kon-
takt je ale nenahraditelný,“ zmí-
nila zdravotní sestra. 

Dobrou náladu pomáhá 
všem udržet vděčnost a  lás-
ka pacientů, podpora blízkých 
a velmi vstřícné i laskavé pro-
středí třebíčské Charity, která 
hospic provozuje. „Tato práce 
je sice hodně náročná, ale ta-
ké velmi naplňující. Víme, že 
má obrovský smysl,“ navázala 
na svou kolegyni Marcela Svo-
bodová. Její slova pak potvrzu-

jí pozůstalí. „O hospicové pé-
či jsem nevěděla do doby, než 
nám onemocněl tatínek. Velice 
nás překvapila profesionální 
péče, kterou mu zaměstnan-
ci hospice poskytli. Ošetřující
sestra byla plná optimismu, po-
vzbudila nás slovem a potěšila 
radou i milým úsměvem. A by-
lo úplně jedno, jestli bylo osm 
hodin ráno nebo půlnoc. A když 
se na konci životní pouti našeho 
tatínka s námi pomodlila u je-
ho postele, dodalo nám to víru 
a pokoru,“ napsala v děkovném 
dopise Jana Vondráčková. 

Kromě časové náročnos-
ti mobilní hospicové péče tře-
bíčská Charita zaznamenala 
bezmála čtyřnásobný nárůst fi-
nancí na ochranné prostředky. 
„Zatímco loni touto dobou byly 
náklady okolo čtyř set tisíc ko-
run, letos se vyšplhaly na milion 
šest set tisíc,“ informoval hlavní 
ekonom Oblastí charity Třebíč 
Rostislav Lavička. 

 LENKA FOJTÍKOVÁ

Lidský dotek dnes hrozí nákazou

V iráckém Sinjaru zničeném Islámským státem
postavila brněnská Charita dvě kliniky. Nyní je
předala místním lidem.

S ochrannými pomůckami vyráží zdravotní sestry za hospicovými 
pacienty do jejich domovů.  Snímek Charita Třebíč
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Osoby 
pronásledované 
v celém světě kvůli 
víře si minulou 
tzv. Červenou středu 
připomněli i lidé 
v českobudějovické 
diecézi. 

Akce uspořádali třeba salesiáni 
v Českých Budějovicích, farnost 
v Jindřichově Hradci či staro-
katolická farnost v Táboře. 

V jindřichohradeckém fran-
tiškánském klášterním koste-
le sv. Kateřiny Alexandrijské si 
ve středu komorně připomněli 
i sv. Kateřinu. „Před mší sv. byla 
hodinová adorace před vystave-
nou Nejsvětější svátostí, při níž 
věřící v tichosti prosili za brat-

ry a sestry pronásledované pro 
víru kdekoli ve světě. Myšlenka 
Červené středy byla připome-
nuta i v přímluvách, stejně jako 
v homilii poutní mše sv. Farníci 
pak v podvečer soukromě přiná-

šeli červené svíce k Trojičnímu 
sloupu na náměstí Míru, kde se 
tiše modlili za posilu a vysvobo-
zení všech, kdo trpí pro své ná-
boženské přesvědčení,“ uvedl 
probošt P. Ivo Prokop. 

„Akci jsme připomněli v na-
šem farním zpravodaji. Lidé vy-
jádřili účast individuálně zapá-
lením svíce u Trojičního sloupu 
i za okny svého domu a modlit-
bou za všechny pronásledované 
a vězněné věřící,“ doplnila pas-
torační asistentka Eva Hejdová.

Červené světlo ve středu za-
zářilo též z oken salesiánského 
kostela sv. Vojtěcha v Českých 
Budějovicích. „Liturgii před-
cházela modlitba růžence za 
mučedníky s prosbou o obráce-
ní jejich trýznitelů,“ sdělila Ma-
rie Benešová ze salesiánského 
střediska. Mši svatou, které se 
bylo možné účastnit online, ce-
lebroval duchovní správce far-
nosti P. Josef Mendel SDB. Po 
bohoslužbě zůstal kostel ote-
vřen k soukromé modlitbě a pří-
chozí zapalovali červené svíčky 
na znamení solidarity s proná-
sledovanými.  RADEK GÁLIS 

Když půjdete z Českých Budějo-
vic směrem na jihozápad denně 
30 km pěšky, již za 99 dní dora-
zíte do Santiaga de Composte-
la. Vzdálenost 2 970 km do slav-
ného poutního místa vyznačuje 
nová směrovka s logem svatoja-
kubské mušle, která se nedávno 
objevila na českobudějovickém 
náměstí Přemysla Otakara II. 
u radnice. Na mapě jedné z nej-
starších poutních tras Svatoja-
kubské cesty v Evropě jsou tak 
i  České Budějovice. Město se 
tam dostalo po přípravách, kte-
ré koncem října ukončilo osa-
zení označníků s logem svatoja-
kubské mušle a směrovkou. Na 

Do testů zaměstnanců a klientů 
na covid-19 se v minulých dnech 
zapojila také zařízení Diecézní 
charity České Budějovice. Testy 
mají za sebou už i lidé v Domě 
sv. Františka ve Veselí nad Lužni-
cí, který poskytuje celoroční chrá-
něné bydlení čtyřem desítkám 
osob se zdravotním postižením. 

„Z dotačních programů jsme 
si zajistili ochranné pomůcky 
a prostředky, které pracovníci 
Domu sv. Františka pečlivě vyu-

žívají a díky nimž chráníme na-
še klienty i provoz celé služby,“ 
vysvětluje Petra Brychtová, ve-
doucí služeb Střediska Diecézní 
charity České Budějovice. 

„Testovací přístroj Ichroma 
jsme pořídili z  mimořádného 
grantového řízení Fondu pomo-
ci potřebným během druhé vlny 
pandemie koronaviru, které vy-
hlásil Výbor dobré vůle – Nada-
ce Olgy Havlové. Testy dopadly 
příznivě a všichni jsou zatím na 

covid-19 negativní,“ raduje se 
Petra Brychtová. 

Za sebou mají testy už i v Do-
mě klidného stáří v Pravětíně 
u Vimperka, kde se starají o ne-
celé čtyři desítky osob od še-
desáti let. „Také u nás jsme již 
otestovali všechny klienty i za-
městnance, všechny s negativ-
ním výsledkem,“ prozrazuje Da-
na Marková, ředitelka Oblastní 
charity Vimperk a vedoucí Do-
mu klidného stáří v Pravětíně. 

„Testy provádí naše zdravotní 
sestry. Některým zaměstnan-
cům je testování nepříjemné, 
jelikož už byli testováni mnoho-
krát. Provedení testu odmítají 
dva ležící klienti s demencí, ale 
my je k němu nenutíme. Uvíta-
li bychom testy ze slin, které se 
používají například na hranicích 
s Rakouskem. Problém nám za-
tím dělá také vykazování testů 
u zdravotních pojišťoven,“ uza-
vírá Dana Marková.  (rag)

Svíčky za pronásledované pro víru

Na pronásledované pro víru vzpomněli i lidé u sv. Vojtěcha v Českých 
Budějovicích.  Snímek Marie Benešová 

Testy v charitních domovech dopadly dobře

Směr Santiago ukazuje cedule 
už i z českobudějovického
náměstí.  Snímek autor

Z Českých Budějovic už trefíte do Santiaga 
značení se podílel spolek Ultreia. 
„Do města vstupuje poutní ces-
ta na severu podél řeky Vltavy, 
kterou sleduje k Sokolskému os-
trovu,“ řekl náměstek primátora 
Juraj Thoma, který může pout-
níky procházející náměstím sle-
dovat z  oken radnice. „Odtud 
se odklání na náměstí Přemysla 
Otakara II. a pokračuje Biskup-
skou ulicí přes Malši a parkem 
Háječek se vrací k Vltavě. Po je-
jím pravém břehu pokračuje do 
Rožnova, odtud podél Lidické do 
Boršova nad Vltavou ke kostelu 
sv. Jakuba Většího a dál směrem 
na rakouské hranice a na Pasov,“ 
doplnil Juraj Thoma.  (rag)

Kalendář
ČESKÉ BUDĚJOVICE
 Pastorační středisko: pře-
nosy na Youtube Prolidi.
online. 
 Teologická fakulta: Otaz-
níky kolem smrti, přednáška 
prof. Martina Weise, Youtube 
Teologická fakulta JU, obsa-
huje i další naučné přednášky. 

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

Kontakt:
ragal@seznam.cz
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Kutnohorská farnost, 
která vlastní klášter 
sv. Voršily, v něm 
nechala zrestaurovat 
freskovou výmalbu 
kopule centrálního 
schodiště a repasovat 
okna objektu 
v Poděbradově ulici. 
Tuto část kláštera 
využívá místní 
církevní gymnázium.

 „Malba na kopuli schodiště 
byla během totality značně po-
škozena zatékáním a druhot-
nými úpravami. Nacházela se 

v havarijním stavu a hrozilo od-
padnutí některých částí. Malba 
je nedílnou součástí památky 
a jejím dalším poškozením, či 
dokonce ztrátou by byly výraz-
ně narušeny památkové, výtvar-
né i historické hodnoty tohoto 
objektu,“ řekla k dokončeným 
opravám Julie Němcová, pro-
vozní a ekonomická správkyně
farnosti. 

Malba na kopuli centrál-
ního eliptického schodiště od 
neznámého autora zobrazuje 
vidění sv. Angely Merici (1474–
1540), italské zakladatelky řá-
du sv. Voršily. Ta v duchovním 
vytržení spatřila dlouhé schodi-
ště spojující zemi s nebem, na 
němž viděla mladé dívky a sly-
šela hlas, který ji vyzýval, aby se 
věnovala výchově děvčat. Toto 
vidění sv. Angelu nasměrovalo 
k pozdějšímu založení nového 
řeholního společenství. 

Klášter byl postaven v  le-
tech 1733–1743 podle projektu 
K. I. Dientzenhofera z  nada-
ce Eleonory a  Maxmiliány 
Trautmannsdorfových. Původ-
ní projekt však nebyl v plné ší-
ři realizován, byla vybudována 
pouze dvě křídla bez centrální-
ho kostela v rajském dvoře. Ten 
byl nově postaven na jižní stra-
ně kláštera se vstupem z Podě-
bradovy ulice až v letech 1898–
1901 v neobarokním stylu podle 
plánů Bedřicha Ohmanna.  (srp)

„Před sedmi lety jsme odhalili, 
že sochy jsou staticky poruše-
né. Památkový ústav a Pardu-
bický kraj na nás tlačily, aby-
chom co nejdříve začali s jejich 
záchranou. Hrozilo, že některé 
části odpadnou. Na soše sv. Pet-
ra byla kromě drobných oprav 
vyměněna celá dlaň držící klíč. 
U sochy sv. Pavla restaurátoři 
zpevnili celý obličej a opravili 
knihu, kterou zčásti nahradili 
novým kusem,“ popsal orlic-

koústecký děkan P. Vladislav 
Brokeš. Nejnáročnější opravu 
podstoupila alegorická socha 
Naděje. „S alegorickou sochou 
Víry naopak restaurátoři zas to-
lik práce neměli. Opravy průčelí 
kostela jsou rozvrženy na tři ro-
ky a celkové náklady dosáhnou 
k šesti milionům korun,“ dopl-
nil Brokeš. Na opravu průčelí 
kostela přispělo ministerstvo 
kultury, dále Pardubický kraj 
a orlickoústecká radnice. V dal-

ších etapách chce farnost do 
dvou let opravit spodní polovi-
nu čelní strany chrámu. Ostatní 
části exteriéru větší úpravy ne-
potřebují. 

Orlickoústecká radnice před 
několika lety zrevitalizovala 
park u kostela na místě starého 
hřbitova, který přestal sloužit 
s vému účelu v roce 1893. Sou-
částí parku se stala i meditační 
kaple sv. Jana Pavla II. Zpří-
stupnění parku v centru měst-
ské památkové zóny umožnilo 
propojení Kostelní ulice s ulicí 
Husovou, a vznikl tak průchod 
z Mírového náměstí k Roškoto-
vu divadlu. Ten je nyní už znovu 
otevřen i do parku z levé strany 
kostela. 

Dnešní podoba děkanského 
kostela v Ústí nad Orlicí pochá-
zí z  let 1770 až 1776. Pozdně 
barokní stavba byla vybudo-
vána z iniciativy tehdejšího or-
lickoústeckého děkana Jana 
Leopolda Mosbendera. Stojí 
v místě původního dřevěného 
kostela a  zvonice. Stavitelem 
byl Jakub Pánek, průčelí je dí-
lem Alexia Cyriaka. 

V  kostele se nachází též 
uctívaný starý obraz Pan-
ny Marie.   Obrazy orlicko-
ústecké Panny Marie pro místní 
i poutníky symbolizovaly jisto-
tu, že víra a nadšení pro veliké 
a svaté věci zvítězí nad hrubou 
silou. 

PAVEL J. SRŠEŇ

Opravili sochy Naděje i sv. Petra

Studenti mohou obdivovat 
fresku v plné kráse

Na 2,6 milionu korun přišla první etapa opravy 
průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí 
nad Orlicí. Zrestaurovány byly čtyři sochy, 
kamenné prvky a fasáda horní části věže. 

Schodiště s kopulí je nyní 
součástí prostor užívaných 
Církevním gymnáziem v Kutné 
Hoře.  Snímek Roman Ševčík

Kalendář
KUTNÁ
HORA
 Rorátní mše svaté v chrámu 
sv. Barbory každou advent-
ní neděli v 7.00. Roráty pře-
devším pro rodiny s dětmi ve 
čtvrtek od 7 .00 v kostele Mat-
ky Boží na Náměti.

POLIČKA
 Svatý Augustin na advent. 
Zamyšlení nad knihou Vyzná-
ní svatého Augustina s P. To-
mášem Enderlem, který při-
pravil na každý den adventní 

doby krátké zamyšlení na 
jedno z témat, která nalezne-
te v knize. Více informací na 
www.reprobus.cz. 

LITOMYŠL
 Obnovte své srdce v rozhod-
nutí pro Boha a Boží králov-
ství. Online adventní duchovní 
obnova 5. 12. s P. Jaroslavem 
Brožem. Prostřednictvím 
přenosu Youtube na kanále 
Farnost Litomyšl. Přednášky 
v 9.00, 10.30, 13.30. V 11.45 
mše sv. v  kostele Povýšení
sv. Kříže.

Kontakt: srsen@bihk.cz

Nově vybudovaný bezbariérový přístup do kostela sv. Bartoloměje 
v Pardubicích požehnal v neděli 29. listopadu biskup Josef Kajnek. 
„Na výběr jsem měla dvě možnosti: jít do kostela s někým, kdo má 
sílu a přenese vozík přes schody, anebo tam vůbec nejít. Nový nájezd 
pro mě znamená obrovskou svobodu,“ přivítala novinku Magdalena 
Demlová, farnice vozíčkářka.  Snímek David Špelda 
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Aktivity farnosti 
ani salesiánského 
střediska v Teplicích 
se nezastavily. 
Na dálku probíhá 
pastorace i doučování. 

Pravidla proti šíření pande-
mie se opatrně rozvolňují, už je 
možné se alespoň v omezeném 
počtu setkávat v kostele, často 
ovšem mimo nedělní bohosluž-
by. I proto v Teplicích stále za-
chovávají možnosti, jak být ve 
spojení na dálku. 

„Pečlivé dodržování všech 
omezení považujeme za správ-
né a samozřejmé. Snažíme se 
tedy hledat nové způsoby, jak 
se setkávat alespoň virtuálně 
a být blízko lidem právě v této 
náročné době,“ popisuje farář 
P. Radek Kuchař. Každou neděli 
je třeba živě vysílána bohosluž-
ba na facebookových stránkách 
teplické farnosti. „Na konci bo-
hoslužby míváme připraveno 
vtipné překvapení. Myslíme si, 
že všechno, co přispívá k roz-
veselení, radosti a uvolnění na-

pětí, je teď důležitější než dřív,“ 
řekl ředitel teplické komunity
P. Petr Kalas.

Salesiáni jsou také k dispozi-
ci pro rozhovory. „Nemusíte se 
ostýchat požádat kněze o rozho-
vor, i když do kostela nechodíte 
a nepovažujete se za takzvaně 
věřící,“ ujišťují obyvatele Tep-
lic. Stejně tak je připraven ne-
mocniční kaplan P. Pavel Hertl.

Pracovníci Salesiánského 
střediska Štěpána Trochty se 

obvykle věnují pořádání vol-
nočasových aktivit či podpoře 
vzdělávání – a pokračují v tom 
i v čase pandemie. „Salesiánské 
středisko během uzavření škol 
pomáhalo dětem s distanční vý-
ukou. Patnácti rodinám jsme ve 
spolupráci s nedalekým domo-
vem pro seniory zapůjčili počí-
tače, v rámci sociálních služeb 
naši pracovníci individuálně do-
učovali vytipované děti, a to i ve 
spolupráci s jejich školou. Jed-

nalo se o děti ze slabších soci-
álních poměrů, které by po mě-
síčním uzavření škol měly velké 
problémy dohnat ztracené uči-
vo. Zajistili jsme také dálkovou 
výuku pro děti pedagogů z ne-
daleké lesní školky, která fun-
govala během nouzového stavu 
bez omezení, abychom tím rodi-
čům trochu odlehčili,“ uvádí za 
středisko Jana Švecová. 

Výtvarná soutěž

Salesiánské středisko Štěpána
Trochty opět vyhlašuje výtvar-
nou soutěž nazvanou „Nama-
luj svého anděla“. Téma je pro 
letošní rok příznačné: Náš do-
mácí anděl. Pro soutěžící jsou 
připraveny tři kategorie: první 
pro předškolní děti a žáky prv-
ního stupně, další pro žáky dru-
hého stupně ZŠ a poslední pro 
studenty a  dospělé. „Kromě 
obrázků ve formátu A4 či A3 je 
možné zaslat výrobky z textilu, 
keramiky i  jiných materiálů,“ 
přibližuje pravidla organizátor-
ka soutěže Hana Machová. Vý-
tvarná díla je třeba doručit do 
15. ledna 2021 na adresu teplic-
kého střediska. KAREL PUČELÍK

Salesiánské dílo pokračuje i virtuálně

Kalendář
LIBEREC
-RUPRECHTICE
Online přenos nedělní bo-
hoslužby v 9.00 na you-
tubovém profilu Farnost 
Ruprechtice. Stejně tak 
v pátek v 18.00. V týdnu 
jsou mše přístupné podle 
aktuálních limitů. Roráty 
každý pátek v 6.30. Více 
na webu farnosti.

TEPLICE
Online přenos  neděl-
ní bohoslužby v 9.00 na 
facebookovém profilu 
Římskokatolická farnost 
Teplice. 

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

Kontakt:
pucelik@katyd.cz

Červená středa upozorňuje na situaci věřících, kteří jsou pro svou víru pronásledováni. V litoměřické 
diecézi na jejich připomínku červeně zářilo hned několik kostelů. K třetímu ročníku této mezinárodní 
iniciativy se připojily kostel sv. Petra a Pavla v Sutomi i kaple Nejsvětější Trojice a Panny Marie v Boreči. 
V barvě se rozzářily katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích a nedaleký chrám Všech svatých (na snímku), 
odkud po bohoslužbě vyšel průvod k modlitbě u morového sloupu na náměstí.  Snímek Monika Marková

Tepličtí duchovní jsou ve spojení s farností i pomocí internetu. 
 Snímek Petr a Jan Macek / Člověk a Víra
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KROMĚŘÍŽ
  K  Večeru chval s  hudbou, 
modli tbou,  povzbuzením 
a svědectvím se lze přidat on-
line ve středu 9. 12. od 19.00 
na adrese www.facebook.com/
CredoNadacniFond.

OLOMOUC
 Kostel Neposkvrněného po-

četí (dominikáni): fatimská 
první sobota s katechezí na rů-
žencové téma, společnou mod-
litbou a možností účasti na mši 
svaté začíná 5. 12. od 17.00 
pro aktuálně povolený počet 
účastníků.

PROSTĚJOV
 Centrum pro rodinu: online 
seminář „Mluvíte jazykem lás-
ky svého dítěte?“ pod vedením 
Pavla Mečkovského se koná 

v pondělí 7. 12. od 17.30, ví-
ce informací a  přihlášky na 
prostejov.dcpr.cz.

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
 Mše svaté lze sledovat živě 
na kanálu Youtube s názvem 
„Farnost Valašské Meziříčí“ 
každý den od 17.30 a v neděli 
od 8.00, 9.30 a 17.30, korunku 
k Božímu milosrdenství každý 
den v 15.00 a modlitbu růžence 
v pátek ve 20.00.

ZLÍN
  Společenství vdov a vdov-
ců zve ke společné modlit-
bě za nová kněžská povolá-
ní: připojit se lze každý první 
čtvrtek v měsíci – nejblíže te-
dy 3. 12. – ze svého domova, 
podněty k modlitbě na www.
vdovyavdovci.cz.

Kontakt:
gracka@katyd.cz

Koncertem a  také tradičními 
prohlídkami chce turistické 
centrum Arcibiskupského palá-
ce zpříjemnit obyvatelům i ná-
vštěvníkům Olomouce advent-
ní dny. 

Vzhledem k protiepidemic-
kým opatřením pamatuje také 
na ty, kdo zůstanou doma – ad-
ventní koncert Tria Martinů na-
zvaný „Společně s nadějí a dob-
rou vůlí“ bude totiž zároveň 
vysílán po internetu – na we-
bu Moravské filharmonie Olo-
mouc www.mfo.cz.

Koncert se uskuteční v pon-
dělí 7. prosince od 19 hodin. 
„Program připomene velká vý-
ročí tří hvězdných skladatelů. 
Čtvrt tisíciletí zanedlouho uply-
ne od narození Ludwiga van 
Beethovena, před 130 lety se 
narodil Bohuslav Martinů a vel-
kou událostí nadcházejícího ro-
ku je i 180 let od narození Anto-

nína Dvořáka,“ zve k poslechu 
živého streamu ředitel Morav-
ské filharmonie Jonáš Harman 
a připojuje, že koncert Tria Mar-
tinů je pro všechny posluchače 
zdarma, dobrovolné příspěvky 
podpoří projekty Charity ČR.

Registrace
na prohlídku

Adventní dny v  Arcibiskup-
ském paláci doplní podobně ja-
ko v předchozích letech prohlíd-
ky, letos pochopitelně omezené 
v souladu s vládními opatření-
mi. „Přehled všech termínů, kdy 
se palác otevře, lze najít na we-
bu www.arcibiskupskypalac.cz
a tamtéž je třeba si účast na pro-
hlídce rezervovat,“ upozorňuje 
vedoucí arcidiecézního centra 
pro kulturu Martin Kučera.
 (gra)

Arcibiskupský palác 
o adventu pootevře dveře

Církevní školy se na žáky těší
S omezeními 
nařízenými vládou 
se v uplynulých 
týdnech církevní 
školy vypořádaly. 
Návrat žáků však 
netrpělivě očekávají.

„Připravujeme se na rotační re-
žim, kdy se třídy druhého stup-
ně mají po týdnu střídat. Kvůli 
tomu jsme museli upravit i roz-
vrh online vyučování, protože 
spousta učitelů vyučuje na obou 

stupních. Žákům například do-
poručujeme chodit do školy 
v teplém oblečení a dobrých bo-
tách – to kvůli procházkám, kte-
ré zařazujeme místo tělocviku, 
a také častému větrání,“ před-
stavuje rozbíhající se provoz ře-
ditelka Církevní základní a ma-
teřské školy ve Zlíně Michaela 
Černošková.

Zapůjčené tablety

Uplynulé týdny vyučování na 
dálku podle ní škola zvládla, 
i když to po technické stránce 
nebylo snadné. „Zvláště cír-
kevní školy to mají o něco těžší, 

protože je mnohdy navštěvují 
žáci z vícečetných rodin a zajis-
tit počítač nebo tablet každému 
dítěti je pro ně často nemožné. 
Všem, kdo nás o  to požádali, 
jsme nicméně potřebnou tech-
niku byli schopní zapůjčit – mi-
mo jiné díky nadačnímu fondu 
Credo, který nám sponzorsky 
věnoval deset tabletů,“ zmiňuje 
ředitelka a pochvaluje si i nasa-
zení rodičů: „Někteří tatínkové 
například nabízeli jiným rodi-
nám pomoc se zprovozněním 
nebo nastavením zařízení.“ 

Podle ředitele církevní ZŠ 
Salvátor ve Valašském Meziří-
čí Hynka Mikuška přitom vý-

uka na dálku pokulhává nejen 
kvůli nedostatečnému vybavení 
ze strany školy či rodin. „Jsme 
také závislí na poskytovatelích 
internetu, což nám v uplynu-
lých týdnech působilo problé-
my, a jednou dokonce na delší 
čas připojení vypadlo úplně,“ 
konstatuje. Také proto škola 
návrat k prezenční výuce vítá. 
„Budeme se sice muset poprat 
se spoustou hygienických na-
řízení, největším problémem je 
pro nás fungování školní jídel-
ny. Všechno ale zařídíme tak, 
aby žáci zase mohli usednout 
do lavic,“ uzavírá.

JIŘÍ GRAČKA

 Více věnců než lidí – tak vypadal začátek adventní doby na mnoha 
místech, mimo jiné ve Starém Městě na Uherskohradišťsku. Ani při 
aktuálně platných omezeních totiž zdejší duchovní správce P. Miroslav 
Suchomel nechtěl věřící připravit o požehnání adventních věnců, 
které mohli před bohoslužbou nechat v kostele. A o adventní aktivitu 
nepřijdou ani zdejší děti, jež se mohou do tradiční předvánoční 
soutěže zapojit alespoň po internetu. „Chceme se připravit na příchod 
Ježíška v jesličkách s dětmi a jejich rodinami. Ve všední dny, kdy se 
konají roráty, vždy zveřejníme úkol a správnou odpověď mohou děti 
posílat na stanovenou e-mailovou adresu,“ přibližuje kněz a dodává: 
„Letošní aktivita se inspiruje modlitbou k Duchu Svatému, kterou 
můžeme spojit s každoročním adventním očekáváním příchodu 
Spasitele.“  Snímek František Ingr / Člověk a Víra
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Kalendář
JABLUNKOV
  Z kostela Božího Těla bu-
dou vysílány vždy ráno v 6.30 
od pondělí do soboty online 
roráty. Farnost připravila zají-
mavý program – dětské mše, 
společné zpívání a ukazovač-
ky, adventní kódování, tvoření 
a sbírání online obrázků a zají-

mavá videa. Více na webových 
stránkách farnosti.

OSTRAVA
  Kostel Neposkvrněného 
početí Panny Marie: Na pout-
ní slavnost Neposkvrněného 
početí Panny Marie, která se 
uskuteční 8. 12., bude celý den 
otevřený kostel. Lze přijmout 
svaté přijímání, a pokud se vě-

řící individuálně svěří do ru-
kou Matky Boží, dostane me-
dailon. Mše svaté se budou 
slavit v 7.00 a 17.00, od 12.00 
do 13.00 svatá hodina – adora-
ce a modlitba růžence a v 16.00 
nešpory a adorace.
  Dárek Jam 2020, tradiční 
hudebně-benefiční akce z ini-
ciativy ostravských hudebníků 
za podpory klubu Zadní vrátka, 

se online na https://youtu.be/
iLu2YRqvyr0 uskuteční 15. 12. 
od 19.00. Dárky bude možné 
předat v klubu. Vánočním dár-
kem lze udělat radost lidem bez 
domova přicházejícím do slu-
žeb Charity Ostrava. Podpořit 
je lze také přes Darujme.cz. Ví-
ce na  https://darekjam.cz. 

Kontakt: jpraisova@doo.cz

„Přivezl mi ho kamarád jako dá-
rek, a když jsem přemýšlel, kam 
bych ho dal, připadalo mi, že pa-
tří právě sem. Máme tu i věřící 
pacienty, tudíž ho budou mít na 
očích,“ uvádí ředitel nemocnice 
Tomáš Stejskal, který nechal kříž 
na chodbu umístit. Zavěšení kří-
že příjemně překvapilo také fa-
ráře z Dobratic P. Jana Wojnara, 
který již rok slouží v nemocnici 
jako nemocniční kaplan. Ná-

sledující týden kříž požehnal 
a připravil pro pacienty i perso-
nál letáčky o křesťanském poje-
tí Kristova kříže: „Popsal jsem, 
že Ježíš problémy každého z nás 
bere na svůj kříž, že svou nemoc 
a  utrpení nikdo nenese sám. 
V kříži nacházíme smysl utrpe-
ní i lék na strach z nákazy. Text 
jsem zakončil příkladem modlit-
by spojené s pohledem na kříž,“ 
líčí P. Wojnar. 

Do nemocnice dochází pra-
videlně každý týden. Navštěvuje 
pacienty na Oddělení následné 
péče, na dvou Odděleních inter-
ní péče a na vyžádání potřebné 
na jiných odděleních. „Je to ne-
popsatelná služba. Každý člo-
věk se svým životním příběhem 
je originál – a já jsem svědkem 
a doprovázím tyto lidi v jejich 
životní vyrovnanosti. Někdy 
vidím slzy radosti, hlubokou 
naději, ale naslouchám i touze 
hlubokého hledání. Vroucně 
bych si přál, aby byly kříže i na 
jiných odděleních nemocnic 
a na každém pokoji pro zájem-
ce k dispozici Bible, pro začátek 
by stačil Nový zákon,“ uvažuje 
kaplan.  JANA PRAISOVÁ

Ostravsko-opavská 
diecézní charita už 
počtvrté pomáhá plnit 
dětské sny v chudých 
ukrajinských 
regionech. Lidé 
můžou ve sbírce 
Mikulášská nadílka 
do 15. prosince 
přispívat na konkrétní 
dárky nebo podpořit 
víc dětí současně.

Dárky dětem na Ukrajině no-
sí  sv.  Mikuláš každoročně 
19. prosince. Pracovníci Cha-
rity a jejich ukrajinští kolego-
vé proto nemají moc času, aby 
dárky sehnali a převezli na mís-
to určení. V minulých letech jez-
dili zástupci ostravsko-opavské 
Charity balíčky předat přímo do 

válkou ztrápené Doněcké oblas-
ti. Letos sice budou kvůli ome-
zenému cestování u rozbalování 
pouze ukrajinští sociální pra-
covníci, zato se záběr nadílky 
rozšířil do Žytomyrské oblasti.

Území nepříliš vzdálené od 
Černobylu trápí chudoba a Cha-
rita tam už několik let intenziv-

ně pomáhá rodinám, které žijí 
v nepříznivých podmínkách. Ja-
ké dárky si padesát vybraných 
dětí z Ukrajiny přeje? Pětiletý 
Bohdan z Mariupolu si napsal 
o čokoládové vajíčko, sedmile-
tá Alla z Velidniků o jízdní kolo. 
Vysněné dárky často nejen udě-
lají radost, ale také pomůžou 

dlouhodobě. Šestnáctiletá Ana-
stasie si přeje notebook k dis-
tanční výuce. Tablet na domácí 
úkoly potřebuje i devítiletý Na-
zar. Všechna přání a fotky dětí 
zveřejnila Charita na svém webu 
(adoptujsi.cz). Dárci se můžou 
ozvat e-mailem a domluvit na 
úhradě konkrétního dárku, ale 
příspěvky lidé mohou posílat 
i přes webovou stránku zřízenou 
na portálu (www.darujme.cz).

Druhou cestu zvolila tře-
ba Irena Šťastná z Dobroslavic 
u Ostravy, která ke štědrosti na-
motivovala i své dva syny ve vě-
ku 8 a 12 let. „Můj návrh se jim 
zalíbil, tím spíše, když si uvě-
domili, že některé děti z Ukra-
jiny si přejí třeba jen čokoládu, 
protože je pro ně nedostupná. 
Synové neváhali a rozhodli se 
poslat ukrajinským dětem do-
hodnuté částky peněz ze svých 
– jinak bedlivě střežených – po-
kladniček,“ svěřila se dárkyně 
v sekci komentářů na stránce 
„Darujme.cz“. ONDŘEJ ELBEL

Hračky i technika pro chudé děti

Stavebnice, knížky nebo sladkosti od českých dárců udělaly dětem 
velkou radost už v minulých letech.  Snímek Miroslav Hodeček ml.

Nový kříž těší seniory v nemocnici

Nový kříž na chodbě Oddělení
následné péče ve frýdecko-
-místecké nemocnici. 
 Snímek archiv nemocnice

Na chodbě Oddělení následné péče ve 
frýdecko-místecké nemocnici se na zdi objevil 
nový kříž. Do míst, kde se převážně geriatričtí 
pacienti doléčují, doputoval až z Chorvatska.
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Kalendář
ADVENT V DIECÉZI
ONLINE na www.bip.cz
 Umět se těšit – adventní re-
kolekce s biskupem Holubem 
5. 12. od 9.30 do 12.00.
 Adventní půlhodinka 13. 12.
s Pavlem Černým „Co již dávní 
proroci aneb půlhodinka var-
hanní improvizace“.
 Nedělní rodinná bohoslužba 
– návod.
 Cestou do Betléma – vyrobte 

si s dětmi během adventu vlast-
ní betlém.
 Adventní kalendář pro ženy.

CHEB
  Bůh v  karanténě – video-
nahrávku nedělní mše sv. 
z  chrámu sv. Mikuláše a  sv. 
Alžběty v  10.00 lze sledovat 
v přímém přenosu nebo ze zá-
znamu na webu farnosti www.
farnostcheb.cz. Tamtéž lze na-
jít i  audionahrávky promluv 
P. Petra Hrušky a  denně ve 
20.00 se připojit ke společné 

modlitbě růžence za ukončení 
pandemie.

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

PLZEŇ
 Nad slunce krásnější. Plzeň-

ská madona a krásný sloh – ex-
pozice  ve výstavní síni Masné 
krámy od 27. 11. do 28. 3. dle 
vývoje opatření vlády.

PLZEŇ-LITICE
 Koinonie Jan Křtitel nabízí 
na svých webových stránkách 
www.koinonia.cz promluvy
P. Francesca Meneghiniho 
k aktuálnímu evangeliu a hu-
dební provedení žalmů.

Kontakt:
ourednikova@katyd.cz

Církevní gymnázium v Plzni se 
stejně jako ostatní střední školy 
po týdnech distanční výuky pro-
bouzí k životu.  25. listopadu se 
do tříd vrátili studenti maturit-
ních ročníků a v poslední listo-
padový den nastoupili žáci nižší-
ho stupně víceletého gymnázia. 

Podle ředitele Daniela Pet-
říčka není situace jednoduchá 
zejména pro pedagogy. „Na jaře 
jsme byli distanční výukou za-
skočeni, ale jakmile jsme začali 

tušit, že se vše může opakovat, 
nakoupili jsme počítačové vy-
bavení a žáky i učitele zaškolili 
v programu Microsoft Teams, 
takže na podzim už jsme byli 
připraveni. Přijímací zkoušky 
i maturity jsme na jaře zvládli 
bez problémů, jenže teď pracu-
jeme se studenty, s nimiž jsme 
v září sotva stačili zopakovat mi-
nulou látku a znovu museli zů-
stat doma. Řešíme, jak je hodno-
tit za první pololetí, čekáme, zda 

k tomu vyjdou pokyny minister-
stva školství,“ uvažuje ředitel. 

Přestože už jedenáct peda-
gogů prodělalo onemocnění co-
vid-19, organizačně i personál-
ně je škola zajištěna. Nicméně 
pro vyučující nastává nelehká si-
tuace. Musí zvládnout obstarat 
výuku jak přítomných studentů, 
tak těch doma u monitorů. „Ne-
lze míchat žáky z různých tříd. 
Přitom v maturitních ročnících 
v běžných podmínkách probíhá 

většina výuky formou výběro-
vých seminářů, povinně volitel-
ných předmětů. V nižších roč-
nících nyní platí rotační princip 
– jeden týden bude docházet 
prima a sekunda, tercie a kvar-
ta zůstane doma, další týden se 
vymění. A nikdo neví, co bude 
dál. Připomíná to věštbu z křiš-
ťálové koule. Denně se modlím, 
ať Hospodin školám žehná, ať 
vše zvládneme,“ uzavírá Daniel 
Petříček. (alo)

Studenti se postupně vracejí i na Církevní gymnázium

„Sbírku jsme odstartovali 
9. listopadu s trochou obav, ja-
ký bude mít vzhledem k součas-
né situaci ohlas. Vše doslova 
zahučelo během čtrnácti dnů, 
kdy byla všechna přání splně-
na, včetně takových, jako kyta-
ra či klávesy. Je to báječné v té-
to zvláštní době,“ pochvaluje si 
Markéta Čekanová, ředitelka 
plzeňské pobočky Paměti náro-
da. Právě ona stála před pěti lety 
u zrodu celé iniciativy s názvem 
Holky holkám. První akcí „ho-
lek“ tehdy byl jarní Bazárek.

„Na Vánoce dostáváme nové 
věci, pak je třeba protřídit šat-
ník. Na druhé straně je spousta 
žen, které by si přály něco pěk-
ného na sebe, ale nemohou si to 

v běžném obchodě koupit. A na 
Velikonoce podle lidové tradi-
ce má mít přeci každý něco no-
vého, aby ho beránek nepoka-
kal, že?“ vzpomíná Čekanová 
na první Bazárek, kam kousky 
ze svého šatníku věnovaly zná-
mé ženy, třeba právnička, spi-
sovatelka a někdejší ministryně 
spravedlnosti Daniela Kovářo-
vá, básnířka Tamara Kopřivo-
vá, zpěvačka Vlaďka Bauerová 
a další. Sto korun za kus. Výtě-
žek jak prvního, tak následují-
cích ročníků putoval do Domovů 
sv. Zdislavy na nákup sporáků, 
rekonstrukci sociálních za-
řízení a  na další nezbytnosti.

„Na podzim po úspěšném 
Bazárku jsme tenkrát vyhlásily 

první sbírku vánočních dárků 
pro maminky a  děti z  Domo-
vů sv. Zdislavy v Plzni, Klato-
vech a  Havlovicích, letos jde 
již o pátý ročník. Seznam přá-
ní zveřejňujeme na Facebooku, 
dárci si sami vyberou, co chtě-
jí zakoupit; na dražší dárky se 
mohou i mezi sebou složit. My 

pak vše vlastnoručně zabalíme 
a předáme,“ ilustruje Markéta 
Čekanová. 

Zdali bude možné konat jar-
ní Bazárek 2021, ukáže dal-
ší vývoj pandemie. Aktuální 
informace hledejte na webu 
www.holkyholkamplzen.cz.

ALENA OUŘEDNÍKOVÁ 

Holky holkám do azylových domů
Příležitosti obdarovat o letošních Vánocích
maminky a jejich děti, které našly azyl v charit-
ních Domovech sv. Zdislavy pro matky s dětmi 
v tísni, se letos dárci chopili s nebývalou
rychlostí. Všechny dárky, o které si děti
a maminky napsaly, jsou již nakoupené.

Z dárků se díky iniciativě Holky holkám mohly o loňských Vánocích 
radovat maminky i děti ve všech třech charitních Domovech 
sv. Zdislavy v plzeňské diecézi. Nejinak tomu bude letos.  
 Snímek archiv iniciativy



8  /               Diecézní zpravodajství  KT 49 / 1. – 7. prosince 2020
Pr

až
sk

á 
ar

cid
ie

cé
ze

w
w

w
.a

ph
a.

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 Sale-
siánském středisku mládeže. 
 Adventní duchovní obnova 
s procházkou přes Prokopské 
údolí 13. 12. v 13.00-16.00 
v kostelích sv. Prokopa (No-
vé Butovice), sv. Petra a Pav-
la (Řeporyje), sv. Vavřince 
(Jinonice) a Krista Spasitele 
(Barrandov). V těchto koste-
lích bude příležitost k adoraci 
a přijetí svátostí.

SVATÁ HORA
 Bazilika zpřístupněna pro 
individuální návštěvu ve vše-
dní dny v 6.30–18.00 a v ne-
děli v 6.30–17.00. Mše sv. po–
so v 7.00, 9.00 a 17.00, v ne 
v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30.
Kontakt: 
zavadilova@katyd.cz

Tradiční staročeské roráty se od 
tohoto týdne až do Vánoc konají 
v kostele sv. Jana Nepomucké-
ho na pražských Hradčanech od 
pondělí do pátku od 6.30 hodin 
a v sobotu od 7 hodin (za dodr-
žení nařízení vlády, tedy do po-
čtu 20 osob). Přesouvají se tam 
ze svatovítské katedrály, která 
je zatím jako celý Pražský hrad 
pro veřejnost uzavřena. Pokud 
se katedrála znovu otevře, bu-
dou se do ní roráty moci vrátit. 
Program rorátních bohoslu-
žeb včetně celebrantů a případ-
ných aktualit je k dispozici na 
katedralasvatehovita.cz/cs/
duchovni-zivot/roraty.

Roráty v chrámu Matky Bo-
ží před Týnem probíhají ka-
ždé úterý a  sobotu, v  kostele 
sv. Haštala v  pondělí, středu 
a pátek a v kostele sv. Havla ve 
čtvrtek – vždy od 7 hodin. Ad-
ventní roráty se chystají také 
v žižkovském kostele sv. Rocha
(2., 9. a 16. prosince od 6 ho-
din). A na roráty zvou i brat-
ři křižovníci do kostela sv. Jiří 
v Hloubětíně, a to o sobotách 
5., 12. a 19. 12. vždy od 6 ho-
din, i do svého řádového kostela
sv. Petra na Poříčí (v  úterky, 
čtvrtky a soboty od 7 hodin).
 (tez)

Zvony se jmény 
Maria, Jan 
Křtitel, Augustin 
a Všech svatých 
premonstrátského 
řádu dorazily minulý 
čtvrtek na Strahov 
z pasovské dílny 
Rudolfa Pernera. 

Jejich příjezd do Prahy byl dra-
matický – nejprve se dlouho 
zdržely v dopravní zácpě a pak 
až do poslední chvíle nebylo jis-
té, zda úzkou branou na nádvoří 
kláštera kamion vůbec projede. 
O to nadšenější ale byli přihlí-

žející řeholníci, když se zvony 
jeden po druhém nakonec po-
dařilo vysokozdvižným a pale-
tovým vozíkem dopravit až do 
nitra místní baziliky Nanebe-
vzetí Panny Marie. 

Tam nyní čekají na zavěšení 
do věží kláštera; tři přijdou do 
severní věže a poslední zvon do 
té jižní. Ale zvoní se na ně už teď 
– jsou zavěšeny na dřevěné kon-
strukci (zvonové stolici) a ma-
jí provizorní zapůjčená srdce 
(vlastní budou ještě vyrobena). 
Poprvé se rozezněly o slavnost-
ních nešporách k 900. výročí 
založení premonstrátského řá-
du minulou sobotu, kdy je po-
žehnal kardinál Dominik Duka. 
Vidět je lze při mše svaté (zatím 
po–so v 7.15 a 18.00).

Zvony za 2,7 milionu korun 
(hrazené z prostředků klášte-

ra, ale též z veřejné sbírky, kte-
rá stále probíhá) doplňují počet 
strahovských zvonů na mezivá-
lečných deset, včetně stávající-
ho umíráčku a sanktusníku. Do 
věží je premonstráti plánují za-
věsit v polovině příštího roku. 
Norbert Dostál, jeden z pracov-
níků kláštera, který věšel zvony 
například na Svatém Kopečku 
v roce 2006, z toho prý „už teď 
nespí“, jak zmínil jeden z bratří 
premonstrátů P. Ambrož Šámal 
při čtvrtečním příjezdu. „Někdy 
se totiž kvůli věšení zvonů musí 
i vybourat okno,“ podotkl a za-
zněly vtipy o „řezání zvonů“, 
protože jeden z nich odlila díl-
na o něco větší. Jejich váha je od 
128 do 1 735 kilogramů a široké 
jsou mezi 56 a 137 cm. Strahov-
skou komunitu navíc čeká řízení 
s památkáři kvůli úpravě barok-
ních zvonových stolic ve věžích. 

„Jsou to zvony naděje pro tu-
to dobu,“ radoval se strahovský 
opat P. Daniel Janáček OPraem. 
krátce poté, co zvony dorazily 
před baziliku. „Tuhle myšlen-
ku v sobě nosím od roku 2000, 
kdy jsem podobně viděl v pasov-
ském dómu sv. Štěpána zvon 
smíření, který svým tónem zvo-
nil přes hranice na sever k Če-
chům,“ svěřil se opat. Nynější 
šéf zvonařské firmy Rudolf Per-
ner je vnukem stejnojmenného 
mistra, který byl po válce z Čes-
koslovenska odsunut a  jeho 
majetek znárodněn. Jejich rod 
v Čechách odléval zvony od po-
čátku 18. století.

TEREZA ZAVADILOVÁ

Zvony pro strahovský klášter Kam v Praze 
na roráty

Zvony při slavnostních nešporách požehnal kardinál Dominik Duka. Snímek Jakub Šerých / Člověk a Víra

Transport zvonů vysokozdvižnými vozíky do strahovské baziliky
Nanebevzetí Panny Marie. Snímek autorka



Televize / Rozhlas KT
6. — 12. prosince 2020 TIPY A PROGRAMY

NEDĚLE 6. 12. 
17.30 Adventní koncerty 
České televize. Přímý pře-
nos z Pražské Lorety je vě-
nován organizaci Pestrá

NEDĚLE 6. 12. 
10.00 Mše svatá 2. neděle 
adventní. Hlavní kaplan 
Armády ČR Jaroslav Knichal 
v přímém přenosu z Komu-
nitního centra Matky Terezy 
v Praze-Hájích
12.40 Sváteční slovo básní-
ka Davida Bátora. 
O pozitivních změnách 
v lidských životech
12.45 Křesťanský magazín
13.10 Uchem jehly. 
Setkání Martiny Viktorie Ko-
pecké s Romanem Vaňkem
14.05 Na plovárně s Ma-
rií Doležalovou a Markem 
Zelinkou. Rozhovor Marka 
Ebena s vítězi taneční soutě-
že StarDance VII. 

NEDĚLE 6. 12. 
18.30 Dokuseriál. 
Komunitní zahrada (1/3) 
22.00 Četba na pokračová-
ní. Peter Mayle:
Hotel Pastis (3/10)
PONDĚLÍ 7. 12. 
8.30 Jak to vidí… komentá-
tor a novinář Ivan Hoffman
11.04 Blízká setkání. 
Host: herečka, zpěvačka 
Barbora Poláková. 
Moderuje Tereza Kostková

NEDĚLE 6. 12. 
8.00 Spirituála. Duchovní 
Evropa. Svatý Mikuláš mezi 
Tureckem, Apulií a Ruskem
8.30 Spirituála
9.00 Bohoslužba
10.00 Duchovní hudba 
11.00 Radioseriál. 
Francis Scott Fitzgerald: 
Něžná je noc (8/10)
12.00 Polední zvony. Ze 
zvonice poutního areálu 
v Horní Polici u České Lípy
12.20 Polední koncert. 
Felix Mendelssohn-Barthol-
dy: Paulus oratorium na slo-
va Nového zákona
18.30 Četba na pokračo-
vání. Alexandre Dumas st.: 
Dobrodružství hraběte 
Lydericha (1/7)

POUTNÍCI ČASU: S PETREM VÁŇOU
Sochař a kameník Petr Váňa si po více než dvaceti letech spl-
nil svůj sen: pomohl vrátit Mariánský sloup na Staroměstské ná-
městí v Praze. Jeho sochařská práce tím ale zdaleka není u kon-
ce. Nahlédli jsme do jeho ateliéru, kde právě pracoval na lodi 
z alabastru a dokončoval poslední úpravy na soše Panny Marie 
určené pro nový kostel v Praze na Barrandově. Jak se k sochaři-
ně dostal a co pro něj jeho práce znamená? Odpovědi na tyto 
otázky najdete v pořadu Poutníci času s Petrem Váňou v neděli
6. prosince v 10.10.

KULATÝ STŮL: BOŽÍ KOMEDIANTI
Doba pandemie v mnohém změnila naše životy, ale do některých 
zasáhla silněji, patří mezi ně například divadelníci, kteří nám roz-
dávají radost a inspiraci. Jak žijí a co chystají, prozradí originál-
ní divadelník, který na jevišti odhaluje středověká mysteria, Víťa 
Marčík. Jana Horáka zase zaujal život sv. Františka z Assisi a Mar-
ka Míková realizuje projekt Loutky v nemocnici. Na to, co zname-
ná být komediantem Boha, který nemá tvář a víme o něm jen to, 
že nás všechny neskutečně miluje, se zeptá moderátorka Danie-
la Brůhová. K debatě u Kulatého stolu se můžete připojit v pátek 
11. prosince ve 20.05.
 TEREZIE HECZKO

25 LET PROGLASU
8. prosince v roce 1995 se poprvé ohlásilo ve veřejném pro-
storu Radio Proglas. O slavnosti Panny Marie počaté bez po-
skvrny prvotního hříchu si připomeneme letošních 25 let na-
šeho vysílání. Proglas za ta léta ušel velký kus cesty, jejím 
symbolickým vyústěním jsou nové prostory, kam se v prosinci
přestěhujeme. 

O historii stanice, která vysílá díky finanční podpoře po-
sluchačů, budeme mluvit ve speciálním vydání pořadu Do-
poledne s Proglasem. Začneme v 8.00 a mluvit budeme s ko-
legy, kteří své pracovní smlouvy podepisovali už v roce 1995, 
ale i s těmi, kteří přišli teprve letos. Rádi bychom se ponoři-
li do historie i s našimi techniky, mluvili o specifickém posta-
vení Proglasu na trhu soukromých rozhlasových stanic a jeho
budoucnosti.

Telefonovat budeme osobnostem křesťanského života a ptát 
se chceme na jejich vztah k Proglasu. Prostor ve dvouhodinovém 
vysílání dostanou nejenom vzpomínky, ale i poděkování těm, bez 
jejichž podpory bychom tu nemohli být. Ve 12.00 odvysíláme 
z nových prostor polední modlitbu, na kterou naváže slavnost-
ní mše svatá.

SABINA HAUSEROVÁ

VÍTĚZNÉ FILMY MF
OUTDOOROVÝCH FILMŮ 
Letošní ročník Mezinárodního 
festivalu outdoorových filmů je 
pozastaven. Po uvolnění vlád-
ních opatření se však můžete 
těšit na projekce filmů ve fes-
tivalových městech v náhrad-
ních termínech. Ještě dříve ale 
TV Noe odvysílá slavnostní vy-
hlášení vítězných filmů XVIII. 
ročníku festivalu. Ke sledování 
zveme 12. 12. ve 20.05.

ADVENTNÍ KONCERT 
V úterý vám televize Noe při-
nese adventní koncert „My 
jsme svět“ vokální skupiny Ma-
rika Singers. 20 amatérských 
zpěváků a několik hudebníků 
spolu tvoří nevšední reperto-
ár. Vedle sebe tak můžete sly-
šet skladby duchovní i světské, 
písně lidové i muzikálové, go-
spely i popovou a rockovou 
klasiku. Záznam koncertu uvi-
díte 8. 12. ve 14.50.

BLAHOSLAVENÝ
DUNS SCOTUS
Ačkoli dogma o Neposkvrně-
ném početí Panny Marie bylo 
vyhlášeno teprve v roce 1854, 
už dlouhá staletí předtím bylo 
živým tématem teologických 
debat. Jedním z nejvýznam-
nějších obhájců této pravdy byl 
Jan Duns Scotus, skotský fran-
tiškán, teolog a filozof. Italský 
životopisný film o něm uvidíte 
v neděli 6. 12. ve 21.10.

BENEFIČNÍ KONCERT
V sobotu 12. 12. naladíte na 
vlnách Proglasu speciální be-
nefiční koncert na podporu 
Hospice sv. Zdislavy v Liber-
ci. Ve studiu vystoupí popu-
lární písničkář z Moravských 
Knínic Pavel Helan. Kromě 
písní jsou na programu vstu-
py, které tento hospic před-
staví. Od 16.55 se na vás tě-
ší také moderátorka Anežka
Jakubcová.

NA DŘEŇ
Jako dítě zažila domácí nási-
lí, jehož obětí byla její mat-
ka. Když jí bylo dvacet, máma 
odešla žít do zahraničí a ona 
zůstala na prahu dospělosti 
sama. S biologickým otcem se 
nikdy nesetkala. Jak se nyní da-
ří této mladé ženě vychovávat 
vlastní děti? Ve čtvrtek 10. 12. 
od 16.00 půjdeme Na dřeň ta-
ké s otázkou, zda lze i v tako-
vých těžkostech nalézt Boha. 

BARVÍNEK
Jak upéct dobrý dort? Mů-
že se cukrářem či cukrářkou 
stát každý? Jak napsat dobrý 
recept? A co je na pečení tak 
skvělé? Na to odpoví Kristi-
na Lund, autorka blogu Děv-
če u plotny, která nedávno 
vydala sladkou švédskou ku-
chařku Fika. Adventní poví-
dání o pečení a cukrařině po-
slouchejte v úterý 8. 12. od
16.00.

Moderátoři Radia Proglas v roce 1998, odzadu: Milan Šoba, Jan 
Hanák, Dušan Baur, Radek Habáň, Adriana Růžičková, Mag-
da Hauserová, Kateřina Vitouchová, Lucie Endlicherová, Dana
Pilchová, Renata Skalošová (Bělunková), Kateřina Ličková 
a Sabina Hauserová.

Italský životopisný film Blahoslavený Duns Scotus uvidíte v tele-
vizi Noe v neděli 6. prosince ve 21.10.

www.tvnoe.cz

www.proglas.cz
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20.15 Křesťan a svět 10.10 Poutníci času: s Petrem Váňou 20.10 Na střeše

10.00 Svätá omša (P) 11.15 Spravodajský 
súhrn 11.40 Katechéza (Zvestovanie) (P) 
12.00 Anjel Pána (P) 12.20 Loretánske litá-
nie 12.40 Ruženec 13.10 V Samárii pri stud-
ni 14.30 Mikuláš (Chlapec, ktorý sa stal svät-
com) (P) 15.00 Hodina milosrdenstva 15.15 
Boh k tebe hovorí (P) 15.30 Ruženec z Lúrd 
16.00 Na tónoch vďačnosti 16.40 Blahosla-
vený Duns Scotus – Obhajca Nepoškvrnené-
ho počatia (P) 18.30 Svätá omša (P) 19.20 
Klbko – Svätá omša (8) 19.40 Tvorivo 20.00 
Modlitba za odvrátenie epidémie zo Šaští-
na (P) 20.45 Quo vadis (P) 21.15 Medzi ne-
bom a zemou (P) 22.00 Zbrane a ružence

7.45 Panorama 8.20 BBV po 25 letech 8.25 
V šachu 8.55 BasketManie 9.20 Alpské ly-
žování: SP Francie 11.20 Alpské lyžování: 
SP Švýcarsko. Přímý přenos Super G žen 
12.45 Biatlon: SP Finsko 14.05 Svět moto-
rů: MM ČR v motokrosu 2020 14.35 Czech 
Drift Series 2020 14.45 Svět motorů: Aktu-
álně 15.05 Biatlon: SP Finsko 16.00 Hokej: 
HC Sparta Praha – HC Kometa Brno 20.35 
Alpské lyžování: SP Francie 21.30 Studio fot-
bal – Dohráno 22.15 Skoky na lyžích: SP Rus-
ko 0.00 Alpské lyžování: SP Švýcarsko 1.25 
Branky, body, vteřiny 1.35 Hokej: HC Sparta 
Praha – HC Kometa Brno

6.00 Prostě zvířata (1) 7.05 Neobjasněná 
akta Egypta (4) 8.05 Počátky lidské cesty (8) 
9.05 UFO: Ztracené důkazy (3) 10.10 Ne-
uvěřitelné příběhy (7, 8) 11.15 Po stopách 
mořských proudů 12.25 Lovec rybích obrů 
II (2) 13.25 Druhá světová: Totální válka (4) 
14.30 Vzdušní válečníci VII (3) 15.45 Ma-
lí zabijáci 16.50 Africké šelmy II (2) 17.50 
Anthony Bourdain: Neznámé končiny VII 
(8) 18.50 Arábie s Levisonem Woodem (4). 
Br. dok. 20.00 Se smrtí v očích (6). Am. dok. 
21.00 Norské domy snů III (10) 22.00 Jak 
fungují stroje (1). Br./kan. dok. 23.00 Ob-
ří lodě (1) 0.00 Vesmír: Místo pro život (3)

 6.00  Zajímavosti z regionů
 6.25  Pohádka pro pamětníky. 

O obrovi, který neměl srdce v těle
 6.45  Pro pamětníky... 

František Kreuzmann – 125 let. 
Cesta do hlubin študákovy duše

 8.10  Jitka Němcová – 70 let. 
Úsměvy Jitky Němcové

 8.50  Polopatě. Moderní hobby 
magazín Filipa Čapky

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

zahraničních zajímavostí
 11.00  František Filip – 90 let. 

Cirkus Humberto (11/12). Útěk
 12.00  Otázky Václava Moravce
 13.00  Zprávy
 13.05  Jitka Němcová – 70 let. 

Křišťálek meč
 14.20  Až já budu královna. Poh. 
 15.00  Král a zloděj. Poh. 
 15.45  Vlastimil Brodský – 100 let. Hodíme 

se k sobě, miláčku...? Čes. kom. 
 17.30  Adventní koncerty České televize. 

Přímý přenos z Pražské Lorety 
je věnován organizaci Pestrá 

 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  Na střeše. Snímek ČT
 21.50  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 22.19  Výsledky losování Šťastných 10
 22.20  V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN… 

Václav Erben – 90 let. 
Smrt talentovaného ševce

 23.45  Případy detektiva Murdocha XI. 
Padající stíny. Br./kan. krimi 

 0.30  Manéž Bolka Polívky
 1.45  Na forbíně (tm). Tak trochu 

jiná (talk) show Tomáše 
Matonohy s jeho hosty 

 2.25  Sváteční slovo básníka 

 6.00  Raníček. O krtkovi
 6.05  Včelka Mája
 6.30  Prasátko Peppa VII
 6.45  Star Wars: Příběhy 

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

týdeník 1970 (1333/2379)
 9.15  Hledání ztraceného času
 9.30  Habsburkové: 

Válka, která změnila svět
 10.00  Mše svatá 2. neděle adventní. 

Hlavní kaplan Armády ČR 
Jaroslav Knichal z KCMT 

 10.50  Nedej se plus
 11.15  Nedej se: Internet rostlin
 11.45  Chcete mě?
 12.15  Království divočiny
 12.40  Sváteční slovo básníka 

Davida Bátora
 12.45  Křesťanský magazín
 13.10  Uchem jehly
 13.40  Boží mládí (3/4)
 14.05  Na plovárně s Marií Doležalovou 

a Markem Zelinkou. 
Rozhovor M. Ebena

 14.35  Legendární obří stavby Francie
 15.35  Mistři medicíny: Pavel Dungl
 16.00  Bratislava – město uprostřed 

přírody. Sl. dok. 
 16.55  Podivuhodná Korea (1/2). Br. dok.
 17.50  Šanghaj a Hongkong. Fr. dok. 
 18.45  Večerníček. 

Mach a Šebestová na cestách
 18.55  Folklorika
 19.20  Zajímavosti z regionů
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Návrat sedmé roty. Fr. kom. 
 21.30  Velikáni filmu: Michael Douglas
 23.20  Dokumentární klub. Vzestup 

Jordana Petersona. Kan. dok. 
 0.55  Ve jménu vlasti VIII (8/12)
 1.40  Stavba Hitlerova 

superkanonu. Br. dok.

7.05 M*A*S*H (135, 136) 8.00 Svět ve vál-
ce (15). Hořící domov 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 Libické-
ho 13.15 Vychytávky Ládi Hrušky 13.55 Vy-
chytávky Extra 14.20 Pane, vy jste vdova! 
Čes. kom. 16.25 Ženská na vrcholu. Čes./sl. 
kom. 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 
19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOWTI-
ME 20.15 SUPERŠÉF 24 HODIN DO PEKLA 
A ZPĚT 21.35 Smrtonosná zbraň. Am. akč. 
thriller 23.55 Overlord: Nacistické zombie 
2.15 Odvrácená tvář Paříže (3)

9.00 Lásky Emanuela Přibyla 10.00 Tak ne-
váhej a toč speciál 11.00 Písničky známé 
a nejznámější s Orchestrem Karla Vlacha 
11.40 Chvíle pro písničku. Pestrý kaleido-
skop z hudebně zábavného pořadu 12.00 
Domácí štěstí. Půvabné časy podle Ivy Hütt-
nerové, tentokrát o pánské módě 12.30 Raj-
ské zahrady II. Olomouc, město květin 12.45 
Halabalašou  13.30 Trocha šafránu z televiz-
ního archivu 14.50 Výběr pro potěšení. Stři-
hový, hudebně zábavný pořad
15.30 Dnes uvádí Oldřich Kaiser
16.20 Svatební skandály slečny Juliány. Kom.
17.00 Hádanky s písničkou

15.30 Věda je zábava III 15.55 Dobro-
družství Kocoura v botách II 17.05 Ovečka 
Shaun IV 17.10 Ovečka Shaun II 17.20 Star 
Wars: Příběhy Droidů 17.45 Gruffalo 18.10 
Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerní-
ček 18.55 Nová dobrodružství medvídka Pú 
(5/50) 19.15 Phineas a Ferb II (9/39) 19.40 
Kiwi a Strit 19.50 Bob a Bobek na cestách 
20.00 Události v kultuře 20.15 Ludwig van 
Beethoven – 250 let. Česká filharmonie živě 
u vás II 21.45 Zlatá lýra (3/3) 22.40 Když 
u nás Pete Seeger hrál aneb 30 let Green-
horns 23.30 Filmové hity 80. let. Fr. dok. 
 0.30 Lana Turnerová – nedostižná

 4.30  O zpívajícím stromku.
Něm. poh. 

 5.45 Stará láska nerezaví. Am. kom. 
 7.40 Téměř dokonalé Vánoce. Am. kom.
 9.55 Letadla. Am. anim. film 
11.40 Teleshopping 
12.10 Božský Evan. Am. kom. 
13.55 Grinch. Am. film 
15.55 Dva bratři. Am. film 
17.50 Debbie a její parťačky. Am. film 
20.00 Non-Stop. Am./fr./br. akč. thriller
22.00 Táhni k čertu! Am. horor
23.50 Agent bez minulosti. Něm./am. akč. 
 2.05 Vlkodlak. Am. thriller 

6.05 Tlapková patrola (13, 14) 7.05 Looney 
Tunes: Nové příběhy (25). Am. anim. 7.30 
Kačeří příběhy (43, 44). Am. anim. 8.20 
Krok za krokem VII (10) 8.40 O Rampelní-
kovi. Rak. film 10.25 Dennis postrach oko-
lí znovu zasahuje. Am. kom. 11.45 Zatímco 
jsi spal. Am. kom. 13.45 Sestřičky. Čes. film 
15.15 Kameňák 4. Čes. kom. 17.00 Sněžen-
ky a machři po 25 letech. Čes. kom. 19.30 
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 
20.20 Vánoční Kameňák. Čes. film 22.00 
Střepiny 22.30 Konečná. Am. akč. 0.30 Ses-
třičky. Čes. film 1.55 Specialisté (1) 2.40 Ca-
stle na zabití IV (4) 3.25 Co na to Češi 

 6.05  Biblická studna
 7.10  Řeckokatolický magazín
 7.25  Jak potkávat svět (73. díl)
 8.55  Večeře u Slováka: 

2. neděle adventní
 9.25  Mezi pražci (92. díl): Prosinec 2020
 10.10  Poutníci času: s Petrem Váňou [P]
 10.30  Mše svatá [L]
 11.35  V pohorách po horách (23. díl):

Žákova hora a Devět 
skal – Žďárské vrchy

 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba 

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

uplynulého týdne
 13.20  Hlubinami vesmíru s dr. 

Vladimírem Kopeckým Jr., 
Astrobiologie 1. díl

 14.05  Muzikanti, hrajte
 14.35  Uzdrav naši zem 

s Michaelou Šojdrovou
 15.45  Po cestách víry (4. díl): 

K apoštolským prahům
 16.35  Hermie a jeho přátelé: Milo, 

bezbožná kudlanka nábožná
 17.05  Cirkus Noeland (26. díl): 

Roberto, Kekulín, Adam a Eva
 17.30  Sedmihlásky (135. díl): 

Vrba, A ja vim
 17.35  Ovečky v karanténě: 

2. neděle adventní
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 19.05  Hriňovský kostelík na Islandu
 19.35  Příroda kolem nás: 

Liška Eliška a Jelen evropský
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Gramofon (3): aneb Hledáme 

písničku pro všední den [P] 
 21.10  Blahoslavený Duns Scotus. 

It. hraný životopisný film 
o skotském františkánovi

 22.40  Výpravy do divočiny: Ptáci mizí
 23.45  Polední modlitba Sv. otce Františka
 0.05  Za obzorem

 0.05   Kolem se toč! 1.05 Komorní hud-
ba 2.00 Zrcadlo týdne 2.15 Komen-
tář týdne (R) 3.00 Z archivu hudeb-
ních pořadů 5.00 Varhanní hud-
ba 5.30 Písně 5.57 Myšlenka na 
den (R 11.57, 17.55) 6.05 Čteme 
z křesť. periodik 6.30 Evangelium: 
Mk 1,1-8 6.35 Ranní chvály 6.50 Du-
chovní slovo 7.00 Radio Vatikán (R) 

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

v podání souboru Musica dolce vita
 9.00  Mše svatá 
 10.00  Varhanní hudba 
 10.30  Křížovka krizovky 4/5: Konflikty 

a spory, i rozvodové, jsou krizí
 11.00  Proglaso (biblický kvíz)
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta a poezie: 

Z díla A. K. Glazunova,
J. Haydna, F. Mendelssohna-
-Bartholdyho a J. Brahmse

 13.30  Knihovnička: Peter Pomerancev: 
Tohle není propaganda! 
Válka proti realitě

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Nedělní pohádka
 14.30  Blahopřání
 16.00  Písničky z archivu
 16.30  A capella na kanapi
 16.55  Dotýkání světla: Modleme se 

2/6: Se syny Izraele (R)
 18.00  Modlitba za rodiny
 19.00  Lukášovo pátrání 6/25: 

Dobří přátelé
 19.15  Kolem se toč
 20.15  Křesťan a svět: 

Misionář milosrdenství 2/2: 
Spolu s laiky v Řece života

 20.45  Radio Vatikán
 21.05  Večerní chvály
 21.20  Koncert vážné a duchovní 

hudby: Ke svatému 
Ambrožovi a Mikulášovi

 23.50 Duchovní slovo

10.00 Mše svatá 2. neděle adventní
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22.30 Noční linka 9.15 Outdoor Films 16.45 Cestománie. Honduras 18.55 Uchem jehly s R. Vaňkem

11.00 Co na to Češi 11.50 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.30 Krok za krokem VII 
(11) 12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 
(841) 14.05 Castle na zabití IV (5) 15.00 
Mentalista III (5). Rudí koně 15.55 Menta-
lista III (6) 16.57 Odpolední Počasí 17.00 
Odpolední Televizní noviny, Sportovní novi-
ny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice (3951) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Po-
časí 20.20 Specialisté (2). Vražda taxikáře 
21.20 Specialisté (3) 22.20 Whiskey Cava-
lier (5) 23.15 Mentalista III (5, 6) 
 0.55 Castle na zabití IV (5)

5.35 Teleshopping 6.05 Tři muži a nemluv-
ně. Am. kom. 7.40 Grinch. Am. film 
 9.35 Teleshopping 
10.05 Americký prezident. Am. film 
12.15 Teleshopping 
12.50  Harry Potter a Ohnivý pohár.

Br./am. fantasy 
15.40 Non-Stop. Am./fr./br. akč. thriller 
17.35 Hrabě Monte Christo. Br./Am./ir. film 
20.00 Soudce. Am. film 
22.45  Šílený Max a Dóm hromu.

Austr./am. sci-fi 
 0.40 Od kolébky do hrobu. Am. akč. 
 2.35 Táhni k čertu! Am. horor 

15.20 Pes a jeho blog II (19/24) 15.40 S Ja-
kubem 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 18.15 
Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerní-
ček 18.55 Nová dobrodružství medvídka 
Pú (6/50) 19.20 Phineas a Ferb II (10/39) 
19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do ouška. Pohád-
ky a malé hry 20.00 Události v kultuře 20.13 
Ceny Thálie 2020 8x8 20.20 Operní hvěz-
dy v La Scale 23.25 Jaroslav Svěcený – 60 
let. České housle hrající, zpívající... 0.05 Slo-
venská vlna. Pirko. Čes./sl. film 1.45 Artmix

9.10 Pohádka pro pamětníky... Jan Drda – 
50 let od úmrtí. Dařbuján a Pandrhola 10.35 
Šance. Hudebně zábavný pořad s Josefem 
Dvořákem a Miroslavem Vladykou 11.45 
Chvíle pro písničku 12.00 Zprávy ve 12 
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy 
12.30 Rajské zahrady II. Kolem Pražského 
hradu 12.45 Halabalašou. Hudebně zábav-
ný pořad 13.30 Trocha šafránu z televizní-
ho archivu 14.50 Hitparáda televizní zába-
vy 15.40 Pět začátků Jiřího Suchého 16.10 
Ledvina 16.55 Hádanky s písničkou. Karel 
Černoch uvádí pásmo populárních písniček 
s tajenkou

6.00 Hokej: HC Sparta Praha – HC Kometa 
Brno 7.55 Panorama 8.25 BBV po 25 letech 
8.30 Alpské lyžování: SP Francie 11.20 Stu-
dio fotbal – Dohráno 12.05 Panorama 12.25 
Sportovní zprávy 12.55 Biatlon: SP Finsko 
15.05 Alpské lyžování: SP Švýcarsko 16.30 
Volejbalový magazín 16.45 Hokej den poté 
17.30 Fotbal: Magazín Evropské ligy UEFA 
18.00 Fotbal: Los evropské kvalifikace MS 
2024 19.05 Volejbal: VK Ostrava – Black Vo-
lley Beskydy 21.30 Studio fotbal – Dohráno 
Plus 22.30 Sportovní zprávy 22.50 Hokej 
den poté 23.30 Skoky na lyžích: SP Rusko
 1.20 Branky, body, vteřiny

12.00 Anjel Pána 12.20 Z prameňa (P) 
12.40 Ruženec / Bolestný ruženec 13.10 Na 
tónoch vďačnosti 13.50 Fundamenty (Pasto-
rálna konštitúcia o cirkvi v súčasnom svete) 
15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ru-
ženec z Lúrd (P) 16.05 Vaticano (P) 16.40 
Týždeň s... 16.55 Od Františka k Františ-
kovi 17.30 Doma je doma (P) 18.30 Svätá 
omša (P) 19.00 Ruženec / Ruženec svetla 
20.00 Krátke správy (P) 20.15 A teraz čo? 
(Je uzdravenie vždy božia vôľa?) (P) 20.30 
V Samárii pri studni (P) 22.00 Godzone ma-
gazín 22.30 Moja misia – magazín 
23.00 Hudobné pódium 

7.35 Legendární lodě (4) 8.35 Franco a špa-
nělská diktatura (1) 9.50 Poklady Británie: 
Odhalená bojiště (3) 11.05 Krásy divokých 
And (2) 12.10 Kanada: Rok v divočině (1) 
13.10 UFO: Ztracené důkazy II (8) 14.20 
Neuvěřitelné příběhy (29, 30) 15.20 Kapří 
monstra III (1) 16.30 Svět pod hladinou (1, 
2) 17.40 Městské džungle (3, 4) 18.50 Po-
slední ráje (2). Norsko. Něm. dok. 20.00 Na 
střechách měst II (4). Los Angeles. Fr. dok. 
21.05 Anthony Bourdain: Neznámé končiny 
IX (2) 22.00 Neobjasněné případy NASA (3) 
23.00 Tajemství vesmíru III (10) 
 0.00 Nejslavnější evropská nádraží (4)

 6.05  Poníky, Poníky. 
Dok. o rázovité slovenské obci

 6.50  Výpravy do divočiny: 
Biodiverzita a vymírání druhů

 7.55  Made in Ružomberok
 8.35  Neboj se doplout aneb 

Umění doprovázet (8. díl)
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Outdoor Films s P. Darkem 

Sputem a Martinem Kráčalíkem 
(70. díl): Mustang

 10.50  Církev za oponou
 11.05  Indie: Jeden
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.50  Příběhy odvahy a víry
 13.20  V pohorách po horách (29. díl)
 13.30  Můj chrám: Barbora Černošková, 

kostel sv. Augustina v Brně
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Romeo a Julie 63
 15.25  Vietnam
 15.40  V souvislostech
 16.05  Noční univerzita: P. Marián Kuffa 

– Příběhy ze života (2. část)
 17.10  Víra do kapsy [P]
 17.30  Mašinky (2. díl): 

O neposlušném semaforu
 17.45  Živě s Noe [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.50  Poutníci času: s Petrem Váňou
 19.05  Robert Křesťan a Druhá 

tráva na Mohelnickém 
dostavníku 2015 (2. díl)

 19.50  Přejeme si…
 20.05  Biblická studna [L]. Zamyšlení nad 

biblickými texty s Petrem Vaďurou
 21.15  ARTBITR – Kulturní 

magazín (100. díl)
 21.30  Za obzorem
 22.05  Sierra Leone: Ježíš v ulicích
 22.40  Kulatý stůl: Bezdomovci kolem nás
 0.15  Modlitba se zpěvy z Taizé
 1.05  Noční repríza dopoledních pořadů

9.05 M*A*S*H (136, 137) 10.20 Rosamun-
de Pilcher: Ať půjdeš kamkoli. Něm. film 
12.20 Walker, Texas Ranger IV (13). Vyvr-
cholení 13.20 Jake a tlusťoch IV (24). Ná-
hrdelník 14.25 Policie Hamburk VII (4). 
Lži a tajemství 15.25 Námořní vyšetřovací 
služba IX (12). Bezpečný úkryt 16.25 Poli-
cie 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 Ses-
třičky (30). Sex, násilí, drogy 21.35 Milionář 
mezi námi 22.55 Hudson a Rex II (7). Fran-
couzská spojka 23.50 Policie v akci

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Z archivu 
vzdělávacích cyklů 3.00 Z archivu 
hudebních pořadů 5.00 Písně 5.27 
Myšlenka na den (R 11.57, 17.55) 
6.00 Evangelium: Lk 5,17-26 6.05 
Ranní chvály 6.20 Duchovní slovo 
6.45 Ranní zíváček 7.00 Radio Vati-
kán (R) 7.15 Pozvánky 7.45 Třikrát 
z Proglasu 8.05 Ranní magazín

 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.15  TWR: Stopy
 10.30  Vonička lidových písní
 11.00  Zprávy Proglasu
 11.05  Louis de Wohl:

Dobývat nebe 35/43
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: 
 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  Lukášovo pátrání 7/25: 
Pastýř Manuel

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Apokryfy skupiny Kabinet
 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 35/43
 22.00  Studio Olomouc: 

Až naprší a uschne
 22.30  Noční linka

s Jaroslavem Kratkou
 23.50 Duchovní slovo

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

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

Zábavně-vzdělávací program
 12.00  Labyrint světa a ráj srdce (16/24). 

Mezi slavnými. Čes. anim. 
 12.10  Klíč. Magazín nejen pro 

zdravotně postižené
 12.35  Československý filmový 

týdeník 1970 (1333/2379)
 12.50  Kamera na cestách: Malajsie, 

perla jihovýchodní Asie. Fr. dok. 
 13.45  Vysoké Tatry: 

V srdci divočiny (1/2). Dok. 
 14.40  Boží dar – příběhy českých 

potravin (5/6)
 15.00  Tajemná planeta: Zapomenutý 

prales (5/5). Am. cyklus
 15.50  Arménie, země Noemova. Fr. dok. 
 16.40  Dobrodružství vědy a techniky
 17.10  Vynálezy, které změnily svět
 18.10  Křížem krážem Izraelem
 18.35  Jan Amos Komenský – 350 let
 18.45  Večerníček. 

Mach a Šebestová na cestách
 18.55  Uchem jehly. Setkání farářky 

Martiny Viktorie Kopecké 
s Romanem Vaňkem

 19.25  Mizející místa domova: 
Pražský přístav

 19.40  Postřehy odjinud. Polsko očima 
Miroslava Karase. Pupek světa

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

civilizace II: Germáni. Něm.cyklus
 20.55  Vzestup civilizace II: Arabové
 21.50  Vynálezy, které změnily svět: 

Chytrý telefon. Dok. BBC
 22.50  Velikáni filmu: Vlastimil Brodský 

– 100 let. Smích se lepí na paty
 0.25  Program: Pád legendy. Am. drama
 2.05  Queer: Bez sexu
 2.30  Historie.cs
 3.25  Ta naša kapela
 3.50  Vesnický doktor

 5.59  Studio 6. Ranní infoservis ČT
 9.00  168 hodin. Události týdne 

s Norou Fridrichovou
 9.35  Hana Maciuchová – 75 let. 

Soused. Povídka z oblíbeného 
cyklu Bakaláři 1977

 9.50  Vlastimil Brodský – 100 let. 
Hodíme se k sobě, miláčku...?

 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  Muži z Bombaje. Povídka 

z oblíbeného cyklu Bakaláři 1982
 14.30  V HLAVNÍ ROLI ZLOČIN… 

Václav Erben – 90 let. 
Smrt talentovaného ševce

 15.55  To je vražda, napsala IX. 
Velké zabíjení 

 16.45  Cestománie. 
Honduras: Poslední ráj

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

vědomostní soutěž
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.56  Branky, body, vteřiny
 20.05  Losování SAZKAmobil šance
 20.10  Labyrint II (6/7). Krimi seriál
 21.10  Reportéři ČT. Kauzy a reportáže 

s Markem Wollnerem
 21.49  Výsledky losování Šťastných 10
 21.50  Na stopě
 22.15  Kriminalista. Noční 

pták. Něm. krimi 
 23.15  Requiem pro panenku. Čes. film 
 0.55  AZ-kvíz
 1.25  Z metropole, Týden v regionech 
 1.55  Kalendárium
 2.10  Sváteční slovo básníka 

Davida Bátora
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Žiješ jenom 2x
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8.00 25 let Proglasu 22.05 Zahrada Mariánská 20.10 Nevinné lži. Moje pravda 12.00 Labyrint světa a ráj srdce

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

Velké zabíjení 
 9.50  Otec Brown VII. 

Krev anarchistů. Br. det. 
 10.35  František Filip – 90 let. 

Cirkus Humberto (11/12). 
Útěk

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

zprávy, Události v regionech plus
 12.30  Sama doma
 14.00  Všechno, co mám ráda
 14.30  Stokoruna.

Povídka z oblíbeného cyklu 
Bakaláři 1974

 14.40  Panství Downton VI 
(8/10). Br. seriál 

 16.00  To je vražda, napsala IX. 
Pomstěná smrt 

 16.45  Cestománie. Indie: 
Z Kašmíru do Ladaku

 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. Moje pravda
 21.25  Láska je láska. Kom. 
 23.14  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 23.15  Kolo plné hvězd. Zábavný 

večer Aleše Cibulky
 0.10  Případy detektiva Murdocha XI. 

Padající stíny. Br./kan. krimi
 0.55  AZ-kvíz
 1.20  Zajímavosti z regionů
 1.45  Menu pro tatínka
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Milovníci vína (14/16)
 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 (17/24). 

Poutník před soudem. Čes. anim. 
 12.15  Nedej se plus
 12.40  Nedej se: Internet rostlin
 13.05  Mizející místa domova: 

Loreta na Hájku
 13.25  Bitva na Sommě. Fr. dok. 
 14.20  Mizející místa domova: 

Pražský přístav
 14.40  Rozluštěné poklady: Zvířata 

egyptského záhrobí. Dok. BBC 
 15.30  Výjimečný náklad: 

Přeprava letadel. Fr. dok. 
 16.25  Nevlídná planeta: 

Hory (6/6). Am. cyklus
 17.15  Mexiko, koloniální města 

severu. Fr. dok.
 18.10  Manu a Matěj na cestě z Říma 

na ostrov Capri (8/10)
 18.35  Jan Amos Komenský – 350 let. 

Labyrint světa a ráj srdce (18/24). 
Vetřelci v království

 18.45  Večerníček. 
Mach a Šebestová na cestách

 18.55  Krásy evropského pobřeží: 
Dalmátská města. Fr. dok. 

 19.00  Běžkotoulky. Hruštín
 19.15  Boží mládí (3/4)
 19.40  Postřehy odjinud. Polsko očima 

Miroslava Karase. Byl tu i Karel IV.
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Velké nadzvukové 

dobrodružství. Niz. dok. 
 21.05  Český žurnál: Slepice, virus a my 
 22.20  Diktátor Stalin. Fr. dok. 
 23.15  Ve jménu vlasti VIII 

(9/12). Na útěku 
 0.00  Dicte – kriminální reportérka III 

(9, 10/10). Dán. 
 1.30  Vzestup Jordana 

Petersona. Kan. dok. 

10.00 Specialisté (2) 11.00 Co na to Češi 
11.50 Tescoma s chutí 12.00 Polední Te-
levizní noviny, Sportovní noviny, Počasí 
12.30 Krok za krokem VII (12) 12.50 Or-
dinace v růžové zahradě 2 (842) 14.05 Ca-
stle na zabití IV (6) 15.00 Mentalista III (7). 
Rudě žhnoucí 15.55 Mentalista III (8). Oh-
nivá koule 16.57 Odpolední Počasí 17.00 
Odpolední Televizní noviny, Sportovní no-
viny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice (3952) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Po-
časí 20.20 Utajený šéf II 21.40 Víkend 22.40 
Whiskey Cavalier (6). 5 špiónů a mimino. 
Am. det. 23.35 Mentalista III (7, 8)

 5.10 Teleshopping
 5.40 Stará láska nerezaví. Am. kom. 
 7.20 Téměř dokonalé Vánoce. Am. kom.
 9.25 Mentalista III (5, 6) 
11.10 Teleshopping 
11.40 Hrabě Monte Christo. Br./Am./ir. film 
14.10 Teleshopping 
14.40 Zatímco jsi spal. Am. kom. 
16.40 Debbie a její parťačky. Am. film 
18.35 Sestřičky. Čes. film 
20.00 Sebevražedný oddíl. Am. akč. film 
22.20 Vlci za dveřmi. Am. horor 
23.35 Konečná. Am. akč. 
 1.30 Komici. Am. kom. 

15.40 Animační školička 15.55 Pětka z ga-
ráže 16.10 Planeta YÓ 16.45 Ty Brďo! Šel-
my 17.05 Tance z pohádkového rance 17.20 
Kouzelná školka 17.50 Dobrodružství Ko-
coura v botách II 18.10 Šmoulové 18.40 
Zprávičky 18.45 Večerníček 18.55 Nová 
dobrodružství medvídka Pú (7/50) 19.20 
Phineas a Ferb II (11/39) 19.40 Lesnílci 
19.45 Čtení do ouška 20.00 Události v kultu-
ře 20.13 Ceny Thálie 2020 8x8 20.20 ArtZó-
na 21.15 Tohle jsme my IV (14/18). Chata 
22.00 John Lennon – 40 let od úmrtí. Beat-
les: Perná léta. Dok. 23.45 Kino Art 
 1.45 Peep Show III (2/6). Lifrování

10.05 Šance. Hudebně zábavný pořad mo-
derovaný Josefem Dvořákem a Miroslavem 
Vladykou 11.15 Z melodie do melodie s Or-
chestrem a baletem ČST 12.00 Zprávy ve 12 
12.20 Předpověď počasí, sportovní zprávy 
12.30 Rajské zahrady II. Romantická Ledni-
ce a Valtice 12.50 Halabalašou 13.30 Trocha 
šafránu z televizního archivu 14.30 Hitpará-
da televizní zábavy 15.25 Dobrý večer s Wal-
demarem. Hudebně zábavný pořad s Walde-
marem Matuškou a jeho hosty 16.10 Několik 
životů 17.00 Hádanky s písničkou. Zdeněk 
Tulis uvádí pásmo populárních písniček 
s tajenkou 

6.00 Volejbal: VK Ostrava – Black Volley Be-
skydy 8.20 Panorama 8.45 BBV po 25 letech 
8.50 Na skialpech přes hory 9.10 Alpské ly-
žování: SP Francie 11.15 Fotbal: Evropská li-
ga UEFA 12.05 Panorama 12.25 Sportovní 
zprávy 12.55 Biatlon: SP Finsko 15.15 Alp-
ské lyžování: SP Švýcarsko 17.00 Hokej: BK 
Mladá Boleslav – HC Olomouc 20.45 Biat-
lon: SP Finsko 22.10 Sportovní zprávy 22.30 
Magazín Evropské ligy UEFA 23.00 Liga mi-
strů UEFA 0.05 Branky, body, vteřiny 0.15 
Skoky na lyžích: SP Rusko 2.05 Hokej: BK 
Mladá Boleslav – HC Olomouc 
 4.00 Studio fotbal – Dohráno

10.55 Doma je doma 12.00 Anjel Pána 
12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Ruže-
nec svetla 13.15 Quo vadis 13.50 Katechéza 
14.10 Medzi nebom a zemou 15.00 Hodina 
milosrdenstva (P) 15.15 Boh k tebe hovorí 
(P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 16.05 Sprá-
vy zo Svätej zeme (P) 16.30 V škole Ducha 
(Ján Buc: Sme na ceste) (P) 17.05 Viera do 
vrecka 17.30 Doma je doma (P) 18.30 Svä-
tá omša (P) 19.30 Krátke správy (P) 19.45 
Týždeň s... 20.00 Modlitba za odvrátenie epi-
démie zo Šaštína (P) 20.45 vKontexte (P) 
21.15 Guadalupe – živý obraz (P) 22.15 
Bosna a Hercegovina – Mosty s Európou 

7.10 Obnažený vesmír III (7) 8.10 Tajem-
ství vesmíru II (6) 9.05 Kolosální vzdušná 
přeprava (7) 10.10 Záhadný svět matema-
tiky (3) 11.30 Majestátní vlaky III (1) 12.30 
Norské domy snů II (7) 13.30 Dynastie: Ro-
diny, které změnily svět (1) 14.40 Hitlerův 
kruh zla (1) 15.55 Tatra kolem světa 2 (10) 
16.55 Atlantik: Rok v divočině (4) 17.55 Di-
voký Nový Zéland (2) 18.55 Nezkrotné údolí 
(2). Kan. dok. 20.00 Starodávné cesty II (2). 
Offův val. Br. dok. 21.00 Udatní králové ze 
Sibiře. Fr. dok. 22.10 Veterinář z Yorkshiru 
VIII (6) 23.15 Poslední ráje (13)
 0.05 Zapomenuté megastavby III (9)

 6.05  Z krajiny kulturních tradic
 6.35  Rok vína
 7.00  Hlubinami vesmíru 

s dr. Vladimírem Kopeckým Jr.,
Astrobiologie 1. díl

 7.40  Gramofon (3. díl)
 8.45  Plečnikův kostel 

sv. Františka v Lublani
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Dobrá firma
 9.35  V souvislostech
 10.00  Noční univerzita: Sociální děloha 

a sociální porod (3. díl)
 11.10  Guyanská Diana
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba 

Sv. otce Františka [L]
 12.15  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 13.00  Labutí sen o duši
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  V pohorách po horách: Čertův 

mlýn a Kněhyně – Beskydy
 14.50  Adventní koncert smíšeného 

sboru Marika Singers
 16.00  Jak potkávat svět
 17.20  Zpravodajské Noeviny: 

8. 12. 2020 [P]
 17.40  Mašinky: Jak se kluci učili pískat
 17.50  Sedmihlásky 
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.45  Uzdrav naši zem [L]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Buon giorno 

s Františkem [P]
 20.45  Dítě 31
 21.15  Řeckokatolický magazín [P]
 21.30  Za obzorem
 22.05  Zahrada Mariánská – Zvěstování: 

kostel Navštívení Panny 
Marie Lechovice

 23.10  Po cestách víry: 
K apoštolským prahům

 0.05  Terra Santa News: 2. 12. 2020
 0.25  Čičmianské tajemství
 1.00  Noční repríza dopoledních pořadů

10.20 Rosamunde Pilcher: Tajemství staré-
ho panství 12.20 Walker, Texas Ranger IV 
(14). Falešný vězeň 13.20 Jake a tlusťoch 
V (1). Kde a kdy (1/2) 14.25 Policie Ham-
burk VII (5). Proces 15.25 Námořní vyšet-
řovací služba IX (13). Zoufalec. Am. krimi 
16.25 Policie v akci. Čtyři případy, čtyři lid-
ské osudy 17.25 Krimi zprávy 17.50 Prostře-
no! 18.52 Počasí 18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 
19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 SHOWTI-
ME 20.15 Slunečná (66) 21.35 7 pádů Hon-
zy Dědka 22.50 Fachmani 23.25 Policie v ak-
ci 0.25 Námořní vyšetřovací služba IX (13) 
1.20 Walker, Texas Ranger IV (14)

 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: Lk1,26-38 
 6.05 Ranní chvály 
 6.20 Duchovní slovo
 6.45 Ranní zíváček 
 7.15 Pozvánky 
 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.00  Dopoledne s Proglasem: 

25 let Proglasu
 10.15  TWR: Nahoru
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Zprávy Proglasu 
 11.05  Louis de Wohl: 

Dobývat nebe 36/43
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Mše svatá (z Proglasu, 

slavnost Panny Marie počaté 
bez poskvrny prvotního hříchu)

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Barvínek: Děvče u plotny
 16.55  Slyšte, lidé! Novinky z reggae 2 (R)
 18.00  Mše svatá (slavnost Panny 

Marie počaté bez poskvrny 
prvotního hříchu)

 18.45  Lukášovo pátrání 8/25: 
Manuel vidí i to, co je skryté

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Duben v Pešti
 20.00  Modlitba živého růžence 
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Louis de Wohl: 

Dobývat nebe 36/43
 22.00  Ave Dulcissima Maria
 23.50 Duchovní slovo
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16.00 Než zazvoní zvonec 22.05 Noční univerzita 20.10 Četnické humoresky 20.00 Kamera na cestách

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

Pomstěná smrt 
 9.45  Panství Downton VI (8/10) 
 11.00  13. komnata 

Veroniky Žilkové
 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  Kino. 

Povídka z oblíbeného cyklu 
Bakaláři 1974

 14.20  Otec Brown VII. 
Krev anarchistů. Br. det. 

 15.05  Panství Downton VI 
(9/10). Br. seriál 

 15.55  To je vražda, napsala IX. 
Jediný svědek 

 16.45  Cestománie. 
Botswana: Placatá Afrika

 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 (37/39). 

Klondajk
 21.40  Hercule Poirot. 

Vánoce Hercula Poirota. Br. film
 23.24  Výsledky losování Šťastných 10
 23.25  Vlastimil Brodský – 100 let.

Komici na jedničku
 0.20  AZ-kvíz
 0.50  Máte slovo s M. Jílkovou
 1.50  Na stopě
 2.15  Dobré ráno
 4.45  Kluci v akci
 5.15  Černé ovce
 5.30  Události v regionech

 5.59  Dobré ráno. Ranní show 
České televize

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

Zábavně-vzdělávací program 
 12.00  Labyrint světa a ráj srdce (18/24). 

Vetřelci v království. Čes. anim. 
 12.10  Náš venkov: Polní cestou
 12.35  Folklorika: 

Oživlá legenda o svaté Dorotě
 13.05  Ruce, kruh a hlína
 13.35  Pohlednice Martina 

Kratochvíla: Tarutao
 13.40  Modrá zóna dlouhověkosti: 

Japonsko (3/4). Fr. cyklus
 14.35  Diktátor Stalin. Fr. dok. 
 15.25  Hráč bez limitu
 15.55  Televizní klub neslyšících
 16.25  Kvarteto
 16.55  Český žurnál: Slepice, virus a my 
 18.10  Mistři medicíny: Pavel Dungl
 18.35  Labyrint světa a ráj srdce (19/24). 

Král Šalamoun oklamán
 18.45  Večerníček. Honza a beránek
 18.55  Babylon. Dok. 
 19.25  Rituály Srí Lanky
 19.40  Postřehy odjinud. 

Neznámá Francie očima 
Jana Šmída. Bouchon není bufet

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

krása v rytmu tanga. Fr. dok. 
 21.00  Mistři medicíny: Lukáš Horčička
 21.30  Po jedné stopě do Afriky. 

Togo, kolébka vúdú
 21.55  Po jedné stopě do Afriky. 

Egungun, duch, 
kterého se nedotýká

 22.30  Dobrá smrt. Dok. film 
 23.25  Letecké katastrofy
 0.10  V pasti II (10/10). Isl. thriller 
 1.05  Zmizení (7/8). Něm.
 1.50  Historie.cs
 2.45  To mě baví
 3.05  Čaj pro třetího
 3.35  Notes

12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.30 Krok za krokem VII 
(13) 12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 
(843). Do vězení nepůjdu 14.05 Castle na 
zabití IV (7) 15.00 Mentalista III (9). Rudý 
měsíc 15.55 Mentalista III (10). Veselý ru-
dý skřítek 16.57 Odpolední Počasí 17.00 
Odpolední Televizní noviny, Sportovní no-
viny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice (3953) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Po-
časí 20.20 Svatba na první pohled 21.35 Vý-
měna manželek X 23.00 Whiskey Cavalier 
(7). Španělsko, vlaky a auta 23.55 Mentalista 
III (9, 10) 1.45 Castle na zabití IV (7)

5.30 Teleshopping 6.00 Dennis postrach 
okolí znovu zasahuje. Am. kom. 7.20 Men-
talista III (7, 8) 9.05 Božský Evan. Am. kom. 
10.50 Teleshopping 11.20 Zatímco jsi spal. 
Am. kom. 13.20 Teleshopping 
13.50 Sebevražedný oddíl. Am. akč. 
16.00  Sněženky a machři po 25 letech.

Čes. kom. 
18.20 Kameňák 4. Čes. kom. 
20.00 Čtvery Vánoce. Am./něm. kom. 
21.40 Best Man Holiday. Am. kom. 
 0.00 Non-Stop. Am./fr./br. akč. thriller 
 1.55 Vlci za dveřmi. Am. horor 
 2.55 Sólista. Am. drama

15.35 Zachraňme Zemi 15.50 Biblická pát-
rání II 16.10 Planeta YÓ 16.45 Tryskouni III 
17.10 Taneční hrátky s Honzou Onderem 
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 (8/50) 19.15 
Phineas a Ferb II (12/39) 19.40 Lesnílci 
19.45 Čtení do ouška 20.00 Události v kul-
tuře 20.13 Ceny Thálie 2020 8x8 20.20 John 
Lennon – 40 let od úmrtí 21.55 John Lennon 
& hosté 22.35 Slavná alba: John Lennon – 
Plastic Ono Band 23.30 Ludwig van Beetho-
ven – 250 let 0.55 Linka (10/10)

5.59 Dobré ráno 9.00 Noc labutí 9.45 Šance 
10.55 Silvestrovský koktejl 11.50 Chvíle pro 
písničku. Směs lidových a populárních pís-
ní 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Předpověď po-
časí, sportovní zprávy 12.30 Rajské zahrady 
II. Valdštejnův manýrismus 12.50 Halabala-
šou. Hudebně zábavný pořad 13.25 Trocha 
šafránu z televizního archivu 14.45 Hitpará-
da televizní zábavy 15.35 Dobrý večer s Wal-
demarem. Hudebně zábavný pořad s W. Ma-
tuškou a jeho hosty 16.15 Vdova po dvou 
mužích. Kom. 17.00 Hádanky s písničkou. 
Renée Nachtigallová uvádí pásmo populár-
ních písniček s tajenkou

12.05 Panorama 12.25 Sportovní zprávy 
12.55 Archiv D: Finále bylo v Praze 13.20 
Skoky na lyžích: SP Rusko 15.05 Sokolský 
zpravodaj 15.20 Olympijský magazín 15.45 
Svět motorů: Speciál 16.05 Offroadmaraton 
16.20 Závody aut do vrchu 16.35 Svět moto-
rů: Aktuálně 17.00 Házená: HC Robe Zubří – 
HCB Karviná 18.45 Můj fotbal 19.05 Fotbal: 
Liga národů UEFA 20.00 Biatlon: SP Finsko 
21.25 Sportovní zprávy 21.45 Svět motorů: 
Speciál 22.05 Offroadmaraton 22.20 Závo-
dy aut do vrchu 22.35 Svět motorů: Aktuál-
ně 23.00 Liga mistrů UEFA 
 0.05 Alpské lyžování: SP Švýcarsko

10.55 Doma je doma 12.00 Anjel Pána 
12.20 Z prameňa (P) 12.40 Ruženec / Ra-
dostný ruženec 13.15 Godzone magazín 
13.50 Hudobné pódium (P) 15.00 Hodina 
milosrdenstva (P) 15.30 Ruženec z Lúrd (P) 
16.05 Klbko – Svätá omša (8) 16.25 Tvori-
vo 16.55 Mjanmarsko – smäd po mieri (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 Katolicizmus (Peter a Pavol – Nepo-
strádateľní muži) (P) 21.45 Na tónoch vďač-
nosti 22.25 V Samárii pri studni 

9.45 Vesmír: Místo pro život (3) 10.55 Ta-
jemství vesmíru II (17) 11.55 Anthony Bour-
dain: Neznámé končiny VII (8) 12.50 Arábie 
s Levisonem Woodem (4) 14.00 Jak fungují 
stroje (1) 15.00 Obří lodě (1) 16.00 Se smr-
tí v očích (6) 16.55 Norské domy snů III (10) 
17.55 Poslední Pygmejové (2/3). Br. dok. 
19.00 Neznámé krajiny II (5). Irsko. Kan. 
dok. 20.00 Divoké hrady (2). Carcassonne. 
Am./něm. dok. 21.00 Divoké pobřeží Ko-
lumbie (2) 22.00 Mimo kontrolu (5) 23.20 
Sousedské noční můry IV (5) 0.20 Hitlerova 
kronika (9) 1.25 Den D: Poslední svědectví 
(2/2) 2.25 Hon na Hitlera III (2)

 6.05  Zpravodajské Noeviny: 8. 12. 2020
 6.30  Noční univerzita: P. Marián Kuffa 

– Příběhy ze života (2. část)
 7.35  Biblická studna
 8.40  Víra do kapsy
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Generální audience 

papeže Františka [L]
 10.20  Do varu s Maxem Kašparů 

(1. díl): Křesťan a média
 10.35  Slovanský Velehrad
 10.55  Bible pro Severní Koreu
 11.35  Živě s Noe [L]
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Polední modlitba [L]
 12.05  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 12.50  Příroda kolem nás: 

Liška Eliška a Jelen evropský
 13.05  Všade dobre, v Terchovej najlepšie! 
 14.00  Za obzorem [L]. 

Rozhovor s hostem dne
 14.35  Hanácká svajba
 15.35  Dáváme lidem naději
 16.20  Jak potkávat svět (79. díl)
 17.45  Živě s Noe [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.50  Sedmihlásky
 18.55  Mašinky (4. díl)
 19.05  Pražská Loreta
 19.30  Terra Santa News: 9. 12. 2020 

[P]. Zpravodajství ze Svaté země
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Adorace [L] 
 21.10  Neboj se doplout aneb 

Umění doprovázet: 
Celoživotní zápas o pokoj v srdci. 
S Marií Svatošovou a Janou 
Sieberovou o důstojném umírání

 21.30  Za obzorem
 22.05  Noční univerzita: Sociální děloha 

a sociální porod (4. díl) [P]
 23.05  Generální audience 

papeže Františka
 23.25  Příběhy odvahy a víry: Babička 

Věra (4. díl): Láska a Naděje
 0.00  Večer chval (75. díl)

10.20 Rosamunde Pilcher: Ukradené léto. 
Něm./rak. film 12.25 Walker, Texas Ranger 
IV (15). LaRueův návrat 13.25 Jake a tlus-
ťoch V (2) 14.25 Policie Hamburk VII (6). 
Boj o zeleň 15.25 Námořní vyšetřovací služ-
ba IX (14). Život před očima 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 
(31). Potřebuješ ochranku 21.35 Show Ja-
na Krause 22.45 SUPERŠÉF 24 HODIN DO 
PEKLA A ZPĚT 0.00 Policie v akci 
 1.00 Námořní vyšetřovací služba IX (14)

 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 Evangeli-
um: Mt 11,28-30 6.05 Ranní chvály 
6.20 Duchovní slovo 6.45 Ranní zí-
váček 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  Louis de Wohl: 

Dobývat nebe 37/43
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: Z díla A. K. 

Glazunova,  V. Blodka a R. Strausse
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Než zazvoní zvonec: 

Krádež
 16.55  Folklorní okénko: „Zlato v hrdle“ 

aneb Pěvecké osobnosti 
etnografických regionů

 18.00  Mše svatá (z komunitní kaple 
salesiánů v Brně-Žabovřeskách)

 18.45  Lukášovo pátrání 9/25: 
To nebylo jen tak

 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

Lenou Yellow
 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 37/43
 22.00  Studio Brno: 

Učit se a učit bez zraku
 22.30  Písně
 23.50  Duchovní slovo
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16.00 Na dřeň 20.45 U nás 10.35 13. komnata Veroniky Žilkové 12.10 Křesťanský magazín

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

Jediný svědek 
 9.45  Panství Downton VI (9/10) 
 10.35  13. komnata 

Veroniky Žilkové
 11.00  Všechno, co mám ráda. 

Inspirativní magazín 
 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  Vkladní knížka. 

Povídka z oblíbeného cyklu 
Bakaláři 1972

 14.15  Profesionálové. 
Provize. Br. krimi 

 15.10  Panství Downton VI 
(10/10). Br. seriál 

 16.00  To je vražda, napsala IX. 
Loď zlodějů

 16.45  Všechno, co mám ráda
 17.15  AZ-kvíz. 

Soutěž pro každého
 17.40  Černé ovce. 

Reportáže, testy, rady
 18.00  Události v regionech
 18.25  Kde domov můj? Zábavná 

vědomostní soutěž
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.56  Branky, body, vteřiny
 20.10  Nevinné lži. Byl lásky čas
 21.25  Máte slovo s M. Jílkovou
 22.25  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 

experimenty a vyprávění 
 22.54  Výsledky losování Šťastných 10
 22.55  Jitka Němcová – 70 let. 

Ruth to vidí jinak
 0.25  54 hodin (1/2)
 1.55  AZ-kvíz
 2.25  Dobré ráno
 4.55  V kondici 
 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 

(19/24). Král Šalamoun 
oklamán. Čes. anim.

 12.10  Křesťanský magazín
 12.35  Legendární obří stavby Francie: 

Haussmannova velkolepá 
přeměna Paříže. Fr. dok. 

 13.35  Válečné epizody z archivů: 
Paříž. Dok. 

 13.50  Vzestup civilizace II: 
Germáni. Něm. cyklus

 14.40  Vzestup civilizace II: Arabové
 15.30  Neobyčejná planeta: 

Probuzení (9/10). Am. cyklus
 16.20  Kongo, srdce Afriky. Fr. dok. 
 17.15  Příběhy prasátek. Fr. dok.
 18.10  Herbář
 18.35  Labyrint světa a ráj srdce 

(20/24). Světlo ve tmě
 18.45  Večerníček. Honza a beránek
 18.55  Dobrodružství vědy a techniky. 

Život hluboko pod zemí. Něm. dok. 
 19.30  Utajená řeč peněz (13/13). 

Anonymní hrdina
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Výpravy za poznáním. 

Podivuhodná Korea (2/2). Br. dok. 
 21.00  Manu a Matěj na cestě z Říma 

na ostrov Capri (9/10)
 21.30  Křížem krážem Izraelem: 

Galilejské jezero (8/9)
 22.00  Helimadoe
 23.35  Queer: Proti sobě
 0.05  Okouzlující historie 

spodního prádla aneb 
Sláva punčocháčům. Fr. dok. 

 0.55  V pasti II (10/10). Isl. thriller
 1.55  Bojovníci ze Západní 

a Východní fronty – deníček RAF
 2.55  Čaj pro třetího
 3.20  Notes

11.00 Co na to Češi 11.50 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.30 Krok za krokem VII 
(14) 12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 
(844). Útěk do neznáma 14.05 Castle na za-
bití IV (8) 15.00 Mentalista III (11) 15.55 
Mentalista III (12) 16.57 Odpolední Počasí 
17.00 Odpolední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice 
(3954) 19.30 Televizní noviny, Sportovní no-
viny, Počasí 20.20 Ordinace v růžové zahra-
dě 2 (999) 21.40 Ordinace v růžové zahradě 
2 (1 000) 23.00 Život ve hvězdách 
23.35 Mentalista III (11, 12) 

5.10 Teleshopping 5.40 Dva bratři. Am. film 
 7.25 Mentalista III (9, 10) 
 9.15 Sebevražedný oddíl. Am. akč. 
11.25 Teleshopping 
11.55 Cesta srdce. Am. film 
13.45 Teleshopping 
14.15 Kameňák 4. Čes. kom. 
15.55 Čtvery Vánoce. Am./něm. kom. 
17.35 Evita. Am. muzikál 
20.00 Pluto Nash. Am. kom. 
21.50 Sejmi je všechny. Am. akč. 
23.25 Soudce. Am. film 
 2.00 Král Charles III. Br. drama 
 3.25 Vlci za dveřmi. Am. horor 

15.55 Sám v muzeu. Svatoplukův Sokolník 
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 Večerní-
ček 18.55 Nová dobrodružství medvídka 
Pú (9/50) 19.15 Phineas a Ferb II (13/39) 
19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do ouška 20.00 
Události v kultuře 20.13 Ceny Thálie 2020 
8x8 20.20 Životy slavných. Lenny 22.10 
Adolf Loos – 150 let. Adolf Loos – vizionář 
a provokatér. Dok. 23.05 Třistatřicettři 0.00 
ArtZóna 0.55 Slavná alba: John Lennon – 
Plastic Ono Band

9.40 Šance. Hudebně zábavný pořad s Jo-
sefem Dvořákem a Miroslavem Vladykou 
10.45 Silvestrovský koktejl 11.40 Chvíle pro 
písničku 12.00 Zprávy ve 12 12.20 Před-
pověď počasí, sportovní zprávy 12.30 Raj-
ské zahrady II. Barokní Holešov a Buchlovi-
ce 12.45 Halabalašou. S Velkopopovickou 
Kozlovkou o jejich cestě do Ameriky 13.25 
Trocha šafránu z televizního archivu 14.50 
Hitparáda televizní zábavy 15.45 Den začíná 
i končí... Jeden všední den s Karlem Gottem 
16.10 Jen se spolehni. Kom. 16.55 Hádanky 
s písničkou. Naďa Urbánková uvádí pásmo 
populárních písniček s tajenkou 

7.45 BBV po 25 letech 7.55 Panorama 8.25 
Fotbal: Liga mistrů UEFA 9.30 Evropská liga 
UEFA 10.20 Házená: HC Robe Zubř – HCB 
Karviná 12.05 Panorama 12.25 Sportov-
ní zprávy 13.10 Fotbal: Evropská liga UEFA 
15.00 Vzpírání: TOP 12 Havířov 15.25 Ju-
do Show Cup 2020 15.55 Lety na lyžích: 
MS 2020 Slovinsko 17.45 Alpské lyžování: 
FIS Magazín SP 18.10 Studio fotbal – Ex-
tra 18.40 Fotbal: Evropská liga UEFA 21.35 
Studio fotbal – Extra 21.55 Sportovní zprávy 
22.15 Fotbal: Evropská liga UEFA 23.55 Lety 
na lyžích: MS 2020 Slovinsko 
 1.45 Branky, body, vteřiny

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 (3. adventná nedeľa) 
(P) 16.45 Zabudnuté poklady 17.00 Lás-
ka a rodičovstvo (Ľudská osoba a sexualita) 
(P) 17.30 Doma je doma (P) 18.30 Svätá 
omša (P) 19.00 Starý zákon (Šaul je poraze-
ný) 19.30 Krátke správy (P) 20.00 Modlitba 
za odvrátenie epidémie zo Šaštína (P) 
21.05 Mjanmarsko – smäd po mieri 
21.35 Poltónklub (Peter Janků) (P) 
22.40 Správy zo Svätej zeme 
23.15 Od Františka k Františkovi

8.20 Divoký západ s Robertem Redfordem 
(7) 9.20 Nejslavnější evropská nádraží (4) 
10.25 Nil: Pět tisíc let historie (2) 11.35 
Městské džungle (3, 4) 12.45 Poslední rá-
je (2) 13.50 Neobjasněné případy NASA (3) 
14.50 Tajemství vesmíru III (10) 15.50 Na 
střechách měst II (4) 16.55 Anthony Bour-
dain: Neznámé končiny IX (2) 17.55 Kro-
kodýlí král 19.00 Lovec rybích obrů II (3). 
Kan. dok. 20.00 Druhá světová: Totální válka 
(5) 21.05 Letadlové lodě v boji (1). Am. dok. 
22.10 Zvířecí souboje 23.25 Africké šelmy II 
(3) 0.25 UFO: Ztracené důkazy (4) 
 1.35 Neuvěřitelné příběhy (9, 10)

 6.05  Víra do kapsy
 6.20  Ateliér užité modlitby: Marek 

Orko Vácha a manželé Kalčíkovi
 7.25  Poletuchy: na skok do Trenčína
 8.05  Po cestách víry (4. díl)
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Terra Santa News: 9. 12. 2020
 9.35  Kulatý stůl: Bezdomovci kolem nás
 11.10  Básník oravské přírody 

Zdeno Horecký
 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  Princ, který si vybral Dona Boska
 13.35  Generální audience 

papeže Františka
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Adventus Domini. Adventní 

mariánská mše v českých 
kancionálech 15. – 16. století

 15.35  Zpravodajské Noeviny: 
10. 12. 2020 [P]

 16.00  Gramofon (3. díl): aneb 
Hledáme písničku pro všední den

 17.00  Večeře u Slováka: 
3. neděle adventní [P]

 17.30  Sedmihlásky
 17.35  Ovečky v karanténě: 

3. neděle adventní [P]
 18.00  Mše svatá 

z kaple Telepace [L]
 18.45  Uzdrav naši zem 

s P. Liborem Všetulou SDB [L]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Modlitba růžence: kaple 

Telepace v Ostravě [P]
 20.45  U NÁS aneb od cimbálu 

o lidové kultuře [L]
 22.05  Za obzorem
 22.40  Pod lampou [P]. Diskusní pořad 
 0.45  Křižovatka v Příchovicích. 

Dok. ADV studia o historii 
interdiecézního centra 
mládeže

 1.40  Noční repríza dopoledních pořadů

6.10 Psí život (12). Kdy budou štěňata 7.00 
Nový den 9.05 M*A*S*H (139, 140) 10.20 
Rosamunde Pilcher: Ve víně je láska. Něm./
rak. film 12.20 Walker, Texas Ranger IV (16). 
Běs 13.25 Jake a tlusťoch V (3). Ulice snů 
14.25 Policie Hamburk VII (7). Přímo do 
srdce 15.25 Námořní vyšetřovací služba IX 
(15). Tajnosti 16.25 Policie v akci. Čtyři pří-
pady, čtyři lidské osudy 17.25 Krimi zprávy 
17.50 Prostřeno! 18.52 Počasí 18.55 HLAV-
NÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 Počasí 19.55 
SHOWTIME 20.15 Slunečná (67). Popelka 
v praxi 21.35 Prima Partička 22.55 Šéfem za 
pár minut 23.30 Policie v akci

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Dotýkání 
světla (R) 3.00 Hrajte, kapely! (R) 
5.00 Písně 5.27 Myšlenka na den (R 
11.57, 17.55) 5.45 Radio Vatikán 
(R) 6.00 Evangelium: Mt 11,11-15 

 6.05 Ranní chvály
 6.20 Duchovní slovo
 6.45 Ranní zíváček
 7.15 Pozvánky 
 7.45 Třikrát z Proglasu 
 8.05 Ranní magazín
 9.00  Dopoledne s Proglasem
 10.15  TWR: Nejen chlebem
 10.30  Vonička pro milovníky dechovky
 11.00  Zprávy Proglasu
 11.05  Louis de Wohl: 

Dobývat nebe 38/43
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: L. Mozart: „Jagd-

-Sinfonie“, W. A. Mozart: Koncert 
pro lesní roh, P. Vranický: Symfonie

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu 
 15.00  Zprávy Proglasu
 16.00  Na dřeň: O domácím násilí
 16.55  Hrajte, kapely! 

Skladatel a kapelník Áda Školka
 18.00  Mše svatá (z kostela Panny 

Marie Sněžné v Praze)
 18.45  Lukášovo pátrání 10/25: 

Lukáš odkryje tajemství
 19.00  Večerní zprávy Proglasu
 19.15  Jak se vám líbí: 

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

Dobývat nebe 38/43
 22.00  Studio České Budějovice:

Farářka, učitelka 
a současně maminka

 23.50  Duchovní slovo
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22.00 Krize rozluštěna 22.15 Iniciativa smíření 2020 15.40 Příběhy slavných 20.00 Zázračná planeta

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

Loď zlodějů 
 9.45  Panství Downton VI (10/10) 
 10.40  Několik životů
 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. 

Itálie – Sicílie: Za jižní pohodou
 15.40  Příběhy slavných... 

Vlastimil Brodský – 100 let. 
Bróďa

 16.35  Polopatě. Moderní hobby 
magazín Filipa Čapky

 17.30  AZ-kvíz. Soutěž pro každého
 18.00  Události v regionech
 18.25  Kde domov můj? Zábavná 

vědomostní soutěž
 18.55  Události za okamžik a počasí
 19.00  Události
 19.56  Branky, body, vteřiny
 20.05  Losování Sportky a Šance
 20.10  Četnické humoresky (38/39).

Poslední soud
 21.40  Všechnopárty
 22.34  Výsledky losování Šťastných 10
 22.35  Profesionálové.

Jen krásný obrázek. 
Br. krimi 

 23.30  Kriminalista. 
Noční pták. Něm. krimi 

 0.30  AZ-kvíz
 1.00  Objektiv
 1.30  Toulavá kamera
 2.00  Pod pokličkou
 2.20  Dobré ráno
 4.55  Sváteční slovo básníka 

Davida Bátora
 5.00  Hobby naší doby
 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 (20/24). 

Světlo ve tmě. Čes. anim.
 12.10  Království divočiny: 

Outloň váhavý. Jap. dok. 
 12.35  Chcete mě?
 13.00  Mistři medicíny: Lukáš Horčička
 13.30  Mytická monstra oceánských 

hlubin. Br. dok. 
 14.15  Válečné lodě: 

Záchranná plavidla. Br. dok.
 15.00  Šanghaj a Hongkong. Fr. dok. 
 15.55  Návraty k divočině 

(13/13). Nízké Tatry 
 16.25  Bratislava – město uprostřed 

přírody. Sl. dok. 
 17.15  Boží dar – příběhy českých 

potravin (6/6)
 17.40  Po jedné stopě do Afriky. 

Togo, kolébka vúdú
 18.10  Po jedné stopě do Afriky. Egungun, 

duch, kterého se nedotýká
 18.35  Jan Amos Komenský – 350 let. 

Labyrint světa a ráj srdce (21/24). 
Proti proudu

 18.45  Večerníček. Honza a beránek
 18.55  Ruce, kruh a hlína
 19.30  Mizející místa domova: 

Hrad Hartenberg
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Zázračná planeta: Nejtroufalejší 

zlodějíčci ve zvířecí říši. BBC Earth
 21.00  Manu a Matěj na cestě z Říma 

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

Izrael pro všechny (9/9)
 22.00  Fargo (9, 10/10) 
 23.55  Osamělá holubice (4/4). Návrat
 1.25  Válečné lodě: 

Záchranná plavidla. Br. dok. 
 2.10  Historie.cs
 3.00  Před půlnocí

11.00 Co na to Češi 11.45 Tescoma s chu-
tí 12.00 Polední Televizní noviny, Sportov-
ní noviny, Počasí 12.30 Krok za krokem VII 
(15) 12.50 Ordinace v růžové zahradě 2 
(845). Lordi na dovolené 14.05 Castle na 
zabití IV (9) 15.00 Mentalista III (13). Ru-
dý poplach 15.55 Mentalista III (14). Krev 
za krev 16.57 Odpolední Počasí 17.00 Od-
polední Televizní noviny, Sportovní novi-
ny 17.25 Co na to Češi 18.25 Ulice (3955) 
19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, Po-
časí 20.20 Harry Potter a Fénixův řád. Am./
br. film 23.00 Méďa 2. Am. kom. 1.10 Menta-
lista III (13, 14) 2.50 Krok za krokem VII (14)

5.10 Teleshopping 5.40 Evita. Am. muzikál 
 8.10 Mentalista III (11, 12) 
 9.55 Turner a Hooch. Am. kom. 
11.45 Teleshopping 
12.15 Čtvery Vánoce. Am./něm. kom. 
13.55 Teleshopping 
14.25 Dítě z Marsu. Am. kom. 
16.20 Pluto Nash. Am. kom. 
18.05 Tři muži a mladá dáma. Am. kom. 
20.00 Letadla 2: Hasiči a záchranáři
21.30 Tango a Cash. Am. akč. kom. 
23.25 Sněženky a machři po 25 letech
 1.40 Sejmi je všechny. Am. akč.
 3.00 Král Charles III. Br. drama 

16.05 Operace Jauu! VIII 16.35 DVA3 16.50 
Terčin zvířecí svět 17.05 Jogínci 17.20 Kou-
zelná školka 17.50 Dobrodružství Kocoura 
v botách II 18.10 Šmoulové 18.40 Zprávičky 
18.45 Večerníček 18.55 Nová dobrodružství 
medvídka Pú (10/50) 19.15 Phineas a Ferb II 
(14/39) 19.40 Lesnílci 19.45 Čtení do ouš-
ka 20.00 Události v kultuře 20.13 Ceny Thá-
lie 2020 8x8 20.20 Tajnosti slavných obrazů: 
Rembrandt. Fr. dok. 20.50 Virtuosos (3/4) 
22.50 Pink Floyd v Pompejích 23.55 Miran-
da III (2/6). Překvápko! 0.25 Zlatá lýra (3/3) 
 1.20 Tohle jsme my IV (14/18) 
 2.05 Pierre Boulez – život pro hudbu 

5.59 Dobré ráno 9.00 Příští léto v Locarnu 
10.00 Šance. Hudebně zábavný pořad s Jo-
sefem Dvořákem a Miroslavem Vladykou 
11.00 Silvestrovský koktejl 12.00 Zprávy ve 
12 12.20 Předpověď počasí, sportovní zprá-
vy 12.30 Rajské zahrady II. Kuks, krajina jako 
park 12.45 Halabalašou. Vánoční zastavení 
s Velkopopovickou Kozlovkou 13.25 Trocha 
šafránu z televizního archivu 14.40 Hitpará-
da televizní zábavy 15.35 Dobrý večer s Wal-
demarem. Hudebně zábavný pořad 16.15 
Kdo s koho. Kom. 16.55 Hádanky s písnič-
kou. Zdeněk Vrba uvádí pásmo populárních 
písniček s tajenkou

7.50 Panorama 8.25 BBV po 25 letech 8.30 
Fotbal: Evropská liga UEFA 10.20 Studio 
fotbal – Extra 10.45 Vzpírání: TOP 12 Ha-
vířov 11.05 Sokolský zpravodaj 11.20 Biat-
lon: SP Rakousko 12.50 Panorama 13.15 Ju-
do Show Cup 2020 13.40 Alpské lyžování: 
FIS Magazín SP 14.10 Biatlon: SP Rakousko 
15.40 Běžkotoulky. Hruštín 15.55 Lety na ly-
žích: MS 2020 Slovinsko 18.15 Fotbal: FOR-
TUNA:LIGA 21.00 Hokej: Buly 22.05 Spor-
tovní zprávy 22.25 Skeleton: SP Rakousko 
23.30 Biatlon: SP Rakousko 2.25 Branky, bo-
dy, vteřiny 2.40 Lety na lyžích: MS 2020 Slo-
vinsko 5.00 BasketManie 

13.15 Vaticano 13.50 V škole Ducha  14.35 
Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 
15.00 Hodina milosrdenstva (P) 15.30 Ru-
ženec z Lúrd 16.05 STOPovanie (P) 16.40 
vKontexte 17.10 Nová kvalita života (Litur-
gický rok B) (P) 17.30 Moja misia – maga-
zín (P) 18.00 Správy zo Svätej zeme 18.30 
Svätá omša (P) 19.00 Ruženec / Slávnostný 
ruženec 19.30 Starý zákon (Víťazný Dávid) 
20.00 Krátke správy (P) 20.15 Zabudnuté 
poklady 20.30 Dôkaz viery: Matka Tereza 
z Kalkaty (P) 21.30 Viera do vrecka 21.50 
Od Františka k Františkovi 22.20 Quo Vadis 
22.45 Večera u Slováka (3. adventná nedeľa) 

6.05 Pod hladinou 6.20 Neznámé krajiny (2) 
7.25 Korea: Zapomenutá válka (1/2) 8.40 
Záhady druhé světové války (5) 9.40 Zapo-
menuté megastavby III (9) 10.40 Záhady na-
cistických vražd (2) 11.40 Divoký Nový Zé-
land (2) 12.45 Nezkrotné údolí (2) 13.45 
Starodávné cesty II (2) 14.50 Udatní králo-
vé ze Sibiře 15.55 Veterinář z Yorkshiru VIII 
(6) 16.55 Poslední ráje (13) 17.55 Krásy di-
vokých And (3) 19.00 Kanada: Rok v divoči-
ně (2). Zima. Br. dok. 20.00 Kapří monstra 
III (2). Francie. Br. dok. 21.10 Svět pod hladi-
nou (3, 4) 22.10 UFO: Ztracené důkazy II (9) 
23.20 Neuvěřitelné příběhy (31, 32)

 6.05  Zpravodajské Noeviny: 
10. 12. 2020

 6.25  Cesta k andělům
 7.10  Noční univerzita
 8.20  Lidé a město
 9.00  Živě s Noe [L]
 9.15  Záblesky nad Andami
 9.40  Největší přání
 10.15  Biblická studna
 11.20  ARTBITR – Kulturní 

magazín (100. 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  Robert Křesťan a Druhá 

tráva na Mohelnickém 
dostavníku 2015 (2. díl)

 13.30  Zambijský Bambo
 14.00  Za obzorem [L]
 14.35  Neboj se doplout aneb 

Umění doprovázet
 14.55  Hovory z Rekovic: Marian Friedl
 15.15  Vít Kašpařík, koncovky, fujarky, 

brumle a jiné hudební nástroje
 15.40  Poutníci času: s Petrem Váňou
 16.00  Zpravodajské Noeviny: 10. 12.
 16.20  Buon giorno s Františkem
 17.05  Příběh o Žofii
 17.45  Živě s Noe [P]
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 18.40  Sedmihlásky
 18.45  Mašinky
 18.55  Naše Horní Lideč
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Kulatý stůl: Boží komedianti [L]. 

Interaktivní diskusní pořad
 21.40  Za obzorem
 22.15  Iniciativa smíření 2020. 

Záznam setkání a modlitby 
protestantských pastorů 
a římskokatolických kněží 
u mohyly na Bílé hoře

 0.10  Hlubinami vesmíru
s dr. Vladimírem Kopeckým Jr.,
Astrobiologie 1. díl

10.20 Rosamunde Pilcher: Nebezpečný pří-
boj. Něm. film 12.25 Walker, Texas Ranger 
IV (17). El Coyote (1/2) 13.25 Jake a tlus-
ťoch V (4). Už nikdy nebudu jako dřív 14.25 
Policie Hamburk VII (8). Hrdina dne 15.25 
Námořní vyšetřovací služba IX (16). Hrát-
ky s myslí 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 Jára Cimrman ležící, spící. Čes. 
kom. 23.25 Policie v akci 
 0.25 Námořní vyšetřovací služba IX (16)

 0.05  Dopoledne s Proglasem (R) 1.00 
Komorní hudba 2.00 Z archivu slo-
vesných pořadů (R) 3.00 Z archi-
vu hudebních pořadů (R) 5.00 Pís-
ně 5.27 Myšlenka na den (R 11.57, 
17.55) 5.45 Radio Vatikán (R) 6.00 
Evangelium: Mt 11,16-19 6.05 Ran-
ní chvály 6.20 Duchovní slovo 6.45 
Ranní zíváček 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  Louis de Wohl: 

Dobývat nebe 39/43
 12.00  Polední modlitba
 12.05  Hudební siesta: B. Bartók: 

Koncert pro violu a orchestr, 
B. Britten: Our Hunting Fathers

 13.00  Zprávy Proglasu
 13.05  13+
 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Třikrát z Proglasu
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.10  Korunka k Božímu milosrdenství
 16.00  Křesťan a svět:

Misionář milosrdenství 2/2: 
Spolu s laiky v Řece života (R)

 16.55  Oktáva: O adventní hudbě 
s profesorem Bohadlem

 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: Ekström Kvartett
 20.00  Modlitba růžence
 20.45  Radio Vatikán 
 21.05  Večerní chvály 
 21.30  Louis de Wohl: 

Dobývat nebe 39/43
 22.00  Křížovka krizovky 5/5: 

Krize rozluštěna
 23.50  Duchovní slovo



16.55 Benefice Pavla Helana 18.00 Mše svatá z kaple Telepace 10.20 Otec Brown VII. 19.20 Zasvěcení: Trapisté

 6.00  Raníček. O krtkovi
 6.10  Včelka Mája
 6.35  Prasátko Peppa VII
 6.50  Pat a Mat nás baví
 7.05  Zou
 7.20  Ovečka Shaun IV 
 7.30  Studio Kamarád
 9.00  Běžkotoulky. Malino Brdo
 9.10  Putování za muzikou
 9.40  Vysoké Tatry:

Život nad oblaky (2/2). Dok. 
 10.35  Manu a Matěj na cestě z Říma 

na ostrov Capri (9, 10/10)
 11.30  Letecké katastrofy: 

V zajetí rychlosti. Kan. dok. 
 12.15  Babylon. Dok.
 12.45  Volání divočiny. Br. film
 14.15  Křížem krážem Izraelem: 

Galilejské jezero (8/9)
 14.45  Křížem krážem Izraelem: 

Izrael pro všechny (9/9)
 15.10  Obr v řece. Fr. dok.
 16.05  Po jedné stopě do Afriky. 

Togo, kolébka vúdú
 16.30  Po jedné stopě do Afriky. 

Egungun, duch, kterého se nedotýká
 17.00  Kamera na cestách: Buenos Aires, 

krása v rytmu tanga. Fr. dok. 
 17.50  Zázračná planeta: Nejtroufalejší 

zlodějíčci ve zvířecí říši. BBC Earth
 18.45  Večerníček. Honza a beránek
 18.55  Návraty k divočině 

(13/13). Nízké Tatry 
 19.20  Zasvěcení: Trapisté
 19.50  Zprávy v českém znakovém jazyce
 20.00  Trosečník. Am. film
 22.25  Poslední pevnost. Am. drama
 0.35  Dobrá smrt. Dok. 
 1.30  Nevlídná planeta: Hory (6/6)
 2.15  Zabijte Hitlera! Fr. dok. 
 3.10  Před půlnocí
 3.35  Ochránce
 4.05  Žijeme s vírou
 4.30  Uchem jehly. 

Setkání Zbigniewa Czendlika 
se senátorkou Miluší Horskou

6.10 Tlapková patrola (15, 16) 7.10 Loo-
ney Tunes: Nové příběhy (26). Am. anim. 
7.35 Kačeří příběhy (45). Am. anim. 8.00 
Popelka. Něm. film 9.10 Vánoční rande. 
Am. kom. 10.55 Koření 11.55 Volejte Novu 
12.35 Rady ptáka Loskutáka 13.45 Utajený 
šéf II 15.15 Bejvalek se nezbavíš. Am. kom. 
17.10 Princ z Persie: Písky času. Am. fanta-
sy 19.30 Televizní noviny, Sportovní noviny, 
Počasí 20.20 San Andreas. Am. film 22.30 
Bourneův mýtus. Něm./am. akč. 0.40 300: 
Bitva u Thermopyl. Am. akč. 2.35 Specialisté 
(2) 3.35 O Rampelníkovi. Rak. film 
 4.55 Novashopping

4.55 Teleshopping 5.25 Cesta srdce. Am. 
film 6.50 Turner a Hooch. Am. kom. 8.40 
Mentalista III (13, 14) 10.30 Tři muži a mladá 
dáma. Am. kom. 12.25 Teleshopping 12.55 
Pluto Nash. Am. kom. 14.40 Letadla 2: Hasi-
či a záchranáři. Am. anim. 16.05 Mladí Titá-
ni do toho!: Ve filmu. Am. anim. 
17.35  Harry Potter a Fénixův řád.

Am./br. film
20.00 Vánoční koleda. Am. anim. 
21.50 Zloděj životů. Am./austr. thriller 
23.45 Méďa 2. Am. kom. 
 1.50 Tango a Cash. Am. akč. kom. 
 3.25 Film o filmu – Můj příběh

15.40 Nadia: Tajemství Modré vody 16.10 
Super třída II 16.35 Dobrodružství Ko-
coura v botách II 17.20 Ovečka Shaun IV 
17.30 MasterChef Junior VII (15/16) 18.10 
Šmoulové 18.40 Zprávičky 18.45 Večerní-
ček 18.55 Nová dobrodružství medvídka 
Pú (11/50) 19.15 Phineas a Ferb II (15/39) 
19.40 Kiwi a Strit 19.50 Bob a Bobek na ces-
tách 20.00 Události v kultuře 20.13 Ceny 
Thálie 2020 8x8 20.20 Ludwig van Beetho-
ven – 250 let. Beethovenův odkaz světu 
21.20 Karajan řídí devátou 22.30 Kino Art. 
Buzíci 0.25 Miranda III (2/6). Překvápko! 
 1.00 Peep Show III (2/6)

9.00 Dědictví na úvěr. Kom. 9.50 Šance. Hu-
debně zábavný pořad s Josefem Dvořákem 
a Miroslavem Vladykou 11.00 Silvestrovský 
koktejl 12.00 Domácí štěstí. Půvabné časy 
podle Ivy Hüttnerové, tentokrát o zimních 
sportech 12.25 Rajské zahrady II. Karlovy 
Vary, sadové město 12.45 Halabalašou. Hu-
debně zábavný pořad 13.35 Trocha šafránu 
z televizního archivu 14.55 Televizní písnič-
ky a songy Zdeňka Rytíře 
15.55 Rovnováha 
16.50  Hádanky s písničkou. 

Renée Nachtigallová uvádí pásmo 
populárních písniček s tajenkou

7.45 BBV po 25 letech 7.55 Panorama 8.35 
Akrobatické lyžování: FIS Magazín SP 9.00 
Na skialpech přes hory 9.20 Alpské lyžování: 
SP Francie 10.30 Snowboarding: SP Rakous-
ko 11.45 Biatlon: SP Rakousko 13.00 Alpské 
lyžování: SP Francie 14.35 Biatlon: SP Ra-
kousko 15.35 Boby: SP Rakousko 16.25 Lety 
na lyžích: MS 2020 Slovinsko 18.25 Akroba-
tické lyžování: FIS Magazín SP 18.55 Snow-
boarding: SP Itálie 20.30 Cyklokros: Toi Toi 
Cup 2020 Hlinsko 21.40 Sportovní zprávy 
22.00 Evropská liga UEFA 
22.50 Akrobatické lyžování: SP Švédsko
 0.40 Branky, body, vteřiny 

8.25 Klbko – Svätá omša (8) 8.45 Tvorivo 
9.05 STOPovanie 10.00 Krátke správy 10.20 
Mjanmarsko – smäd po mieri 10.55 Guada-
lupe – živý obraz 12.00 Anjel Pána 12.40 
Ruženec / Bolestný ruženec 13.15 Večera 
u Slováka (3. adventná nedeľa) 13.50 Lás-
ka a rodičovstvo (Ľudská osoba a sexualita) 
14.10 Akatist 15.00 Hodina milosrdenstva 
15.30 LUXáreň 16.00 Hudobné pódium 
17.00 LUXáreň 17.30 Dôkaz viery: Matka 
Tereza z Kalkaty 18.30 Svätá omša (P) 19.20 
Klbko – Svätá omša (8) 19.40 Tvorivo 20.00 
Spravodajský súhrn (P) 20.30 Život za život 
(P) 22.05 Katechéza 22.40 vKontexte

6.05 Pod hladinou 6.20 Obyvatelé arab-
ských moří (3) 7.25 Hon na Hitlera III (2) 
8.20 Podivuhodná věda (18) 9.25 Hitlerova 
kronika (9) 10.30 Den D: Poslední svědec-
tví (2/2) 11.30 Poslední Pygmejové (2/3) 
12.30 Neznámé krajiny II (5) 13.30 Mimo 
kontrolu (5) 14.50 Sousedské noční můry 
IV (5) 15.55 Divoké hrady (2) 16.55 Divo-
ké pobřeží Kolumbie (2) 17.55 Majestátní 
vlaky III (2) 19.00 Norské domy snů II (8) 
20.00 Putování tučňáků: Volání oceánu. Fr. 
dok. 21.50 Dynastie: Rodiny, které změni-
ly svět (2). Austr. dok. 22.55 Hitlerův kruh 
zla (2) 0.05 Kolosální vzdušná přeprava (8)

 6.05  Cesta k andělům (6. díl): 
Martin Dejdar – herec (1. část)

 6.45  Vezmi a čti: Listopad 2020
 7.00  Uzdrav naši zem
 8.05  Příroda kolem nás
 8.20  Cirkus Noeland
 8.50  Sedmihlásky
 9.00  Hermie a jeho přátelé
 9.30  Ovečky v karanténě: 

3. neděle adventní
 9.50  Můj chrám: Barbora Černošková, 

kostel sv. Augustina v Brně
 10.15  GOODwillBOY IV. (11. díl)
 10.55  V posteli POD NEBESY IV. (12. díl)
 11.45  Přejeme si… [P]
 12.00  Angelus Domini
 12.05  Pod lampou
 14.10  Slezská Lilie 2020: 

Deset let Slezské lilie 2. část
 15.30  Příběhy odvahy a víry: 

Patriarcha Tichon: Kolik slz budu 
muset zamáčknout! Dok. série 
zachycuje historii pronásledování 
křesťanů v komunistickém Rusku 

 16.00  Síla tradice: MFF Strážnice 2018
 17.40  Velehradská zastavení: Díl 3. 

Arcibiskup Antonín Cyril Stojan
 18.00  Mše svatá z kaple Telepace [L]
 19.05  Mixtékové – Mezi 

náboženstvím a tradicí
 19.30  V souvislostech [P]
 19.50  Přejeme si…
 20.05  Slavnostní zakončení 

XVIII. Mezinárodního festivalu 
outdoorových filmů [L] 

 22.10  Dobrodružství před kamerou 
(16. díl) [P]. Pořad pro všechny 
milovníky dobrodružných, 
extrémních a cestopisných 
filmů z archivu Mezinárodního 
festivalu outdoorových filmů

 23.15  Za obzorem
 23.45  V pohorách po horách: 

Malý Rozsutec – Malá Fatra
 23.55  Za obzorem
 0.30  Harfa Noemova

6.20 Psí život (14). Problém v útulku 6.50 
Ninjago VIII (3). Oni & drak 7.20 M*A*S*H 
(141–143) 8.55 Autosalon.tv 10.00 Hud-
son a Rex (7). Pokus a omyl 11.00 Máme rá-
di Česko. Záb. pořad 12.45 Odvrácená tvář 
Paříže (4). Záhada v Eiffelově věži. Fr. kri-
mi 14.40 Učitelem z nouze. Am. kom. 16.55 
Noc klavíristy. Čes. krimifilm 18.52 Počasí 
18.55 HLAVNÍ ZPRÁVY 19.40 Sport 19.50 
Počasí 19.55 SHOWTIME 20.15 Hodino-
vý manžel. Čes. kom. 22.25 Nebezpečný ci-
zinec. Br./čín. akč. 0.50 Muž ve stínu. Fr./
něm./br. thriller 3.35 Vrána. Am. akč. 
 5.35 Pohoda u krbu 

 0.05  Noční bdění 1.00 Komorní hudba 
2.00 Oktáva (R) 3.00 Z archivu hu-
debních pořadů (R) 5.57 Myšlen-
ka na den (R 11.57) 6.30 Evangeli-
um: Mt 17,10-13 6.35 Ranní chvály 
6.50 Duchovní slovo 7.00 Radio Va-
tikán (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:

Děvče u plotny (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:
Peter Pomerancev:
Tohle není propaganda! 
Válka proti realitě (R)

 13.45  Dnešek v kalendáři
 14.00  Písničky pro hezké odpoledne
 15.00  Zprávy Proglasu
 15.15  Jak se vám líbí: S Lenkou 

Dusilovou o albu Řeka (R)
 16.00  Čteme z křesťanských periodik
 16.15  Hudební listování
 16.55  Benefiční koncert

Pavla Helana
 18.00  Zprávy a Zrcadlo týdne
 18.20  Komentář týdne
 18.30  Folklorní sedmička
 19.00  Lukášovo pátrání 12/25: 

Byl u toho vůl, ne kůň
 19.15  Slyšte, lidé! 

Písně doby koronavirové II.
 20.15  Dotýkání světla:

Modleme se 3/6: S Šalamounem
 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

 6.00  Herbář
 6.25  Polopatě
 7.15  Stokoruna. Povídka z oblíbeného 

cyklu Bakaláři 1974
 7.30  Pohádka pro pamětníky... 

Martin Růžek – 25 let od 
úmrtí. Obr z Černé skály

 8.10  Pohádka pro pamětníky... 
Ivanka Devátá – 85 let. 
Padla kosa na kámen

 8.50  Příběhy slavných... Vlastimil 
Brodský – 100 let. Bróďa

 9.45  Gejzír. Geniální nápady, odvážné 
experimenty a vyprávění 

 10.20  Otec Brown VII. 
Skřivánčí skandál. Br. det. 

 11.05  Všechnopárty
 12.00  Z metropole, Týden v regionech 
 12.25  Po stopách hvězd. 

Obrazový životopis slavných 
– tentokrát Simony Stašové 

 12.50  Postřehy odjinud. 
Kolumbie očima Vladimíra Kroce. 
Buclatý svět Fernanda Botera

 13.00  Zprávy
 13.05  Pohádka o lidech a Boží lékárně
 14.10  Jehlice Sluneční paní. Poh. 
 14.45  Pro pamětníky... Vlastimil Brodský 

– 100 let. Kam čert nemůže
 16.10  Hercule Poirot. 

Vánoce Hercula Poirota. Br. film
 17.55  Milovníci vína (15/16). 

Rozloučení s Francií
 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  Zvíře. Fr. kom. 
 22.59  Výsledky losování Šťastných 10 

a Euromiliony
 23.00  54 hodin (2/2)
 0.35  Na forbíně (tm). Tak trochu 

jiná (talk) show Tomáše 
Matonohy s jeho hosty

 1.15  Banánové rybičky

SO
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Azylový dům ve službě budoucím generacím

BETLÉM NENAROZENÝM
ŽIVOT JE DAR, KTERÝ JE POTŘEBA CHRÁNIT

Nedávno jsem slyšela 
vyprávět jednu ženu. 
S úctou vůči Bohu 
i lidem si kladla otázku, 
kdo že se to za ni asi 
všechno modlil, že 
se její život ubíral tak 
zázračným směrem. 

Z lidského pohledu byla obyčejnou 
holkou z rozbité rodiny. Starali se o ni 
prarodiče. V rané dospělosti si muse-
la projít těžkou cestou hledání, kam 
vlastně v životě patří, kde je její místo, 
kým je. Když se později vdala, zůstá-
vala často stát plná vděčnosti a úža-
su nad Božím vedením a dobrotou. 
A znovu se tázala sama sebe, kdo že 
se to za ni asi modlil, že se její život 
mohl „vyloupnout“ do jakési vyrovna-
nosti a krásy. „Teta? Babička? No, ma-
minka zřejmě ne, ta vedla jiný život… 
Možná babička. Moc o tom nemluvila, 
ale modlila se.“

Pro „naše mamky“ – klientky v azy-
lovém domě – nesvedeme zázraky, zá-
zraky dělá Bůh. Můžeme nabízet po-
mocnou ruku, ale to hlavní, zázračné, 
to, co mění život, je skryto v často ne-
viditelných modlitbách, obětech, žeh-
náních. Pán Ježíš se na naší zemi „re-
alizoval“ tím, že každého – jako dobré 
zrníčko – zaléval svým zájmem a dob-
rem. Marnotratně. Bez hranic. Našel 
smysl v tom, dělat „pomyšlení“ Nebes-
kému Otci. Nedělal to jen kvůli těm, 
které osobně potkal, dělal to i pro „bu-
doucí generace“ všech dob. 

I v tom lze vidět nápovědu pro nás 
v azylovém domě pro těhotné. To Bůh 
a jeho slovo garantuje, že se vykonané 
dobro dneška a dílo lásky nikam ne-
ztrácí. I když vypadá poraženě. Že je 
důležité myslet i na nenarozené s lás-
kou. Pán Ježíš svým přístupem ukázal, 
jaký postoj k dětem má. On ví, kaž-
dého z nich již pojmenoval jménem. 
A má času dost. 

Věděl, že v roce 2020 bude kde-
si uprostřed Evropy stát malý azylo-
vý dům pro těhotné v tísni. Věděl, že 
dnes o tomto domě budeš číst článek. 
A věděl, jak právě Ty ovlivníš život na 
zemi a další generace. Třeba právě 
Tvé oběti a modlitby dnes vlévají jed-
né z našich těhotných klientek smysl 
života. Třeba někomu dodají nadě-
ji. Třeba jiné mladé mámě pomohou 
ušetřit peníze na příští týden. Třeba 
dodají nový elán vyčerpané pracov-
nici azylového domu. Třeba se dnes 
rozhodne jeden konkrétní člověk, že 
daruje dar na podporu nenarozených. 
Kdo to všechno zrežíruje do konkrét-
ní podoby? Kdo zná všechna tajemství 
toho, jak se vzájemně ovlivňujeme? 
Kdo od věčnosti ví, jak moje modlit-
ba dnes ovlivní život jakéhosi dítěte za 
deset let?

A stále platí, že ruka, která hýbe ko-
lébkou, hýbe celým světem. Pomozme 
tedy matkám, aby měly ke svým ko-
lébkám úctu, aby je milovaly nezištně 
a aby měly vždy někoho, kdo je v hou-
pání nemluvňátek na chvíli vystřídá, 
když si budou potřebovat odpoči-
nout. A aby se tedy celý svět pokojně 
hýbal směrem ke svému Stvořiteli. Ve 
službě budoucím. Ve službě Stvořiteli.

PAVLA GLOGAROVÁ,
vedoucí Azylového domu 

pro těhotné ženy v tísni

Co když jsou všechny domnělé i ob-
jektivní nespravedlnosti výzvou ke 
zrání? A do jaké míry vlastně dokážu 

opravdu posoudit, co je vůči mně či 
jiným nespravedlivé a co jsme zpacka-
li? Hranice je někdy moc křehká. Ne-

musím se proto hned pasovat do role 
soudce. 

Mohu se učit odpouštět i nechat 
si odpustit. Mohu připustit, že nedo-
hlédnu do všech konců. Mohu ucho-
pit křehkost svou i lidí kolem mě, 
přijmout ji a učit se společně sloužit 
jeden druhému. Můžeme spolu vy-
kročit na cestu, kde budeme opouštět 
posuzování a hledat hodnotu člověka, 
mnohdy ukrytou i pod nánosem špí-

ny a zranění, a přijímat okolnosti živo-
ta pokojně, tak jak přicházejí. Učit se 
dívat na svět a na člověka s tak prav-
divou láskou, jak to 
umí Bůh.

MUDr. MARIE 
GLOGAROV Á,

předsedkyně správní 
rady Nadačního

fondu Betlém
nenarozeným

Dívat se na svět, jak to umí Bůh

Vážení přátelé,
dovolte mi, abych všem, kdo tvo-
ří Nadační fond Betlém nenaroze-
ným a Obecně prospěšnou společ-
nost Dlaň životu, adresoval svůj 
srdečný pozdrav a přání, aby se 
vaše úsilí o ochranu života od je-
ho početí až do jeho konce nadále
rozvíjelo.

V Božím plánu se má každé po-
čaté dítě stát člověkem, naším brat-
rem a sestrou, a žít život, který bude 

jednou vzkříšen. Kéž proto i toto va-
še dílo konkrétní pomoci těhotným 
ženám v tísni a jejich dětem mů-
že k radosti Boží dále pokračovat 
a růst. K tomuto 
vašemu úsilí vy-
prošuji mnoho sil 
a Božího požeh-
nání.

kardinál
DOMINIK DUKA,
arcibiskup pražský

„Všechno to vystřílet, lidi jsou gauneři!“ je občas 
slyšet rozumbrady, „spravedlivě“ rozhořčené 
nad půllitry piva z nespravedlnosti světa. 
A opravdu, svět je mnohokrát nespravedlivý. 

Kdo zná tajemství, jak se vzájemně ovlivňujeme? Snímek Patricie Pastyříková



10 /  Betlém nenarozeným 

Farnost Kutná Hora 
posledních pár let 
svými sbírkami 
štědře podporuje
Azylový dům
pro těhotné ženy
v tísni v rámci 
kampaně Štědrý dar 
pro betlémské děti. 

Asi před patnácti lety mi na faře zazvo-
nil telefon. Pamatuji si, že byl zimní ve-
čer a já šel potmě k pevné lince. 

Zvedl jsem sluchátko a představil 
se. Na druhé straně se ozval dívčí hlas 
a stručná otázka, která v potemnělém 
pokoji zněla opravdu děsivě: „Je po-
trat vražda?“ Po chvilkovém překva-
pení jsem se co nejklidnějším hlasem 
zeptal, kdo volá a proč se ptá. Během 
pár minut jsem se dozvěděl, že hovo-
řím s šestnáctiletou dívkou bydlící na 
učňovském internátu, kde se „vyspa-
la“ s vlastně neznámým vrstevníkem. 
Nyní má starost, že je těhotná, neví, 
jak to řekne rodičům, a bojí se, zda 
dokončí školu. 

Během dívčina překotného ho-
voru jsem si představoval budouc-
nost její i jejího případného potom-
ka. Přemýšlel jsem, jak jí pomoci, 
a přitom se děsil představy, že toto 
děvče bude zanedlouho vychovávat 
dítě. 

Cítil jsem, jak mě přemáhá soucit. 
Soucit, který jí rozuměl, litoval a chtěl 
co nejrychleji pomoci. Měl jsem pocit, 
jako bych jí v tu chvíli byl ochoten (tře-
ba i mlčky) odsouhlasit i potrat. Vždyť 
je sama ještě dítě… 

Vzpamatoval jsem se. Uvědomil jsem 
si, že se možná účastním rozhodová-
ní o životě a neživotě člověka. Pro-
budil jsem se z falešného soucitu, 
který hledá rychlá a pohodlná ře-
šení. Neznámá mi důvěřovala a ja-
kékoliv mé slovo ji mohlo přivést 
k zásadnímu kroku. Tato racionál-
ní úvaha mi velmi pomohla. Je tu 

život – a ten se musí chránit. Na-
jednou jsem měl pevnou půdu pod
nohama. 

Další úvahy a rady vycházely z to-
hoto faktu. Dívku jsem uklidnil kon-
statováním, že není jisté, zda dítě sku-
tečně čeká, a příklady, jak by mohla 
situaci případně řešit. Nikdy jsme se 
nesetkali, zanedlouho mi však zno-
vu zavolala a s úlevou mi oznámila, 
že těhotná není. Byla to pro mě dů-
ležitá zkušenost. Uvědomil jsem si, 
jak velkým darem při těžkých rozhod-
nutích je zakotvení v dobrých hod-

notách. Poznal jsem však i zrádnost 
lidského soucitu, který může sice mo-
tivovat k užitečné pomoci, ale mů-
že také zatemňovat mysl a ochromo-
vat člověka při hledání a naplňování
Božích plánů. 

Pane, dej nám 
pravý soucit, kte-
rý skutečně pomá-
há našim bližním 
a oslavuje Tebe, dár-
ce života.

P. JAN UHLÍŘ, 
farnost Kutná Hora

Paní Kláro, jaká byla vaše cesta
do azylového domu?
Azylový dům jsem si našla sama, 
a že se mi to podařilo, pokládám za 
jedno z největších štěstí svého ži-
vota. Tady jsem se skutečně našla. 
Ve vzpomínce ale musím začít mno-
hem dřív. Své vlastní rodiče neznám. 
Vyrůstala jsem v dětském domo-
vě a pak i se svou sestrou u pěstou-
nů.

Během svého dospívání jsem si s ni-
mi přestala rozumět, a když jsem se 
ve dvanácti letech zamilovala do klu-
ka, začala jsem z domu utíkat. Nebra-
la jsem vážně domlouvání pěstounů 
ani nikoho jiného, a tak jsem po ukon-
čení základní školy místo na obchod-

ní akademii skončila v diagnostickém 
ústavu. Měla jsem ale velké štěstí a po-
tkala tam lidi, kteří svou práci dělali 
skutečně srdcem. Pomáhali mi znovu 
najít vztah ke svým pěstounům a po-
chopit, že každý může dělat chyby 
a útěk ani neustálá vzpoura situaci
nevyřeší. 

Takže jste se vrátila ke 
svým pěstounům?
Nejdřív to tak vypadalo. Pak jsem se 
ale znovu dostala do vlivu svého kluka 
a utekla s ním natrvalo. Nikdo nevě-
děl, kde jsem. 

Brzy jsem ovšem zjistila, že můj 
„vyvolený“ není tak dokonalý, jak 
jsem si ho představovala. Zavřel mě 

Večerní telefonát a pokušení falešného soucitu

Potkala jsem úžasné lidi, kteří mi vytvářeli zázemí

Azylový dům pro těhotné ženy v tísni v Hamrech.  Snímek archiv Nadačního fondu Betlém nenarozeným

Již třináctým rokem slouží azylový dům
v Hamrech u Hlinska těhotným ženám a matkám 
s dětmi v tíživé situaci. Pro některé ženy je pouhým 
východiskem z nouze, jiné zde mohou najít odvahu
k nové cestě životem. Jednou z nich je paní KLÁRA.

Patří k několika maminkám, které 
po odchodu z azylového domu na-
šly bydlení v nedalekém městě. Do 
azylového domu občas přijedou 
se svými dětmi pro povzbuzení ne-
bo na dobrovolnickou brigádu, aby 
pomohly vytvářet zázemí těm, kdo 

to dnes potřebují. Jsou to většinou 
mámy, které samy v mládí nemě-
ly na růžích ustláno. Přesto se sta-
tečně snaží přetnout neblahý řetě-
zec příčin a následků a poskytnout 
svým dětem lepší domov, než měly
samy.

Rozhodování o životě
a neživotě člověka?
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Šťastné dítě je dílem 
společné služby 
matky a pracovníků 
azylového domu. Kde 
se jejich úkol potkává, 
jaký mají společný 
cíl a co je záměrem 
této spolupráce?

Do azylového domu přichází matka 
často bez základních životních zku-
šeností, osamocena, bez možnos-
ti spolehnout se na blízkou osobu. 
„Osoba blízká“ vlastně ani prakticky 
neexistuje. Matka je velmi mladá, ni-
kdy nepoznala, jaké to je, mít stabili-
tu a rodinné zázemí, moci se obrátit 
na mamku či taťku, kteří jsou tu pro 
ni, kteří se samozřejmostí pomohou. 
Je sama. Sama a těhotná. Nečekaně, 
neplánovaně. 

Někdy je to fuška
Kdo se pokusí vcítit do situace této 
třeba dvacetileté matky, která ještě 
úplně neodrostla dětským nápadům 
a přáním? A kdo zkusí připustit sku-
tečnost, že ne všechny matky si mo-
hou za svou situaci samy? Ne všechny 
a ne tak docela. Kdo se tomu otevře 
a pak přijme skutečnost, že i za tuto 
matku, a především za její nenaroze-
né dítě nese i osobní odpovědnost 
(protože všichni jsme součástí tohoto 
světa a Božího plánu s ním), tomu se 
před očima otevře také hledání způ-
sobu pomoci.

V azylovém domě pro těhotné že-
ny v tísni jde o spolupráci ve službě 

dítěti. Je jedno, jestli už dítě kouká 
na svět nebo si ještě „plave“ v ma-
teřském bříšku. To druhé zatím 
náš právní systém nezajímá, a pro-
to potřebuje ochranu o to pevněj-
ší. Ochranu, která vyrůstá ne z lid-

ských paragrafů, ale z Božího slova
o člověku.

Proto jsme tady se společným cí-
lem vystavět miminku hnízdo, které 
bude dostatečně ochranné a hřející. 
Někdy je to fuška, protože se staví „na 

zelené louce“. Mladé mamince v jejím 
dosavadním životě nikdo nepomohl, 
aby uměla vystavět základy pro sebe-
darování budoucímu životu. Proto nás 
potřebuje. Nejde především o střechu 
nad hlavou, i když i to je důležité, ale 
mnohem důležitější je společná práce 
na budování zázemí pro malého no-
vého človíčka. 

Co to obnáší? Nerada bych unavo-
vala dlouhým výčtem, ale zřejmě si to 
umíte představit. Vezmete klientku „za 
ruku“ a od prvních měsíců těhoten-
ství s ní projdete cestu: gynekologic-
ká vyšetření, sociální finanční zajiště-
ní, výbavička, potřeby do porodnice, 
celkový zdravotní stav, ještě lístek na 
sanitku, autosedačku pro miminko. 
Jak vám je? Máte rodný list? Ještě vám 
nic nepřišlo z úřadu? Vaše máma s vá-
mi pořád nekomunikuje? Máte už ten 
doklad k mateřské? Zvládnete dnes 
ten velký nákup? Odtekla plodová vo-
da? Dobře, zavoláme sanitku, neboj-
te, budu tady s vámi. Brzy miminko 
uvidíte, bude to krásné. Jé, děkujeme 
za fotku, to je krásná holčička!

Objevit ono „víc“
Nejde primárně o to být kvalifikova-
ným sociálním pracovníkem, který 
zná nástroje sociální pomoci a pod-
pory pro těhotnou ženu v tísni. So-
ciální pracovník bez angažovanosti 
srdce možná vytváří dobrou sociál-
ní službu. Nepomůže ale objevit, že 
život je víc, než „co za to“ a „co z to-
ho“. A matky v azylovém domě potře-
bují objevit právě ono „víc“ ve službě 
svým dětem. To ostatní se už více mé-
ně dá naučit. O co tedy jde? Nabídni 
své srdce, a rozum ti poví, jak můžeš 
pomoci právě ty. 

PAVLA GLOGAROVÁ,
vedoucí Azylového domu 

pro těhotné ženy v tísni

v domě svého kamaráda a odmítal 
mě pustit ven. Nemohla jsem cho-
dit na nákupy, do města ani k lékaři. 
V sedmnácti letech jsem s ním otě-
hotněla. Z jeho vlivu jsem se dosta-
la až v porodnici, kde se mi narodil
syn Marek. 

Protože jsem v tu dobu byla ješ-
tě nezletilá, z porodnice jsem na-
stoupila do ústavu pro matky s dět-
mi. I tady jsem měla štěstí na dobré 
lidi a na pobyt vzpomínám moc rá-
da. Nastoupila jsem znovu do ško-
ly a vyučila se v oboru kuchař, číš-
ník. Našla jsem tady přátele i zázemí, 
ale pak jsem se rozhodla, že se chci 
i se svým synem postavit na vlastní
nohy. 

Podařilo se vám to?
Začalo to neradostně. Protože jsem 
neměla s Marečkem kde bydlet, na-
stěhovala jsem se k rodině své sest-
ry. Bylo to však neuvážené rozhodnu-
tí a čekalo mě zklamání. Sestra měla 
dost svých starostí a naše problémy 
narůstaly. Nakonec jsem se i se svým 
dítětem ocitla bez přístřeší a sociální 
odbor mi Marečka dočasně odebral. 
To byly nejhorší chvíle mého života. 
Abych si mohla syna znovu vzít k so-
bě, musela jsem najít ubytování pro 
sebe i své dítě. 

A tady přišel ke slovu azylový dům?
Ano. Obvolávala jsem všechny mož-
né azylové domy, až jsem se dovola-

la k vám do Hamer. Když jsem soci-
ální pracovnici s pláčem líčila svou 
situaci, pozvala mě, abych přijela na 
návštěvu. Přijela jsem a za tři dny 
jsem se i s Marečkem mohla šťastně
stěhovat. 

Potkala jsem se tady s úžasnými 
lidmi, kteří mě podporovali a vytvářeli 
mi zázemí. Pomáhali mi, abych se sa-
ma našla. Uvědomila si, co je pro mě 
důležité. Postupně jsem se s jejich po-
mocí učila respektovat autoritu, dodr-
žovat řád i vycházet s druhými lidmi. 
Časem jsem si v nedalekém městě na-
šla práci, Mareček nastoupil do škol-
ky a zhruba po roce jsem se z azylové-
ho domu stěhovala do samostatného
bydlení. 

Jaké byly začátky
a co byste si přála do
budoucnosti?
Začátky byly těžké, ale i krásné. Zpo-
čátku jsem se cítila nejistá a bez opo-
ry, kterou jsem v azylovém domě měla 
vždy na dosah. 

Ale jsem ráda, že jsem tím prošla, 
a teď bych chtěla svému dítěti, které 
je pro mě tím nejdůležitějším, dát to, 
po čem jsem sama tolik toužila – do-
mov, lásku, jistotu i zázemí. Aby Ma-
reček mohl mít šťastnější dětství, než 
jsem měla já.

VERONIKA BUČOVÁ,
pracovnice Nadačního fondu

Betlém nenarozeným

a pomáhali, abych se sama našla

Jak vystavět miminku hnízdo

Proto tu jsme – pomoci dětem od početí najít bezpečné zázemí v mámině
náručí. Snímek Veronika Bučová
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Poradna 
Cesta 
těhotenstvím 
v centru 
Ostravy již 

17 let nabízí poradenství 
i aktivity zaměřené na 
rozvoj rodičovských 
kompetencí. Několik 
otázek jsme položili 
pracovnici poradny 
NELE PROKEŠOVÉ. 

Jak se zrodil název poradny 
– Cesta těhotenstvím?
Dalo by se říci, že každé těhotenství je 
určitou cestou časem. Platí to jak pro 
dítě, které roste a vyvíjí se, tak pro na-
stávající maminku, které doba před 
porodem slouží k tomu, aby se zorien-
tovala v nové situaci, využila podpory 
i pomoci okolí, nalézala v sobě vlast-
ní netušené zdroje a připravovala se 
na budoucí péči o miminko. Proto by-
chom nastávajícím maminkám chtěli 
nabídnout možnost sdílet se se svými 
otázkami i obavami, případně řešit tí-
živou situaci.

Co konkrétně poradna 
svým klientům nabízí?
Jsme tu pro všechny těhotné i pro ty, 
kdo se chtějí o těhotenství dozvědět 
více. Poradna vytváří prostor pro na-
slouchání, kde klientky mohou sdílet 
své obavy i hledání. Nabízíme jim se-
tkání s dulou (asistentkou, která že-
ně poskytuje psychickou podporu 
– pozn. red.), v případě potřeby pře-
dáváme klientkám kontakty na další 
organizace a odborníky.

Pro těhotné ženy i rodiče s dět-
mi do čtyř let připravujeme ta-
ké pravidelné vzdělávací programy 
na různá témata související s rodi-
čovstvím. 

V poradně je k dispozici knihovna 
s literaturou zaměřenou na tuto te-
matiku. Maminky v nouzi mají mož-
nost zapůjčit si v poradně kočárek 
nebo získat pro miminko darované 
oblečení. 

Poradna je také kontaktním mís-
tem Azylového domu pro těhotné že-
ny v tísni v Hamrech u Hlinska, kde je 
možné těhotné matce nabídnout uby-
tování.

Zmínila jste setkání s dulou.
V čem může těhotnou 
matku podpořit?
Klientky přicházejí většinou s urči-
tými obavami, jak vše kolem poro-
du a péče o miminko zvládnou. Bě-
hem setkání s dulou mohou všechny 
tyto obavy vyjádřit. Když získají bliž-
ší informace nebo si mohou přeba-
lování či koupání prakticky vyzkou-
šet, odchází sebejistější a klidnější. 
Největší zájem je o témata souvisejí-
cí přímo s porodem a kojením, ma-
minky se ale například ptají i na to, 
jak zvládat pláč dítěte či jak nosit dítě
v šátku. 

K nabídce poradny patří 
také vzdělávací setkání pro 
rodiče s malými dětmi. 
Vzdělávací programy na různá témata 
jsou vedeny zkušenými lektory z řad 
porodních asistentek, dětských léka-
řů, psychologů, fyzioterapeutů a dal-
ších. Probíhají formou přednášky, 
v jejímž závěru mají účastníci prostor 
pro dotazy i pro následné rozhovory 
a vzájemné sdílení. Někdy jsou dopro-
vázeny videoprezentací nebo názor-
nými ukázkami. Pro děti, jejichž hlídá-
ní si nemohou maminky zajistit jinde, 
je v poradně připraven dětský koutek.

Napadá mě, že v dnešní době 
internetu není problém zjistit si 
spoustu informací z pohodlí svého 
domova. Přesto je o tato setkání 
zájem. Co k vám maminky přivádí?
Zajímavá otázka. Řekla bych, že je 
to potřeba osobního kontaktu – jak 
s pracovníky poradny včetně lekto-
rů, tak s dalšími maminkami. Klient-
ky zde nejen získávají informace, ale 
mohou si popovídat s někým, kdo ře-
ší podobné problémy a je „na stejné 
vlně“. A podle slov samotných mami-
nek, které k nám chodí, je v poradně 
příjemná a přátelská atmosféra, díky 
níž je jim tu dobře. 

Určitě se tady setkáváte se 
spoustou příběhů. Ze kterého jste 
měla v poslední době radost?
Ráda vzpomínám na mladou mamin-
ku, která otěhotněla nečekaně. Nemě-
la úplně ideální partnerské ani finanční 
zázemí, ale miminko si chtěla rozhod-
ně nechat. Do poradny docházela té-
měř po celou dobu těhotenství a vyu-
žívala konzultací s dulou, vzdělávacích 
programů i materiální pomoci. Před 
týdnem nám od ní přišla zpráva, kde 
nám radostně sdělovala, že se jí naro-
dila dcera. Tohle mě vždy potěší, pro-
tože ne u každého se dozvíme o konci 
příběhu těhotenství, který je vlastně za-
čátkem příběhu dalšího. (tez)

...ale když mám teď 
v náručí nejmladší 
dcerku, jsem šťastná. 

S manželem jsme si přáli čtyři děti, ty 
nám Pán Bůh dal. Čas běžel a já jsem 
se pomalu začala poohlížet po práci, 
kam bych po mateřské na část úvaz-
ku nastoupila. Prakticky až domů mi 
tehdy přišla nabídka práce na jeden 
den v týdnu. S vděčností jsem ji přija-
la, Bohu poděkovala, že to tak krásně 
připravil, a začala se těšit na jiný život: 

budu s dětmi i v práci, která mě baví, 
a ještě mi zůstane čas na jiné aktivity.

Všechno ale dopadlo úplně jinak. 
Než jsem podepsala smlouvu, zjisti-
la jsem, že jsem opět těhotná. Tento 
okamžik jsem vždy prožívala jako ob-
rovskou radost, jenže tentokrát mi vy-
hrkly slzy. Co budeme dělat – já přece 
nemůžu být těhotná. Teď? Zavalila mě 
vlna úzkosti a strachu a začátek těho-
tenství jsem proplakala.

Největší oporou v té chvíli mi byl 
můj muž. Objal mě, ujistil, že to s po-
mocí Boží zvládneme, a novou situaci 
přijal se slovy, že přece nejsme jediní, 

kdo má pět dětí. Společně jsme se tedy 
znovu den za dnem učili věřit, že Hos-
podin ví líp než my, co je pro nás dob-
ré. Když se dnes ohlížím zpět, vím, že 
je to pravda. V době nouzového stavu 
jsem mohla zůstat s dětmi doma a ne-
musela dělit čas mezi práci a rodinu. 

Když se blížil porod, měla jsem 
obavu, kdo nachystá děti na tábor, 
když budu v porodnici. I o to se Pán 
postaral. Děti jsme spolu s manželem 
ještě šťastně vypravili a za několik dní 
společně vyrazili do porodnice v Kr-
nově. Vědomě jsme i do těchto chvilek 
zvali Boha a bylo moc povzbudivé, jak 

blízko jsme jej mohli vnímat. Třeba za 
nečekaným setkáním s vrchní sestrou 
a panem primářem, které vyřešilo po-
kojný průběh porodu.

Bůh – nejlepší režisér
Příchod nejmladší dcerky nám opět 
připomněl, že Bůh je tím nejlepším re-
žisérem. Dál se chceme opírat o toto 
vědomí a věřit, že s námi bude v naší 
snaze všech pět dětí vychovat, uživit, že 
vyřeší naše bydlení a pomůže nám nést 
další změny plánů s nadějí a důvěrou.

TEREZA, dobrovolnice

V poradně mohou maminky sdílet své obavy

Na konci minulého roku jsem to chtěla jinak...

Setkání v poradně Cesta těhotenstvím. Snímek Patricie Pastyříková
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Chtěla bych vám vyprávět 
příběh naší druhorozené 
dcerky Marušky. Její 
život po narození trval 
pouhých sedmdesát 
sedm hodin. Přesto se 
nesmazatelně zapsala 
do našeho srdce a nikdy 
na ni nezapomeneme. 

Když jsme s manželem zjistili, že Ma-
rušku čekáme, byli jsme nesmírně 
šťastni. Těšili jsme se na ni a pláno-
vali jsme, jak ji společně s jejím star-
ším bráškou budeme učit žít. A netu-
šili ještě, že to nejdůležitější bude učit 
ona nás. 

Když jsem ve 14. týdnu těhoten-
ství poprvé navštívila svou lékařku, při 
provedení ultrazvuku zjistila, že Ma-
ruška má vrozenou těžkou vadu. Lé-
kařka prohlásila, že i kdyby se holčička 
dožila porodu, její hlavička nikdy ne-
bude dotvořena tak, aby byla schop-
na samostatného života. Pro lékaře 
to tedy byla jasná indikace k potratu. 
Pro nás ne. Velice nás to zasáhlo, ale 
zároveň jsme cítili naprostý mír a vě-
děli, že všechno je v rukou Stvořite-

le. Od začátku jsme věděli, že za svou 
dceru budeme bojovat. Přáli jsme si, 
aby mohla žít tak dlouho, jak je jí Bo-
hem určeno. Nechtěli jsme, aby se na-
ším rozhodnutím stala pouhým odpa-
dem, nepodařeným kouskem, kterého 
je potřeba se co nejrychleji zbavit. Byli 
jsme přesvědčeni, že i ona je plnohod-
notným člověkem již od svého početí. 
A i když jsme jí nemohli dát zdraví ani 
život, něco jsme pro ni udělat mohli – 

obklopit ji svou láskou a přijetím. A vě-
řili jsme, že je to to nejdůležitější, co jí 
v této chvíli smíme dát. 

Učili jsme se vážit
si každého dne

Nebylo snadné uhájit si tento postoj 
před lékaři, kteří jej nechápali, ale vel-
mi brzy nás začali respektovat, pro-

tože jsme si byli jisti. Vždycky jsme 
s manželem věřili, že to má hluboký 
význam a smysl. Velkým povzbuzením 
a oporou nám byla celá naše rodina, 
rodiče a blízcí příbuzní i naši přátelé. 
Sdíleli s námi Maruščin život, přestože 
byl tak krátký.

Nakonec jsme s naší Maruškou 
prožili celé těhotenství, a to skuteč-
ně naplno. Více než kdy jindy jsme si 
uvědomovali, jak je lidský život křehký 
a vzácný, a učili jsme se vážit si každé-
ho dne, který nám byl společně dán. 
Druhého listopadu jsme přivítali naši 
Marušku na světě. Ano, byla těžce ne-
mocná, ale žila! Dostali jsme ten dar, 
že jsme si ji mohli vzít do náruče, po-
chovat ji, těšit se z její blízkosti a ona 
naopak z naší. Tu první noc, kdy se 
narodila, se u ní v porodnici postup-
ně sešla celá naše rodina. A když po 
sedmdesáti sedmi hodinách zemřela, 
byla obklopená láskou jako naše milo-
vaná dcera. Dcera naše i dcera Boží. 

Nikdy na naši Marušku nezapome-
neme. Díky ní jsme si mohli uvědomit 
i prožít, jak je každý lidský život ne-
smírně vzácný a cenný. Je Božím da-
rem, jehož hodnota se nikdy nebude 
dát změřit délkou života nebo jeho 
výkony. Vždy a za všech okolností zů-
stane život darem, a to pro celou věč-
nost. Proto se i my smíme těšit na to, 
až se s naší Maruškou jednou opět 
shledáme.

MARKÉTA ZEMKOVÁ, maminka

Jsem těhotná. Těšila jsem 
se. Možná jsem trochu 
zaskočená. Není mi 
moc dobře a taky mám 
strach! Zvládnu to? 

Nejsem už na to stará? Nejsem ještě 
příliš mladá? Bude děťátko zdravé? 
Narodí se v pořádku? A budu ho umět 
vychovat? Zvládnu porod? Tisíce otá-
zek mi víří hlavou… Stvořitel poslal na 
svět nového človíčka a mne si zvolil za 
prostřednici, skrze kterou mu nabízí 
věčnost žitou ve své Lásce. Stala jsem 
se součástí tak velkolepé skutečnosti! 
Ale vedle úžasu přichází spousta obav. 
Co s tím? Jsou skutečnosti, které neo-
vlivním a nemám je v rukou. Ty mohu 
jen s pokorou přijímat. Ale je zde také 
spousta okolností, do nichž promluvit 
mohu. Děťátko je darem svěřeným do 
mé péče. Mohu se proto pokusit udě-
lat něco pro to, abych se já stala da-
rem pro ně. 

Bojím se o jeho zdraví? Mohu se sa-
ma učit žít zdravě. To přece vím, jak se 

dělá, a mohu tím přispět i ke zdárné-
mu vývoji svého dítěte. 

Bojím se porodu? Pak se mo-
hu zajímat, studovat, ptát se a hle-
dat, jaký porod a kde by pro nás 
byl nejlepší. A mohu se také sa-
ma na porod připravovat a tréno-
vat svou fyzickou a psychickou kon-
dici, abychom oba porod co nejlépe
zvládli. 

Bojím se, jak zvládnu výchovu? I ta-
dy mám hodně v rukou já sama. Je jen 
na mně, zda nechám vše plynout, ane-
bo se budu zajímat o to, co je pro mé 
dítě dobré a důležité. Zda se budu sna-
žit být srovnanou a milující maminkou.

Jsem-li těhotná, a tedy často i plná 
nejrůznějších obav, mám dvě možnos-
ti. Postavit se k tomu s pasivní rezig-
nací – „nějak to dopadne, vždycky to 
nějak dopadlo“. Nebo se s tím nespo-
kojím a mé těhotenství se pro mě sta-
ne novou výzvou, nabídkou být aktivní 
a posunout se o krok dál, abychom to 
nejen já, ale i ten zázrak, který mi ros-
te pod srdcem, k radosti Boží a s jeho 
pomocí co nejlépe zvládly. 

MIRKA, porodní asistentka,
dobrovolnice poradny Cesta těhotenstvím

Nemohli jsme jí dát zdraví, ale lásku a přijetí ano

Stala jsem se součástí tak velkolepé skutečnosti! Ale vedle úžasu přichází 
spousta obav. Snímek Terezie Hoppová

Vzít své těhotenství jako výzvu

Díky Marušce jsme mohli prožít, jak je lidský život nesmírně vzácný a cenný.
 Snímek autorka 
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Podivnou shodou 
okolností slyším 
během jednoho týdne 
dva tolik podobné, 
a přitom tak rozdílné 
příběhy. Oba s takřka 
stejným začátkem: 
vrásčitá tvář, třesoucí 
se kolena, upracované 
ruce sepjaté v klíně.

Stařenka si přitáhne deku, do které 
se právě choulí, a pak se zadívá kam-
si daleko, kam já nevidím… „Tož neby-
lo to jednoduché. Hospodárka, pole, 
táta od nevidím do nevidím v robotě, 
moje maminka s bolavýma nohama, 
měla se stavět chalupa a k tomu pět 
capartů. A k tomu všemu teď šesté. To 
víš, že mě to pořádně polekalo. Dyť už 
teď jsem měla co dělat a do toho ma-
lé? No, neuměla jsem si to představit. 
Bála jsem se. Až tak, že člověka na-
padlo, jestli to nedat pryč. 

Jsem paterovi vděčná
Ten týden jsem skoro nespala. Už se 
to nedalo vydržet a tož, že se v nedě-
lu svěřím paterovi ve zpovědi. On nás 
dobře znal, tož snad pochopí, poradí. 
Nedovedeš si představit, jak mi bylo. 
Nohy se klepaly, brada třepala. Tož ve-
jdu dovnitř: ‚Pochválen buď Pán Ježíš 
Kristus.‘ Leze to ze mě jak z chlupaté 
deky, ani pořádně nevím, co mu vlast-
ně chci povědět. Pak to nějak ze mě 
vypadlo, že jsem v požehnaném stavu 
a čekáme šesté. A už jsem měla na ja-
zyku i to další, co s tím chci udělat. Ale 

to už jsem nestihla. Velebný pán vstal 
a já zůstala s otevřenou pusou. Před-
stav si, on se přede mnou uklonil, pak 
mi políbil ruku a povídá docela rozzá-
řený: ,Matko, takové požehnání! Bůh 
vám žehnej. Oběma!‘ A udělal malému 
křížek. V tu ránu jsem celá zapomně-
la, co jsem to vlastně chtěla, a už mi 
došlo, že ano, že nám Pán Bůh zrovna 
hodně požehnal. Potom pater s úsmě-
vem vytáhl dvacetikorunu, co měl zrov-

na u sebe. Nebylo to kdoví co, ale by-
ly to tehdy jinší peníze než teď. A pro 
mě to v tu chvíli bylo jako tisícovka. 

Ani nevím, jak jsem došla domů. 
Táta byl šťastný. Šesté přišlo na svět či-
perné, mělo se k světu, nakonec jsme 
to s Boží pomocí pěkně zvládli. Dnes-
ka si říkám, že to ani tak strašné neby-
lo, jak se dřív zdálo. Ale víš, jak jsem 
paterovi vděčná, co mi tehdá řekl. Dyť 
tolik radosti nám to šesté dělá a nako-

nec nás ještě s tátou dochová. Měl ten 
pater pravdu – takové požehnání jsme 
dostali, takové požehnání…“ Stařence 
se zachvěl hlas a třesoucí se ruka se-
třela slzu vřelé vděčnosti, která právě 
stekla po vrásčité tváři.

Odpustí mi to?
O pár dní později mám před sebou po-
dobný obraz. Podobně vrásčitá tvář, 
těžkou prací shrbená záda, stařenka 
kostnatýma rukama svírá hrnek s bí-
lou kávou. Nepřítomný pohled kdesi 
daleko a nahoru za vysoké lípy, kte-
ré rostou před kuchyňským oknem… 

„Tu tíhu nepochopíš. Dovedeš si to 
představit? Táta věčně nebyl doma a já 
přes den v kravíně, aby byla jakási koru-
na. Pět děcek doma a já nevěděla, kam 
dřív skočit. Kolikrát jsem šla spat až ve 
dvě ráno a v pět zase do kravína. A ni-
kdo mi nepomohl, byla jsem na děcka 
sama. A teď si představ tu hrůzu, když 
se ozvalo šesté! Tátovi to bylo jedno. 
Úplně jedno. To už se opravdu nedalo 
zvládnout. Dneska je mi to líto. Hrozně 
líto. Ale já jsem si myslela, že to musím 
dát pryč. A víš, je mi přes osmdesát, 
ale stejně mě to častokrát popad-
ne a říkám si, co to bylo, holka, nebo 
kluk? Jaké mělo oči? A bylo víc po mně, 
nebo po tátovi? Jak by se jmenovalo? 
A je to strašné, já vím, ale občas pře-
mýšlím i nad tím, jestli mi to odpustí, 
a jak to bude vypadat, až se potkáme.“ 

Stařence se zachvěl hlas a třesoucí 
se ruka setřela slzu nezměrné bolesti, 
která stekla po vrásčité tváři. Asi nebyl 
poblíž šťastný táta ani nikdo, kdo by 
jí s úsměvem dal dvacetikorunu, a ani 
nikdo, kdo by jí v tu pravou chvíli polí-
bil ruku a řekl: „Matko, takové požeh-
nání!“

ALENA,
dobrovolnice Nadačního fondu

Betlém nenarozeným

A tak jsem zadala na svůj účet trvalý 
příkaz k příspěvkům pro Betlém ne-
narozeným a začala se rozhlížet ko-
lem, koho bych k tomu ještě nalá-
kala. 

Samozřejmě se mými prvními 
„oběťmi“ stali známí z kostela. Jako 
křesťané máme k této myšlence blíž 

než lidé, pro které se zatím Vtělení Pá-
na Ježíše nestalo osobním a vděčně 
přijatým darem. Ale v kostele se věčně 
válí spousta letáků s prosbami o pří-
spěvek. Křesťané všechno nezachrání, 
pochopila jsem. 

Nedá se nic dělat, řekla jsem si, mu-
sím se rozhlédnout i dál. A můj pohled 

padl na mé kolegy a mého šéfa. Nevím 
přesně, jak to mají s Pánem Bohem, 
ale začala jsem jim vyprávět o našem 
azylovém domě a po nějaké době si 
dodala odvahy a postupně občas ně-
kterého z nich požádala o příspěvek. 
Už trochu znali mě i betlémské dí-
lo a věděli, kam peníze půjdou. Ale 
problematika ochrany nenarozených 
dětí je pro málokoho osobním palči-
vým tématem. Vlastně jsem nevěděla, 
proč by mi měli vyhovět a na Betlém 
přispět. 

Takže jsem byla překvapená, když 
souhlasil jeden, pak další, pak se dal-
ší přišel zeptat, kam to všichni při-
spívají. A ne jen jednorázově. Vět-
šina začala přispívat pravidelně, 

včetně šéfa. S trochou nadsázky a las-
kavým úsměvem se dá říct, že na na-
šem pracovišti je podpora Betléma 
prestižní záležitostí. A já jsem z toho
paf! 

Víra v dobro v člověku
Kolegové mě naučili, co je to fundrai-
sing. Je to víra v dobro v člověku. Je to 
víra, že člověk chce a potřebuje dělat 
dobré věci. A já jsem vděčná za toto 
poznání i za své báječné kolegy, kte-
ří mne učí, jak se křesťanství opravdu 
žije.

MARIE GLOGAROVÁ,
 lékařka a dobrovolnice

Nadačního fondu Betlém nenarozeným

Dvě slzy na vrásčité tváři

Dítě v pátém měsíci od početí.  Snímek Human Life International

Co to je fundraising aneb co mě naučili kolegové
Na začátku jsem to slovo špatně pochopila. 
Myslela jsem, že jde o to, škemrat o peníze. Nic 
lákavého. Ale nějak se začít musí. Peníze se někde 
sehnat také musí, máme-li nenarozeným dětem 
nabídnout účinnou pomoc, a ne o ní jen mluvit. 



Betlém nenarozeným  / 15

Kolik billboardů s polonahými žena-
mi, jejichž těla propagují reklamu na 
cokoli, už asi naše holky viděly? A co 
zahlédly na internetu? Žijeme v do-
bě, kdy je střídání partnerů „v poho-
dě“. Jít na potrat je normální. Žít spolu 
na hromádce je „in“. A my s manželem 
jsme si tolik přáli dcerám nabídnout 
možnost, aby se v pohledu na sebe 
mohly vnímat jinak než být takhle „in“.

Proč to píšu? Protože se můžu „po-
starat“ o své děti jako opice: dát jim 

pelíšek, jídlo, základní hygienické ná-
vyky, naučit je udělat si po sobě pořá-
dek, sem tam jim dát pohlavek a urči-
tě budu dbát na to, aby něco uměly 
a byly před druhými navenek doko-
nalé. Ale v dětech, na rozdíl od opi-
čátek, duchovní rovina dřímá, a po-
kud ji přehlédnu a zaměřím se jen na 
etiketu a diplomy, aby byly co nejlu-
krativnější, nakonec to asi dopadne 
tak, že si samy neví rady, co se sebou 
mají dělat. Zřejmě se od nich očeká-

vá dál hrát tu falešnou hru na úspěš-
nou a výkonnou „in“ ženu tohoto
typu. 

Stále hledám cestu,
jak jim jít příkladem

Na co ale mají tělo a k čemu je vů-
bec dobré? Je užitečné pro emoč-
ní  sebenaplňování ,  nebo aby 
upoutávaly pozornost opačného po-
hlaví? Co mohu jako matka udělat, 
aby objevily, že jsou stvořeny k vel-
kým věcem – pro službu životu, pro
mateřství? 

Je to těžké a stále hledám cestu. 
A přece jsem jim já jako matka příkla-
dem, ať chci, nebo ne. Mám úctu ke 
svému tělu? A úctu k manželovi? Vní-
mám mateřství jako své životní povo-
lání a naše manželství jako společnou 
cestu do Božího království? Mluvím 
s holkama o svém mateřství? Jsem při-

pravena jim naslouchat, když to potře-
bují? Dali jsme jim s manželem v naší 
rodině řád? Řád, který odráží, že je tu 
Někdo, kdo dává našemu životu smysl?

Stále to hledám i já sama. Proč tu 
jsem a co je mým úkolem v životě: je 
důležitější, že jsem doktorka, anebo 
že jsem matka? V určité fázi svého ži-
vota jsem to hledání prošvihla. Ani 
já jsem tehdy nevěděla, že život ne-
ní nesen primárně tělem, ale duchem 
a že jsme Bohem stvořeny jako matky 
v harmonii duše, těla a ducha. A tak 
prosím Pána, aby mé dcery přes zra-
nění, která si kvůli mé nezralosti do ži-
vota přinesly, pochopily, že jsme do-
staly srdce, ve kterém se zrcadlí jeho 
Láska, a že právě tím naplňujeme své 
životní poslání, svůj úkol, který jsme 
dostaly při početí: být matkou. A to je 
mé hledání i na zbývající část života, 
i když už teď mám holky velké.

JANA PALIČKOVÁ, praktická lékařka
a dobrovolnice NF Betlém nenarozeným 

Když jsem vstupoval do 
manželství, samozřejmě 
jsem si vybíral manželku 
i s ohledem na to, zda 
bude dobrou matkou. 
Neměl jsem tolik 
na mysli, kolik dětí 
budeme mít a zda to 
budou děvčata, nebo 
kluci, ale spíše jsem 
přemýšlel nad tím, jak 
rodinu zabezpečit. 

Pak nám Pán dal syna, později dceru 
a my byli šťastnou a spokojenou stan-
dardní rodinkou. Obě děti jsme vy-
chovávali k obrazu svému, vštěpovali 
jim své hodnoty života a ony tyto in-
formace ochotně přijímaly a braly za 
své. Vše fungovalo, jak má, my jsme 
sledovali „odchylky“ chování dětí od 
našich měřítek a řešili, zda je to nor-
mální a přirozené a jestli máme být 
přísnější, nebo naopak benevolent-
nější ve výchovných metodách.

Neutéct od odpovědnosti
Později, již v pokročilejším věku, se nám 
narodili další dva kluci, přičemž u nej-
mladšího byl diagnostikován dětský 
autismus. A svět se nám (hlavně mně) 
převrátil naruby. Rázem se nám jeví 

„nedostatky“ starších dětí jako napros-
to okrajové a musíme se především 
věnovat nejmladšímu. Přijmout tento 
stav, zvládat každou chvíli naprosto ne-
předvídané věci, přestat plánovat bu-
doucnost a žít jen přítomností je těžké. 
Moc těžké. A být otcem, to je denně 
se smiřovat s tím, co jsme od Pána do-
stali a neutéct od otcovské odpověd-
nosti. Je pravděpodobné, že kdybych 
si plnou zodpovědnost otce uvědo-

moval již před svatbou, kdybych si jen 
malinko připustil, že i já mohu mít dítě 
s handicapem, asi bych se této nároč-
né role vzdal předem. Snad právě tak, 
jak by se možná své cesty vzdal leckte-
rý kněz, kdyby věděl, co jej na ní čeká.

Zatím nevím, jak hovořit s ostatní-
mi syny o zodpovědnosti otce, když 
jsem sám zaskočen svou vlastní ot-
covskou rolí a musím si ji denně sám 
před sebou obhajovat. Nemám „in-

stantní“ návod pro nikoho, jak zvlá-
dat náročné situace, nemám návod 
ani pro sebe. Doufám, že mým synům 
je srozumitelný můj zápas o otcovství. 
Vím, že každý den musím vstát a při-
jmout věci tak, jak jsou, a jít dál s kří-
žem, který jsem obdržel. A žít nadě-
jí, že mou silou bude jednou radost
z Hospodina.

TOMÁŠ, dobrovolník Nadačního fondu
Betlém nenarozeným

Co mohu jako matka udělat pro své dcery

Nečekané okolnosti a můj zápas o otcovství

Dobrovolnická brigáda v azylovém domě. Snímek archiv Nadačního fondu Betlém nenarozeným

Jsem člověk – žena, patřím do říše živočichů, 
podkmen obratlovců, třída savci… Mám tedy úplně 
stejné vybavení jako kdekterá živočišná samička. 
Beru to jako dárek od svého Stvořitele – dostala 
jsem tělo, dívčí psychiku a ženskou duchovní citlivost 
k vnímání smyslu života.  
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•  Vlastním postojem úcty k lidskému životu od početí,
poskytnutím lidské opory a naděje na řešení.

•  Předáním kontaktů ženě, která se v důsledku 
těhotenství ocitla v tíživé situaci:

 Azylový dům pro těhotné ženy v tísni
 Hamry 107, 539 01 Hlinsko, tel.: 733 125 261

 Poradna Cesta těhotenstvím
 Českobratrská 1229/13, 702 00 Ostrava, tel.: 605 32 92 32

•  Svými podněty pro naši činnost, materiální pomocí.
•  Jednorázovým či pravidelným finančním darem

na transparentní účet naší veřejné sbírky, číslo účtu: 

2100409371/2010
variabilní symbol: 1120

Kontakt: Nadační fond Betlém nenarozeným
Českobratrská 1229/13, 702 00 Ostrava
e-mail: kontakt@nfbetlem.cz
tel.: 739 354 269

V případě převodu z účtu na účet uveďte prosím svou adresu, abychom 
Vám mohli zaslat potvrzení o daru pro daňové účely. Veřejná sbírka 
nadačního fondu je schválena osvědčením č. j.: MSK 42272/2016.

Děkujeme Vám!

www.nfbetlem.cz

Staňme se nadějí dětem před narozením...

Jak spolu souvisí
Vánoce a Velikonoce? 
Jaké je propojení
mezi betlémskou
jeskyní a Golgotou? 
A mezi dřevěnými
jeslemi a křížem? A co 
mají společného naši 
betlémští dobrovolníci 
a Šimon z křížové
cesty?

Spojnicí všeho je úcta k Dárci života 
a k tajemství zrození – k pozemskému 
i věčnému životu. Kdo přijme život ja-
ko dar a váží si ho, přirozeně dozrá-
vá k touze sloužit životu a chránit jej. 
Všichni jsme od prvního okamžiku na-
šeho početí Něčí.

I ta děcka, která prošla tímto svě-
tem, aniž se stihla narodit, a nepřija-
tá rodiči, se vrátila domů k Otci. Také 
jsou to jeho děti, naši bratři a ses-
try. K věčnému životu je zachránil 
Pán Ježíš stejně jako nás. A tak je asi 
moudré učit se – i se svými zranění-
mi – pomáhat nosit kříže za někoho 
jiného, za ta nenarozená děcka. Po-

dobně jako Šimon. I když nemusí být 
snadné postavit se na stranu něko-
ho, jehož život v dnešní společnosti 
nikoho nezajímá. Šimon také hledal 
odhodlání, jak nést kříž za někoho 
jiného. A že u toho zvažování nepo-
skakoval nadšením – to přece tolik
nevadí. 

Svatý Pavel říká: „Neste břeme-
na jedni druhých.“ Břemenem to-

ho maličkého před narozením je 
úzkost z ohrožení. Už jen v sobě na-
jít tu odvahu to zahlédnout – tím se 
vědomě vystavuji dotěrným myš-
lenkám, jestli bych také neměla po-
moci. A možná zvažuji, jestli se tím 
navíc nedostanu do problémů. Ne-
bo jestli mě jen někdo povýšeně ne-
ztrapní, jak se můžu takhle dívat
na „embrya“.

Stát na straně života
Asi takhle podobně mohl přemýšlet 
i Šimon s ohledem na atmosféru spo-
lečnosti ve své době. Zpočátku třeba 
neochotně a s brbláním, ale přece jen 
pomohl. Nakonec otevřel své srdce 
a zřejmě prošel v blízkosti Pána Ježí-
še nejdelší úsek křížové cesty po jeho 
boku. Můžeme se od Šimona učit, jak 
se nosí kříž za někoho jiného.

Lidský život je Božím darem. Nemá-
me na něj nárok a nemůžeme jej vlast-
nit. Ale můžeme o něj pečovat a sloužit 
mu. A když na to přijde, stát na straně 
života. Jako Šimon. A to je důvod, proč 
říkám našim dobrovolníkům betlémští 
Šimoni. Dobrovolnictví v Betlémě ne-
ní jen o práci zdarma, ale o osobním 
zaujetí srdce, které se nasazuje pro 
službu Životu. Milí čtenáři, naši pod-
porovatelé, dárci a betlémští Šimoni, 
děkujeme za vaši podporu, modlitby 
a dary. Díky vaší pomoci můžeme dě-
tem a jejich matkám nabízet potřebné 
zázemí v Azylovém domě pro těhotné 
ženy v tísni.  MARCELA HOLEŇOVÁ,
 ředitelka Obecně prospěšné
 společnosti Dlaň životu

Pomáhat nenarozeným jako Šimon z křížové cesty

Vytvářejte s námi betlém dětem. Snímek Patricie Pastyříková


